


အမျို းသားစမီကနိး်ပထမ (၆)လပတ ်

စာမျကန်ာှ
နဒိါနး် ၁

အခနး်(၁) ြပုြပင် ြပာငး်လမဲများ ၁၂

အခနး်(၂) မခရစိးီပာွး ရးအ ြခအ န ၁၇

အခနး်(၃) ြမနမ်ာနငိင်၏စးီပာွး ရးနငှ့်လမူ ရးအ ြခအ န ၃၆

အခနး်(၄) ငွ ကးမဝူါဒ၊ဘ ာ ရးမူဝါဒများ၊ရသးမနှး် ြခ ငစွာရငး် ၄၈

အခနး်(၅) က စမီကနိး် ၅၆

အခနး်(၆) ဒသန္တရစမီကနိး်များအ ကာငအ်ထည် ဖာန်ငိမ်အ ြခအ န ၁၄၅

အခနး်(၇) ပဂ္ဂလကိက ဖွ ့ဖို းတးိတကမ် ၁၉၁

အခနး်(၈) အထးူစးီပွား ရးဇနမ်ျားနငှ့် ဆာငရ်ွကမ်အ ြခအ န ၂၀၂

အခနး်(၉) ြပညပ်အကအူညအီ ထာကအ်ပ့ရရှိမ ၂၁၄

အခန်း(၁၀) ြပညပ်စးီပာွး ရးဆကဆ်မများနငှ့ြ်မနမ်ာနငိင်၏အလားအလာ ၂၂၁

နဂိး ၂၂၈

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် 

အစရီငခ်စာ

မာတကိာ



 
 

 

ပြပဂရပ် မာတကိာ 
ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၁ ပ  ၂-၁   တစ်ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ဂျီဒီပီ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ (ရာခိင်နန်း) ၁၇ 

၂ ပ ၂-၂ တစ်မျို းသားလး၏ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိး(နှစ်အလိက် ဈးနန်းများ အရ) 

၂၁ 

၃ ပ ၂-၃    ဂျီဒီပ ီတိးတက်မ ခန်မှ့န်းချကမ်ျား(၂၀၁၃ ခနှစ်) ၂၂ 

၄ ပ ၂-၄   စီးပွား ရးက ကီးများ၏ ပါဝင်မအချို းအစား ၂၃ 

၅ ပ ၂-၅ ဧည့်မထဆန် ဈးနန်းအ ြခအ န ၂၄ 

၆ ပ ၂-၆ ြမပဲဆီ ဈးနန်း အ ြခအ န ၂၄ 

၇ ပ ၂-၇ ကလားပဲြခမ်း ဈးနန်းအ ြခအ န ၂၄ 

၈ ပ ၂-၈ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၂၄ 

၉ ပ ၂-၉    တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၂၄ 

၁၀ ပ ၂-၁၀   နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း ၂၅ 

၁၁ ပ ၂-၁၁ ငွ ကးပမာဏ ၂၅ 

၁၂ ပ ၂-၁၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် နိင်ငပိင် ၊ သမဝါ ယမပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင် 

ရင်းနီှးြမုပန်ှမ 

၂၆ 

၁၃ ပ  ၂-၁၃  ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှမတန်ဖိး ၂၆ 

၁၄ ပ ၂-၁၄ လပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိက ်ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  ၂၇ 

၁၅ ပ ၂-၁၅   လပ်ငန်း အမျိုးအစား အလိက် နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  ၂၇ 

၁၆ ပ ၂-၁၆  အဓိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုသည့် နိင်ငများ ၂၈ 

၁၇ ပ ၂-၁၇   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ ပိက့န်အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင် 

မအ ြခအ န 

၂၈ 

၁၈ ပ ၂-၁၈   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ သွင်းကန်အ ကာင်အထည် ဖာ် နိင်မ 

အ ြခအ န 

၂၉ 

၁၉ ပ ၂-၁၉ ကန်သွယ်မပမာဏ ၂၉ 

၂၀ ပ ၂-၂၀   ကန်သွယ်မ ပိ ငွ/ လိ ငွ ၂၉ 

၂၁ 

 

ပ ၂-၂၁  

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ ကန်ပစ္စည်းအပ်စအလိက် ပိက့န်  

အ ြခအ န 

၃၀ 

 

၂၂ ပ ၂-၂၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ ကန်ပစ္စည်းအပ်စ အလိက်သွင်းကန် 

အ ြခအ န 

၃၀ 

က 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၂၃ ပ ၂-၂၃  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ဆရာဝန်ဦး ရ ၃၁ 

၂၄ ပ ၂-၂၄  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် သူနာြပုဦး ရ ၃၁ 

၂၅ ပ ၂-၂၅  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အ ြခခပညာ ကျာင်းများ ၃၂ 

၂၆ ပ ၂-၂၆   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အ ြခခပညာ ကျာင်းဆရာများ ၃၂ 

၂၇ ပ ၂-၂၇   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အ ြခခပညာ ကျာင်းသားများ ၃၃ 

၂၈ ပ ၂-၂၈   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တက္က သိလ၊် ဒဂီရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်များ 

ကျာင်းဆရာနှင့ ် ကျာင်းသားများ 

၃၃ 

၂၉ ပ ၂-၂၉  ြပည်တွင်းလပ်စစ်ဓာတ်အားသးစွဲမ ၃၄ 

၃၀ ပ ၂-၃၀   လူတစ် ထာင်လင ်သးစဲွနင်ိ သာတယ်လီဖန်း ၃၄ 

၃၁ ပ ၂-၃၁   ြမန်မာ့မီးရထား၏ဘူတာရနှင့်သလမ်းမိင် ၃၅ 

၃၂ ပ ၂-၃၂    အလပ်အကိင်ရရှိမအ ြခအ န ၃၅ 

၃၃ ပ ၅-၁     ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ 

(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၅၆ 

၃၄ ပ ၅-၂     က များ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ (၆) လပတ် ြပာင်းလဲမနန်း ၅၇ 

၃၅ 

 

ပ ၅-၃  လယ်ယာက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက် 

အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၅၈ 

 

၃၆ ပ ၅-၄   သားငါးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက် 

အ ပ  ပထမ (၆)လပတ ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၆၁ 

၃၇ ပ ၅-၅   သစ် တာက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက် 

အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၆၃ 

၃၈ ပ ၅-၆  စွမ်းအင်က  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက် 

အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၆၆ 

၃၉ ပ ၅-၇    သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျိုးသား 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ 

အ ြခအ န 

၆၉ 

၄၀ ပ ၅-၈    စက်မလက်မက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျိုးသားစီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက် အ ပ  ပထမ(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

 

၇၂ 

ခ 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၄၁ ပ ၅-၉ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၇၇ 

၄၂ ပ ၅-၁၀   ဆာက်လပ်မက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျို းသားစီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ (၆)လပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၈၂ 

၄၃ ပ ၅-၁၁  ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၈၅ 

၄၄ ပ ၅-၁၂   ဆက်သွယ် ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျို းသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၉၁ 

၄၅ ပ ၅-၁၃   ငွ ရး ကး ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၉၄ 

၄၆ ပ ၅-၁၄   ကန်သွယ် ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၉၇ 

၄၇ 

 

ပ ၅-၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ သမဝါယမပိင်အခန်းမှ ပထမ(၆) လပတ် 

ထတ်လပ်မ၊ဝန် ဆာင်မ၊ကန်သွယ်မအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၀၂ 

 

၄၈ ပ ၅-၁၆   သမဝါယမပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း၊ သမဝါယမအသင်းများ၏ ၂၀၁၃- 

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ(၆)လပတ်  

အ ကာင ်အထည ် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၀၄ 

၄၉ ပ ၅-၁၇   ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျို း သား 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

၁၀၅ 

၅၀ ပ ၅-၁၈ လူမ ရးနှင့် စီမခန ့ခ်ွဲ ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

၁၁၁ 

ဂ 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၅၁ ပ ၆-၁ ကချင်ြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၄၅ 

၅၂ ပ ၆-၂ ကယားြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၀ 

၅၃ ပ ၆-၃ ကရင်ြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၂ 

၅၄ ပ ၆-၄ ချင်းြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၅ 

၅၅ ပ ၆-၅ စစ်ကိငး်တိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၈ 

၅၆ ပ ၆-၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာငအ်ထည် ဖာနိ်င်မ အ ြခအ န 

၁၆၂ 

၅၇ ပ ၆-၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

၁၆၅ 

၅၈ ပ ၆-၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၆၇ 

၅၉ ပ ၆-၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၀ 

၆၀ ပ ၆-၁၀ မွန်ြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၃ 

၆၁ ပ ၆-၁၁ ရခင်ိြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၆ 

၆၂ ပ ၆-၁၂ ရနက်နတိ်င်း ဒသကီး ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၈ 

၆၃ ပ ၆-၁၃ ရှမ်းြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၈၂ 

၆၄ ပ ၆-၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

 

၁၈၅ 

 

ဃ 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၆၅ ပ ၆-၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာငအ်ထည် ဖာနိ်င်မ အ ြခအ န 

၁၈၇ 

၆၆ ပ ၉-၁ ဝန် ကီးဌာနများအလိက ် နိင်ငြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရှိမအ ြခ 

အ န 

၂၁၆ 

၆၇ ပ ၉-၂ နိင်ငအချင်းချင်း အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများအလိက် အကူအညီ 

အ ထာက်အပ့ ရရိှမ  

၂၁၉ 

၆၈ ပ ၉-၃ က အလိက် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ရရှိမ 
 

၂၂၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

င 



 
 

 

ဇယားမာတိကာ 

ဇယား    
စဉ ်  အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 
၁ ဇယား က-၁    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ် 

က အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န (နှစ်အလိက် 

ဈးနန်းများအရ) 

၈ 

၂ ဇယား က-၂    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ် အလိက် အ ကာင်အထည ် ဖာနိ်ငမ် 

အ ြခအ န (နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ) 

၉ 

၃ ဇယား က-၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ် 

က အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န (ပမှန် ဈးနန်း 

များအရ) 

၁၀ 

၄ ဇယား က-၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ် အလိက် အ ကာင်အထည ် ဖာနိ်ငမ် 

အ ြခအ န (ပမှန် ဈးနန်းများအရ) 

၁၁ 

၅ ဇယား ၃-၁     ြမန်မာနိင်င၏ စီးပာွး ရးအ ြခအ န ၃၉ 

၆ ဇယား ၃-၂    ြမန်မာနိင်င၏ လူမ ရးအ ြခအ န ၄၂ 

၉ ဇယား ၄-၁   ြပည်တွင်းအခွန် ကာက်ခရရှိမ ၅၂ 

၁၀ ဇယား ၄-၂ နိင်ငပိင်အခန်းမှလပင်န်းစီမကိန်းများ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်ကန်အထ ိအ ြခအ န   

၅၃ 

၁၁ ဇယား ၄-၃ ဝန်ကီးဌာနများမ ှ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ ၆ လပတ် အတွင်း 

နိင်ငအချင်းချင်း အကူအည ီ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွ  ့အစည်းများ၏ 

အကူအညီြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့ ်လပ်ငန်းများ  

၅၄ 

၁၂ 

 

ဇယား ၅-၁  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ ၆ လပတ် (ဧပီလမ ှစက်တင်ဘာ လ) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားအသးြပုမ အ ြခအ န 

၇၈ 

 

၁၃ ဇယား ၅-၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လျာထားချက်နှင့် ပထမ 

(၆)လပတ်အတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

၁၄၄ 

၁၄ ဇယား ၇-၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ ် အလပ်အကိင် အခွင့် 

အလမ်း ပ ပါက်မ  

၁၉၆ 

၁၅ ဇယား ၇-၂   ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န  ၂၀၀ 

စ 



 
 

 

ဇယား    
စဉ ်  အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 
၁၆ ဇယား ၇-၃   နိင်ငသားလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏ ီထူ ထာင်မ  ၂၀၀ 

၁၇ ဇယား ၈-၁ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် လပ်ကိင်လျက်ရိှသည့် နိင်ငသား နှင့် 

နိင်ငြခား အလပ်သမားစာရင်း 

၂၀၉ 

၁၈ ဇယား ၉-၁ ဝန် ကီးဌာနများအလိက ် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရိှမ 

အ ြခအ န 

၂၁၅ 

၁၉ ဇယား ၉-၂ နိင်ငအချင်းချင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နှင့် ကလသမဂ္ဂအဖွဲအ့စည်း များ 

အလိက် အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရိှမ  

 

၂၁၈ 

 

 

ဆ 



 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်း 

ပထမ(၆)လပတ ်အစီရငခ်စာ 

နိဒါန်း 

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ် အစိးရသည ်  ြပည် ထာငစ် သမ္မတြမန်မာ 

နိင်င တာ် ဖဲွ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒ ၂၀၀၈ ခနှစ်၊ အခန်း(၄)၊ ပဒ်မ ၁၀၀ (ခ) အရ အမျိုးသား 

စီမကိန်း၊ အခန်း(၄) ပဒ်မ ၁၉၀ (ခ) အရ ဒသန္တရစီမကိန်းကိ ရးဆဲွလျက် ြပည် ထာင်စ 

လတ် တာ်၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်လတ် တာ ် အသီးသီးသိ ့ ရးဆဲွတင်ြပ ပီး အတည်ြပု 

ြပဌာန်း၍ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိင်င တာ်သည ် တစ်မျို းသားလး 

၏ လူမစီးပွားတစ်ရပ်လး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန်အတွက် ြပည်သူတိ၏့ လိအပ်ချက်နှင့်အညီ 

ြပည်သူ ဗဟိြပုဖွ ဖ့ို းမ (People Centered Development) ရရှိ စရန ် စီးပွား ရးမူဝါဒ 

(၄)ရပ်ြဖစ်သည့် စိက်ပျိုး ရးက ကိ ပိမဖွိ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ပီး ခတ်မ ီ

စက်မနိင်င ထူ ထာင် ရးနှင့် က စ၊ ဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင် တည် ဆာက် ရး၊ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအချို းကျမတစွာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး၊ ြပည်သူလူထတစ်ရပ်လး 

ရရှိခစားနိင်မည့် လူမစီးပွားနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ စာရင်းဇယား 

ကိန်းဂဏန်းများ တိကျမနှ်ကန် ရး တိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမ လျာ့နည်းကျဆင်း ရး၊ ြပည်သူများ၏ လူ နမဘဝ ြမင့်မား 

တိးတက် ရး၊ သန်ရ့ှင်း သာအစိးရနှင့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ်မစနစ် ြဖစ် ပ ရး စသည့် 

လူမစီးပွား ရး၊ နိင်င ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရးမူဝါဒများနှင့်အညီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

အမျိုးသားစီမကိန်းကိ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ထိအ့ြပင် စားနပ်ရိက္ခာဖူလ ရးမ ှ စက်မလယ်ယာဖွ ဖ့ို းမနှင့် ပိက့န်တိးတက် ရး၊ 

ရသယဇာတထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သားငါးက  ဖွ ဖ့ို း ရး၊ သစ် တာသယဇာတ ထိန်းသိမ်း ရး 

နှင့် သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငနး် ထူ ထာင် ရး၊ စွမ်းအင်သစ်နှင့် ြပန်လည်ြပည့် ဖို း မ ဲ စွမ်းအင် 

ဖွ ဖ့ို း ရး၊ လပ်ငန်းတိင်းအတွက် လပ်စစ်၊ မို တ့ိင်းအတွက် လပ်စစ်၊ ကျးရွာတိင်းအတွက ်

လပ်စစ်ရရှိ ရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးထိခိက်မကင်းသည့် သတ္တ ုသယဇာတ 

ထတ်လပ်မြဖစ်ထွန်း ရး၊ မို ြ့ပများ ြဖစ်ထွန်း ရးနှင့် ခတ်မီလမး်တတားများ ြဖစ်ထွန်း 
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ပ ပါက် ရး၊ အာဆီယ ဒသတွင်း ယှဉ် ပို င်နိင်သည့် စက်မလပ်ငန်းများ ပ ပါက် ရး၊ 

ကမ်းကျင်မနှင့် ဖန်တီးနိင် သာ ပညာ ရးစနစ်ြဖစ် ပ ရး၊ လူတိင်းအတွက်၊ နရာတိင်း 

အတွက် ဆက်သွယ် ရးစနစ် ပ ပါက် ရး၊ ဆင်းရဲမ လာ့ချ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် အမျို းသား 

အ မွအနှစ် ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ရး၊ ငွ ကးနှင့် ဘ ာ ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

ြဖစ်ထွန်း ရး၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်များ ခိင်မာ ကာင်းမွန် စ ရး လပ်ငန်းစဉ်များက ိ

လည်း အ လးထား ရးဆဲွ ဖာ် ဆာင်လျက်ရိှပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် တစ်မျိုးသားလး ြပည်တွင်း 

အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်

၅၉,၂၄၈,၉၅၃.၀ သန်းရရိှရန်နှင့် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

က တစ်ခချင်း အလိက် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ- 

(က) လယ်ယာက တွင် ကျပ ်  ၁၃,၀၅၈,၆၄၀.၄ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၆.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ) သားငါးက တွင် ကျပ ်  ၄,၅၀၉,၅၁၆.၈ သန်း ြဖစ် ပီး၊  ၁၀.၆  ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှသြဖင့် 

သစ် တာက  တွင် ကျပ ် ၁၆၁,၁၆၁.၁ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၂.၆  ရာခိင်နန်း လျာ့နည်း 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ) စွမ်းအင်က တွင် ကျပ်  ၃,၇၆၇,၀၉၆.၂ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၁၀၉.၂  ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(င) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင် ကျပ် ၇၀၈,၅၁၇.၀ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၃၀.၁  

ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်၊ 

(စ) စက်မလက်မက တွင် ကျပ ် ၁၂,၀၉၉,၅၀၉.၄ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၆.၄ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက တွင် ကျပ် ၇၂၈,၅၂၄.၇ သနး် ြဖစ် ပီး၊ ၁၇.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊  
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(ဇ) ဆာက်လပ်မက တွင ် ကျပ ် ၂,၆၉၆,၀၃၇.၃ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၆.၆  ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဈ) ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် ကျပ်  ၆,၉၅၅,၅၀၄.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၈.၃ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ည) ဆက်သယ်ွ ရးက တွင် ကျပ ် ၅၆၀,၇၂၆.၂ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၆.၇  ရာခိင်နန်း 

လျာ့နည်းြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဋ) ငွ ရး ကး ရးက တွင ် ကျပ ် ၇၉,၈၆၈.၂ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၆၄.၀  ရာခိင ် နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်၊ 

(ဌ) လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရးက တွင ် ကျပ် ၁,၃၅၅,၆၁၀.၁ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၅၁.၅ 

ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဍ) ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက တွင ် ကျပ် ၁,၂၂၈,၆၂၈.၄ သန်း ြဖစ် ပီး၊ 

၁၉.၇  ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

 (ဎ) ကန်သွယ်မက တွင ် ကျပ် ၁၁,၃၃၉,၆၁၃.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင ်  တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ် 

အလိက် အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ နှစ်အလိက် စျးနန်းြဖင့် ဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည ်- 

(က)  ကချင်ြပည်နယ်တွင်ကျပ် ၁,၅၅၀,၃၆၀.၃ သန်းြဖစ် ပးီ၊ ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ)  ကယားြပည်နယ်တွင်ကျပ်  ၁၉၆,၅၂၃.၅ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၁၀.၉ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလ ဲ

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ)  ကရင်ြပည်နယ်တွင်ကျပ်  ၉၅၇,၁၄၇.၄ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၁၁.၀ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ)  ချင်းြပည်နယ်တွင်ကျပ ်  ၁၉၂,၂၉၆.၄ သနး် ြဖစ် ပီး၊ ၁၂.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 
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(င)  စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ကျပ ် ၆,၄၇၀,၅၀၂.၀ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၁၃.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စ)  တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင ်ကျပ ်၃,၂၅၄,၈၈၆.၉ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၆.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဆ)  ပဲခူးတိင်း ဒသကီး တွင် ကျပ ်  ၄,၇၁၃,၆၉၇.၈ သနး် ြဖစ် ပီး၊ ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဇ)  မ ကွးတိင်း ဒသကီး တွင် ကျပ်  ၅,၄၈၅,၃၂၇.၆ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၁၄.၉ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စျ)   မန္တ လးတိင်း ဒသကီး တွင ်ကျပ်  ၆,၁၀၉,၉၅၀.၅ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၉.၂ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ည)  မွန်ြပည်နယ်တွင ်ကျပ် ၂,၃၄၈,၃၁၆.၅ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၁၁.၂ ရာခိင်နန်း ြပာငး်လ ဲ

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဋ)  ရခိင်ြပည်နယ်တွင်ကျပ ် ၂,၇၉၇,၈၈၈.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၄၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဌ)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ကျပ်  ၁၂,၄၀၇,၁၃၄.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဍ)  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်ကျပ်  ၃,၉၀၁,၆၄၉.၆ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၈.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဎ)  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်ကျပ်  ၇,၇၇၇,၉၆၂.၅ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၈.၀ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဏ)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ  တွင် ကျပ်  ၁,၀၈၅,၃၀၉.၈ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၈၀.၆ 

ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒတွင် တစ်မျိုးသားလး၏ ြပည်တွင်း 

အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းအရ 

၈.၉ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားပါသည်။က တစ်ခချင်းအလိက်ပမနှ် စျးနန်းများအရ- 

(က) လယ်ယာက တွင် ၂.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ခ) သားငါးက တွင် ၆.၇  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှသြဖင့် 

သစ် တာက တွင ်၆.၁  ရာခိင်နန်း လျာ့နည်းြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ) စွမ်းအင်က တွင် ၅.၅  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(င) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင် ၂၄.၆  ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန်၊ 

(စ) စက်မလက်မက တွင် ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက တွင် ၁၃.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဇ) ဆာက်လပ်မက တွင ်၂၂.၇  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဈ) ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် ၅.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ည) ဆက်သယ်ွ ရးက တွင် ၅၇.၂ ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(ဋ) ငွ ရး ကး ရးက တွင ်၉၂.၇  ရာခိင ်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဌ) လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရးက တွင ်၂၇.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဍ) ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက တွင ်၁၅.၇  ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(ဎ) ကန်သွယ်မက တွင ်၆.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
 

ထိအ့ြပင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင ် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

အလိက်  ပမှန် စျးနန်းများအရ တိးတက်ရန ်ရည်မှန်း ထားပါသည်- 

(က)  ကချင်ြပည်နယ်တွင ်၈.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ)  ကယားြပည်နယ်တွင ် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ)  ကရင်ြပည်နယ်တွင် ၈.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ)  ချင်းြပည်နယ်တွင ်၈.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(င)  စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စ)  တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင ်၇.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 
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(ဆ)  ပဲခူးတိင်း ဒသကီး တွင် ၈.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဇ)  မ ကွးတိင်း ဒသကီး တွင် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စျ)   မန္တ လးတိင်း ဒသကီး တွင ်၇.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊  

(ည)  မွန်ြပည်နယ်တွင ်၉.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဋ)  ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ၆.၂ ရာခိင်နနး် တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဌ)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဍ)  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်၆.၁ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဎ)  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်၅.၆ ရာခိငန်န်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဏ)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ  ၇၆.၇ ရာခိင်နနး် တိးတက်ြဖစ် ပ ရန် ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။ 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းအရ တစ်မျိုးသား 

လး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မ၊ ဝန် ဆာင်မနှင့် ကန်သွယ်မတန်ဖိး ပါဝင်မ 

အချိုးအစားကိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ဖ ြပပါအတိင်း တိးတက်ြဖစ် ပ  

လာ စရန ်ရည်မှန်းခ့ဲပါသည်- 

(က) ကန်ထတ်လပ် သာက များတွင် ၆၂.၆ မ ှ၆၃.၇ ရာခိငန်န်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊ 

 (ခ)  ဝန် ဆာင်မက များတွင် ၁၇.၉ ရာခိင်နန်းမှ ၁၇.၂ ရာခင်ိနန်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ) ကန်သွယ်မက တွင ် ၁၉.၅ ရာခိင်နနး်မှ ၁၉.၁ ရာခိင်နန်းသိ ့ ြဖစ် ပ ရန ်

ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းအရ က ကီးများ 

အလိက် ပါဝင်မအချိုးအစားကိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ဖ ြပပါအတိင်း 

ြဖစ် ပ လာ စရန ်ရည်မှန်းခဲ့ပါသည-် 

(က) လယ်ယာက ကီးတွင် ၃၂.၃  ရာခိင်နန်းမှ ၂၉.၉ ရာခိင်နန်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ) စက်မက ကီးတွင်  ၃၀.၃  ရာခိင်နန်းမှ ၃၃.၈  ရာခိင်နန်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊  
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(ဂ) ဝန် ဆာင်မက ကီးတွင် ၃၇.၄ ရာခိင်နန်းမ ှ ၃၆.၃ ရာခိင်နန်းသိ ့ ြဖစ် ပ ရန ်

ရည်မှန်းခ့ဲပါသည။် 

 နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ လူတစ်ဦးစီ၏ (Per capita GDP) မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ ်၈၃၉,၇၉၉ ြဖစ် ပ ခ့ဲရာမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျို းသားစီမကိန်းတွင ်

ကျပ် ၉၆၂,၂၄၀  ြဖစ် ပ လာရန ်ရည်မှန်းပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလိအပ်ချက်ကိ တစ်မျို းသားလး၏ 

ြပည်တွင်း အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး ရည်မှနး်ချက်နှင့် ဆက်စပ်ညိနင်း၍  

ခန်မ့ှန်း လျာထားပါသည်။ တစ်မျိုးသားလး၏ စီးပွား ရးနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိသည့် 

ဦးစား ပး အစီအစဉ်များအရ လညး် ကာင်း၊ စီးပွား ရး အ ဆာက်အအ ြပာင်းလဲရန ်

ဦးတည်ချက်များအရ လည်း ကာင်း၊ စးီပာွး ရး ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ အလားအလာ ကာင်းများအရ 

လည်း ကာင်း အဖက်ဖက်မှ ဆက်စပ် ညိနင်း ပီး လျာထား သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွက ် စစ ပါင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကျပ် ၁၉,၃၄၂,၆၆၅.၄ သန်း 

လျာထား ပီး နိင်ငပိင်အခန်းမ ှ ကျပ် ၄,၉၂၈,၈၂၄.၀ သန်း၊ အချိုးအစားအားြဖင့် ၂၅.၅   

ရာခိင်နန်း၊ သမဝါယမပိင်အခန်းမှ ကျပ် ၁,၆၇၃.၇ သန်း၊ အချိုးအစားအားြဖင့် ၀.၀၁ ရာခိင်နန်း 

နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမ ှကျပ ် ၁၄,၄၁၂,၁၆၇.၇ သန်း၊ အချိုးအစားအားြဖင့်    ၇၄.၅  ရာခိင်နန်း 

အသီးသီး လျာထားပါသည်။ 

 နှစ်အလိက် စျးနန်းအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ဂျီဒီပီအချို းအ နြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ 

တွင် ၃၀.၃ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲရာမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ် ၃၂.၆ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ရန ်

လျာထားပါသည်။ မိမိတိန့ိင်င၏ စီးပွား ရးအ ြခခများအ ပ  မူတည်၍ ချမှတ်ထား သာ 

ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ ရးအတွက် မူဝါဒများ၊ စီးပွား ရး မဟာဗျူဟာများ၊ နည်းဗျူဟာ နငှ့် 

လပ်နည်း လပ်ဟန်များတွင ်အ လျာ့အတင်းများ ြပုလပ်လျက ်လိအပ်သည့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ  

(Reform Measure) များြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းကိ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ခဲ့ရာတွင ် ပထမ (၆)လပတ် (ဧ ပီလ မှ စက်တင်ဘာလ)အထိ  အ ကာငအ်ထည် ဖာ် 

နိင်ခဲ့မ အ ြခအ နကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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ဇယား  (က-၁)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ် 
က အလိက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

 (နှစ်အလိက် ဈးနန်းအရ) 
               (တန်ဖိး- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
က  

စီမကိန်း 
ရည်မှန်းချက် 

 

နစှဝ်က်  
ခန ့်မှန်းချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) လပတ ်
အ ကာင်အထည် 
ဖာန်ိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ တစ်မျိုးသားလး၏အသားတင် ၅၉,၂၄၈,၉၅၃.၀  ၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅  ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀  ၆၅.၇ 

 ထတ်လပမ်နငှ့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး     

၂ လယ်ယာက  ၁၃,၀၅၈,၆၄၀.၄  ၆,၅၂၉,၃၂၀.၂  ၂,၆၈၂,၄၇၆.၂  ၄၁.၁ 

၃ သားငါးက  ၄,၅၀၉,၅၁၆.၈  ၂,၂၅၄,၇၅၈.၄  ၂,၀၈၇,၁၀၂.၀  ၉၂.၆ 

၄ သစ် တာက  ၁၆၁,၁၆၁.၁  ၈၀,၅၈၀.၆  ၄၂,၄၄၂.၀  ၅၂.၇ 

၅ စွမ်းအင်က  ၃,၇၆၇,၀၉၆.၂  ၁,၈၈၃,၅၄၈.၁  ၁,၃၆၅,၅၁၃.၁  ၇၂.၅ 

၆ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၇၀၈,၅၁၇.၀  ၃၅၄,၂၅၈.၅  ၁၉၅,၁၉၂.၆  ၅၅.၁ 

၇ စက်မလက်မက  ၁၂,၀၉၉,၅၀၉.၄  ၆,၀၄၉,၇၅၄.၇  ၃,၆၀၆,၆၃၉.၅  ၅၉.၆ 

၈ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၇၂၈,၅၂၄.၇  ၃၆၄,၂၆၂.၄  ၃၅၁,၃၆၁.၆  ၉၆.၅ 

၉ ဆာက်လပ်မက  ၂,၆၉၆,၀၃၇.၃  ၁,၃၄၈,၀၁၈.၆  ၉၈၈,၆၉၁.၉  ၇၃.၃ 

၁၀ ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၆,၉၅၅,၅၀၄.၁  ၃,၄၇၇,၇၅၂.၀  ၃,၀၀၀,၃၈၂.၉  ၈၆.၃ 

၁၁ ဆက်သွယ် ရးက  ၅၆၀,၇၂၆.၂  ၂၈၀,၃၆၃.၁  ၃၅၀,၃၅၆.၂  ၁၂၅.၀ 

၁၂ ငွ ရး ကး ရးက  ၇၉,၈၆၈.၂  ၃၉,၉၃၄.၁  ၄၃,၃၄၁.၅  ၁၀၈.၅ 

၁၃ လူမ ရးနှင့်စီမခန ့်ခွဲ ရးက  ၁,၃၅၅,၆၁၀.၁  ၆၇၇,၈၀၅.၁  ၆၇၇,၇၂၉.၀  ၁၀၀.၀ 

၁၄ ငှားရမ်းခနှင့်အြခား ဝန် ဆာင်မက  ၁,၂၂၈,၆၂၈.၄  ၆၁၄,၃၁၄.၂  ၆၃၅,၅၉၁.၅  ၁၀၃.၅ 

၁၅ ကန်သွယ်မက  ၁၁,၃၃၉,၆၁၃.၁  ၅,၆၆၉,၈၀၆.၅  ၃,၄၃၃,၈၈၅.၀  ၆၀.၆ 

 ပါဝင်မအချို းအစား(%)        

၁၆ လယ်ယာက ကီး ၂၉.၉  ၂၉.၉  ၂၄.၇   

၁၇ စက်မက ကးီ ၃၃.၈  ၃၃.၈  ၃၃.၄   

၁၈ ဝန် ဆာင်မက ကီး ၃၆.၃  ၃၆.၃  ၄၁.၉   

 
ဇာစြ်မစ် ။ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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ဇယား  (က-၂)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နငှ့် ပထမ (၆) လပတ် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်းအရ) 
     (တန်ဖိး- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
တိင်း ဒသကးီ/ြပည်နယ် 

စမီကနိး် 
ရည်မှန်းချက် 

 

နှစ်ဝက်  
ခန ့မ်နှး်ချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) 
လပတ ်

အ ကာင်အထည် 
ဖာ်နိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ ကချင်ြပည်နယ် ၁,၅၅၀,၃၆၀.၃  ၇၇၅,၁၈၀.၂  ၂၉၀,၅၀၄.၃  ၃၇.၅ 

၂ ကယားြပည်နယ် ၁၉၆,၅၂၃.၅  ၉၈,၂၆၁.၈ ၇၅,၂၉၉.၇  ၇၆.၆ 

၃ ကရင်ြပည်နယ် ၉၅၇,၁၄၇.၄  ၄၇၈,၅၇၃.၇  ၂၅၈,၄၄၈.၅  ၅၄.၀ 

၄ ချင်းြပည်နယ် ၁၉၂,၂၉၆.၄  ၉၆,၁၄၈.၂  ၆၅,၂၁၈.၂  ၆၇.၈ 

၅ စစကိ်င်းတိင်း ဒသကီး ၆,၄၇၀,၅၀၂.၀  ၃,၂၃၅,၂၅၁.၀  ၁,၈၁၅,၇၁၉.၄  ၅၆.၁ 

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး ၃,၂၅၄,၈၈၆.၉  ၁,၆၂၇,၄၄၃.၄  ၁,၅၀၀,၆၀၃.၃  ၉၂.၂ 

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ၄,၇၁၃,၆၉၇.၈  ၂,၃၅၆,၈၄၈.၉  ၁,၁၈၉,၇၂၄.၉  ၅၀.၅ 

၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၅,၄၈၅,၃၂၇.၆  ၂,၇၄၂,၆၆၃.၈  ၂,၀၉၉,၅၉၃.၄  ၇၆.၆ 

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ၆,၁၀၉,၉၅၀.၅  ၃,၀၅၄,၉၇၅.၂  ၂,၀၈၈,၉၄၅.၆  ၆၈.၄ 

၁၀ မွန်ြပည်နယ် ၂,၃၄၈,၃၁၆.၅  ၁,၁၇၄,၁၅၈.၃  ၇၁၆,၆၄၀.၅  ၆၁.၀ 

၁၁ ရခင်ိြပည်နယ် ၂,၇၉၇,၈၈၈.၁  ၁,၃၉၈,၉၄၄.၁  ၆၉၄,၉၅၇.၄  ၄၉.၇ 

၁၂ ရနက်နတိ်ငး် ဒသကီး ၁၂,၄၀၇,၁၃၄.၁  ၆,၂၀၃,၅၆၇.၀  ၄,၆၂၂,၀၀၀.၆  ၇၄.၅ 

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် ၃,၉၀၁,၆၄၉.၆  ၁,၉၅၀,၈၂၄.၈  ၁,၁၉၂,၇၇၂.၀  ၆၁.၁ 

၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ၇,၇၇၇,၉၆၂.၅  ၃,၈၈၈,၉၈၁.၂  ၂,၅၁၇,၃၉၉.၅  ၆၄.၇ 

၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ၁,၀၈၅,၃၀၉.၈  ၅၄၂,၆၅၄.၉  ၃၃၂,၈၇၇.၇  ၆၁.၃ 

ဇာစြ်မစ် ။ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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ဇယား  (က-၃)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

က အလိက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

 (၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ ်ပမှန် ဈးနန်းအရ) 
          (တန်ဖးိ- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
က  

စီမကနိး် 
ရည်မှန်းချက် 

 

နစှဝ်က ် 
ခန ့်မှန်းချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) လပတ ်
အ ကာင်အထည ်
ဖာန်ိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ တစ်မျိုးသားလး၏အသားတင် ၄၉,၈၆၈,၈၁၃.၃  ၂၄,၉၃၄,၄၀၆.၇  ၁၆,၅၂၆,၆၂၇.၄  ၆၆.၃ 

 ထတ်လပမ်နငှ့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး       

၂ လယ်ယာက  ၁၁,၆၃၃,၁၂၈.၃  ၅,၈၁၆,၅၆၄.၁  ၂,၄၅၉,၅၆၇.၂  ၄၂.၃ 

၃ သားငါးက  ၄,၀၈၂,၈၄၄.၆  ၂၀,၄၁၄,၂၂.၃  ၁,၉၂၄,၃၀၁.၇  ၉၄.၃ 

၄ သစ် တာက  ၁၄၉,၃၂၃.၈  ၇၄,၆၆၁.၉  ၃၉,၆၀၄.၇  ၅၃.၀ 

၅ စွမ်းအင်က  ၇၀,၉၉၈.၉  ၃၅,၄၉၉.၄  ၃၀,၅၄၆.၉  ၈၆.၀ 

၆ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၄၁၅,၁၂၆.၈  ၂၀၇,၅၆၃.၄  ၁၅၃,၈၂၈.၆  ၇၄.၁ 

၇ စက်မလက်မက  ၁၀,၇၇၈,၇၃၆.၅  ၅,၃၈၉,၃၆၈.၃  ၃,၁၉၇,၆၁၆.၀  ၅၉.၃ 

၈ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၅၇၃,၈၀၄.၄  ၂၈၆,၉၀၂.၂  ၂၇၉,၁၀၀.၃  ၉၇.၃ 

၉ ဆာက်လပ်မက  ၂,၄၉၉,၉၀၇.၃  ၁,၂၄၉,၉၅၃.၇  ၈၁၈,၀၄၄.၄  ၆၅.၄ 

၁၀ ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၆,၂၀၅,၈၅၄.၁  ၃,၁၀၂,၉၂၇.၁  ၂,၇၁၇,၈၄၆.၃  ၈၇.၆ 

၁၁ ဆက်သွယ် ရးက  ၁,၅၄၇,၇၂၅.၁  ၇၇၃,၈၆၂.၆  ၉၇၀,၅၆၇.၂  ၁၂၅.၄ 

၁၂ ငွ ရး ကး ရးက  ၁၀၃,၀၇၁.၄  ၅၁,၅၃၅.၇  ၅၅,၉၃၁.၅  ၁၀၈.၅ 

၁၃ လူမ ရးနှင့်စီမခန ့်ခွဲ ရးက  ၁,၁၄၄,၂၉၆.၀  ၅၇၂,၁၄၈.၀  ၅၀၇,၁၇၆.၀  ၈၈.၆ 

၁၄ ငှားရမ်းခနှင့်အြခား ဝန် ဆာင်မက  ၁,၁၁၉,၆၇၃.၆  ၅၅၉,၈၃၆.၈  ၅၄၀,၀၇၅.၂  ၉၆.၅ 

၁၅ ကန်သွယ်မက  ၉,၅၄၄,၃၂၂.၅  ၄,၇၇၂,၁၆၁.၂  ၂,၈၃၂,၄၂၁.၄  ၅၉.၄ 

ဇာစြ်မစ် ။ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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ဇယား  (က-၄)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ ်ပမှန် ဈးနန်းအရ) 
          (တန်ဖးိ- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
တိင်း ဒသကးီ/ြပည်နယ် 

စမီကနိး် 
ရည်မှန်းချက် 

 

နစှဝ်က ် 
ခန ့်မှန်းချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) 
လပတ ်

အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ ကချင်ြပည်နယ် ၁,၂၃၇,၂၂၁.၇  ၆၁၈,၆၁၀.၈  ၂၄၃,၅၁၆.၈  ၃၉.၄ 

၂ ကယားြပည်နယ် ၁၇၈,၂၄၈.၀  ၈၉,၁၂၄.၀ ၆၈,၄၀၈.၆  ၇၆.၈ 

၃ ကရင်ြပည်နယ် ၈၆၉,၂၀၃.၈  ၄၃၄,၆၀၁.၉  ၂၄၈,၂၄၉.၃  ၅၇.၁ 

၄ ချင်းြပည်နယ် ၁၇၄,၄၉၇.၆  ၈၇,၂၄၈.၈  ၆၁,၆၉၆.၁  ၇၀.၇ 

၅ စစကိ်င်းတိင်း ဒသကီး ၅,၇၇၅,၀၈၂.၈  ၂,၈၈၇,၅၄၁.၄  ၁,၆၅၁,၁၈၁.၇  ၅၇.၂ 

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး ၁,၇၀၃,၀၄၆.၄  ၈၅၁,၅၂၃.၂  ၆၈၀,၃၃၅.၁  ၇၉.၉ 

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ၄,၂၉၈,၅၇၂.၃   ၂,၁၄၉,၂၈၆.၁  ၁,၁၂၉,၀၉၀.၆  ၅၂.၅ 

၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၄,၇၈၀,၆၅၁.၆  ၂,၃၉၀,၃၂၅.၈  ၁,၈၆၉,၄၈၃.၅  ၇၈.၂ 

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ၅,၅၂၉,၀၀၄.၅  ၂,၇၆၄,၅၀၂.၃  ၁,၉၇၇,၉၂၉.၁  ၇၁.၅ 

၁၀ မွန်ြပည်နယ် ၂,၁၃၃,၈၄၆.၃  ၁,၀၆၆,၉၂၃.၁  ၆၇၁,၃၈၂.၄  ၆၂.၉ 

၁၁ ရခင်ိြပည်နယ် ၁,၉၁၄,၃၁၈.၈  ၉၅၇,၁၅၉.၄  ၆၂၅,၁၇၉.၁  ၆၅.၃ 

၁၂ ရနက်နတိ်ငး် ဒသကီး ၁,၁၀၇,၉၄၅၀.၁  ၅,၅၃၉,၇၂၅.၁  ၄,၁၇၅,၉၅၅.၅  ၇၅.၄ 

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် ၃,၅၂၃,၄၀၄.၄  ၁,၇၆၁,၇၀၂.၂  ၁,၁၂၂,၃၇၈.၉  ၆၃.၇ 

၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ၅,၆၅၉,၆၃၃.၉  ၂,၈၂၉,၈၁၇.၀  ၁,၆၈၂,၃၇၆.၁  ၅၉.၅ 

၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ၁,၀၁၂,၆၃၁.၁  ၅၀၆,၃၁၅.၆  ၃၁၉,၄၆၄.၆  ၆၃.၁ 

 

ဇာစြ်မစ ်။ စမီကနိး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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အခန်း(၁) 
 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ 
  

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတ ြမန်မာနိငင် တာအ်စိးရတာဝန်ယူသည့် ၂၀၁၁ ခနစ်ှဧ ပီလမှ စ၍ 

ဒီမိက ရစီစနစ်နှင့် စျးကွကစီ်းပာွး ရးစနစ် ပီြပင်စွာ ပ ပါက်ရနအ်တွက် လိအပ်သည့် 

နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများက ိ အာက် ဖာ်ြပပါ အဆင့် (၄) ဆင်ြ့ဖင့် 

ဆာင်ရက်ွ လျက်ရှိပါသည-်  

 (က) နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

(ခ) လူမ ရးနှင့်စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

 (ဂ) အပ်ချုပ် ရးနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမစနစ ်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

 (ဃ) ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 
 

နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ။  နိင်င တာ်အစိးရ၏ ပထမအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး 

မဟာဗျူဟာြဖစ်သည့် နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမတွင် အမျိုးသားြပန်လည် စည်းလးညီညွတ ်

ရး လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ နိငင် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ အ နြဖင့် 

ြပစ်ဒဏ်ကျခ န သာ အကျဉ်းသားများအား လွတ် ငိမ်းချမ်းသာ ခွင့် ပးြခင်း၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲကိ အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပ ပးနိင်ြခင်း၊ စတတ္ထ မ ို င်ြဖစ် သာ သတင်း၊ 

မီဒီယာအတွက် အကန်အ့သတ်များက ိ ပယ်ဖျက် ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက သတင်းစာ ထတ် ဝခွင့်နှင့် 

ြပည်သူများ၏ဆန္ဒသ ဘာထားများအား ဥပ ဒနှင့်အည ီ ထတ် ဖာ်ခွင့် ပးြခင်း စသည်တိမ့ှာ 

သိသာထင်ရှား သာ ြပာင်းလဲမများ ြဖစ်ပါသည်။ ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခ ဥပ ဒသစ်နှင့်အည ီ

ခတ်စနစ်နှင့် ကိက်ညီြခင်းမရိှ တာ့သည့် ဥပ ဒများကိလည်း ဖျက်သိမ်း ပီး 

ြပင်ဆင်ြပ ာန်းခ့ဲပါသည်။ နိင်င ရး ခါင်း ဆာင်များနှင့်လည်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွဆ့ခ့ဲ ပီး 

မတူညီသည်များကိ ဘးဖယ်၍ တူညီသည်များကိ လက်တဲွ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

တိင်းရင်းသား လက်နက်ကိင် အဖဲွ (့၁၀)ဖွဲ န့ှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ရး သ ဘာတူညီချကက် ိ

လက်မှတ် ရးထိးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် လက်နက်ကိငအ်ဖဲွအ့စည်း အသီးသီးနှင့်  နိင်င ရးအရ 

တွဆ့မများ၊ ငိမ်းချမ်း ရး ဆွး နွးမများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  
 

လူမ ရးနှင့်စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ။ ဒတိယအဆင့်ြပုြပင် ြပာင်းလမဲအြဖစ် လူမ ရး နှင့် 

စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လပ်ငနး်စဉ်များကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိပါ 
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လပ်ငန်းစဉ်များသည ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းများအတွက ်အလျင်အြမန ် အာင်ြမင်မများ 

(Quick-Wins) ရရိှ စရန် ရည်ရွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 

ကာလရှည်တွင် ြပည်သူလူထအကျိုးကိ ရှးရသည့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ (People Centered 

Development) နှင့် ြပညသူ်အားလး ပါဝငခ်စားနိင်သည့် ဖွ ဖ့ိုးမ (inclusive growth) တိ ့

အာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း စ ရးအတွက်ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ ကာလတိ၊ ကာလရှည ်

စမီကနိး်များနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး အစီအစဉ်များကိ ပါင်းစပ် ပးမည် ြဖစ်ပါသည။် 

အစီရင်ခသည့် ပထမ(၆)လပတ် ကာလအတွင်း အာက်ပါလူမ ရးနှင့် စီးပွား ရး ြပုြပင ်

ြပာင်းလဲမများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည-်   

(က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် အစိးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနန်း၊ 

ပင်စင်လစာ နှင့် လပ်ခလစာများ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ အခွန် ကာက်ခမ 

စိစစ်ကပ်မတ် ရး ဘတ်အဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ အနည်းဆး အခ ကး ငွ သတ်မှတ် 

ြခင်း၊ ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်းမှ ပဂ္ဂလိကအာမခ ကမ္ပဏီများအား လပ်ငန်းလပ်ပိင် 

ခွင့် လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း တိကိ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC) များြပန်လည ်

ရွးနတ်ြခင်း လပ်ငန်းအား ၂၀၁၃ခနှစ် ဧပီလ (၁)ရက် နမ့ ှ စတင ်

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် ဥပ ဒသစ် 

အား ြပည် ထာငစ်လတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ်(၁၆)ြဖင့် ၂၀၁၃ခနှစ် ဇူလိင်လ(၁၁)  

ရက် နတွ့င် အတည်ြပု ြပ ာနး်ခ့ဲြခင်း၊ ရန်ကန်နိင်ငြခား ငွ ကး စျးကွက် 

(Yangon Foreign Exchange Spot Market) အား ၂၀၁၃ခနှစ် 

သဂတ်လမှစတင်၍ နိငင်ြခား ငွ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမ လိင်စင်ရ 

(Authorized Dealer Licence) ဘဏ်များြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ လဲလှယ် ရာင်းဝယ် ရး ဥပ ဒ 

ြပ ာန်းြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်ငတကာ 

အဆင့်အတန်းနှင့် လျာ်ညီ စရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အြပည်ြပည် ဆိင်ရာ ငွ ကး 

ရန်ပ ငွအဖဲွ  ့ (IMF) တိ၏့ နည်းပညာနှင့် ကမ်းကျင်မ အကူအညီများ ရယူ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

(ဂ) နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းများတွင် ငွလဲ ကာင်တာများ ဖွင့်လှစ ် ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။  ပဂ္ဂလိက အာမခ ကမ္ပဏီ (၁၂) ခအား အသက်အာမခ၊ မီး အာမခ၊ 

အလးစ မာ် တာ်ယာဉ ်အာမခ၊ ငွပိ ့ ငွသယ် အာမခ၊ ငွသား လြခုမအာမခ၊ 
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သမာဓိ အာမခ လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်း တိကိ့ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ 

သည်။ 

(ဃ) e-payment စနစ်အား ြမန်မာနိင်ငသားများဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်၍ 

ပိက့န/်သွင်းကန် လိင်စင် လာက်ထားမစနစ် (IELPS) အား အဆင့်လိက် 

ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 
 

 

အပ်ချုပ် ရးနှင့် စီမခန ့ခ်ွဲမစနစ ်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ။ တတိယအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်သည့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရးစနစ်၊ သန်ရ့ှင်း သာ အစိးရ ြဖစ် စ ရး အတွက် 

အပ်ချုပ်မနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငနး်စဉ်များ ရးဆဲွနိင် ရး အတကွ် 

ရည်ရွယ်၍ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအတွက ် အ ြခခ မူ ဘာင်နှင့် အည ီ

အစိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ 

ကိ ၂၀၁၂ ခနှစ ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် နတွ့င် အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ 

ဝန် ကီးဌာနတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွး နွးပဲွတွင် ြမန်မာနိင်င၏ နိင်င ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

များ၊ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနှင့်အတူ အပ်ချုပမ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲရန ်

လိအပ်လာသြဖင့ ်  ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရး စနစ်နှင့် သန်ရ့ှင်း သာ အစိးရြဖစ် ရးအတွက ်

သွက်လက် ထိ ရာက် သာ စီမအပ်ချုပ ် လပ်ကိင်မစနစ်၊ ဆာင်ရွက်ပယန္တရား လပ်ငန်းပိင်း 

ဆိင်ရာနှင့် ပတ်သက် သာ ရးအဖွဲအ့စည်းများတွင် အာက် ြခပိင်းမှစ၍ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

ြဖစ် စ ရး၊ ဖွဲ စ့ည်းမဆိင်ရာ တိးတက်ြမင့်မား စ ရး၊ ဆာင်ရွက်မစွမ်းရည် ြပည့်ဝ ရး၊ 

ခတ် နာက်ကျ ပီး ဖာင်းပွ န သာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ြပုြပင် ရးများ ဆွး နွးက 

ပါသည်။ ဆွး နွးပွဲ ရလဒ်နှင့် အပ်ချုပ်မနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး အစီအစဉ်များကိ 

တတိယအကိမ် စီမကိန်း ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးတင်ွ တင်ြပအတည် ြပုခ့ဲပါသည်။ 

 ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရးစနစ်နှင့် သန ့ရှ်င်း သာအစိးရ ြဖစ် ပ စ ရး အတွက ်- 

(က) ထိ ရာက်သည့် ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်းနှင့် စွမး်ရည်ြပည့် အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ြခင်း၊ 

(ခ) တာဝန်ယူြခင်းနှင့် တာဝန်ခြခင်း၊ 

(ဂ) တရားဥပ ဒစိးမိးြခင်း၊ 

(ဃ) ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်း၊ 

(င) ကိစ္စရပ်များနှင့် ြပဿနာများကိ မဆိင်းမတွ အလိက်သင် ့တန်ြ့ပန ် ြဖရှင်းြခင်း၊ 
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(စ) အများပါဝင်ြခင်း၊ အများအား အသိ ပးြခင်းနှင့် တန်ြ့ပန်မ ရယူြခင်း၊ ြပည်သူ ့

အသကိ နား ထာင်ြခင်း၊ 

(ဆ) အများသ ဘာ၊ အများဆန္ဒနှင့်အညီ တရားမတ သာ အပ်ချုပ်မနှင့် စီမ ခန်ခွ့ဲမ 

ရှိြခင်း၊ 

(ဇ) ဘက်လိက်မနှင့် အဂတိလိက်စားမ ကင်းြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက ်ခဲ့ပါသည်။ 

 အစိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည ် တိးတက် စရန်အတက်ွ  

ချမှတ်ခဲ့သည့်လပ်ငန်းစဉ်များမှာ- 

(က) ပ လစီနှင့် ရည်မှန်းချက်များသတမှ်တ်ြခင်း၊ 

(ခ) ဥပ ဒများ ရးဆွဲြခင်း၊ 

(ဂ) ြပာင်းလဲလာ သာ အ ြခအ နနှင့် လိက် လျာညီ ထ ွ ြဖစ်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ ြပ ာန်းြခင်း၊  

(ဃ) စီမကိန်းနှင့်အစီအစဉ်များ ရးဆွဲြခင်း၊ 

(င) အပ်ချုပ်မအလာများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အတိင်း ဌာန 

ဖွဲ စ့ည်းပ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် ကိုးနီစနစ် ြဖတ် တာက်ြခင်း၊ 

(စ) ဗဟိချုပ်ကိင်မ လျာ့ချြခင်း၊ 

(ဆ) တိကျ သာ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ြပ ာန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်နငှ့် 

ြပဿနာများ ြဖရှင်းပိင်ခွင့်သတ်မှတ်ြခင်း၊ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခမ ရှိ စြခင်း၊ 

(ဇ) အစိးရဝန်ထမ်းများစွမ်း ဆာင်ရည ်ြမင့်မား ရးအတွက် လ့ကျင့် ပျိုး ထာင်ြခင်း၊ 

(ဈ) ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်း(အထက်မှ အာက်၊ အာက်မှအထက်၊ ဘးတိက်)၊ 

(ည) ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည။်  

 စီမကိန်းများကိ ရးဆွဲရာတွင ် ြပည်သူဗဟိြပု၍ ြပည်သူအများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ 

အာက် ြခမှ တင်ြပသည့် ဒသန္တရ စီမကိန်းများကိ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှပါသည်။ 

ဒသတွင ် အဓိကကျသည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်စမီကိန်း၊ မို ြ့ပစီမကိန်း၊ မို န့ယ်ဖွ ဖ့ိုးမ 

စီမကိန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ရးဆဲွ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးအတွက် ဌာနဆိင်ရာ 

ကိယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင ် ကိယ်စားလှယ်များ၊ မို မ့ိ မို ဖ့များ ပါဝင်သည့ ်

စီမကိန်း ရးဆဲွ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်ကိ ဖွဲ စ့ည်း ပီး ဆာင်ရွက်လျက ်
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ရိှပါသည်။ မို န့ယ်ဖွ ဖ့ိုးမ စီမကိန်းများကိ ရးဆွဲရာတွင်  လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ၏ 

အကဉာဏ်များကိ ရယူ ဆာင်ရွက်ပါသည။်  
 

ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ။ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက ်

အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငနး်များ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ဗဟိဌာနက ိ ဖွင့်လှစ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငစီးပွား ရး၏ အဓိက အသက် သွး ကာြဖစ် သာ အ သးစားနှင့် အလတ်စား 

လပ်ငန်းများအား ထိ ရာက်စွာ ကူညီ ထာက်ပ့အား ပးနိင် ရး၊ အာင်ြမင် သာ အ သးစား၊ 

အလတ်စား လပ်ငန်းများ ြဖစ် ပ လာ ရး၊ အ သးစား အလတ်စား လပ်ငန်းများမှ အကီးစား 

လပ်ငန်းများသိ ့ ကူး ြပာင်းချဲ ထွ့င်လာနိင် စရန် ထာက်ပ့ကူညီ ပးနိင် ရး တိအ့တွက် 

ထဗိဟိဌာနမှ အ ထာက်အကူ ပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ပဂ္ဂလိကစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများအား အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စနိင်ရန်အတွက် ရန်ကန် မို တွ့င ်

သက်ဆိင်ရာဌာနများပါဝင် သာ “One Stop Service for Investment” အဖဲွက့ိ ဧ ပီလ ၁၀ 

ရက် နက့ ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ ပဂ္ဂလိကဘဏ် (၂၀)မှ  နိင်ငတစ်ဝှမ်း 

ဘဏ်ခွဲ ပါင်း ၅၉၂ ခဖွင့်လှစ်ထားရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆) လအတွင်း ဘဏ်ခွဲ 

၁၀၇ ခ အသစ်တိးချဲ  ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး ဘဏ်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 နိင်ငြခားဘဏ ် ကိယ်စားလှယ် ရးခဲွများနှင့် နိင်ငြခား ငွ ရး ကး ရး ကမ္ပဏီ 

ကိယ်စားလှယ်ရးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းများတွင် ငွလဲ 

ကာင်တာများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက အာမခ ကမ္ပဏီ (၁၂) ခအား အသက်အာမခ၊ 

မီး အာမခ၊ အလးစ မာ် တာ်ယာဉ် အာမခ၊ ငွပိ ့ ငွသယ် အာမခ၊ ငွသား လြခုမအာမခ၊ 

သမာဓိ အာမခ လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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အခန်း(၂) 

မက်ခရိစီးပွား ရးအ ြခအ န 

ကမ္ဘာ့စီးပာွး ရးအ ြခအ န 

 ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးအ ြခအ နကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ၃ ရာခိငန်န်း တိးတက်မည်ဟ 

World Economic Outlook-2013 အရ ခန်မ့ှန်းခဲ့ သာ်လည်း  ြပည်တွင်းဝယ်လိအား 

နည်းပါးလာြခင်း၊ ဥ ရာပသမဂ္ဂ နိင်ငများအတွင်း အချိန်ကာြမင့်စွာ စီးပွား ရး ကျဆငး် 

နြခင်း၊ ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ စီးပွား ရး တိးတက်မအလားအလာ နည်းပါးလာြခင်း၊ အ ကး 

များ ြပန်လည် ပးဆပ်မ နှး ကွးလာြခင်း၊ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ အ ြခအ နများ တငး်ကျပ် 

လာြခင်း တိ ့ ကာင့် ကမ္ဘာ့စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတကမ် နှး ကွးလာ ပီး  ၂.၇၅ ရာခိင်နန်းသာ 

တိးတက်မည်ဟ မာ်မှန်းခဲ့ပါ သည်။  
 

ပံု (၂-၁ ) တစ်ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ ဂျီဒီပီ ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်မှု (ရာခုိင်နှုန်း) 

 
ဇာစ်မြ စ် ။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ရာေငွေကြ းရန်ပုံေငအွဖွ့ဲ   

ကမ္ဘာ့စးီပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ နှး ကွးလျက်ရိှ သာ်လည်း စီးပွား ရး 

ထွန်းသစ်စ နိင်ငများတွင် တိးတက်မများ ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိငင်၏ 
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ဖွံ့ ဖြ ို းြပးီနိုင်ငံများ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ စီးပွားေရးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ
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စီးပွား ရး အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၃ခနှစ်၊ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ၇.၆ ရာခိင်နနး် တိးတက်ခ့ဲ 

ပါသည်။ ဟာင် ကာင်တွင ် ၂၀၁၃ ခနှစ် ပထမ(၆)လပတ၌် တည် ငိမ် သာဝင် ငွနငှ့် 

အလပ်အကိင်ရရှိမ အ ြခအ နများ ြဖစ် ပ ြခင်း ကာင့် ပဂ္ဂလိက စားသးမ၊ ြပည်တွင်း 

ဝယ်လိအားနှင့် ရင်နှီးြမုပ်နှမများ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ထတ်လပ်မနှင့ ်

စစ ပါင်း ပိက့န်များ တိးတက်လာပီး ဂျီဒီပီတိးတက်မနန်း ၃.၁ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ 

ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ် တစ်နှစ်လး အတွက် စီးပွား ရး အ ြခအ နကိ ၂.၅ ရာခိင်နန်း မ ှ    

၃.၅ ရာခိင်နန်း အထိ တိးတက် လာ စရန် မ ာ်မှနး်ထားပါသည်။ 

ကိရီးယားသမ္မတနိင်ငသည် ၂၀၁၃ ခနှစ ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ြပည်သူ ့ ရးရာ 

စီမခန်ခ့ွဲမ၊ ပညာ ရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရး၊ စီးပွား ရးဆိင်ရာ 

ဆာင်ရွက်မများ စသည့်အ ရးကီးဆး ဝန် ဆာင်မများ တိးတက်လာြခင်း ကာင့် ဂျီဒီပ ီ

တိးတက်မနန်းမှာ ၂.၃ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၁ ရာခိင်နန်း 

သာ ြဖစ် ပ ခ့ဲပါ သည်။   

 အိန္ိဒယနိငင်သည် ၁၉၅၁ ခနှစမ်ှစ၍ ၂၀၁၃ ခနှစ် တိင် အာင ် နှစ်စဉ် ဂျဒီီပီ 

တိးတက်မနန်း ပျမ်းမအားြဖင့် ၅.၈ ရာခိင်နန်းရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၃ ခနှစ ်ပထမ (၆)လ ပတ်တွင ်

ကန်စည်နှင့် ဝန် ဆာငမ်တန်ဖိးများ၏ ကန်ထတ်လပ်မစရိတ် အ ြပာင်းအလဲများ ကာင့် 

ဂျီဒီပီတိးတက်မနန်းမှာ ၄.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

 

အာဆီယနိင်ငအချို၏့ စီးပွား ရးအ ြခအ န 

 ASEAN Outlook 2013 အရ အာဆီယနိင်ငများ၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမသည် ၂၀၁၂ 

ခနှစ်တွင ်ယခင်နှစ်ကထက ်၅.၇ ရာခိငန်န်း ပိမိတိးတက်ခ့ဲပါသည်။ က မ္ဘာဒီးယား၊ လာအိ၊ 

ြမန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိင်ငတိတွ့င် တိးတက်မနန်း ၅.၃ ရာခိင်နန်းရရှိခဲ့ ပီး အင်ဒိနီးရှား၊ 

မ လးရှား၊ ဖိလစ်ပိင်၊ စကာပူနှင့် ထိငး် စသည့် အာဆီယ(၅)နိင်ငတိတွ့င် ၅.၈ ရာခိင်နန်း 

ပိမိတိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း အာဆီယ(၅)နိင်င တိသ့ည် ယခနှစ် ပထမ(၆)လပတ ်အတွငး် 

၅.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ဖိလစ်ပိင်နိင်င နှင့် ထိင်းနိင်ငတိတ့ွင် စီးပွား ရး 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ အခွင့်အလမ်း ကာင်းများ ရရိှ ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ 

 ထိင်းနိင်ငသည ် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ပထမ (၃)လပတ်တွင ် စီးပွား ရးတိးတက်မ ၅.၄ 

ရာခိင်နန်း ရှိခဲ့ သာ်လည်း ဒတိယ (၃)လပတ်တွင် ၂.၈ ရာခိင်နန်းသာ တိးတက်ခဲ့ပါ သည်။ 

ထိ ့ ကာင့် ကျန်ရှိ နသည့် (၆)လတွင် စီးပွား ရးအလားအလာ တိးတက် ကာင်းမွန် စ 
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ရးအတွက ်အစိးရမှ ထာက်ပ့အား ပး ဆာင်ရွက် ရး၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးတက် စသည့် 

ဆွဲ ဆာင်မများ ဖန်တီး ပး ရး၊ ြပည်တွင်းဝယ်လိအား ြမင့်မားလာ စ ရးနှင့် ခရီးသွား 

က  တိးတက်မ ြမင့်မား စ ရးတိကိ့ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ဗီယက်နမ်နိင်ငသည် ၂၀၁၃ခနှစ်၊ ပထမ (၆)လအတွင်း GDP တိးတက်မနန်း ၄.၉ 

ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၂.၄ ရာခိင်နနး်သာ ရှိသြဖင့် (၁၀)နှစ ်

တာကာလအတွင်း အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ အစိးရ၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမ ထိန်းချုပ် ရး၊ 

မက်ခရိစီးပွား ရး တည် ငိမ် ရးနှင့် သင့်တင့် သာ စီးပွား ရးတိးတကမ် ရရိှ ရး ရည်မှန်း 

ချက်များ အာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။ 

က မ္ဘာဒီးယားနိင်ငသည် ၂၀၁၃ခနစှ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဂျီဒပီီတိးတက်မနန်း  

၇.၆ ရာခင်ိနန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ငွ ကး ဖာင်းပွမကိ ထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲရာ 

၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ၃ ရာခိင်နန်း ဝန်းကျင်သာရိှခဲ့ပါ သည်။ ငွလဲလှယ်နန်းမှာလည်း တည်ငိမ ်

လျက် ရိှပါသည်။  

လာအိနိင်ငသည ် ၂၀၁၃ ခနစ်ှ၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဂျီဒီပီတိးတက်မနန်း ၈ 

ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ စိက်ပျို း ရးနှင့် ခရီးသွားလာ ရး လပ်ငန်းများမှ နိင်ငြခား 

ဝင် ငွ အများဆး ရရိှခ့ဲ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လာအ ိ

နိင်င၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၆.၉ ရာခိင်နန်းြဖစ်သည်။   

 

ြမန်မာမက်ခရိစီးပွား ရးအ ြခအ န 

 စီမကိန်းများချမှတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ြပည်သူများ အမှန်တကယ် 

လက် တွခ့စားနိင်သည့် တိးတက်မကိ ရရှိနိင် စရန ် ဆာင်ရွက်သကဲ့သိ ့ နိင်င တာ ်

သမ္မတကီးမှ ဦးစား ပးက  (၇) ခ ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လမ်းညန်ခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းလပ်ငန်းစဉ် များမှာ- လပစ်စ်မီး၊ သာက်သး ရ၊ စိက်ပျို း ရး၊ အလပ်အကိင် ရရှိ ရး၊ 

ခရီးသွားလပ်ငန်း၊ ငွ ကးလပ်ငန်းနှင့် ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လအတွင်း စျးနန်းတည် ငိမ်မ ရရိှ ရး၊ ြပည်ပ 

ကန်သွယ်မတွင် လြခု ချာ မွ ့ စ ရး၊ စီးပွား ရးတည် ငိမ် စ ရး၊ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

စ ရးအတွက် မက်ခရိစီးပာွး ရးဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။ 
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အဓိက ေဆာင်ရွက်ခ့ဲမှုများ 

ဧပြ လီ -အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်း၊ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်ခများတိုးမြ ှင့်သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

-နိုင်ငံခြ ားေငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC)များကို  ပြ န်လည် ေရွးနှုတ်ခြ ငး် လပုင်န်းအား 

၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြ လီ (၁)ရက်ေန့မှ စတင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

ေမလ -အခွန်ေကာက်ခံမှု စိစစ်ကြ ပမ်တ်ေရး ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 

 -အမျို းသား သဘာဝေဘး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကို ဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 

 -ေမြ လွတ်၊ေမြ လပန်ငှ့် ေမြ ရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းဥပေဒများကို  ပြ ငဆ်ငသ်ည့် နည်းဥပေဒ ထတ်ုပြ န်ခြ င်း၊ 

-ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းလပု်ပိုင်ခွင့် လုိင်စင် ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ 

ဇွန်လ -အနည်းဆုံးအခေကြ းေငွသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

- မြ န်မာနိုင်ငံ  ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲေရးလပုင်န်းစဥ်ကို အေထာကအ်ကေူပးေရးအတွက်  မြ နမ်ာ-အီးယဖူိုရမ်ကို 

ကျင်းပခြ ငး်၊ 

-အေရှ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး ဖိုရမ် (World Economic Forum on East Asia   2013) ကျင်းပခြ င်း၊ 

ဇူလိုင်လ -ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်းခြ ငး်၊ 

- မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဥပေဒသစ်အား  ပြ ည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်(၁၆) ဖြ င့် ၂၀၁၃ခုနှစ် 

ဇူလိုင်လ(၁၁)  ရကေ်န့တွင် အတည်ပြ ုပြ ဋ္ဌာနး်ခဲ့ခြ ငး်၊ 

 သြ ဂတ်ုလ-Good Local Governance and People Centered Services နိုင်ငံေတာ်အဆင့် အလပ်ုရုေံဆွးေနးွပဲွ 

ကျင်းပခြ ငး်၊ 

 -ရန်ကုန်နိုင်ငံခြ ားေငေွကြ းေစျးကွက်(Yangon Foreign Exchange Spot Market)အား ၂၀၁၃ခုနှစ် 

 သြ ဂုတ်လမှစတင်၍ နိုင်ငံခြ ားေင ွ  ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမှု လိုင်စင်ရ (Authorized Dealer Licence) 

ဘဏ်များဖြ င့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ 

စက်တင် -ေကျးလက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ေသာက်သုံးေရ ရရှိေရး ေကာ်မတီဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 

ဘာလ -အဂတိလိုက်စားမှု တုိက်ဖျကေ်ရး ဥပေဒအာဏာတည်သည့် ေန့ရက ်သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 -ဥပေဒပြ ုေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 
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ပ(၂-၂)တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မနှင် ့ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး 

(နှစ်အလိက် စျးနန်း) 

 

               ဇာစ်ြမစ်။   စီမကိန်း ရးဆွဲ ရး ဦးစီးဌာန 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်းအသားတင ်ထတလ်ပမ် 
နှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကျပ ်
၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅ သန်း ရရိှရန ် ရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့ရာ ကျပ ် ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀ သန်း 
ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှနး်ချက် ၏ ၆၅.၇ ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိငခ့ဲ် ပးီ 
တစ်နှစ်လးအတွက် ပျမ်းမရည်မှန်းချက် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်းထက် လျာ့နည်းခဲ့ ပီး ၁၀.၇ 
ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။  
 လယ်ယာက ကီး အ နြဖင့် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ကျပ် 
၈,၈၆၄,၆၅၉.၂ သန်း   နှင့် ၇.၁ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ ရရိှရန် ရည်မှန်းချက်ထားရိှခ့ဲရာ ကျပ် 
၄,၈၁၂,၀၂၀.၂ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၅၄.၃ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး  ၅.၄ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  

 စက်မက ကီး အ နြဖင့် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ကျပ် 
၉,၉၉၉,၈၄၂.၃ သန်း   နှင့် ၂၉.၁ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲ ရရိှရန် ရည်မှန်းချက်ထားရိှခဲ့ရာ ကျပ ်
၆,၅၀၇,၃၉၈.၇ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၅.၁ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး  ၁၃.၃ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  
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 ဝန် ဆာင်မက ကီး အ နြဖင့ ် နစှ်အလိက် စျးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

ကျပ် ၁၀,၇၅၉,၉၇၅.၀ သန်း   နှင့် ၁၂.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ ရရိှရန ် ရည်မှန်းချက ်

ထားရှိခဲ့ရာ ကျပ် ၈,၁၄၁,၂၈၆.၁ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၅.၇ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး  ၁၁.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  
 

ဂျီဒီပ ီတိးတက်မ ခန်မ့ှန်းချက်များ 

(ပ ၂-၃ ) ဂျီဒီပ ီတိးတက်မ ခန်မ့ှနး်ချက်များ (၂၀၁၃ ခနှစ)် 

 
ဇာစ်ြမစ်။ ADB December 2012, McKinsey Global Institute 2013, 

Multidimensional review of Myanmar vol-1 (OECD- 2013) 

 အာရှဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ် (ADB) က ြမန်မာ့စီးပွား ရးသည ်  ဥ ရာပ စျးကွက ်

ရရှိလာြခင်း၊ ဘ ာ ရး စျးကွက်တွင် ပဂ္ဂလိက ပါဝင်ခွင့် ပးြခင်း၊ ခရီးသွားလပ်ငန်း 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာြခငး်၊ သဘာဝဓာတ် ငွ မ့ျား တင်ပိ ့ ရာင်းချနင်ိြခင်းနှင့် ဆက်သွယ် ရး 

လပ်ငန်းများတွင် နိင်ငြခား ကမ္ပဏီ ( ၂ ) ခ မ ှထပ်မ ဆာင်ရွက်လာြခင်းတိ ့ ကာင့် ၆.၅ 

ရာခိင်နန်း တိးတက်မည်ဟ ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ 

 စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုးမပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ  ့ (OECD) က ြမန်မာ့စီးပွား ရးသည ်

ြမဆီ ကာင်း သာ ြမယာများရိှြခင်း၊ ငယ်ရွယ် သာ လပ်သားများရိှြခင်း၊ ပထဝအီ န 

အထား ကာင်းမွန်ြခင်း၊ ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ် ပါများြခင်း၊ သဘာဝအရင်းအြမစ် 

ကယ်ဝြခင်း တိ ့ ကာင့် ၇.၇ ရာခင်ိနန်းတိးတက်မည် ဟခန ့်မှန်းထားပါသည်။  



 

 M

စိက်ပျို း

ငွ ကးလ

ပါသည်။
 

ပု ံ ၂-၄  စီ

 

ဇာစ်ြမစ်။  

ဈးနနး်မ

 ၂
အသား၊ 
ဈးနန်းမ
လာခဲ့ရာ 
ြမင့်တက်
ပါဝင် သ
ထတ်လပ်
တိးလာြခ
ဒ လာ 
အ ရးပါ
 

 

 

၀.

၂၀.

၄၀.

၆၀.

၈၀.

၁၀၀.

ဝန် ဆ

(ရာခုိင်နှုန်

McKinsey 

ရး၊ အ ြခခ

လပ်ငန်း တိ

 

စီးပွားေရးက

  စီမကနိ်း ရးဆ

များနှင့် ငွ

၀၁၃ ခနှစ် 
 ငါး၊ ငရတ်
များ ြမင့်တ
 စက်တင်

က်လာရြခင်းမှ
သာ  အစား
ပမ်နိမ့်ကျြခင
ြခင်းတိအ့ြပင်
 စျးနန်း ြမ
သာ အ က

စီမကိန်းရည်မှန်း

၂၉.၉

၃၃.၈

၃၆.၃

ဆာင်မက ကီး

နး်) 

 Global 

ခအ ဆာက်

တိက့ိ ဆာင်ရွ

က ကီးများ၏

ဆွဲ ရး ဦးစးီဌ

ကး ဖာင်း

 ပထမ (၆)
တသ်ီး ြခာက်
တက်လာပးီ 
ဘာလတွင် 
မာှ  စားသ
အစာအပ်စ 
င်း၊ သဘာ
င ် စျးကွက်
ြမင့်မားလာြခ
ကာင်းတစ်ရပ

းချက် အ ကာင်အ

၉

၈

၃

စကမ်က ကီး

Institute 

အဦ၊ စွမ်းအ

ရွက်နိင်ပါက

၏ ပါဝင်မှုအ

ဌာန 

ပွမနန်း 

)လတွင ် အ
က်၊ ကက်သွန

 ငွ ကး
 ပျမ်းမ  
းသူ စျးဆန
 ကန်ပစ္စညး်
ာဝ ဘး အ
တွင်ြဖစ် ပ
ြခင်းသညလ်
ပ ်ြဖစ်ပါသည

အထည် ဖာ်နိင်မ

၂၄.၇

၃၃.၄

၄၁.၉

လယ်ယာက
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က ြမန်မ

အင်၊ သတ္တ ု၊

က ၈.၀ ရာခိ

အချိုးအစား 

 

ြခခ စားက
နနီ်၊ ကက်သ
ဖာင်းပွမနန်
၅.၈ ရာခိ

နန်း တွက်ချ
းများ၏ စ
အန္တရာယ်မျာ

 န သာ 
လည်း ငွ က
ည်။  

ကီး

စီးပွာ
၂၀၁
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က
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ခိင်နန်း တိး
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ချက်ရာတွင် 
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ငွလဲလှယ် န

ကး ဖာင်းပွ

ား ရးက ကီးမျ
၃-၂၀၁၄ ဘ ာန
င်နန်း၊ စက်မက

ယ်ယာ က ကီး
မှန်းခဲ့ရာ ပထ
ကီးတွင် ၄၁.၉

၄ ရာခိင်နန်း၊ 
င်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ 
င်မ အချိုးအစာ
င်းဖန်းနှင့် အ
ငန်းများ၊ ငွ ရး
င်း၊ လစာနန်း၊ ပ
ြခငး်၊ ခရီးသွားလ
ကာင့် ြဖစ်ပါသည်

းသည ် ကန်

လပ်ငန်း၊ ဆ

တက်နိင်မည

စ်သည့် ဆန်
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တြဖည်းြဖည
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နှစ် ဝန် ဆာင်မ က
က ကီး တွင် 
တွင် ၂၉.၉ ရာခိ
မ (၆)လပတတ်
၉ ရာခိင်နန်း၊ စ
လယ်ယာ က

 ပါသည်။ ဝန် ဆ
ား ြမင့်မားရြခင်
အင်တာနက်စ သာ
း ကး ရး လပ်င
ပင်စင်လစာနှင့် လ
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ည။် 
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       ပ(၂-၆) ြ

    

       ပ(၂-၈)
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ည ်

း 

ါ 
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ပ (၂-၁၀) နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နနး် 

 

 ဇာစ်ြမစ်။   ြပည် ထာင်စ ြမနမ်ာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ် ၊ ြမန်မာ့နိင်ငြခားကန်သွယ်မဘဏ်  

 နိင်ငြခား ငွလဲနန်းက ိ ၂၀၁၂ ခနှစ ် ဧ ပီလ(၁)ရက် နမ့ှစ၍ နန်းရှင်စနစ်ြဖင့် 

တရားဝင ် ရာင်းဝယ်ခွင့် ြပုခဲ့ရာ ငွလဲလှယ်နန်းမှာ ၂၀၁၃ခနှစ် ဧ ပီလတွင ် အ မရိကန် 

တစ် ဒ လာ ၈၉၀ ကျပ် မှ စက်တင်ဘာလတွင ်အ မရိကန် တစ် ဒ လာလင် ၉၇၃ ကျပ ်ရှိခဲ့ 

ပါ သည်။ ဧ ပီလမ ှ ဇွန်လအထိ ငွလဲလှယ်နန်း ြမင့်တက်ခ့ဲ သာ်လည်း ဇွန်လ နာက်ပိင်း 

တွင် ငွလဲလှယ်နန်းမာှ  ၉၇၀  ကျပ် ဝန်းကျင်တွင် ရှိပါသည်။ 

 

ပ(၂-၁၁) ငွ ကးပမာဏ 
         

 

ဇာစ်ြမစ်။   ြပည် ထာင်စ ြမန်မာနင်ိင တာ် ဗဟိဘဏ်  

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၃)လပတ် 
၏ ြမန်မာနိင်င ငွ ကး ပမာဏမှာ 
၈,၇၅၁,၆၂၃သန်း၊ ကျပ ် ၈,၇၃၃,၃၇၃ 
သန်း နှင့်၊ ကျပ ် ၈,၇၅၄,၈၂၈ သန်း 
အသီးသီး ရိှပါသည်။ ဘဏအ်ပ် ငွ 
အ နြဖင့် ဧ ပီလ တွင် ငွ ကးပမာဏ၏ 
၂၅.၅ ရာခိင်နန်း၊ မလတွင် ၂၆.၈ 
ရာခိင်နန်းနှင့် ဇွန်လတွင် ၂၈.၅ ရာခိင်နန်း 
ရိှပါသည။်  
 

(လ) 

(ကျပ်သန်း) 

(ကျပ်) 

၈၄၀

၈၆၀

၈၈၀

၉၀၀

၉၂၀

၉၄၀

၉၆၀

၉၈၀

၁၀၀၀

ဧပြ ီ  ေမ ဇွန် ဇလုိူင်  သြ ဂုတ် စက်တင်ဘာ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အေမရိကန်တစ်ေဒါ်လာ နှင့်
 မြ န်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်နှုန်း

၀
၁၀၀၀၀၀၀
၂၀၀၀၀၀၀
၃၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀၀၀၀
၅၀၀၀၀၀၀
၆၀၀၀၀၀၀
၇၀၀၀၀၀၀
၈၀၀၀၀၀၀
၉၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀

ဧပြ ီ  ေမ ဇွန်
လှည့်လည်သုံးစွဲေင ွ(ကျပသ်နး်)

ဘဏ်အပ်ေငွ (နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်)

ဘဏ်အပ်ေငွ (ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ)်

 ေငွေကြ းပမာဏ
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ပံု (၂-၁၂) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နုိင်ငံပုိင်၊ သမဝါယမပုိင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှု 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ပ (၂-၁၃) ပဂ္ဂလကိရငး်နှီးြမုပန်မှတနဖ်းိ 

 

ဇာစ်ြမစ်။   စီမကိန်း ရးဆွဲ ရး ဦးစီးဌာန  
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် နိုင်ငံပိုင်အခန်းမှ ပထမ(၆)လပတ်တငွ် ကျပ် ၂,၄၆၄,၄၁၂.၀ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပန်ှံ ရန် 
လျာထားခ့ဲသည့်အနက် ကျပ် ၁,၃၈၇,၀၃၁.၁ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံခဲ့သဖြ င့် လျာထားချက်၏ ၅၆.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ 
သမဝါယမပိုင်အခန်းတွင် ကျပ် ၈၃၆.၉ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပန်ှရံန် လျာထားခဲ့ရာ ကျပ် ၈၆၃.၆ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံခဲ့သဖြ င့် 
၁၀၃.၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အခန်း တွင် ကျပ် 7,206,083.9 သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရန် လျာထားခဲ့ရာ ကျပ် 
7,602,515.0 သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ ခဲ့သဖြ င့် 105.5 ရာခိုင်နှုန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင် 
၁၀၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 
နိုင်ခဲ့ခြ င်းမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အခန်း ရင်းနီှး မြ ှု ပ်နှံမှု 
ပုိမို ဖွံ့ ဖြ ို းလာေစရန်  အခွန်အေကာက်နှင့် 
ကုန်သွယ်မှု အတားအဆီး ေဖြ ေလျာ့မှုများ၊ 
ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရန ် ဆွဲေဆာင်မှုများ၊ အခွင့်အလမ်း 
ေကာင်းများ ဖန်တးီ ေပးနိုင်ခဲ့မှုများေကြ ာင့် 
ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုများပိုမို တိုးတက်လာခဲ့ 
သဖြ င့် ပထမ(၆)လအတွင်း ကျပ် 7,602,515.0  
သန်း  ဖြ စ်ေပါ်ခဲ့ပါ သည်။ 

 



 

ပ (၂-၁၄

 

ဇာစ်ြမစ်။  
 

 

ပ (၂-၁၅
 

 

ဇာစ်ြမစ်။  

 

) လပ်ငန်း အ

  ရင်းနှီးြမုပ်နှ

) လပ်ငန်း အ

  ရင်းနှီးြမုပ်နှ

အမျိုးအစား

မ နှင့် ကမ္ပဏီ

အမျိုးအစား

မ နှင့် ကမ္ပဏီ

အလိက် ြမန်

များညန်ကား

 အလိက ်နိင

များညန်ကား
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နမ်ာနိငင်သာ

  

မ ဦးစီးဌာန  

င်ငြခား ရင်း

 

မ ဦးစီးဌာန  

 
 
၂၀၁၃-

တွင ် ြမ

ခွင့်ြပုခဲ

စက်မလ

လပ်ငန်

လပ်စ

အ ဆာ

(၁)ခနှ

တိြ့ဖစ်

ြမုပ်နှမ

သည။်

 

၂၀၁၃-
နိင်ငြခ
ခဲ့ သာ
စက်မလ
လပ်ငန
ရးလ
လယ်ယ
အ ဆာ
(၂)ခနှ
တိြ့ဖစ်
ြမုပ်နှမ
သည။်

ား ရင်းနှီးြမု

းနှီးြမုပ်နှမ  

-၂၀၁၄ ဘ

ြမနမ်ာနိင်ငသာ

ခဲ့ သာ လပ်ငန

လပ်ငန်း (၁၄

နး် (၆)ခ၊ ဆာ

စဓ်ါတ်အား 

ဆာက်အအ တ

နင် ့ အြခား ဝ

ပါသည။် ၎င်

မ ပမာဏ က

 

-၂၀၁၄ ဘ ာ
ြခားရင်းနှီးြမုပ်
ာ လပ်ငန်းအ
လပ်ငန်း (၄၃
နး် (၃)ခ၊ သတ္တ

လပင်နး်(၁)ခ၊ 
ယာစိက်ပျိုး ရ
ဆာက်အအ တ
နင် ့ အြခားဝန်
ပါသည။် ၎င်
မ ပမာဏ ကျ
 

ုပ်နှမ  

 

ာနစှ ် ပထမ 

ား ရင်းနှီးြမုပ်နှ

န်းအ ရ အတွ

၄)ခ၊ ဟိတယ်

ာက် လပ် ရး လ

လပ်ငန်း (၁

တည် ဆာက် ရ

ဝန် ဆာငမ်လ

ငး်လပ်ငန်းများ

ကျပ ် ၇၆၂,၉၂

ာနစှ ်ပထမ (၆
နှမ ဥပ ဒ
အ ရ အတွက
၃)ခ၊ ဟိတယ်
တ္တ ု ရာှ ဖွတးူ
သားငါးလပ်

ရးလပ်ငန်း (၃
တည် ဆာက် ရ
န် ဆာင်မ လ
ငး်လပ်ငနး်များ
ကျပ ် ၁,၃၇၄,၆၄

 (၆) လပတ်

နှမ ဥပ ဒအရ

တွက် (၃၃)ခမှာ

နှင့် ခရီးသွား

လပ်ငန်း(၃)ခ၊

၁)ခ၊ အမိရ်ာ

ရး လပ်ငနး်

လပ်ငန်း (၈)ခ

းတွင ် ရင်းနှီး

၂၃ သန်းရှိပါ

၆) လပတ်တငွ်
အရ ခွင့်ြပု
က ် (၅၅)ခမာှ
နှင့် ခရီးသွား
ဖာ ်ထတ်လပ်
ပင်န်း (၁)ခ
၃)ခ၊ အမိရ်ာ
ရး လပ်ငနး်

လပ်ငန်း (၂)ခ
းတွင ် ရင်းနှီး
၄၀ သန်း ရိှပါ

တ ်

ရ 

ာ 

း 

၊ 

ာ 

း 

ခ 

း 

ါ 

င ်
ု 
ာ 
း 
ပ ်
၊ 
ာ 
း 
ခ 
း 
ါ 



 

ပ (၂-၁၆

ဇာစ်ြမ

 

ြပည်ပက

ပ(၂-၁၇)
 

 
ဇာစ်ြမစ်။  
 

 
 

) အဓိက ရင်

ြမစ်။   ရင်းနှီးြမ

ကန်သွယ် ရးအ

)၂၀၁၃-၂၀၁

  ဗဟိစာရင်းအ

ငး်နှီးြမုပ်နှမ

ြမုပ်နှမ နငှ့် ကမ္ပ

အ ြခအ န 

၁၄ ဘ ာနစှ

အငး်အဖွဲ  ့

မြပုသည့် နိင်

မ္ပဏီများညန်က

 

စ၊် ပထမ(၆)
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ငင်များ 
 

          

ကားမ ဦးစီးဌာ

)လပိက့န်အ

 

၂၀၁၃-၂

ြပည်ပ 

ရရှိရန ်

ကျပ ် ၄

ချက်၏

နိင်ခဲ့ပါ 

အများဆ

ဓါတ် ငွ

အထည်

တင်ပိ ့

တရတ်

ြဖစ်ပါသ

 

ြမန်

ဥပ

နိင်င

ဗယီ

သစ

လူဇ

 

          

ာန  

ကာင်အထ

၂၀၁၄ ဘ ာ

ပိက့န်တန်ဖိး 

 ရည်မှန်းထားရိှ

၄,၈၉၈,၄၅၂.၅ 

 ၈၆.၉ ရာခိင်

 သည်။  

ဆး တင်ပိ ့ သာ

ငွ ၊့ ကျာက်စမိ

ညန်ှင့် ကန်းသစ်

သာ ကနသွ်ယ

၊ အိန္ဒယ၊ ဂ

သည်။ 

မာနိင်ငတွင် နိ

ဒ အရ ခငွ

ငများမှာ မ

ယက်နမ်၊ ကိရီး

စ တးလျ၊ တ

ဇင်းဘတ ်နှင့် ဘ

ထည် ဖာ်နိငမ်

ာနှစ ် ပထမ(၆

ကျပ ် ၅,၆၃၆,၇

ရိှခဲ့ ပီး ပထမ(၆

သန်း ရရှိခဲ့သြ

င်နန်း အ ကာင

ာ ကန်စည်များ

မ်း၊ ပဲအမျို းမျိ

စ်လးတိ ့ ြဖစ် ပီ

ယ်ဘက်နိင်ငမျာ

ဂျပန်နှင့် ကိရီ

နငိ်ငြခားရင်းနှီ

င့်ြပုခဲ့ သာ

လးရှား၊ ထ

းယား၊ ဟာင်

တရတ်၊ အိန္ဒယ၊

ဘရနူိင်းနိင်ငမ

မ အ ြခအ

၆)လပတ်တွင ်

၇၈၇.၀ သန်း 

၆)လပတ်တွင ်

ြဖင့် ရည်မှန်း 

င်အထည် ဖာ် 

းမှာ သဘာဝ 

မျို း၊ ချုပ် ပီး 

း အများဆး 

ားမှာ ထိင်း၊ 

ရးယားနိင်ငတိ ့

နးီြမုပ်နှမြပုသ

 ရင်းနှီးြမုပန်

ထိင်း၊ စကာ

င် ကာင၊် ဗတိိ

၊ ဂျပန်၊ ြပင်သ

များ ြဖစ်ပါသည

န 

သည့် 

နှမ 

ာပူ၊ 

တနိ်၊ 

သစ်၊ 

ည။် 
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ပ(၂-၁၈)၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ၊် ပထမ(၆)လသွင်းကန်အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 
 

   
ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 

ပ (၂-၁၉) ကနသ်ယွမ်ပမာဏ 

  
ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 

ပ (၂-၂၀) ကနသ်ယ်ွမ ပိ င/ွ လိ င ွ

 
ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 
သွင်းကန ် တန်ဖိးကိ ကျပ် ၅,၈၆၅,၁၂၀.၀ သန်း 
ရရှိရန ်ရည်မှန်းထားရိှခဲ့ ပီး ပထမ (၆) လပတ်တွင ်
ကျပ် ၅,၂၉၂,၆၉၁.၀ သန်း ရရိှခ့ဲသြဖင့် 
ရည်မှန်းချက် ၏ ၉၀.၂ ရာခိငန်န်း အ ကာင် 
အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပါသည်။ အများဆး 
တင်သွင်း သာ ကန်စည်များ မှာ ရနထက်ွပစ္စည်း၊ 
မာ် တာ်ယာဉ ် နှင့် မာ် တာ်ယာဉ် ပစ္စည်းများ၊ 
အြခားစက် နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၊ သနှင့်သမဏိ 
ဆာက်လပ် ရး ပစ္စည်း နှင့် စားအန်းဆီတိ ့ြဖစ် ပီး 
အများဆးတင်သွင်း သာ ကန်သွယ်ဘက် 
နိင်ငများမှာ  တရတ်၊ စကာပူ၊ ဂျပန်၊ ထင်ိးနှင့် 
မ လးရှားနိင်ငတိ ့ြဖစ်ပါ သည်။ 
 

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လပတ်တွင ်
ကန်သယွ်မ ပမာဏကိ ကျပ် ၁၁,၅၀၁,၉၀၇.၀ 
သန်း ရရှိရန် ရည်မှန်းထားရှိခဲ့ ပီး ပထမ (၆) 
လတွင် ကျပ် ၁၀,၁၉၁,၁၄၃.၅ သန်း ရရိှ 
ခဲသ့ြဖင့် ရညမှ်န်းချက၏် ၈၈.၆ ရာခိင်နန်း 
အ ကာင ်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ ် ပထမ (၆) လပတ် 

တွင ်ပိက့န်တန်ဖိး ကျပ် ၄,၈၉၈,၄၅၂.၅ သန်း 

ြဖစ် ပီး သွငး်ကန်တနဖ်းိ ကျပ ် ၅,၂၉၂,၆၉၁.၀ 

သန်း ရှိ သာ ကာင့် ကန်သွယ်မ လိ ငွ ကျပ ်

၃၉၄,၂၃၈.၅ သန်း ြဖစ်ပါသည။် 
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ပ(၂-၂၁)၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ ကနပ်စ္စညး်အပ်စအလိက် ပိက့န်အ ြခအ န 
 

      
ဇာစ်ြမစ။်   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 
ပ(၂-၂၂) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လ ကနပ်စ္စည်းအပစ်အလိက်သွင်းကနအ် ြခအ န 
 

      

ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 
 
 
 
 
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင် လယ်ယာ 
ထွက်ကန် ပစ္စည်းများတွင် ၉၂.၅ ရာခိင်နန်း၊ 
တိရ စ္ဆာနထွ်က်ပစ္စည်း များတွင် ၂၃.၅ ရာခိင်နန်း၊ 
ရထွက်ပစ္စည်းများတွင် ၁၀၆.၂ ရာခိငန်န်း၊ သတ္တ ုတွင်း 
ထွက်ပစ္စည်းများတွင် ၄၅.၃ ရာခိင်နန်း၊ ရနနှင့် 
သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ပစ္စည်းများတွင ် ၇၈.၄ ရာခိင်နန်း 
သစ် တာ ထွက် ပစ္စည်းတွင် ၁၃၅.၄ ရာခိင်နန်း၊ စက်မ 
ကန် ချာတွင် ၁၄၉.၉ ရာခိင်နန်း၊ အြခားကန်ပစ္စည်း 
များတွင ် ၁၆၁.၄ ရာခိင်နန်း တင်ပိခ့ဲ့ ကာင်း တွရိှ့ရပါ 
သည်။ ဤက့ဲသိ ့ ပိမိတင်ပိ ့ နိငခ့ဲ်ြခင်းမာှ ကန်သွယ် ရး 
ြဖ လျာ့မများ ဆာင်ရွက်လာြခင်း၊ ဥ ရာပနိင်ငများနှင့် 
အ မရိကန်နိငင် တိ၏့ စီးပာွး ရး ပိတ်ဆိမ့များ 
ဖယ်ရှား ပးြခင်း၊ စျးကွက်များ ကျယ်ြပန ့စ်ာွ ထိး ဖာက် 
လာနိင်သည့်အတကွ ် စက်မ ကန် ချာ ပစ္စည်းအပ်စ တွင် 
ချုပ် ပီး အထည်တင်ပိမ့သည် ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 
ထက်ပိမိခဲ့ြခင်း တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ရင်းနှီး 
ကန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရန် US$  ၂၉၃၂.၆ သန်း 
ရည်မှန်းထားရှိရာ US$ ၂၂၇၀.၇ သန်း တင်သင်ွးခဲ့ 
သြဖင့် ၇၇.၄ ရာခိင်နနး် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ လပ်ငန်း 
တွင်းသးကန်ကမ်းနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကိ US$  ၂၄၇၆.၄ 
သန်း တင်သွင်းရန် ရည်မှန်းထားရှိရာ US$ ၁၉၇၀.၃ 
သန်း တင်သွင်းခဲ့သြဖင့် ၇၉.၆ ရာခိင်နန်း တင်သွင်း 
ခဲ့ပါသည်။ စားသးကန်ပစ္စည်းများကိ US$ ၁၁၀၇.၈ သန်း 
တင်သွင်းရန် လျာထားခ့ဲရာ US$ ၁၃၀၅.၁ သန်း 
တင်သွင်း ခ့ဲသြဖင့် ၁၁၇.၈ ရာခိင်နန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 
နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမတွင် အ ြခခ 
ကျ သာ ရင်းနှီးကန်ပစ္စည်းများ၊ လပ်ငန်းတွင်းသး 
ကန်ကမ်းနှင့် အရန်ပစ္စည်းများကိ ပိမိ တင်သွင်းခဲ့ြခင်း 
ကာင့် ြဖစ်ပါ သည။် 
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ကျန်းမာေရး 
ပံု (၂-၂၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ဆရာဝန်ဦးေရ 
 

 
ဇာစ်ြမစ်။   ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 

ပံု (၂-၂၄) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် သူနာပြ ုဦးေရ 

  
ဇာစ်ြမစ်။   ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 
 
 
 
 

 

မန္တ လး ခတင်(၂၀၀)ဆ့ စိတ်ကျန်းမာ ရး ဆးရ 

ကီးနှင့်ရန်ကန ် ခတင်(၅၀၀)ဆ့ အထူးက ဆးရ 

ကီးတိးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ဆးရများ အဆင့်ြမင့် 

တင်ြခင်း စသည့် လိအပ်ချက်များ ကာင့် ဆရာဝန် 

များ ထပ်မတိးြမင့်ခန်ထ့ားရန် ဆာင်ရွကြ်ခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွငး် တိးချဲတ့ည် ဆာက် ပီး 

စီးသည့် တိက်နယ် ဆးရများအတွက် လည်း ကာင်း၊ 

အဆင့်ြမင့်တင် ပးမည့် ဆးရများအတွက်လည်း ကာင်း၊ 

လက်ရှိ ဆးရများ၏  သူနာြပု အင်အား လိအပ်ချက်များ 

အား ြဖည့်ဆည်း ပးရန် အတွက် လည်း ကာင်း သူနာြပု 

ဦး ရကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ နှစ်ကနတွ်င် ၂၉၆၄၀ အထိ ရရိှရန် 

စီမ ဆာင်ရွကလ်ျက ်ရှိပါသည်။ 
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ပညာ ရး 
ပံု(၂-၂၅) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အေခြ ခံပညာေကျာင်းများ 
 

 
ဇာစ်ြမစ်။   ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန 

 

ပ(၂-၂၆) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အ ြခခပညာ ကျာင်းဆရာများ 
 

 
 

 ဇာစြ်မစ်။  ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 

 

ကရငြ်ပည်နယ၊် တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူးတိင်း 
ဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရခင်ိြပညန်ယ၊် ရန်ကန်တိင်း 
ဒသကီး နှင့် ဧရာဝတတီိင်း ဒသကးီ တိတွ့င် အ ြခခ 
မူလတန်းနှင့် မူလတန်း ကို ကျာင်းများ အသစ်ဖွင့်လှစ် 
ြခင်း၊ အဆင့်တိးြမင့်ြခင်း နှင့် တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း 
ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း 

မှာပင် ရည်မှန်းချက် ြပည့်လနီးပါး ကျာင်းအ ရအတွက ်
များ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 
ြပည်ကးီတခွန် မို န့ယ် နှင့် မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ 
နတ် မာက် မို န့ယ် တိတ့ွင်လည်း အထကတ်နး် နှင့် 
အလယတ်န်း ကျာင်းများ တိးချဲ ဖွ့င့်လှစ်ခဲ့ ပီး မူလတန်း 
ကျာင်းမှ အလယတ်န်း ကျာင်းအြဖစ်သိ ့ အဆင့်တးိြမင့် 
ြခင်း၊အလယ်တန်း ကျာငး်မှ အထက်တနး် ကျာငး် အြဖစ် 
သိ ့အဆင့်တိးြမင့်ြခင်းတိ ့ ကာင့် အလယ်တန်း ကျာင်းနှင့် 
အထကတ်န်း ကျာင်းများသည် ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း 
မှာ ပင် စီမကိန်းရည်မနှး်ချက်ထက် ပမိိ တးိတက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ကျာင်းဦး ရ တိးတက်လာသည်နှင့်အမ  ဆရာ 

လိအပခ်ျက်များ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန် ဆရာ လိအပလ်ျက် 

ရိှသည့် ကျာင်းများ၊ ဝးလခက်ခဲ ဒသနှင့် ဖွ ဖ့ို းမ 

နည်းပါးသည့် ဒသများရိှ ကျာင်းများတွင် ဆရာ 

အင်အား ြပည့်မီ ရးအတက်ွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် 

မှစ၍ နစ့ား၊ လ ပး မူလတန်းြပ ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ခန ့်အပ် ပးနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ ကာင့် 

လညး် ကာင်း၊ ဒသခဆရာ/ ဆရာမများအား မိမိ ဒသ 

တွင် ဦးစား ပး ခန ့်ထားရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ပထမ(၆)လပတ်အတွင်းမှာပင် ကျာင်းဆရာများ များြပား 

စွာ တိးတက်လာခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 



 

ပ(၂-၂၇) 
 

 ဇာစ်ြမစ်။ 
 

ပ(၂-၂၈) 
ကျာင်းသ

ဇာစ်ြမစ်။  

 

 

 

၁၀၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၃၀၀၀၀၀

၄၀၀၀၀၀

၅၀၀၀၀၀

၆၀၀၀၀၀

ဦး

၀
၁၀၀၀၀၀
၂၀၀၀၀၀
၃၀၀၀၀၀
၄၀၀၀၀၀
၅၀၀၀၀၀
၆၀၀၀၀၀
၇၀၀၀၀၀
၈၀၀၀၀၀

ဦးေရ

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄

  ပညာ ရးဝန်

 ၂၀၁၃-၂၀၁
သားများ 

 ြပည် ထာင်စ

၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

မလူတနး်

၅၅၀၈၃၇

 စီမကိနး်

ေရ

၀
၀
၀
၀
၀
၀
၀
၀
၀

၁၆၁ ၁၆

 စမီကိန်

ရ

၄ ဘ ာနှစ် အ

ကီးဌာန 

၄ ဘ ာနစှ်

ဝန်ကီးဌာနမျာ

အလယ်တန်း

၇၃

၂၃၃၈၇၂၇

၅၀၉၀၇၀၂

၂၄၈

ပထမ

၂၆၃၃၂
၆၁

၂၄

နး် ပ

အ ြခခပညာ

စ် တက္ကသလိ်

ား 

အထကတ်နး်

၆၈၂၁၁၀

၅၉၀၉

၇၁၇၃၃

မ(၆)လ

၇၃၄၇၂၀

၄၂၇၇

၆၃၉

ပထမ(၆)လ
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ာ ကျာင်းသာ

 

လ၊် ဒီဂရီ ကာ

 

၃၁

၉၂၂၀

 

 

၂၀၁

ရည်

နှင့် 

ဖွင့်လ

တက္က

ဒီဇင်

ြဖစ်သ

ရည်

 

 

ကျာင်

တိးြမင့်

များ ရ

ဝးလ

ရရှိပါက

စမီကိန်

ြဖစ်ပါသ

းများ 

ာလိပ၊် ကာလ

၁၃-၂၀၁၄ ပညာ

ညမ်ှန်း ထားသည

 လားရး ပညာ

လစ်ှနိင်ခ့ဲပါ သ

က္ကသိလ်ဝင်တန်း

င်ဘာလမှ စတင်

သြဖင့် နှစက်

ညမ်ှန်းချက် ြပည့်မ

းများ တိးချဲ ဖွ့င့်

ခန်ထ့ားြခင်းတိ

ရည်မှန်းချက်ထ

ဒသမှ ကျာင

က မူလတန်း

န်း ရည်မှန်

သည်။  

လိပ်များ က

ညာသင်နှစ်၊ ပထ

ည့်အတိင်း စစ်

ရး ကာလိပ်တိ ့

ည်။ ယခပညာ

း အာင်ြမင် ပီ

င် တက် ရာက ်

ကန်တွင ် ကျာ

မီနိင်မည် ြဖစ်ပါ

င့်လစှ်နိင်ြခင်း ဆ

တိ ့ ကာင့် ကျာ

ထက် တိးတကလ်

င်းသား စာရင်

 ကျာင်းသာ

းချက်ကိ ြ

ကျာင်းဆရာနှ

ထမ(၆)လပတတ်ွ

စ်ကင်ိးတက္ကသိလ

က့ိ အသစ် တိးခ

ာသင်နှစ် အတငွ်

ပီး သူများသည

 သင်ကားနိင်မည

ာင်းသား ဦး

ါသည်။ 

ဆရာအင်အား 

ာင်းသားဦး ရ 

လာခ့ဲပါသည။် 

င်းများ ထပ်မ 

သားစာရင်းတွင ် 

ြပည့်မီနိင်မည ်

နင့် 

တွင်  

လ ်

ချဲ  ့

င်း 

ည ်

ည ်

ရ 
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အ ြခခအ ဆာက်အအများအ ြခအ န 

ပ(၂-၂၉) ြပည်တငွ်းလပ်စစ်ဓာတ်အားသးစွဲမ 

   
ဇာစ်မြ စ။်      လှျှပ်စစ်စမွ်းအား ဝန်ကီးဌာန 

 

ပ(၂-၃၀) လူတစ် ထာင်လင ်သးစွဲနိင် သာတယ်လီဖန်း 

      
ဇာစ်မြ စ။်      ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကးီဌာန 

 

 

 

      လပ်စစ်ဓာတ်အား သးစဲွမအ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကီလိဝပ်နာရီ 
သန်း ပါင်း ၅၉၆၁.၃ သးစဲွရန်ရည်မှန်းချက် ထားရိှရာ 
ပထမ ၆ လပတ်တွင် ကီလိဝပ်နာရီ ၅၉၉၃.၀ သန်း 
သးစွဲနိင်ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်၏ ၁၀၀.၅၃ ရာခိင်နန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ကချင် ြပည်နယ်ရှိ တာပိန်(၁) ရအား 
လပ်စစ် စကရ်ြပန်လည် လည်ပတ်နိင်ခ့ဲြခင်း၊ စစ်ကိင်း 
နှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး တိတွ့င် နိင်င တာ်မှ 
ဒီဇယ်စက် ကီးများြဖင့် မိဘိင်း စနစ်မီး ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက 
ဒီဇယ်မီး ပးစက် များ၏ မီး ပးချိန် ပိမိလာြခင်း နှင့် 
အ သးစား ရအား၊ စပါးခွ လာင်စာ၊ ဒီဇယ်အား၊ 
န ရာင်ြခည်အား လပ်စစ် ထတ်လပ်သးစဲွမများ ပိမိ 
လာခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့်  ထိသိ ့  အ ကာင်အထည်
ဖာ်နိင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည။် 

ဆက်သွယ် ရးက အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 
တွင် လူတစ် ထာင်လျင် သးစဲွနိင်မည့် တယ်လီဖန်း ၁၁၃ 
လး ရရှရိန်အတွက ် တယ်လီဖန်းလး ရ စစ ပါင်း 
၆၉၇၃၁၉၈ လး တပ်ဆင်ရန် ရည်မှနး်ထားခဲပ့ါသည်။ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင် တယ်လီဖန်း 
လး ရ စစ ပါင်း ၆၃၂၁၉၀၃ လး တပ်ဆင်ခဲ့သြဖင့် 
ရည်မှန်းချက်၏ ၉၀.၇ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် 
နိင်ခ့ဲပါသည်။ လူတစ် ထာင်လျင် သးစွဲနိင်သည့် တယ်လ ီ
ဖန်းမှာလည်း  ၁၀၄ လးရိှလာပီ ြဖစ်ပါသည။် ထိကဲ့သိ ့
အ ကာင်အထည် ဖာနိ်ငခ့ဲ်ြခင်းမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ဘ ာနှစ်အတွင်း မိဘိင်းတယ်လီဖန်း များကိ 
၁၅၀၀ကျပ် သိ ့ ဈးနန်းြပင်ဆင် လျာ့ချ၍ ြပည်သ ူများ 
နှင့် ကျးလက် နြပည်သူများသိ ့ တပ်ဆင် ပးခဲ့ သာ 
ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  



 

ပ(၂-၃၁)

ဇာစ်ြမစ်။  

 

 ပ(၂-၃၂)

ဇာစ်ြမစ်။ 

 

၀

၁၀၀၀

၂၀၀၀

၃၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၀၀

စီ

)ြမန်မာ့မီးရထ

 ရထားပိ ့ ဆာ

) အလပ်အက

အလပ်

သလမ်းမိ

၄၈၃၂

စီမကိန်းရည်မှန်

ထား၏ဘတူ

ာင် ရးဝန်ကီးဌ

ကိင်ရရှိမအ

သမား၊အလပ်

မိင် ဘ

၉၄

၄၈၃၃

းချက် ပထ

တာရနှင့်သလ

ဌာန 

ြခအ န 

ပအ်ကိင်နှင့်လမူ

ဘူတာရ

၄၄ ၉၄၄

ထမ (၆)လ
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လမ်းမိင် 

 

 

 

မဖူလ ရးဝန်က

 

၂၀၁၃-၂

သလမ်းမိ

ပထမ(၆

၄၈၃၃ မိ

အးချမ်

နိင်င တ

လမ်းပန်

နှင့်ကန်စ

များက ိအ

၂၀၁

သမ

အလ

ရရှိရ

(၂၀

ရာခိ

ြပည်

ြပည်

သမ

မ လ

နိင်င

ြပည်

ပး

ကီးဌာန 

၀၁၄ ဘ ာနှစ်

မိင ် ၄,၈၃၂ 

၆)လပတ်တွင် ဘူ

မင ်တိြ့ဖင့်  ဆာ

းသာယာ၍ ခ

တာ်သစ် တည်

းဆက်သယွမ်ဖွ ့

စည်ပိ ့ ဆာင်မ စွ

အ လး ပး ဆ

၁၃-၂၀၁၄ ဘ

မား၊ အလပအ်က

လပ်သမား ညန်

ရန်  မှတ်ပတင်

၀၀၀၃၇)ဦး အ

ခိင်နန်း အလ

ညတ်ွင်း အလ

ညပ်တွင် အလပ်အ

မား၊ အလပအ်က

လးရှား၊ တာင်

ငများသိ ့ အလပ

ညပ်အလပ်အကိင်

ပီး အလပအ်ကိ

စ်တွင် ဘူတာရ 

မိင် ရှိရန ်

ဘတူာရ ၉၄၄ ရ 

ာင်ရွက်လျက် ရှိပ

ခတ်မ ီ ဖွ ဖိ့ုး တိ

ည် ဆာက်နိင် ရ

့ဖို းတိးတက် ရ

စွမ်း ဆာင်ရည်

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှ

ာနှစ် ပထမ(၆

ကိင်နှင့် လူမဖူ

ကားမဦးစီးဌာန

င်သ ူ ဦး ရ (၅

လပ်အကိင်ရရှိခဲ

လပ်အကိင်ရရှိခဲ့ြ

လပ်အကိင်ရရှိမ 

အကိင်ရရှိ စနိင

ကိင်နှင့် လူမဖူလ

င်ကိရီးယား၊ စက

ပသွ်ား ရာက် 

င်ဆိင်ရာ လမ်

ကိင်များ ရှာ ဖွ ပ

 ၉၄၄ ရ နှင့် 

ရည်မှန်းခဲ့ ပီး 

 ၊ သလမ်းမိင ်

ပါ သည်။  

တိးတက် သာ 

ရး အတွက် 

ရး၊ ခရီးသည် 

 ြမင့်တင် ရး 

ရှိပါသည်။ 

၆)လအတွင်း အ

ဖူလ ရး ဝန်ကီ

နတွင်  အလပ်အ

၄၄၇၂၈) ဦး အ

ခဲ့ပါသည်။ (၃၆

ြခင်း ြဖစ်ပါသ

 တိးတက်သ

င် ရးအတွက် အ

လ ရး ဝန်ကီး

ကာပူ၊ ဂျပန ် စ

လပ်ကိင်လိသူမ

းညန်သင်တန်း 

ပးလျက် ရှိပါသ

အလပ ်

ကီးဌာန 

အကငိ ်

အနက ် 

၆.၇၂) 

သည်။ 

သက့ဲသိ ့

အလပ ်

ဌာနမှ 

စသည့် 

များကိ 

 ပိခ့ျ 

ည်။ 
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အခန်း(၃) 

ြမန်မာနိင်င၏ စးီပာွး ရးနှင့် လူမ ရးအ ြခအ န 

 ြမနမ်ာနိင်င၏ စးီပာွး ရးအ ြခအ နအား စစ ပါင်း ြပညတွ်င်းအသားတင် ထတ်လပ်မ 

နှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး (GDP)၊ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း (Inflation)၊ စီးပွား ရးပသဏ္ဌ ာန်၊ 

ြပည်သူဘ့ ာ ရးများြဖင့် အာက်ပါ အတိင်းတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မတန်ဖိး။ နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ကျပ ်၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅ သနး် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲ၍  ၆၅.၇ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း။ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ စကတ်င်ဘာ 

လတွင် ပျမ်းမ  ၀.၃၇  ရာခိငန်န်းရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စက်တင်ဘာလတွင ်ပျမ်းမ  ၅.၇၇ 

ရာခိင်နန်း ြဖစ်ပါသည်။  

စီးပွား ရးက ကီးများ၏ ပါဝင်မအချိုးအစား။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစ ် ပထမ (၆)လ 

ပတ် ြပည်တွင်းအသားတင် ထတ်လပ်မနင့်ှ ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးတွင် လယ်ယာက ကီး၏ 

ပါဝင်မနန်းမှာ ၂၄.၇ ရာခိင်နန်း၊ စက်မက ကီး၏ ပါဝင်မနန်းမှာ ၃၃.၄ ရာခိင်နန်းနှင့် 

ဝန် ဆာင်မက ကီး၏ ပါဝင်မနန်းမှာ ၄၁.၉ ရာခိင်နန်းြဖစ်ပါသည်။  

ြပည်သူဘ့ ာ ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် လျာထားချက်စာရင်း စစ ပါငး်ရ ငွ ကျပ ်

၁၄,၃၈၆,၂၂၁.၄ သန်းတွင် သာမန်ရ င ွ ကျပ် ၁၃,၁၄၄,၅၉၄.၇ သန်း ငွလး ငွရင်းရ ငွ ကျပ ်

၂၉၉,၇၈၈.၅ သန်းြဖစ် ပီး ကးမရီ ငွ ကျပ် ၉၄၁,၈၃၈.၂ သန်းြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ် 

တွင်  စစ ပါင်းရ င ွ ကျပ် ၅,၉၉၇,၁၅၉.၃ သန်း အနက် တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မ ှ ရ င ွ

စစ ပါင်း ကျပ် ၂၀၂,၆၉၁.၃ သန်း ြဖစ်၍ စစ ပါင်းရ ငွ အ ပ  တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မှ 

၃.၃၈ ရာခိင်နန်း ရရိှပါသည်။ ငွလး ငွရင်းရ ငွ ကျပ် ၁၅၄,၀၆၁.၀ သန်း အနက် 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မ ှကျပ်  ၁၃,၄၉၈.၀ သန်း ရရှိပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် လျာထားချက်စာရင်းတွင ်  အသးစရိတ် စစ ပါင်း ကျပ ်

၁၇,၃၁၂,၉၆၆.၉ သနး်ြဖစ် ပးီ သာမန်အသးစရိတ် ကျပ ် ၁၁,၆၈၄,၂၆၀.၇ သန်း၊ ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ကျပ် ၄,၉၂၈,၆၇၁.၁ သန်းနှင့ ် ကး မီအသးစရိတ် ကျပ်  ၇၀၀,၀၃၅.၁ သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ (၆)လပတ်  စစ ပါင်း အသးစရိတ် ကျပ် ၅,၃၄၅,၇၆၃.၄ သန်း အနက် 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် အသးစရိတ ် ကျပ် ၃၂၃,၇၅၉.၄ သနး်ြဖစ်၍  ၆.၀၆ ရာခိင်နန်း 
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ပါဝင်ပါသည်။ ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ် ကျပ်  ၁,၃၆၀,၄၈၇.၉ သန်းရိှသည့် အနက် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ်မှာ ကျပ်  ၁၀၅,၁၃၁.၉ သန်းြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမက ။   နိင်ငပိင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လ 

ပတ် တွင ် ကျပ ် ၁၄၀၆၂၈၅.၅ သန်း ရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင ် ကျပ ်

၁,၃၈၇,၀၃၁.၁ သန်း ြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမပိင်ရငး်နှီးြမုပ်နှမတွင ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လ တွင ် ကျပ်  ၉၇၄.၂ သန်းရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လတွင ် ကျပ ်

၈၆၃.၆ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှမတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ 

ပတ် တွင် ကျပ် ၅,၄၃၂,၇၆၇.၂ သန်းရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ ်  ၇,၆၀၂,၅၁၄.၉ 

သန်း ရိှခ့ဲပါသည။် သိြ့ဖစ်ပါ၍ စစ ပါင်း ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမုပ်နှမမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ကျပ ်၈,၉၉၀,၄၀၉.၇ သန်း ရှိခဲ့ပါ သည်။  

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ ကျပ် ၃၄၂၁၆၈.၃ 

သန်း ရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ် ၁,၄၂၄,၉၆၇.၅ သန်းတိးတက် ရရိှခဲ့ပါသည။် 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် အ မရိကန် ဒ လာ  ၄၁၂.၃ သန်း ရှိ ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တွင ်အ မရိကန် ဒ လာ ၁,၆၇၃.၁ သန်း ြဖစ်ပါ သည်။  

ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ ကျပ ်

၂၄၅,၂၂၄.၂ သန်း ရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကျပ ်၇၆၂,၉၂၂.၆ သန်း 

ရှိခဲ့ပါသည။်  

ြပည်တွငး်  ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လတငွ ် ကျပ ် 

၄,၈၄၅,၃၇၄.၇ သန်းရှိခဲ့ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင ်ကျပ် ၅,၄၁၄,၆၂၄.၈ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ 

ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် ဘ ာ ရး။ ပဂ္ဂလိကဘဏ် အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

တွင် ၁၉ ခနှင့် ဘဏ်ခွဲ ၄၈၅ ခရှိ ပီး၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ်၂၀ ခနှင့် စစ ပါငး် ဘဏ်ခွ ဲ၅၉၂ 

ခ ရှိပါသည။် အလိအ လျာက် ငထွတစ်ကစ်နစ်ြဖင့် ဘဏ်အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ ာနှစ်တွင် ၂၂၅ ခရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ၃၃၂ ခ ရှိခဲ့သည်။ အာမခကမ္ပဏီ 

အ နြဖင့် ၁၂ ခ စတင်ဖွင့်လှစ်ရန ်ခွင့်ြပု ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ မှတ်ပတင်ထား သာ ငွ ရး ကး ရး 

ကမ္ပဏီ အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ ၃ ခရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တွင် 

ပထမ(၆) လပတ်တွင် ၄ ခ ရှိလာပါသည်။  
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ငွလဲလှယ်နန်း။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ တစ် ဒ လာလင် ၆၃၈.၆၂ ကျပ ် ရှိခဲ့ ပီး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်တစ် ဒ လာလင် ၉၅၄.၀၀  ကျပ ်ရှိခဲ့ပါသည။်  

ြပည်ပအကူအညီအ ထာက်အပ။့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ်  ြပည်ပအကူအညီ အ ထာက် 

အပ့ စီမချက ် အ ရအတွက် (၂၀)ခရှိ ပီး အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀၃.၆၆ သန်း ရှိပါသည်။ 

ချး ငွအ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင်  ချး ငွ စီမချက ် အ ရအတွက ် (၁၀)ခရှိ ပီး 

အ မရိကန် ဒ လာ ၆၆၉.၁၆ သန်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား (၃-၁) ြမန်မာနိင်င၏ စီးပွား ရးအ ြခအ န 

2013-14 ဘ ာနှစ်

ပထမ(6)လ
၁  ပြ ညတ်ငွး်အသားတငထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့် 

ဝနေ်ဆာငမ်ှုတနဖ်ိုး 

(နှစ်အလုိက်ထုတ်လုပ်သူများ၏ေစျးနှုနး်)

ကျပ်သန်း
17,582,693.3       

ပထမ(6)လ
19,460,705.0

 ပြ ညတ်ငွး်အသားတငထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်ှုတနဖ်ိုးတငွ ်

က ကးီများအလိုက  ်ပါဝင်မှုအချို း

(နှစ်အလုိက်ထုတလု်ပ်သူများေဈးနှုန်း)

လယ်ယာ (%) 26.0 24.7

စက်မှု (%) 32.7 33.4

ဝနေ်ဆာင်မှု (%) 41.3 41.9

က ကးီများအလိုက်ပြ ညတ်ငွး်အသားတငထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့် 

ဝနေ်ဆာငမ်ှုတနဖ်ိုး တိုးတကမ်ှုနှုနး်

လယ်ယာ (%) 5.4

စက်မှု (%) 13.3

ဝနေ်ဆာင်မှု (%) 11.9

ေငေွကြ းေဖာငး်ပမွှုနှုနး် 

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး် 

(နှစ်အလုိက်ပျမ်းမျှ)
(%) 2.85 5.77

Inflation( Annual Average)

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး် 

(နှစ်အလုိက်ေပြ ာင်းလဲမှု)
(%) 2.83 5.72

Inflation( Year on Year)
ဘဏလ်ပုင်နး်နငှ့် ဘ ာေရး (ACCESS TO BANKING & FINANCE)

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဘဏ် ခုေရ 19 20

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဘဏခဲွ် ခုေရ 485 592

အလိုအေလျာက်ေငွထုတ်စက ်စနစ်

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဘဏ် ခုေရ 225 332

အာမခံကမု္ပဏီ ခုေရ  - 12

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ေငွေရးေကြ းေရး ကုမ္ပဏီ ခုေရ 3 4

 ေငလွလဲယှန်ှုနး် (EXCHANGE RATE)

ပျမ်းမျှ

ကျပ်/ေဒါ်လာ 581.58 954.00

ပထမ(6)လကနု်

ကျပ်/ေဒါ်လာ 638.62 954.00

အေကြ ာင်းအရာ ေရတက်ွပံု 2012-13  ဘ ာနှစ်စဉ်

၂

၃

၄

၅

၆
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မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းမ။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် တွင် အ မရိကန် ဒ လာ 

၅.၀၆၅ သန်းတန်ဖိးရှိ မာ် တာ်ဆိင်ကယ် ၄,၄၇၉ စီး၊ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၉.၁၂၈ 

သန်းတန်ဖးိရိှ ထွနစ်က် ၃၉,၈၀၆ စီး၊  အ မရိကန် ဒ လာ ၂၈၄.၀၇၆ သန်းတန်ဖိးရှိ 

ကန်တငယ်ာဉ် ၃၅,၄၄၇ စီး၊  အ မရကိန် ဒ လာ ၅၇.၂၉၃ သန်းတန်ဖိးရိှ ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် 

VAN ကား ၂,၃၉၈ စီး၊  အ မရိကန် ဒ လာ ၆၉.၀၇၃ တန်ဖိးရိှ  မာ် တာ်ကား (ဆလွန်း) 

၄၆,၇၆၉ စီး၊  အ မရိကန ် ဒ လာ ၂.၅၃၈ သန်း တန်ဖိးရိှ  အထူးကိစ္စရပ်အတွက် အသးြပု သာ 

မာ် တာ်ယာဉ် ၅၂ စီး တင်သွငး်ခ့ဲပါသည်။ 

လပ်စစ်ဓါတ်အား။ ြပည်တွင်းလပ်စစ်ဓါတ်အားသးစွဲမသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ကီလိဝပ်နာရီသန်း ပါင်း ၅,၉၉၃.၀ ရှိပါသည်။  လပ်စစ်မးီရရိှ သာ 

ကျးရွာများမှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ်  ၁၈,၀၄၇ ရွာ ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်လပ်စစ်မီးရရှိမ ၃,၆၂၈ ရွာ တိးတက်လာ သာ ကာင့် စစ ပါင်း 

၂၁,၆၇၅ ရွာ ြဖစ်ပါသည်။ ရနစိမ်းထတ်လပ်မမှာ အ မရိကန်စည် ထာင် ပါင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ ာနှစ်တွင် ၆,၇၃၆.၉ ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင်  ၃,၃၈၄.၂ 

ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လပမ်မှာ ကဗ ပသန်း ပါင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှတွင် 

၄၄၆,၁၀၉ ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၂၁၉,၇၇၀ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆက်သွယ် ရးနှင့် ဆယ်လူလာမိဘိင်းဖန်း အသးြပုနိင်မ။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

ဆကသွ်ယ် ရးက တွင် တပ်ဆင် ပီး ကိုးဖန်း လိင်းအ ရအတွက်မှာ ၅၃၀,၄၇၃ ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၅၃၃,၂၀၇ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘိငး်ဖနး် 

အသးြပုနိင်မမှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ်လိင်းအ ရအတွက် ၃,၈၀၄,၅၀၇ ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄  ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် လိငး်အ ရအတွက် ၅,၇၄၈,၃၀၆ ြဖစ်ပါသည်။ 

တယ်လီဖန်းသးစွဲမ။ လူဦး ရ ၁,၀၀၀ လင ်၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ ၇၂ လးြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ ၁၀၄ လး ြဖစ်ပါသည်။ အင်တာနက် အသးြပုမ 

လိင်းအ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ၈၅၈,၂၄၇ လိငး် ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်၁,၄၀၃,၃၀၆ လိင်း ြဖစ်ပါသည်။ စာတိက်လပ်ငန်းတွင်  အစိးရ 

စာတိက် ပါင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ၁,၃၈၂ ခ ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ်၁,၃၈၁ ခ ြဖစ်ပါသည်။ 
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သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ  ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းမ ှ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ လမ်းအရှည်မှာ(၃၉၇၀၁) ကီလိမီတာရှိရာမ ှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ် (၃၉၇၈၂) ကီလိမီတာသိ ့ တိးတက်လာပါသည်။ လမ်းသိပ်သည်းဆမာှ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ(၀.၀၅၈၇)ကီလိမီတာြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

(၀.၀၅၈၈) ကီလိမီတာ ြဖစ်ပါသည်။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ် ပလက် ဖာင်းပါ သာ 

လမ်းအရှည ် ( ၃၂၂၁၇ ) ကီလိမီတာရှိခဲ့ရာ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်        

( ၃၂၂၈၁ ) ကီလိမီတာသိ ့တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ် ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပတင ်

သည့် ယာဉ်စီး ရ မှာ (၄၂၆၈၇၃)စီး ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

ယာဉ်စီး ရ (၅၀၆၁၈၆) စီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်ရှိ မးီရထားလမ်းအရညှမှ်ာ ( ၄၈၁၈ )မိင် ရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ (၄၈၃၃) မိင်သိ ့ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ဘူတာရ(၉၄၄) ခ၊ ဒီဇယ်စက် ခါင်း(၄၀၅) ခ၊ လူစီးတဲွ (၁၂၉၅) 

တွဲ၊ ကန်တင်တွဲ(၃၃၆၁)တွဲြဖင့် ခရီးသည်ဦး ရ (၁.၇)သန်း နှင့် ကန်တန်ချိန ် (၁.၃) သန်းကိ 

ြမန်မာ့မီးရထားက ပိ ့ ဆာင် ပးခ့ဲပါသည်။ 

ပနှိပ်ထတ် ဝအဆင့်ရှိမီဒီယာ။ ကးမသတင်းစာထတ် ဝမမှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

တွင် စာင် ရ ၅၄၄.၇၉ သိန်း ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ဘ ာနှစ် ပထမ(၆) လပတ ်

ထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၃၂၄.၇၉ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့အလင်း သတင်းစာထတ် ဝမမှာ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် စာင် ရ ၄၇၇.၇၈ သိန်း ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ် ထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၂၅၆.၁၅ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ နယူးလိက် အာ့ဖ်ြမန်မာ 

သတင်းစာထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၄၈.၂၁ သိန်း ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ် ထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၂၆.၈၆ သိနး် ြဖစ်ပါသည်။ ြမဝတီသတင်းစာ 

ထတ် ဝမအ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ စာင် ရ ၁၄၀.၉၇ သိနး် ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် စာင် ရ ၆၈.၃၄ သိန်း ြဖစပ်ါသည်။ မို ့ တာ်သတင်းစာ 

ထတ် ဝမ အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ စာင် ရ ၁၀.၆၁ သိနး် ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် တွင် စာင် ရ ၅.၅၃ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရတနာပ 

သတင်းစာထတ် ဝမ အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ စာင် ရ ၃.၄၅ သိန်းြဖစ် ပီး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ် စာင် ရ ၁.၈၄ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။  



 
42 

 

ဇယား (၃-၂) ြမန်မာနိင်င၏ လူမ ရးအ ြခအ န 

အေကြ ာငး်အရာ ေရတကွပ်ုံ 2012-13

(မတလ်ကနု်)

2013-14 

ပထမ(6)လပတ်

လမူှုေရးဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတကမ်ှု

လဦူးေရ

  စုစုေပါင်း  ေထာင်ေပါင်း 60976
  ကျား  ေထာင်ေပါင်း 30139
  မ  ေထာင်ေပါင်း 30837
လဦူးေရတုိးနှုနး် (Population Growth) % 0.98
လူဦးေရသိပ်သည်းမှု (population Density) တစ်စတုရနး်

ကလီိုမီတာ

90

မို ့ြပလဦူး ရ  ေထာင်ေပါင်း 18755

 ေကျးလက် လဦူးေရ  ေထာင်ေပါင်း 42221

မီှခုိမှုအချို း (Dependency Ratio)

(သက်ကးီ ၆၅+နှင့် သကင်ယ(်၀-၁၄)နှစ်)

(%) 53.56

မီှခုိမှုအချို း (သက်ကးီ ၆၀+နှင့် 

သကင်ယ်(၀-၁၄)နှစ်)

(%) 60.86

လ၏ူေမျှာ်မှနး်သကတ်မ်း 

(Life Expectancy at Birth)

နစှ် 67.1(ယာယ)ီ

တစ်နှစ်ေအာကက်ေလး ေသဆံုးမှုနှုနး် (Infant
 Mortality Rate)(အရှင်ေမွး ၁၀၀၀ လျှင်)

နှုန်း 26.0(ယာယ)ီ

သားဖွားမိခင်ေသဆံုးမှုအချို း (Maternal 

Mortality Ratio)(အရင်ှေမွး ၁၀၀,၀၀၀လျှင်)

အချို း 111(ယာယ)ီ

 ေမွးနှုနး်ကြ မ်း (Crude Birth Rate) 

(လဦူးေရ ၁၀၀၀ လျှင်)

နှုန်း 16.1(ယာယ)ီ

 ေသနှုနး်ကြ မ်း (Crude Death Rate)

(လဦူးေရ ၁၀၀၀ လျှင်)

နှုန်း 5.6(ယာယ)ီ

ေမာေ်တာယ်ာဉတ်ငသ်ငွး်မှု 

 ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် စီးေရ 4289 4479
သုံးဘးီယာဉမ်ျား စီးေရ 56

ထနွစ်က် စီးေရ 12480 39806

ကနုတ်င်ယာဉ် စီးေရ 31947 35447

ခရးီသညတ်င်ယာဉနှ်င့် VAN ကားများ စီးေရ 3083 2398

 ေမာ်ေတာ်ကား(ဆလနွး်) စီးေရ 92885 46769

အထးူကစိ္စအတွကအ်သုံးပြ ုေသာယာဉ်များ 
(Special Purpose Motor Vehicle)

စီးေရ 73 52

ဇန်နဝါရီလမှ 

ဒီဇင်ဘာ လ 

အထိသာ တွက်ချက်

 သည့် အတက်ွ 

ဧပြ လီမှ 

စက်တငဘ်ာ လ 

အထိ တွက်ချက် ၍ 

မရပါ။
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ဇယား (၃-၂)အဆက်
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ဇယား (၃-၂)အဆက် 
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ဇယား (၃-၂)အဆက်
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ဇယား (၃-၂)အဆက် 
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ဇယား (၃-၂)အဆး 
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အခန်း(၄) 

ငွ ကးမူဝါဒ၊ ဘ ာ ရးမူဝါဒ၊ ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း 

 

 ၂၀၀၈ ခနှစ ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၂၉ နှင့်အညီ ၂၀၁၁ ခနှစ ် မတ်လ ၃၀ 

ရက် နတွ့င် ဘ ာ ရး ကာ်မရှင်ကိ ဖွဲ စ့ည်း၍ နိငင် တာ်၏ ဘ ာ ရးနှင့် ငွ ကးမူဝါဒများ 

ကိ ချမတ်ှခ့ဲပါသည်။ နိင်င တာ် စဉ်ဆက်မြပတ် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ (Sustainable 

Economic Development) ရရှိ စရန်အတွက် ကာင်းမွန် သာ ဘဏ်လပ်ငန်း စနစ်၊ ငွ ကး 

အရင်းအနှီးများ၊ ငွ ပး ချမစနစ်များနှင့် အြခားအ ြခခ အ ဆာက်အအများ ဖွ ဖိ့ုးရန ်

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနသည ် နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ရး မူဝါဒများနှင့ ် ငွ ကးမူဝါဒတိက့ ိ

ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် နိင်င တာ်၏ လိအပ် သာ အသးစရိတ်များ 

အတွက် အခွနအ် ကာက်များ အြပည့်အဝရရိှရန် ြပည်သူဘ့ ာ ငွ ရှာ ဖွြခငး်၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း 

နှင့် ခဲွ ဝသးစဲွြခင်း၊ စ ဆာင်း ငွတိးြမင့် စ ဆာင်းရန်အတွက ် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 

ပဂ္ဂလကိ ငွ ကးလိအပ်ချက်အတွက် ပ့ပိး ပးြခင်းစသည့် လပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါသည်။ 

  

ငွ ကးမဝူါဒ (Monetary Policy) 

 နိင်င တာ်၏စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးကိ ထိ ရာက်စွာ အ ထာက်အကူြပုနိင်သည့် 

ခတ်မီဘဏ်လပ်ငနး်စနစ် ဖွ ဖိ့ုးတးိတက် ရး ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် နိင်ငတကာနှင့် ရင် ဘာင်တန်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် ကို းပမ်း ဆာင်ရွက် ရး မူဝါဒကိ ချမှတ်ခဲ့ ပီး အာက်ပါ ငွ ကးက  

ြပုြပင ် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည-် 

 (က) ငွ ရး ကး ရးက အား စနစ်တကျ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြပုနိင် ရးအတွက် 

ြမန်မာနိငင် တာ် ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒကိ ြပဌာန်းြခင်း၊ 

 (ခ) ဘဏ်လပ်ငန်းဝန် ဆာင်မအသစ်များ တိးချဲ ခ့ွင့်ြပု ပးြခင်းနှင့် ဘဏ်ခဲွအသစမ်ျား 

တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ပးြခင်း၊ 

(ဂ) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC) များ ြပန်လည် 

ရွးနတ်ြခင်း၊ 
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 ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများအရ ငွ ရး ကး ရးက ကိ အာက်ပါအတိင်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

(က) ြမန်မာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒကိ ခတ်နှင့် လျာ်ညီ စရန် ြပန်လည် ရးဆဲွ၍ 

၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ ်ဥပ ဒ အမှတ် ၁၆ ြဖင့် ၁၁.၇.၂၀၁၃ ရက် န ့

တွင် ြပဌာန်းခဲ ့ပါသည်။ ြမနမ်ာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ် နည်းဥပ ဒ ထတ်ြပန ်ရန်နှင့် 

ြမန်မာနိငင် တာ် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲအ့စည်းများ ဥပ ဒ ရးဆဲွ ြပ ာန်းရန ်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာ အကူအညီရယူ၍ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  

 (ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စက်တင်ဘာလကန်အထိ ပဂ္ဂလိကဘဏ် ၂၀ ခ မ ှ

ဘဏ်ခွဲ ပါင်း ၅၉၂ ခ ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ ပီး နိင်ငြခားဘဏ် ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွ ၃၃ 

ခနှင့် နိငင်ြခား ငွ ကးကမ္ပဏီ ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွ ၁ ခ ဖွင့်လှစ ် ဆာငရွ်က် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဂ) ထိန်း ကျာင်းမရိှသည့် စျးကွက်ကိအ ြခခ သာ နန်းရှင် ငွလဲလှယ်နန်းစနစ်ကိ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။   

(ဃ) ယခင်ထတ်ြပန်ထားသည့် နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များ ြပန်လည် ရွးနတ်ြခင်း 

လပ်ငန်းကိ ၁.၄.၂၀၁၃ ရက် န ့ မ ှ ၃၀.၆.၂၀၁၃ ရက် န ့ အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
 

ဘ ာ ရးမူဝါဒ(Fiscal Policy) 

 နိင်င တာ်၏ ရသးမှန်း ြခ ငစွာရင်း စီမခန ့ခ်ွဲမ ပိမိထိ ရာက်ထက်ြမက်သည့် 

လပ်ငန်းစဉ်များ ြဖစ် ပ လာ စရန်နှင့ ်ထင်သာြမင်သာရှိသည့် အခွန် ပး ဆာင်မစနစ် ြဖစ် ပ  

လာ စရန ်မူဝါဒ ချမှတ် ပီး ရည်မှန်းချက်များကိ ထားရိှခဲ့ပါသည်- 

(က) နိင်င တာ်အတွက် ရသင့်ရထိက် သာ အခွန်များ အြပည့်အဝ ကာက်ခရရိှ ရးနှင့် 

ြပည်သူများ ယကည် သာ အခွန်ဌာနအြဖစ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင် ရး၊ 

(ခ) ြပည်သူဘ့ ာ ရးစီမခန ့်ခွဲမများ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး၊ 

(ဂ) လူစ့မ်ွးအား အရင်းအြမစ်တးိတက် စမည့် က များအတွက် အသးစရိတ်များ 

တိးြမင့်ခွဲ ဝ ရး၊ 
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 ဖာ်ြပပါမူဝါဒများအရ အာက်ပါြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းများက ိ ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည-် 

(က) ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်ထမ်းြပည်သူများအား ကာင်းမွန် သာ 

ဝန် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန် ပထမအဆင့်အ နြဖင့် အခွန်ထမ်း 

ကီးများအတွက် အခွန် ပး ဆာင်ရမည့် ရးများကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ 

အတွင်း စတင်ဖွင့်လှစ်နိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး အဆိပါရးများအတွက် 

ဝန်ထမ်းများ ရွးချယ် သင်တန်း ပးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

(ခ) အခွန်ရ ငွအား ဂျီဒီပီ နှစ်စဉတိ်းတက်မနှင့် လိက် လျာညီ ထွ ြဖစ် စရန ်

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ြပည် ထာင်စနှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် ဥပ ဒြပု 

စာရင်းများ အတိင်း ကာက်ခရမည့ ်အခွန်အခများ ခွဲြခားသတ်မှတ် ပး ရး တိက့ ိ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) ဘ ာရနပ် ငွ စာရင်းများအားလး စစည်းပါဝင်သည့် တစ်ခတည်း သာ ငွတိက် 

စာရင်း Treasury Single Account စနစ်အား စတင် ဆာင်ရွက်ရန် အတွက ်

ြပည်သူဘ့ ာ ရးစီမခန ့်ခွဲမဆိင်ရာ လပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 (ဃ) နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ငွ တိးတက်ရရှိရန်အတွက် ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး 

ကျးလက် န ြပည်သူတိ၏့ ကျန်းမာ ရး၊ ပညာ ရး အသးစရိတ်များ တိးြမင့် 

ခွဲ ဝ ချထားလျက ်ရှိပါသည်။ 

 ြပည် ထာငစ်ဝန် ကီးဌာနများနှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များအလိက ် ဘ ာ ငွခွဲ ဝ 

သးစွဲမအား အာက်ပါအတိင်း စီစဉ် ဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။  

(က) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မစှ၍ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် ရသးခန ့မ်ှန်း ြခ 

ငွစာရင်းကိ ခွဲ ဝ ပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် (ခန ့မ်ှန်း ြခစာရင်း) 

တွင် သာမန်အသးစရိတ်၌ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် စစ ပါင်းမှ ကယား 

ြပည်နယ်သည ်ကျပ် ၁၈,၀၀၂ သန်းြဖင့ ်အနည်းဆး ြဖစ် ပီး ရှမ်းြပည်နယ်သည ်

ကျပ် ၁၂၀,၄၃၅ သန်းြဖင့် အများဆးြဖစ်ပါသည်။ ငွလး ငရွင်း အသးစရိတ်တွင် 

ကရင်ြပည်နယ်သည် ကျပ် ၅,၅၂၃ သန်းြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပးီ ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီးသည ်ကျပ ်၉၆,၀၅၆ သန်းြဖင့ ်အများဆးြဖစ်ပါသည်။  
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(ခ) တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ (ခန ့မှ်န်း ြခစာရင်း) 

စစ ပါင်းအသးစရိတ်တွင် သာမန်အသးစရိတ ် ၆၃.၇ ရာခိင်နန်း၊ ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ၃၆.၂ ရာခိင်နနး်နှင့် ကးမီ ၀.၁ ရာခိင်နန်း ပါဝင်ပါသည်။ 

ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ လျာထားချက်စာရင်း စစ ပါငး်ရ ငွ ကျပ် ၁၄,၃၈၆,၂၂၁.၄ 

သန်းတွင် သာမန်ရ ငွ ကျပ် ၁၃,၁၄၄,၅၉၄.၇ သန်း ငွလး ငွရင်းရ ငွ ကျပ ်၂၉၉,၇၈၈.၅ သန်း 

ြဖစ် ပီး ကးမရီ ငွ ကျပ ် ၉၄၁,၈၃၈.၂ သန်း ြဖစ်ပါသည်။ စစ ပါင်းရ ငွ အနက ်

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မှ ရ ငွစစ ပါင်း ကျပ ် ၁,၁၇၁,၉၁၁.၅ သန်း ြဖစ်၍ စစ ပါင်းရ င ွ

အ ပ  တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မ ှ ၈.၁၅ ရာခိင်နန်းရရှိပါသည်။ ငွလး ငွရင်း ရ င ွ ကျပ ်

၂၉၉,၇၈၈.၅ သန်းအနက ် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်မှ ကျပ်  ၈၁,၂၀၃.၆ သန်း ရရှိပါသည်။ 

ကး မီရ ငွ ကျပ ်၉၄၁,၈၃၈.၂ သန်းအနက် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များမ ှ  ကျပ် ၃၁,၈၇၅.၁  

သန်းရရိှပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် လျာထားချက်စာရင်းတွင ်  အသးစရိတ် စစ ပါင်း ကျပ ်

၁၇,၃၁၂,၉၆၆.၉ သနး်ြဖစ် ပးီ သာမန်အသးစရိတ် ကျပ ် ၁၁,၆၈၄,၂၆၀.၇ သန်း၊ ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ကျပ် ၄,၉၂၈,၆၇၁.၁ သန်းနှင့ ် ကး မီအသးစရိတ် ကျပ်  ၇၀၀,၀၃၅.၁ သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ စစ ပါင်းအသးစရိတ်အနက ် တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် အသးစရိတ် ကျပ ်

၁,၁၇၁,၉၁၁.၅ သန်းြဖစ်၍  ၆.၇၆ ရာခိင်နန်းပါဝင်ပါသည်။ ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ် ကျပ်  

၄,၉၂၈,၆၇၁.၁ သန်းရိှသည့် အနက ်တိငး် ဒသကီး/ြပည်နယ် ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ်မှာ ကျပ ် 

၄၂၄,၉၅၇.၁ သန်းြဖစ်ပါသည်။ နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ရး ပိ ငွ/လိ င ွ (Overall budgetary 

surplus/deficit) ကိ ဆန်းစစ်ရာတွင် လိ ငွ ကျပ် ၂,၉၂၆,၇၄၅.၅ သန်း  ြဖစ်ပါသည်။  

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမ ှအခွန် ကာက်ခရရှိမ 

 အစီရင်ခသည့်ကာလအတွင်း အခွန်အမျိုးအစားအလိက် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ြပုြပင် ပီး လျာထား ငွအ ပ  ပထမ(၆)လပတ် ယာယီစာရင်းအရ ကာက်ခရရှိမ အ ြခအ နမာှ 

တစဖ်က်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား (၄-၁) ြပည်တွင်းအခွန် ကာက်ခရရှိမ 
                                                                     (ကျပ်သန်း ပါင်း) 

စဉ ် အခန်ွအမျိုးအစား မူလလျာထားချက် 
ပထမ(၆)လပတ် 
ကာက်ခရရှိမ 

ကာက်ခရရှိမ 
ရာခိင်နန်း 

၁ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ၁၁၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၆၁၃၈၅၁.၃၅၈ ၅၅.၈၀ 
၂ ဝင် ငွခနွ ် ၁၂၈၆၀၁၄.၉၆၆ ၆၄၃၆၅၃.၂၉၉ ၅၀.၀၅ 
၃ တဆိပ် ခါင်းခွန် ၄၁၀၀၀.၀၀၀ ၁၅၄၂၈.၃၃၆ ၃၇.၆၃ 
၄ အာင်ဘာ လသိန်းဆခွန် ၁၉၉၈၅.၀၃၄ ၁၃၇၆၉.၃၂၀ ၆၈.၉၀ 
 စစ ပါင်း ၂၄၄၇၀၀၀.၀၀၀ ၁၂၈၆၇၀၂.၃၁၃ ၅၂.၅၈ 
ဇာစ်ြမစ။် ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမ ှအခွန် ကာက်ခရရှိမ 

အစီရင်ခသည့်ကာလ ၁-၄-၂၀၁၃ ရက် န ့ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ အခွန် င ွ

ကာက်ခ ရရှိမ(ရးချုပ်) ကျပ် (၁၄၉၂၁၅.၀၀) သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၁၂၉.၇၅ 

ရာခိင်နန်း နှင့် ( မို န့ယ်ရး)များတွင် အခွန် ငွ ကာက်ခရရှိမ  ကျပ ် (၂၇၉၉၄.၇၆) သန်းြဖစ် ပီး၊ 

ရာခိင်နန်း အားြဖင့် ၁၃၉.၉၈ ရာခိငန်န်း ကာက်ခရရိှ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 

နိင်ငပိင်အခန်း လပ်ငန်းစီမကိန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

နိင်ငပိင်အခန်း လပ်ငန်းစီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိငမ်ကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပထမ 

(၆) လပတ်အတွင်း လယယ်ာစိက်ပျိုး ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကးီဌာနမှ  ဆည် ြမာင်းတာတမ 

တည် ဆာက်မ လပ်ငန်းစမီကိန်းများနှင့် ြမစ် ရတင်လပ်ငန်းများတွင် ကျပ ်၁၅၆,၀၆၆.၈ သန်း  

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်း သွယ်တနး်ြခင်း 

လပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားခဲွရ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း စီမကိန်းများကိ ကျပ ် ၇၃,၁၈၈.၁ သန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။  

 ဆက်သွယ် ရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရး 

လပ်ငန်းမ ှ ဖိက်ဘာဆက် ကာင်း နှင့် မိက္က ရိဆက် ကာင်းများ တိးချဲ တ့ပ်ဆင်ြခင်းစီမကိန်း၊ 

GSM / UMTS မိဘိင်းဖန်းလိင်းတိးချဲတ့ပ်ဆင်ြခငး်စီမကိန်း၊ Sea Me We 6 ရ အာက ်

ကဘယ်စနစ်စီမကိန်း စသည့်လပ်ငန်းများအတွက် ကျပ ် ၁၁,၁၄၇.၂ သန်း ရင်းနီှးြမုပန်ှ 

ခဲ့ပါသည်။  
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 ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထားမ ှ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းတန်ဖိးမှာ ကျပ် ၈,၁၂၈.၉ သန်း ြဖစ်ပါ သည်။ 

 ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းတတားဦးစီးဌာန၊ လမ်းတတားတည် ဆာက် ရး 

လပ်ငန်းများတွင် ကျပ် ၁၂၄,၆၀၁.၀ သန်းနှင့် မို ရ့ွာနှင့်အိးအိမ် ဖွ ဖိ့ုး ရးဦးစီးဌာနမှ ဆာင်ရွက် 

န သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းြဖစ်သည့် ဧရာဝဏ်နှင့်ရတနာအိမ်ရာ စီမကိနး်တွင ်ကျပ် ၇၀၈.၀ သန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။ 
ဇယား (၄-၂) နိင်ငပိင်အခန်းမှလပ်ငန်းစီမကိန်းများ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လပတ်ကနအ်ထ ိ      

  အ ြခအ န 

    
  (ကျပ်သန်း ပါင်း) 

 
စဉ်     အ ကာင်းအရာ       တန်ဖိး 

၁ 
 

လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာငး်ဝန်ကီးဌာန ၁၅၆၀၆၆ 
 

 
၁ 

 
ဆည် ြမာင်းဦးစးီဌာန 

  
    

ဆည် ြမာင်းတာတမများတည် ဆာက်ြခင်း ၁၅၅၃၂၀ 
 

 
၂ 

 
ရအရင်းအြမစ်အသးချ ရးဦးစီးဌာန 

  
    

လပ်စစ်ြမစ် ရတင်လပ်ငန်းစီမကိန်း ၇၄၆ 
 

၂ 
 

စက်မဝန် ကီးဌာန ၁၆၃၉၉၈ 
 

 
၁ 

 
အမတ်ှ(၁)အကီးစားလပ်ငန်း ၁၅၆၇၂၅ 

 
 

၂ 
 

စက္က ူနှင့်အိမ်သးပစ္စည်းလပင်န်း ၇၂၇၃ 
 

၃ 
 

ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာန ၁၂၅၃၀၉ 
 

 
၁ 

 
လမ်းတတားဦးစီးဌာန ၁၂၄၆၀၁ 

 
 

၂ 
 

မို ရ့ွာနှင့်အိးအိမဖ်ွ ဖ့ိုး ရးဦးစီးဌာန ၇၀၈ 
 

၄ 
 

လပစ်စ်စမွး်အားဝန်ကီးဌာန ၇၃၁၈၈ 
 

 
၁ 

 
ရအားလပ်စစ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဦးစီးဌာန 

  
    

ရအားလပစ်စ်စမီကိနး်များ ၅၄၈၇၉ 
 

 
၂ 

 
ြမန်မာ့လပ်စစ်ဓာတ်အားလပ်ငန်း 

  
    

ဓာတ်အားလိင်းတည် ဆာက် ရးစီမကိန်း ၁၈၃၀၉ 
 

၅ 
 

ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန ၈၁၂၉ 
 

 
၁ 

 
ြမန်မာ့မီးရထား 

  
    

ရထားလမ်း ဖာက်လပ် ရးစမီကိန်း ၈၁၂၉ 
 

၆ 
 

ဆက်သွယ် ရးနငှ့်သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန ၁၁၁၄၇ 
 

 
၁ 

 
ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရးလပ်ငနး် 

  
    

ြမနမ်ာ့ဆက်သယွ် ရးလပ်ငနး်စီမကိန်း ၁၁၁၄၇ 
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ဝန် ကီးဌာနများမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း နိင်ငအချင်းချင်း 

အကူအညီ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ၏ အကူအညီြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရက်ွမည့် လပင်န်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် -    
 

ဇယား (၄-၃) ဝန်ကီးဌာနများမ ှ၂၀၁၃ − ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ၊် ပထမ ( ၆ )  လပတအ်တွငး် 

နိင်ငအချင်းချင်း အကူအည၊ီ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ အကူအညီြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် လပင်န်းများ 

စဉ် ဝန်ကီးဌာန စီမံကိန်း အမည် 
နုိင်ငံ/ 

အဖဲွ့အစည်း 
ေငွေကြ း 
အမျို းအစား 

ပမာဏ 
(သန်းေပါင်း) 

၁ ဘ ာေရး The project for development of ICT 
System for Central Banking 

Japan Yen 5100.00 

၂ ပို့ေဆာင်ေရး သဘာ၀ ေဘး အန္တရာယ်ေကြ ာင့် 
ေပါ်ေပါက်လာမည် ့ရာသဦတု အေခြ အေန 
ေစာင့်ကြ ည့်ေရး စနစ် ထူေထာင်ေရး 

Japan Yen 231.00 

၃  ပြ န်ကြ ားေရး MRTV အစအီစဉ်နငှ် ့အသံလွှင့် 
တည်းဖြ တ်ခြ င်းဆိုင်ရာ စက် ပစ္စည်းများ 
ပိုမိုေကာင်းမွန် လာေစေရး 

Japan Yen 81.90 

၄ စီမံ/စီးပွား  မြ နမ်ာနိုင်ငံမ ှအိမ်ရငှ်အဖြ စ် လက်ခ ံ
ကျင်းပမည့် အလှည့်ကျ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ 
အစည်းအေဝး များတွင် ယာဉ်နှင့် ရုံးသုံး 
ပစ္စည်း တန်ဖိုး 

China Yuan 10.00 

၅  ေဆာက်လပ်ုေရး  မြ နမ်ာနိုင်ငံ၏ အဓိကလမး်များ 
ဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတက်ေရး၊  

Korea US$ 3.00 

၆ နိုင်ငံခြ ားေရး ညီလာခံများ ကျင်းပေရးဆိုင်ရာ 
စွမး်ေဆာင်ရည ်မြ ငှ့်တငေ်ရး၊ 

Korea US$ 1.00 

၇ လယ/်ဆည် စက်မှုလယယ်ာကးူေပြ ာငး်ေရး အတွက် 
လယ်ယာေမြ  ပြ ုပြ င် ေပြ ာငး်လေဲရး  

Korea US$ 5.27 

၈ ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် 
သိမး်ေရးနှင့် 
သစ်ေတာေရးရာ 

 မြ နမ်ာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပပူိုင်းေဒသ 
စိမး်လနး် စိုေပြ ေရး  

Korea US$ 2.50 

၉ စီမံ/စီးပွား အမျို း သား စာရင်းအင်းစနစ် ခိုင်မာေရး၊  Korea US$ 2.00 

၁၀ အလုပ်သမား၊ စက်မှု၊ 
ပညာေရး 

အသက်ေမွး၀မ်း ေကျာင်း ေလ့ကျင့် 
ပညာေပးေရး 

Germany 
(GIZ) 

Euro 4.80 

၁၁ ဘ ာေရး အေသးစား နငှ့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ 
စွမး်ေဆာင်ရည ်မြ ငှ့်တငေ်ရးအတွက် 
သင်တန်းများ ေပးခြ ငး် 

Germany 
(GIZ) 

Euro 3.45 
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စဉ် ဝန်ကီးဌာန စီမံကိန်း အမည် 
နုိင်ငံ/ 

အဖဲွ့အစည်း 
ေငွေကြ း 
အမျို းအစား 

ပမာဏ 
(သန်းေပါင်း) 

၁၂ စက်မှု ေကျးလက် အေခြ ခံ အေဆာက် အအုံ ဖွံ့ ဖြ ို း 
တိုးတက်ေရး 

Germany 
(GIZ) 

Euro 3.75 

၁၃ ေဆာက်လပုေ်ရး Maximizing Transport Benefit 
through communicity engagement 

ADB US$ 0.19 

၁၄ ေဆာက်လပုေ်ရး Preparing GMS East-West Economic 
Corridor extension Eindu to 
Kawkareik Road 

ADB US$ 1.50 

၁၅ ေဆာက်လပုေ်ရး Developing Asset management 
program for Myanmar road 

ADB US$ 1.37 

၁၆ စီမံ/စီးပွား Capacity development of the 
National statistical System of 
Myanmar 

ADB US$ 1.20 

၁၇ ဆက်သွယ်ေရး၊ သပိ္ံပ နငှ့် 
နည်းပညာ 

Design of E-Govenment master plan 
and review of ICT capacity in 
Academic Institutions 

ADB US$ 1.50 

၁၈ ပညာေရး Support for post primary education 
development project 

ADB US$ 1.50 

၁၉ လျှပ်စစ်စွမ်းအား Power transmission and distribution 
improvement project 

ADB US$ 1.50 

၂၀ စွမ်းအင် Institutional strengthening of 
National energy management 
committee in energy policy and 
planning 

ADB US$ 1.35 

        US$ 23.88 

     စစုေုပါငး် Yen 5412.90 

        Yuan 10.00 

        Euro 15.00 
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အခန်း(၅) 

က စီမကိန်း 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  

ပထမ ( ၆ )လပတ ်အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒအရ တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်း 

အသားတင် ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတတွ်င် နှစ်အလိက် စျးနန်း 

များအရ ကျပ် ၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာရ်န်နှင့် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
  

ပ (၅-၁)   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 

တစ်မျိုးသားလး၏ ြပည်တွင်း အသားတင ် ထတ်လပ်မနှင် ့ ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးသည် 

နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၆၅.၇ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး  ၁၀.၇  ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂၄,၉၃၄,၄၀၆.၇ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၉ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန် ရည်မန်ှးထားရာ ကျပ် ၁၆,၅၂၆,၆၂၇.၄ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး  ၅.၉  ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  
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ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ယခ အစီရင်ခသည့်ပထမ(၆) လပတ်တငွ် ြပာင်းလဲမနန်း ၁၀.၇ 

ရာခိင်နန်း ရရှိသြဖင့် ကျန် (၆)လ တွင် ယခပထမ(၆)လပတထ်က ်ပိမိကို းပမ်းအား ထတ်နိင်မှ 

သာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒတွင ်တစ်နှစ်လးအတွက် ရည်မှန်းထား 

သည့် ြပာင်းလဲမနန်း ၁၅.၇ ရာခိင်နန်းကိ ြပည့်မီရန် အလားအလာရှိပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျိုးသားစီမကိန်း ရညမှ်န်းချက်တွင် လယ်ယာက ကီးကိ 

၇.၁ ရာခိင်နန်း၊ စက်မက ကီးကိ ၂၉.၁ ရာခိင်နန်း၊ ဝန် ဆာင်မ က ကီးကိ ၁၂.၃ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းရာတွင် အစီရင်ခသည့် ပထမ (၆) လပတ်၌ လယ်ယာက ကးီ တွင ်၅.၄ 

ရာခိင်နန်း၊ စက်မက ကီးတွင် ၁၃.၃ ရာခင်ိနန်း၊ ဝန် ဆာင်မ က ကီးတွင ်၁၁.၉ ရာခိင်နန်း 

အသီးသီး  ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

 စီးပွား ရးက အလိက ် ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲမအ ြခအ နများကိ အာက်ပါအတိင်း ပြပ 

ဂရပ်ြဖင့ ် ဖာ်ြပအပ်ပါ သည်။  

ပ   (၅-၂)  က များ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ ် ြပာင်းလဲမနန်း 
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လ (ဧ ပီလ မ ှ စက်တင်ဘာလ) က အလိက် 

စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ နကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

လယ်ယာက  

  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် လယ်ယာက  ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၆,၅၂၉,၃၂၀.၂ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၆.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။  
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ဒတိယ (၆)လပတ်  အမျို းသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မနှင့် တိးတက်မနန်းအ ြခအ န 
 

 
  

 
 
 
 

 

လယယ်ာက ၏ အသားတင ် ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် 

စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၆၈၂,၄၇၆.၂ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၄၁.၁ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲပါသည်။  
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 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၅,၈၁၆,၅၆၄.၁ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၂.၃ ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂,၄၅၉,၅၆၇.၂ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁.၀ ရာခိငန်န်း တိးတက်ခ့ဲ ပါသည်။  

အစီအရင်ခသည့် ကာလတွင် ဈးကွက်ဝင်သီးနှ ြဖစ်သည့် အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ 

တာင်သူများ ပိမိစိက်ပျို းြခင်း၊ ကမ္ပဏီနှင့် တာင်သူများ အကျို းတူစိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်း၊ 

နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အိမ်နီးချင်းထိင်းနိင်ငမှဝယ်ယူသြဖင့် စီးပွား ရးတွက် ြခကိက် ပီး တာင်သ ူ

များ ပိမိစိက်ပျို းြခင်း ကာင့် ယခင်နစ်ှအလားတူကာလထက် အထွက်တင်း ထာင် ပါင်း ၂,၅၈၄ 

ပိမိခ့ဲပါသည်။ ဖူးစား ြပာင်းတွငလ်ညး် တာင်သူပညာ ပးလပ်ငန်းများြဖစသ်ည့် သီးနှ 

အလှည့်ကျစိက်ပျို းြခင်း၊ သဘာဝ ြမသဇာ ြပုလပ်အသးြပု စိက်ပျို းြခင်း၊ ဓါတ် ြမသဇာကိ 

အချိုးကျသးစဲွြခင်း၊ ြမဆီလာြပုြပင်ြခင်း၊ ြမဆီလာ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြမဆီလာ ထက်သန်ရန် 

ပဲမျို းနွယ်ဝင် အပင်များကိ စိက်ပျို းြခင်းတိ ့ ကာင့် ဖူး ရ ထာင် ပါင်း ၁၁၆,၁၇၂ ပိမိထွက်ရှိ 

ခဲ့ပါသည်။  

ပဲတီစိမ်းစိက်ပျို းမတွင် ဈးကွက် ကာင်းြခင်း ကာင့် တာင်သူများစိတ်ဝင်စား စိက်ပျို း 

ခဲ့သြဖင့် အထွက်နန်းြမင့်တက်ခဲ့ ပီး၊ အထွက် တင်း ထာင် ပါင်း ၅၉၈ ပိမိခဲ့ပါသည။် မိးနှမ်း 

စိက်ပျို းမမှာ  ဆည် ရ ကာင်းစွာ ရရှိသြဖင့် ပမိိစိက်ပျိုးနိငခ့ဲ် ပးီ၊ ယခင်ပထမ(၆)လထက ် 

အထက်ွတင်း ထာင် ပါင်း ၆၅၆ ပိမိ ခဲ့ပါသည်။ 

ဆီအန်းစိက်ပျို းမသည် (၁)နှစ ် စိက်ပျိုး ပီးပါက နှစ(်၃၀)စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်နိင်သည့် 

အပင်ြဖစ်သြဖင့် စိက်ဧကတိးတက်လာြခငး်၊ အပင်ြပုစ ထိနး်သိမ်းမနှင့် အပငသ်က်တမ်း 

အ ပ မူတည်၍ တစ်ဧကအထွက်နန်းမှာ တစနှ်စ်ထက်တစ်နှစ် တိးလာြခင်း ကာင့် အထကွ် 

ပိမိခဲ့ ပီး အထွက်သီးခိင်ပိဿာ ထာင် ပါင်း ၂၁,၇၁၄ ပိမိခဲ့ပါသည်။  

အစီရင်ခသည့်ကာလတွင် နွစပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ ဖူးစား ြပာင်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ မိး ြမပ၊ဲ 

မိးနှမ်း၊ ဆီအန်း၊ ချည်မင်ရှည်ဝါ၊ ကက် ပါင် စး၊ ငရတ် ြခာက်၊ ငရတ်စိ၊ အာလူးနင့်ှ အြခား 

မိးသီးနှများထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာက ၏ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ ူ ၄၁.၁ ရာခိင်နန်း 

သာ ရရှိခဲ့ြခင်းမှာ ြမန်မာြပည် အလယ်ပင်ိး ဒသများ၌ မိးရွာသွန်းမ လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း၊ 

ြမစ် ရတင် ဒသများတွင်လည်း ြမစ် ရကျဆင်းမ ကာင့် ရ ပး ဝနိင်မ အားနည်းြခငး် 

တိ ့ ကာင် ့ ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလထက ် နွစပါးအထွက် တင်း ထာင် ပါင်း ၃၀,၆၇၄ 

လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း၊ ကက် ပါင် စးအထွက်မှာလည်း အ စးလီှးချိန်တွင် မိးများစွာ ရွာသွန်းမ 

ကာင့် မွန်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းတိတွ့င် အထွက်နန်း လျာ့နည်း၍ စစ ပါင်း 
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အထွက် ပါင် ထာင် ပါင်း  ၇၀၉ လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ မိးစပါး၊ အ စ့ထတ် 

ြပာင်း၊ နွစပါး၊ နွနှမ်း၊ ကလားပဲ၊ မတ်ပဲစသည့် မိးသီးနှများ ရိတ်သိမ်းရန် ကျန်ရိှ ပီး၊ 

ဆာင်းသီးနှများကိ ရညမှ်န်းချက်အတိင်းြပည့်မီ အာင် စိက်ပျို းနိင်ပါက စီမကိန်း  ရည်မှန်းချက ်

ကိ နှစ်ကန်တွင် ြပည့်မစွီာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရကီးနစ်ြမုပ်၍ မိးစပါး စိက်ဧက ၁၂၆,၈၃၃ ထိခိက်ခဲ့ရာတွင ် ပျက်စီးဧက ၄၃,၇၅၃ 

ရှိခဲ့ရာ ၄၀,၂၄၀ ဧကကိ အချိန်မီြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ ပီး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်းစိက်ဧက ၃,၂၇၈ 

ထိခိက်ခဲ့ရာတွင် ပျက်စီးဧက ၂,၈၈၀ ရိှခဲ့ရာ ၁,၇၁၆ ဧကကိ အချိန်မ ီ ြပန်လည် 

စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ကယားြပည်နယ်မအှပ ကျန်တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များတွင် 

စစ ပါင်းစိက်ပျို းဧကမ ှ ရကီးနစ်ြမုပ်၍ ထိခိက်မ ၁၃၁,၈၁၅ ဧက ရှိခဲ့ရာ ၄၆,၇၀၇ ဧက ပျက်စီး 

ခဲ့ ပီး၊ ၄၁,၉၅၆ ဧကကိ ြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတိတ့ွင် မိးလ ိ

မိး ခါင်ြခင်း ကာင့် စစ ပါငး်စိက်ဧက ၄၉၃,၂၂၇ ထိခက်ိခ့ဲရာ ၃၆,၅၃၂ ဧက ပျက်စးီခ့ဲ သာ် 

လည်း ၂,၁၈၅ ဧက ကိ ြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ရ ကီးနစ်ြမုပ်ြခင်း၊ မိးလိမိး ခါင်ြခင်း၊ 

ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်ြခင်းနှင့် အြခားအ ကာင်းများ ကာင့် ထိခိက် ခ့ဲသည့် စစ ပါင်း စိက်ဧက 

၆၂၉,၅၉၈ ရှိရာတွင ်၈၅,၃၉၄ ဧက ပျက်စီးခဲ့ရာ ၄၄,၁၄၁ ဧက ကိြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါ သည။် 

နွစပါးစိက်ဧက ပိမိတိးတက်လာ စရန်အတွက် ရရရှိနိင်မအစီအစဉ်များကိ ကိုတင် 

ဆာင်ရွက်ထားရှိြခင်း၊ အပူပိင်း ဒသများတွင် အပူဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှသည့် သီးနှမျို းစိတ ် များကိ 

ရှာ ဖွ ဖ ထတ်၍ စိက်ပျိုး စြခင်း၊ မိးများသည့် ဒသများတွင် ရကီးနစ်ြမုပ်မဒဏ် ခနိင်ရည ်

ရိှသည့် မျိုးစိတ်များကိ စိက်ပျိုး စြခင်း၊ အထွက်တိး မိးစပါးများကိ ယခင်ကထက ်

တိးတက်စိက်ပျို းလာြခင်း၊ စပ်မျို းစပါး၊ စပ်မျိုး နကာနှင့် အထွက်နန်း အထူး ကာင်းသည့် 

အ စ့ထတ် ြပာင်းများကိ စိက်ပျိုးလာကြခင်း၊ အထွက်နန်း ကာင်းသည့် သစ်သီးဝလနှင့် 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ တိးချဲ စိ့က်ပျိုးလာကြခင်း၊ သိပ္ပနည်းကျ စိက်ပျို းနည်းစနစ်များကိ 

အသးြပုလာကြခင်း၊ တာင်သူပညာ ပးလပ်ငန်းများကိ အရှိန်ြမင့် ဆာင်ရွက်လာြခင်း စသည ်

တိက့ိ ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

လယ်ယာက ၏ ရညမှ်န်းချက်များ ြပည့်မီ ကျာ်လွန်၍ ရရှည်ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မများ 

ရှိ စရန်အတွက် သီးနှအလိက် တာင်သူပညာ ပး စိက်ပျို းနည်းသင်တန်းများ၊ လယယ်ာ 

သးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တွင်ကျယ်စွာအသးြပုနိင် ရးနှင့် ကိင်တွယ် မာင်းနှင်မသင်တန်း 

များ၊ ရာသီသီးနှဆိင်ရာသရပ်ြပပွဲများ၊ ငွ ကးအရင်းအနီှးများ အချိန်မရီရိှ အာင် ဆာင်ရွက် 
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မများ၊ ကျယ်ြပန်စ့ွာ ဆာင်ရွက်ရန် အထူးလိအပ် န ပီး၊ တာင်သူ လပ်သားအခက်အခဲရှိသည့် 

မို န့ယ်များတွင် မို န့ယ်အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက် ပးြခင်းများ လိအပ်မညြ်ဖစ် 

ပါသည်။ 

 

သားငါးက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင် သားငါးက  ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ နစှ်အလိက ် စျးနန်းများ အရ ကျပ ်၂,၂၅၄,၇၅၈.၄ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၀.၆ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်း ထားပါသည်။  
  

ပ  (၅-၄)  သားငါးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 
သားငါးက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် 

စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၀၈၇,၁၀၂.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၉၂.၆ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၁.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  
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၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၀၄၁,၄၂၂.၃ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၆.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၉၂၄,၃၀၁.၇ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၆.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ ပါသည်။  

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ်သားငါးက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးမှာ ပထမ 

(၆)လပတ် စီမကိန်းအ ပ  ၉၁.၈ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ရချို၊ ရငန ်

ငါး၊ပစွန်ထတ်လပ်မ အ နြဖင် ့ ၈၈.၄၄ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

ငါးထတ်လပ်မ ၁၀၀ ရာခိင်နန်း မြပည့်မီရြခင်းမှာ ဧ ပီလ၊ မလများတွင် တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အချို တိ့၌့ ငါးမဖမ်းဆီးရ ကာလအြဖစ် သတ်မှတ်တားြမစ်ထား၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

သိရ့ာတွင်ဒတိယ(၆)လပတ်အတွင်း ပွင့်လင်းရာသီများ၌ ငါးပိမိထတ်လပ် နိင်သြဖင့် နှစ်ကန်ချိန် 

တွင် ငါးထတ်လပ်မ ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ ကျာ်လွန် အာင ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 သိြ့ဖစ၍် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ရချို၊ ရငန ် ငါး၊ပစွန ်

ထတ်လပ်မ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ နြဖင့် ၉၀.၃၀ ရာခိငန်န်း ရရှိ န ပီြဖစ်ပါသြဖင့် 

နှစ်ကန်ချိန်တွင ် ယခင်နှစ်ကကဲ့သိ ့ ငါးထတ်လပမ် ရည်မှန်းချက ် ြပည့်မီ ကျာ်လွန် အာင ်

ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။  

သားငါးက  ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ ရးအတွက ် မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် 

ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးဝန်ကီးဌာနမှ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အသားထတလ်ပ် 

မတွင ် ကျးလက် ဒသ တိင်းရင်းကက် မွးြမူမဖွ ဖိ့ုး ရး က အ နြဖင် ့ မန္တ လးတိင်း 

ဒသကီး၊ ညာင်ဦးနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး မှာ်ဘီ မို န့ယ်၊ ညာင်နှစ်ပင်တွင် စြပ 

တိင်းရငး်ကက် မျိုးထိန်းမျိုးပွားြခ ထူ ထာင်၍ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း တိင်းရင်းကက် 

ကာင် ရ စစ ပါင်း(၃၂၆၁) ကာင ် မွးြမူထားပါသည်။ (၃၀-၉-၂၀၁၃) နထိ့ ြပည်နယ်/ တိင်း 

ဒသကီးများတွင ်ဥစားကက် ကာင် ရ (၁၅.၀၄)သန်း၊ အသားစားကက် ကာင် ရ (၁၃.၂၄) 

သန်း၊ တင်ိးရင်းကက် ကာင် ရ (၂၀၁.၀၄) သန်း၊ ကက်စစ ပါင်း ကာင် ရ (၂၂၉.၃၂)သန်း 

မွးြမူခ့ဲပါသည်။ ကူးစက် ရာဂါ ကာကွယ် ဆးအမျို းမျို းတွင ် အဆ (၃၆၈.၂၉) သန်း၊ 

ကာကွယ် ဆးအမျိုးမျိုး ထိးနှြခင်းတွင် ကိမ် ရ (၁၇.၁၂) သန်း၊ ကသ ပးြခင်းတွင ်

ကာင် ရ(၁.၆၉)သနး် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ နွားမျိုး ကာင်း မျို းသန်ြ့ပန်ပွ့ား ရးအတွက် 

မထန်မဲ့သားစပ်မတွင ် ကိမ် ရ(၁၄၅၄၇)၊ စနစ်တကျ သဘာဝသားစပ်မတွင ် ကိမ် ရ 

(၁၃၂၈၁၅) ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ ်ကာလအတွင်း ပျားရည်ထတ်လပ်မတွင ်

ပါင် ထာင် ပါင်း (၁၀၁၇) ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ ပီး ၄၂.၆ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခ့ဲ 
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ပါသည်။ ြပည်တွင်း ပျားရည် ရာင်းချနိင်မမှာ (၁.၉၃) တန်၊ ြပည်ပတင်ပိ ့ ရာင်းချရန် လျာထား 

ချက် (၈၀၀) တန်တွင် (၈၅၄.၃၇) တန်၊ အ မရိကန် ဒ လာ (၀.၉၇၆) သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ပထမ(၆)လပတ် ကာလအတွင်း ဖက်စပ်ကမ္ပဏီများ၊ ပဂ္ဂလိက 

ကမ္ပဏီများမှ တင်ပိ ့ န သာ ရထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပမတင်ပိမီ့ သတ်မှတ် စချိန်စညန်း 

နှင့်အညီ စနစ်တကျ စစ် ဆး ပးရာ ရထွက်ပစ္စည်းများြဖစ်သည့် ရချိုပစွန် (၇၃.၈၄) တန်၊ 

ရချိုငါး (၃၈၇၀၄.၅၉) တန်၊ ရငန်ပစွန် (၅၉၉၈.၂၂) တန်၊ ရငန်ငါး (၁၆၁၄၀.၅၁) တန်၊ ကဏန်း၊ 

ကျာက်ငါး၊ ကျာက်ပစွန်၊ ငါးရှဉ့်(၂၅၁၈.၉၈)တန်နှင့် အြခား (၁၀၅၂၈.၇၇)တန် ၊ စစ ပါင်း 

(၇၃၉၆၄.၉၁ )တန် အရည်အ သွး စစ် ဆး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ရထွက်ကန်နမူနာ အ ရအတွက ်

(၁၆၈၅၆) ခအား စစ် ဆး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 
 

သစ် တာက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင ် သစ် တာက ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများ အရ ကျပ် ၈၀,၅၈၀.၆ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၂.၆ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲမ လျာ့နည်းရန် ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။  
 

ပ  (၅-၅)  သစ် တာက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
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သစ် တာက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်          

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၄၂,၄၄၂.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက် အ ပ  ၅၂.၇ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂.၃ ရာခိင်နန်း လျာ့နည်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၇၄,၆၆၁.၉ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ်နှင့် ၆.၁ ရာခိင်နနး် လျာ့နည်းထတ်လပ်ရန် ရည်မှနး်ထားရာ ကျပ် ၃၉,၆၀၄.၇ 

သန်း ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၃.၂ ရာခိင်နန်း လျာ့နည်းြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် ဧ ပီလ(၁) ရက်မှစ၍ နိင်ငပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင်လပ်ငန်းနစ်ှရပ်လး 

သစအ်လးလိက်တင်ပိမ့ကိ လးဝရပ်ဆိင်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် သစ်ဝယ်ယူ သာ ကမ္ပဏီ 

များ၏ သစ်လးတင်ပိမ့အား အချိန်မီတင်ပိန့ိင် ရးကိ ရည်မှန်း ပီး လျာထားချက် ြပည့်မီစွာ 

အလျင်အြမန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် တွ က့ုရ သာ စိန် ခ မ 

များြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အထ ိကန်း ၁၂၂၄၇၈ ကဗတန်နှင် ့

သစ်မာ ၅၄၃၄၀၉ ကဗတန် ထတ်လပန်ိင်ခဲ့ ပီး သစ်မဟတ်သည့် သစ် တာထွက် 

ပစ္စည်းများကိလည်း စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် ဘာင်အတွင်းမှ ထတ်လပ်လျက် ရိှပါသည်။ 

           သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာသယဇာတ အရင်းအြမစ်များ ရရှည ်

ထတ်ယူ သးစဲွနိင် ရးကိရညမှ်န်း၍  သဘာဝ တာထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းများကိ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ကန်းသင်းသတ်ြခင်း  ၂၃၆၂၀ ပင်၊ သစ်မာ ပင် ထာင် 

ရိက်မှတ်ြခင်း ၅၇၂၄၄ ပင်၊ ပဝတ္တ ိမျို းဆက်ြခင်း ၁၅၀၀၀ ဧက၊ ဓမ္မတာမျို းဆက်ြခင်း   ၁၈၅ ဧက၊ 

အပ်မိးကာဆိင်းလဲှြခငး် ၄၅၈ ဧက၊ ပါင်းသင်ရှင်းလင်းြခင်း ၇၄၆၉၆ ဧက၊ နွယ်ြဖတ ် ညာငပ်တ် 

လဲှြခင်း ၁၀၇၇၂ ဧက၊ အကွက်နယ်နိမိတ ် ြပင်ဆင်ြခင်း ၁၂ မိင် နှင့် ကို းဝိင်း တိးချဲ ဖဲွ့ စ့ညး်ြခင်း 

၁၆၀၃ စတရန်းမိင်တိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

 ထိအ့ြပင် စိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း လပင်န်းများကိ  စီးပွား ရးစိက်ခင်း  ၁၃၃၂၅ ဧက၊ 

ကျးရွာသး စိက်ခင်း ၁၁၀၀ ဧက၊ ရ ဝ ရလဲစိက်ခင်း ၅၇၅ ဧက၊ ပဂ္ဂလိကကန်းစိက်ခင်း 

၂၅၆၅ ဧကနှင့် ပဂ္ဂလိက သစ်မာစိက်ခင်း ၅၂၈၇ ဧကတိကိ့ စိက်ပျိုးတည် ထာင်ခွင့်ြပုနိင်ခဲ့ ပီး 

အပူပိင်း ဒသ စိမ်းလန်းစိြပည် ရး လပင်န်းများကိလည်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ထိအ့ြပင် သစ် တာ သယဇာတများ၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများ ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းများ 

နှင့် သစ် တာစိက်ခင်း တည် ထာင်ြခင်း လပ်ငန်းများ ကိလည်းနိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများ၏ 
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ပ့ပိးကူညမီများြဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ ကာင့် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းစီမချက် များသည် 

ကာလရှည ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဒသခြပည်သူများအတွက်လိအပ် သာ သစ် တာဆိင်ရာ ထွက်ကန်များ ြဖည့်ဆည်း 

ပးနိင် ရး၊ နိငင် တာ် စီးပွားဖွ ဖ့ို း ရးအား အ ထာက်အကူြဖစ် စ ရး တိအ့တွက် သစ် တာ 

သယဇာတများ ရရှည ် ထတယ် ူ သးစွဲနိင် ရးနှင့် သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို း ရး 

တိသ့ည ်သစ် တာက ၏ ရည်မှန်းချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ့ြပင ် ြမန်မာနိင်င၏ သစ် တာ 

ထွက်ပစ္စည်းများနိင်ငတကာ စျးကွက်သိ ့ ဝင် ရာက ် ယှဉ် ပို င်နိင်ရန်အတွက် သစ် တာ 

ထာက်ခချက်ရရှိ ရးလပ်ငန်းများကိလည်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် သစ် တာက ၏ ရည်မှန်းချက ်

ြပည့်မီ ရး အတွက် ကျန်ရှိသည့်ကာလများသည ်  ပွင့်လင်းရာသီြဖစ် ပီး နယ် ြမလြခုမ အ ြခ 

အ န တိးတက ် ကာင်းမွန ် လာသည်နှင့်အမ  သစ်ထတ်လပ်ငနး်များနှင့် သစ်လးသယ်ယူ 

ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများကိ ပိမိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ်၍ ရည်မှန်းချက် 

ြပည့်မီ ရးကိကို းပမ်း ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ် တာက ဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် အနာဂတ်ကာလတွင ် သစ် တာြပုစထိန်းသိမ်း ရး 

လပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူများပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက် ရး၊ သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး တိက့ိ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သက့ဲသိ ့တရားမဝင် သစ်ထတ်လပ်မ 

များကိလည်း တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့် အညီ ထိ ရာက်စွာအ ရးယူ ဆာင်ရွက်သွားရန ် လိအပ် 

ပါသည်။ ထိအ့ြပင ် သစ် တာနယ် ြမ အတွင်း တရားမဝင်ကျုး ကျာ်မများကိ ထိန်းချုပ်ရန် 

လိအပ်ြခင်း၊ ထငး်အစားထိး လာင်စာ ပိမသိးစဲွရန် လိအပ်ြခင်းများကိလည်း တွ က့ု နရ 

ပါသည်။ 

သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုး ရးအတွက် နိင်ငြခားတိက်ရိက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

များကိ အ လးထား ဖိတ် ခ ရန်လိအပ်သကဲ့သိ ့ နိင်ငပိင် သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများတွင် 

လည်း စက်စွမ်းအား ြမင့်တင် ရး၊ ခတ်မီနည်းပညာအသးြပု ရးနှင့် ကမ်းကျင်လပ်သားများ 

ြပုစပျိုး ထာင် ရးတိအ့ြပင်  နိင်ငပိင်က မ ှ ပဂ္ဂလိကပိင် လပ်ငန်းများအြဖစ ် ြပာင်းလဲ 

ဆာင်ရက်ွနိင် ရးကိ  အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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စွမ်းအင်က  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် စမ်ွးအင်က ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မ တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၈၈၃,၅၄၈.၁ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၀၉.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထား ပါသည်။  

ပ  (၅-၆)  စွမ်းအင်က  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

   
                   

 စွမ်းအင်က ၏ အသားတင ်ထတ်လပမ်တန်ဖးိသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် 

စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၃၆၅,၅၁၃.၁ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၂.၅ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၃.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းအရ ကျပ ် ၃၅,၄၉၉.၄ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့ ် ၅.၅ ရာခိင်နန်း တိးတကရ်န် ရည်မှနး်ထားရာ ကျပ် ၃၀,၅၄၆.၉ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၄.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါ သည်။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၂.၅ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရြခင်းမှာ ရနစိမ်းထတ်လပ်မ တွင် သမဝါယမ ပိင်အခန်း၌ 

ြမစ်သာ ရရည ် ရန ြမနှင့် ရမဲရတနာ ရန ြမမှ ရနတွင်းများ တွင်းအ ရအတွက ်

လျာ့နည်းသွားြခင်း၊ သက်တမ်း ကာြမင့်လာ၍ အထွက်နန်း တြဖညး်ြဖည်း ကျဆင်း လာရြခငး် 

တိ ့ ကာင် ့ လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိငအ်ခန်းတွင် သရက် မိုန့ယ်    ပိ တာက်ပင် ဒသရှိ 
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ရနတွင်းများအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ထတ်လပရ်န် လျာထား သာ်လညး် ခွင့်ြပုမိန် ့

မရရှိ သးသြဖင့် ထတ်လပ်နိင်မ မရှိြခင်း၊ ဂန် ့ ဂါ မို န့ယ်ရှိ ရနတွင်းများ ဖျက်သိမ်းြခင်းနှင် ့

ဆာမို န့ယ် ပဂ္ဂလိကပိင် ရနတွင်းများ ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် လည်း ကာင်း၊ 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ထတ်လပ်မတွင ် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၌ စီမကိန်း ရးဆွဲစဉ်က 

ဇာတိကစီမကန်ိးမှ ထွက်ရိှမည်ဟ ခန်မ့ှန်းထား သာ်လည်း ပထမ(၆)လပတ်အထ ိ

ထွက်ရိှမမရိှြခင်း၊ ကန်းတွင်းသဘာဝ ဓာတ် ငွတွ့င်းများသည် သက်တမ်း ကာြမင့် သာ 

တွင်း ဟာင်းများ ြဖစ်သြဖင့် decline rate အထွက်နန်းများမှာ တြဖည်းြဖည်း ကျဆင်းလာြခင်း၊ 

ရခိင်ြပည်နယ်ရှိ ရသဘာဝဓာတ် ငွစ့မီကိန်းမှာလည်း   ၁၂-၉-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင ်၄၀ လက်မ 

ြမန်မာ-တရတ်ပိက်လိင်း၏ ကျာက်ြဖူမှ နမ့်ခမ်းအထိတွင် ပျမ်းမဖိအား 6 Mpa သိ ့ ရာက်ရှိ 

သြဖင့် ပိက်လိင်းအတွင်းသိ ့ ဓာတ် ငွ  ့ ြဖည့်သွင်းြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းခဲ့ ပီး ပိက်လိင်း Leak Test 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိြခင်းတိ ့ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ ဘူးသွင်း သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ထတ်လပ်မတွင် စီအန်ဂျီ အသးြပု သာ ယာဉ်အ ိ ယာဉ် ဟာင်းများက ိ အစိးရထ 

ြပန်လည်အပ်နှြခင်း ကာင့် စီအန်ဂျီ အသးြပုမ လျာ့နည်းြခင်း နှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ များကိ 

စက်ရအလပ်ရများသိ ့ ဦးစား ပး ပိလ့တ်ရြခင်းတိ ့ ကာင့် ၇၂.၅ ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်နိင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် (ဧပီလမှစက်တင်ဘာလ) တွင ် နိင်င တာ်၏ 

စွမ်းအင်လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်းနိင် ရးအတွက် စွမ်းအင်မူဝါဒများနှင့်အညီ ဖာ်ြပပါ       

အတိင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည-် 

(က) ရနရှာ ဖွ ရးကွင်းဆင်းအဖွဲ မ့ျား၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစ ်အစီရင်ခသည့် 

ကာလ ကွင်းဆင်းတိင်းတာမ  (၁၀၇.၀၅) လိင်းကီလိမီတာ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) ရနတွင်းသစ်များတူး ဖ ြခင်း၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစလ်ျာထားချက်မှာ 

(၃၈) တွင်း ြဖစ် ပးီ အစီရငခ်သည့်ကာလ ပီးစီးမမှာ (၂၀) တွင်းနှင့် (၅၂.၆၁) 

ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဂ) ကန်းပိင်းလပ်ကွက် ၁၈ ကွက်တွင် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့် သဘာဝ 

ဓာတ် ငွလ့ပ်ငန်းနှင့် ထတ်လပ်မအ ပ ခဲွ ဝခစား ရး စာချုပ် ချုပ်ဆိ၍ ရနနှင့် 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ရှာ ဖွြခင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသည့် 

နိင်ငတကာ ရနကမ္ပဏီများ၏ အဆိြပုလာများ ခ ယူခ့ဲရာ နိင်ငတကာ ကမ္ပဏီ 

ပါင်း ၇၈ ခမှ အဆိြပုလာများ ပးပိခ့ဲ့၍ Pre-Qualified အာင်ြမင်သည့် ကမ္ပဏီ 

၅၉ ခရိှပါသည်။ လပ်ကွက်အဆိြပုလာ တင်ြပလာသည့် ကမ္ပဏီစစ ပါင်း ၂၆ ခမှ 
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လပ်ကွက်အဆိြပုလာ ပါင်း ၅၄ ခ တင်ြပခ့ဲရာ စိစစ်ြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် 

လျက် ရိှပါသည်။ 

 (ဃ) ကမ်းလွန်လပ်ကွက် ၃၀ ကွက်တွင်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့် သဘာဝ 

ဓာတ် ငွလ့ပ်ငန်းနှင့် ထတ်လပ်မအ ပ ခဲွ ဝခစား ရး စာချုပ် ချုပ်ဆိ၍ ရနနှင့် 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ရှာ ဖွြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသည့် 

နိင်ငတကာ ရနကမ္ပဏီများ၏ အဆိြပုလာများ ခ ယူခ့ဲရာ နိင်ငတကာ ကမ္ပဏီ 

ပါင်း ၆၈ ခမှ အဆိြပုလာများ ပးပိခ့ဲ့၍ Pre-Qualified အာင်ြမင်သည့် ကမ္ပဏီ 

၆၁ ခရိှပါသည်။  

(င)  ရစီမကိန်းမှ ထွက်ရိှ သာ သဘာဝဓာတ် ငွမ့ျားက ိ တရတ်နိင်ငသိ ့ ပိက်လိင်း 

ြဖင့်သွယ်တန်း ရာင်းချရန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ တည် ဆာက် ရး 

လပ်ငန်းများအားလး ပီးစီး ပီြဖစ်၍ ၂၈-၇-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် ရစီမကိန်း၏ 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ စတင်ပိလ့တ်နိင်ခဲ့ ပီး ြမန်မာ-တရတ် သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ပိက်လိင်းစီမကိန်း ကိလည်းစတင် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

(စ) စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ Co-organizer အြဖစ် Alpha Resources & Training 

Co., Ltd. နှင့်ပူးတွဲ၍ Health, Safety Environment & Training လပ်ငန်း 

ကိစ္စနှင့် ပတ်သက် သာ “Myanmar Drilling 2013 Conference & 

Exhibition” ကိ ၂၀၁၃ခနှစ်၊ ဇလိူငလ် ၂၄ ရက် နနှ့င့် ၂၅ ရက် နတ့ိတ့ွင ်

ရန်ကန် မို ၊့ Traders Hotel ၌ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 
   

 

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၏ 

အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်

၃၅၄,၂၅၈.၅ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၃၀.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မန်ှးထား 

ပါသည်။  
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ပ  (၅-၇) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 
 သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည ်ပထမ(၆)လ 

ပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁၉၅,၁၉၂.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သြဖင့် ရည်မှန်းချက် 

အ ပ  ၅၅.၁ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၇.၇ ရာခိငန်န်း လျာ့နည်း ြပာင်းလဲခဲ့ 

ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနှစ်၊  ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂၀၇,၅၆၃.၄ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၂၄.၆ ရာခင်ိနန်း တိးတကရ်န် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁၅၃,၈၂၈.၆ သန်း 

ရရှိခဲ့၍ ၇၄.၁ ရာခိငန်န်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၅၅.၁ 

ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ြခင်းမှာ ကချင်ြပည်နယ် တွင် ရထတ်လပ်မ၌ 

အ သးစားလပ်ကွက်များအ နြဖင့် သက်တမ်းတိးမမရှိြခင်း၊ သသတ္တ ုရိင်း ထတ်လပ်သည့် 

ထူးအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကမ္ပဏီ ထတ်လပ်မ ရပ်နားထားြခင်း၊ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ 

ရာငး်ဝယ် ရးလပ်ငန်းမှ ကျာက်စိမ်း ထတ်လပ်မတွင် လးခင်း၊ ဖားကန ့် ဒသ၌ 

ထတ်လပ်မရပန်ားထားြခငး်တိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် ကန်အထိ 

တူး ဖာ်မ လပ်ငန်းများ ြပန်လည် စတင်နိင်မ မရိှသြဖင့် ကျာက်စိမ်း ထတ်လပ်မ 

လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင် ့ြဖစ်ပါသည်။ 
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 စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ကျာက်မီး သွးထတ်လပ်မ၌ ကမ္ပဏီအချို  ့ မိးတွင်း 

ကာလြဖစ်၍ ထတ်လပ်မ ခတ္တ ရပ်နားထား၍လည်း ကာင်း၊  ဖယ်ရိနီကယ ် ထတ်လပ်မမှာ 

စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်နင်ိြခင်း မရိှ သးြခင်း ကာင့် လည်း ကာင်းထတ်လပ်မ ူ လျာ့နည်းြခငး် 

ြဖစ်ပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား ပးစက်ရမှ လပ်စစ် 

ဓာတ်အား ြပည့်ဝစွာမရရိှြခင်းနှင့် သန်စ့င် ရးသး ရလ လာက်စွာ မရရှိြခင်း ကာင့် ခဲမြဖူ 

သတ္တ ုသန ့စ်င် (၉၉.၉%) ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ြမန်မာစီးပွား ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းမ ှ

သမဏိတးထတ်လပ်ရာတွင ် လပ်စစ်ဓာတ်အား လ လာက်စွာ မရရှိြခင်း ကာင့် ထတ်လပ်မ 

လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။   

 သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက အ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ်ကာလမှာ မိးတွငး်ကာလ 

ြဖစ်သြဖင့် တူး ဖာ်ထတ်လပ်ရာတွင ် အခက်အခဲများရှိ၍ ထတ်လပ်မ လျာ့နည်း သာ်လည်း 

ပွင့်လင်းရာသီတွင ်ပိမိတိးတက် ထတ်လပ်လာနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စမး်သပတိ်င်းတာ ရှာ ဖွ ရး 

လပ်ငန်းများတိးတက်မ၊ နယ် ြမ ဒသ တည် ငိမ် အးချမ်းမ၊ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နမှ အခွင့် 

အလမ်းရရိှမ၊ ထတ်လပ်မ အ တွအ့ကု ကာငး်များနှင့် နည်းပညာတိးတက်မ တိအ့ ပ တွင် 

မူတည်၍ ထတ်လပ်မများ တိးတက်လာမည် ြဖစ် ကာင်း သးသပ် တွ ရိှ့ရပါသည်။  

 သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင ် နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးမူဝါဒများနှင့် ြပုြပင် 

ြပာင်းလဲ ရးမူ ဘာင်တိအ့ရ ချမှတ်ခ့ဲသည့် မူဝါဒ(၈) ရပ ် နှင့်အညီ အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များ 

ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် နှစ်ကန်တွင ် ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီနိင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က)   ဓာတ်သတ္တ ုများ တိးတက်ထတ်လပ်နိင် ရး အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) သတ္တ ုတွင်းသစ်များတိးချဲ ြ့ခင်းနှင့် တွင်း ဟာင်းများြပုြပင်မွမ်းမ၍ အရညအ် သွး 

ြမင့်တင်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) နိင်ငအနှ ့ ရသတ္တ ု/ ကျာက်မျက်လပ်ကွက်များကိြပည်သူများ၊အ သးစားလပ်ငနး် 

ရှင်များသိ ့ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ခွဲ ဝချထား လပ်ကိင် ရး အ လးထား ဆာင်ရွက ်

ြခင်း၊ 

(ဃ)  အ ရှ နှ့င့် အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများ၏ ဘူမိသိပ္ပဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ရး ကာ်မတ ီ(Coordinating Committee For Geo-Science Programmes 
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In East and Southeast Asia-CCOP) တွင ် အဖွဲ ဝ့င် (Member) အြဖစ် 

ဝင် ရာက်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(င) ရရှားဖက်ဒ ရးရှင်းနိင်င၏ သဘာဝအရင်းအြမစ်နင့်ှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနတိအ့ကား ဘူမိ ြမပြပုစ ရးဆဲွ ရး၊ ဓာတ်သတ္တ ု သယဇာတ အရင်း 

အြမစ်များနှင့် ရအရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် နည်းပညာဆိင်ရာ 

ပိခ့ျဖလှယ် ရး နားလည်မ စာခန်လာ (MOU) လက်မှတ် ရးထိးနိင် ရး 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနနှင့် ဂျပန်အမျို းသား ရန၊ ဓာတ် ငွန့ှင့ ်သတ္တ ု တူး ဖာ် ရး 

ကာ်ပိ ရးရှင်း (JAPAN OIL GAS AND METAL NATIONAL 

CORPORATION JOEMEC) တိသ့ည် တနသာရီတိငး် ဒသကီး အတွင်း 

ခဲမြဖူအဖို က်နက် ြဖစ်ထွနး်မများအား နှစဖ်က်ပူး ပါင်းကာ ဒတိယအကိမ် 

ကွင်းဆင်း လ့လာမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဆ)  သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့်  ကိးရီးယားသမ္မတနိင်င အသိပညာနှင့် စီးပွား ရး 

ဝန် ကီးဌာန (Ministry of Knowledge of Economy) တိသ့ည ် ြမန်မာ-

ကိးရီးယား ဓာတ်သတ္တ ုနှင့် သဘာဝ အရင်းအြမစ်များပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် 

ြမန်မာ-ကိးရီးယား သတ္တ ုသယဇာတများ ပူး ပါင်း ကာ်မတီ လပထ်း လပ်နည်း 

(မူကမ်း) (Terms of Reference) နှင့် ကိးရီးယား သမ္မတနိင်င ကိးရီးယား 

ဘူမိသိပ္ပနှင့် သတ္တ ုသယဇာတဆိင်ရာဌာန (Korea Institute of Geo-Science 

and Mineral Resource-KIGAM) နှင့် သ တသနြပု လပ်ငန်းများ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်(မူကမ်း) (Research-Agreement) လက်မှတ် ရးထိး 

နိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(ဇ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်  ထိနး်သိမ်း ရး လပ်ငန်းစဉ်များ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 

စက်မလကမ်က  ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် စက်မလက်မက  
၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ 
ကျပ ် ၆,၀၄၉,၇၅၄.၇ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်
ရည်မှန်းထား ပါသည်။   

 



72 

       

ပ  (၅-၈)  စက်မလကမ်က   

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 

  
 

စက်မလက်မက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၃,၆၀၆,၆၃၉.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၅၉.၆ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၇.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမန်ှ စျးနန်းများအရ ကျပ် ၅,၃၈၉,၃၆၈.၃ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ်နှင့် ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ်၃,၁၉၇,၆၁၆.၀ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၆.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက် ခ့ဲပါသည်။  

 စက်မလက်မက  အ နြဖင့် နိင်င တာ်မ ှ ချမှတ်ထား သာ စိက်ပျို း ရး က ကိ 

ပိမိတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ပီး ခတ်မီစက်မနိငင် ထူ ထာင် ရးဟူ သာ စီးပွား ရး မူဝါဒနှင့် 

အညီ စက်မလက်မက  ဖွ ဖ့ို းတိတက် ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရင်း စတတ္ထအဆင့် 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးြဖစ် သာ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိ ဦးတည် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

အစီရင်ခသည့်ကာလအတွင်း  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်ကျု ပျာ်၊ ဝါးခယ်မ၊ အိမ်မဲ၊ 

ဒးဒရဲ၊ ဘိက လး မိုမ့ျားတွင် ပါင်းဆန်စက် (၅) လး၊  ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအစက်မဇန်ရိှ 

UMH အထည်ချုပ်စက်ရ၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး(အ ရှ )့၊ စက်မနယ် ြမတွင် ရှင် ဆာင်း၊ 
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ကယ်စင်ဝိင်း၊ ရြမန်မာ အထည်ချုပ်စက်ရများ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ဒဂမို သ့စ် (အ ရှ ပိ့င်း) 

စက်မဇန်ခွဲတွင် လင်းဒဂအထည်ချုပ်စက်ရ၊ မဂလာဒစက်မဇန်တွင ် KMA နှင် ့ Honey 

အထည်ချုပ်စက်ရများ၊ ရွာမတာယာစက်ရ၊ ဧရာဝတီတိငး် ဒသကီးတွင် Delta Industry 

Group Co;Ltd အထည်ချုပ်စက်ရ၊ ရှမ်းြပည်နယ(် ြမာက်ပိင်း) နာင်ချို မို န့ယ်တငွ် 

ငွရည်ပလဲ ကမ္ပဏီ၏ ဆင်း ရလီသကားစက်၊ က ရာင်း ဘိလပ် ြမစက်ရ စသည့် စက်ရများ 

တိးတက်ခဲ့ ပီး အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။  

 တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ စက်မကီးကပ် ရး နှင့် စစ် ဆး ရး ဦးစီးဌာန 

တွင် မတ်ှပတင်ထား သာ စက်မလပ်ငန်းများမှာ အကီးစား စက်မလပ်ငန်း (၅၁၆၈) ခ၊ 

အလတ်စား စက်မလပ်ငန်း (၇၆၆၅) ခ၊ အငယ်စားစက်မလပ်ငန်း (၃၀၄၀၃) ခ၊ စစ ပါင်း 

စက်မလပ်ငန်း (၄၃,၂၃၆) ခ ရိှပါသည်။ လက်ရှိ တည် ဆာက် ပီး စက်မဇန် (၁၉) ဇန်တွင ်

အကီးစားစက်မလပ်ငန်း (၂၆၇၈) ခ၊ အလတ်စားစက်မလပ်ငန်း(၂၄၈၅) ခ၊ အငယ်စားစကမ် 

လပ်ငန်း (၃၈၀၄) ခ၊ စစ ပါင်း စက်မလပ်ငန်း (၈၉၆၇) ခ မှတ်ပတင ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 သိရ့ာတွင ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ ၅၉.၆ ရာခိငန်န်း သာြဖစ်သြဖင့်  လာမည့် 

ဒတိယ (၆)လတွင ်  အြပည့်အဝ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ လျာ့နည်းရြခင်းမှာ ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ အ နြဖင့် 

နည်းပညာ ကာင် ့ အရည်အ သွးအားနည်းြခင်း၊  ထတ်လပ်မစရိတ် ြမင့်မားြခင်းတိ ့ ကာင့်  

အိမ်နီးချင်းနိင်ငများမှ နည်းအမျိုးမျိုးြဖင့် ဝင် ရာက်လာ သာ ကနစ်ည်များအ ပ  ယှဉ် ပို င် 

နိင်မအားနည်းြခင်း၊  နိင်ငပိင်လပ်ငန်းများ ပဂ္ဂလိကသိ ့လဲ ြပာင်းခါစတွင် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်မ 

များကိ  ဆာင်ရွက် နရသြဖင့် ထတ်လပ်မ ရပ်ဆိငး် နြခငး်တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ရာ 

နှစ်ကန်တွင ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် ြပည့်မီ စရန်အတွက် လက်ရိှ ထတ်လပမ်များကိ တွန်းအား 

ပး ဆာငရွ်က်ရန် လိအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်င တာ် အ နြဖင့် စက်ရများအတွက် ကျခသးစွဲ နရ သာ စီမခန်ခ့ွဲမအသးစရိတ်များ 

လျာ့နည်းကျဆင်း ပီး အသားတင်ဝင် ငွရရှိ ရးနှင့် စက်မက တွင် ပဂ္ဂလိက၏ အခန်းက  

တိးတက်ြမင့်မားလာ ရး တိအ့တွက် အချို ့ သာ ပင်မစက်ရကီးများနှင့် စက်ရခွဲများကိ  

ပဂ္ဂလိကသိ ့နှစ်တိ/ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းြခင်း၊ ဖက်စပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အထိ အထည်စက်ရ၊ ဆးဝါးစက်ရ၊ အပ်ချုပ်စက် 

စက်ရ၊ ဖိနပ်စက်ရ၊ ကထည် ြမထည်စက်ရ၊ စက်ဘီးစက်ရ၊ သစ်စက်၊ ဆန်စက်၊ အ အးခန်း 
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စက်ရ၊ စည်သွပ်စက်ရ၊ အစာစပ်စက်ရ၊ တိရ စ္ဆာန် ကာကွယ် ဆး စက်ရ  အပါအဝင် နိင်ငပိင်စက်ရ 

ပါင်း (၄၈)ရကိ ပဂ္ဂလိကသိ ့ငှားရမ်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 စက်မလက်မက  ဖွ ဖ့ို းတိတက် ရးအတွက် ဈးကွက် လိအပ်ချက်ရှိသည့် ထတ်ကန ်

အမယ်သစ်များ ြပာင်းလဲထတ်လပ်နိင်ရန ် နိင်ငြခား အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဖာ်ြပပါ  လပ်ငန်း 

များတွင် ပူး ပါင်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် - 

(က) ငှက်ဖျား ရာဂါကာကွယ်ကသ ဆး (Quinine Sulphate) များ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ခ) တစ် နတ့န ် (၆၀) (Chemical Termo Mechanical Part) CTMP သတငး်စာ 

စက္က ူ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) အကီးစား ဒီဇယအ်င်ဂျင်စမီကိန်းအတွက် စက်ရတည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ကန်တင်ယာဉ်ထတ်လပ်မစီမကိန်း အတွက် စက်ရ အဆင့်ြမင့်ြခင်း၊ 

(င) ကန်တင်ယာဉ်ဝင်ရိးနှင့် မာ် တာ်ယာဉ် မိ(လ်) နှင် ့ဒိင်ထတ်လပ်မစီမကိန်း 

 အတွက် အလပ်ရများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(စ) အမှတ် (၁) သမဏိစက်ရ (ြမင်းြခ) တိးချဲ စ့ီမကိန်းလပ်ငန်း တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(ဆ) အမှတ်(၂)သမဏိစက်ရ(ပင်းပက်) စီမကိန်းလပ်ငန်း တည် ဆာက်ြခင်း။ 
 

 ြပည်တွင်း စက်မလက်မ လပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စ ရး အတွက် ၂၀၁၃ ခနှစ ်

ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဖာ်ြပပါ သ တသနနှင့် တီထွင်စမ်းသပ်ထတ်လပ်မများကိလည်း 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည် - 
 

(က) ဆးဝါးအမယ်သစ် (၃) မျို းတီထွင်စမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ခ) စက်ရထတ် ဆးဝါးများ စျးကွကမ်ှ နမူနာဝယ်ယူစမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) ဆးဘက်ဝင်အပင်များ စမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ဆးဝါးထတ်လပမ်များ စမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(င) စွန်ပ့စ် ရဆိး စမ်းသပ်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊   

(စ) အရက်ြပင်းနှင့် ပလင်းသွင်းအရက် စမ်းသပ်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊ 

(ဆ) အချိုရည်စမ်းသပ်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊ 

(ဇ) စား သာက်ကန် အရည်အ သွးစမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ဈ) စား သာက်ကန် သ တသန ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊  
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(ည)  စက်မဇန်များမှ မာ် တာ်ယာဉ်များကိ စနစ်တကျ ထတ်လပ်နိင် ရး 

အတွက် ဒီဇိင်းပစသစ် (၁၃) မျို း ကိ စသတ်မှတ်ပစများ အတည်ြပု ပး 

နိင်ခ့ဲပါသည်။    

 ြမန်မာနိင်င စက်မက ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

နိင်င၏ စီးပွား ရးက တွင် အ ရးပါအရာ ရာက်ဆးနှင့် အများစပါဝင် နပီး၊  အလပ်အကိင် အခွင့် 

အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင်သည့် အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန် 

ရည်မှန်းချက်ထားရိှပါသည်။  

 နိင်င တာ်အ နြဖင့် ယခအခါ အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် ရးကိ ထိ ရာက်စွာပ့ပိး ပးနိင်ရန် “အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရး လပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ကာ်မတီနှင့် လပ်ငန်း ကာ်မတီ” ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက် နတွ့င် 

ဖဲွစ့ည်းခ့ဲ ပီး အစအဖဲွ ့(၉)ခကိ ဖဲွစ့ည်းရန် စီစဉ်လျက်ရိှပါသည် ။ 

 ထိြ့ပင ် စက်မက တွင်  အဓိကပါဝင် သာ  အ သးစားနှင့်အလတ်စား လပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အတွက ် ၂၀၁၃ ခနှစ ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများကိ 

ပ့ပိး ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည် -  

(က) SME ဗဟိဌာန အ နြဖင့် ြပည်တွင်းရိှ SME များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ Capacity 

Building ြမင့်တင်နိင် ရးအတွက် သင်တန်းများ၊  ဆွး နွးပဲွများ၊ အစည်းအ ဝး 

ပဲွများ ကျင်းပ ပးြခင်း၊ နည်းပညာရရိှ ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်းတိကိ့ ြပုလပ ်

ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။    
 

(ခ) နိင်င တာ်အစိးရမှ အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများအတွက ်လိအပ် သာ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ ပ့ပိး ပးရန ် ငွကျပ ် (၁ဝ) ဘီလီယအား အတိးနန်း (၈.၅) % 

ြဖင့် အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဗဟိဌာန မ ှ

လပ်ငန်းရှင ် (၆၂) ဦးအား စစ ပါင်း ငွကျပ် (၉.၉၁) ဘီလီယ ချး ငွ 

ထာက်ပ့ ပး ထား ပီးြဖစ်ပါသည်။  
 

(ဂ) အ သးစားနှင့်အလတ်စားစက်မ လပ်ငန်းဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်မှ  

(၁) ချး ငွ ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န 

 (ကက)ရိးရိး ချး ငွ ၅၅၁ ဦး ကျပ် (၉၃,၃၀၃) သန်း၊ 

 (ခခ) SME ချး င ွ  ၆၀ ဦး ကျပ် (၉,၅၆၈) သန်း၊ 
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( ၂) Hire Purchase စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န 
 Hire Purchase စနစ်ြဖင့် ချး ငွလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် လပ်ငန်းရှင ် 

(၁၂) ဦးသိ ့ ချး င ွကျပ် (၂၄၄.၆၆၀) သန်း ထတ် ချးထားပါသည်။ 
(၃) အစရှယ်ယာ ရာင်းချမအ ြခအ န 

အ သးစားနှင့်အလတ်စား စက်မလပ်ငန်းဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်၏ ရာင်းချ ပီး 
အစရှယ်ယာ အ ရအတွက်မှာ (၄၆,၇၇၆) ြဖစ်၍ တန်ဘိး ငွ ကျပ ်
(၂၃,၃၈၈) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 အ သးစားနှင့်အလတ်စား စးီပွား ရးလပင်န်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန ် ဆာင်ရွက ်

ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ န ကာင်းကိ ဖန်တီး ပးရမည်ြဖစ်ရာ ြပည် ထာင်စ အဆင့်မှ 

မူဝါဒပိင်းကိ ချမှတ် ပးရန်ြဖစ် ပီး၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်များမှ လက် တွ  ့ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ဖာ် ဆာငရ်မည့် လပ်ငန်းစဉ် 

များမှာ နိငင်တကာနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စမည့် ဥပ ဒများ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ လိအပ ်

သည့် ငွ ကးအရင်းအနှီးများ ပ့ပိး ပးြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်မများအ ပ  ကီးကပ် 

ထိန်းသိမ်းပ့ပိး ပးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ တိငး် ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များမ ှ

ဖာ် ဆာင်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်များမှာ ဒသဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ် ပးြခင်း၊ 

မိမိ ဒသအလိက် အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရးလပင်န်းများ ဖွ ဖ့ို းနိင် ရးအတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင် ကာင်းကိ ဖန်တီး ပးြခင်း၊ လပ်ငနး်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်ယူနစ်များ 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရး ပ့ပိး ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ မိမိ ဒသ 

အလိက် အရင်းအနီှးပ့ပိး ပးြခင်း၊ လိအပ် သာ တိငပ်င်ညိနင်းမများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ 

ခတ်မီနည်းပညာ ပိင်းဆိင်ရာ သင်တန်းများပိခ့ျ ပးနိင် ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲမ ပးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစပ်ါသည်။ 
 

လပ်စစ်ဓာတ်အားက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်အမျို းသားစီမကိန်းတွင်လပ်စစ်ဓာတ်အား က  ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ ် ၃၆၄,၂၆၂.၄ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၇.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။  
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ပ  (၅-၉) လပစ်စဓ်ာတအ်ားက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

    

လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃၅၁,၃၆၁.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၉၆.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၅.၆ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂၈၆,၉၀၂.၂ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၁၃.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂၇၉,၁၀၀.၃ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထ ိရည်မှန်းချက်၏ ၉၆.၅ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ြခင်းမှာ  ကချင်ြပည်နယ်တွင ် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် ရးဆဲွစဉ်က 

နယ် ြမ အ ြခအ န ကာင့် ပိတ်ထားခ့ဲသည့် တာပိန(်၁) ရအားလပ်စစ်စက်ရကိ ြပန်လည ်

လည်ပတ်နိင်ခဲ့ြခင်း၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတွင် နိင်င တာ်မ ှ

ဒီဇယ်စက် ကီးများြဖင့် မိဘိင်းစနစ်မီး ပးမ ကာင့်  လပ်စစ်မီးပိမိရရှိြခင်း၊ မွန်ြပည်နယ်တွင ်

နိင်ငပိင်လပ်စစ်မီး ပးချိန် ပိမိလာြခင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ(်အ ရှပ့ိင်း)နှင် ့ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

တိတ့ွင ် ပဂ္ဂလိကပိင်၌  အ သးစား ရအား၊ စပါးခွ လာင်စာ၊ ဒီဇယ်အား၊ န ရာင်ြခည်သး 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထတ်လပ်သးစွဲမများ ပိမိခဲ့ြခင်း တိ ့ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ကျန်တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များြဖစ်သည့်  မ ကွးတိင်း ဒသကီးနှင့် ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီးတိတွ့င် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ ရည်မှန်းခ့ဲ သာ ကျးလက်မီးလင်း ရး (ဒီဇယ်) 

လပ်ငန်းများသည ်မိးတွင်းြဖစ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ်မနည်းပါး ပီး ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း) 

တွင် ရလီ ရအားလပ်စစ ်စက်ရမှ ြပည်ပ ရာင်း လပ်စစဓ်ာတ်အား လျာ့နည်း ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသား စီမကိန်းအ ပ  ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထိ (ဧ ပီလ 
မှစက်တင်ဘာလ) အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မတွင် အကီးစား ရအားလပ်စစ ် ဓာတ်အား ပး 
စက်ရ ၂၀ ရ၊ အ သးစား ရအားလပ်စစ် ဓာတ်အား ပးစက်ရ ၃၂ ရ၊ သဘာဝ ဓာတ် ငွန့ှင့် 
ရ နွး ငွအ့ား ဓာတ်အား ပးစက်ရ ၉ ရ၊ ကျာက်မီး သွးသး ရ နွး ငွ ဓ့ာတ်အား ပးစက်ရ ၁ 
ရ နှင့် ဒီဇယ်ဓာတ်အား ပးစက်များ၌ စစ ပါင်း ၃,၉၄၇ မဂ္ဂါဝပ် တပ်ဆင်ထား ပီး ကီလိဝပ်နာရ ီ
၇,၁၁၅.၈ သန်း သးစွဲနိင်ခ့ဲပါသည်။ ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖူးမအတွက် လပစ်စ် ဓာတ်အားလိင်း ၉၉၅ 
မိင် ထပမ်တိးချဲ န့င်ိခ့ဲသြဖင့် ၄၀,၁၅၂ မိငအ်ထိ သွယ်တန်း နိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၃၀ ကဗွီ ဓာတ်အား 
ခဲွရ စီမကိန်း ၇ခ၊  ၁၃၂ ကဗီွ ဓာတ်အားခဲွရ စီမကိန်း၂ခ၊ ၆၆ ကဗီွ ဓာတ်အားခွဲရ စီမကိန်း ၉ခ 
တိက့ိ တည် ဆာက်လျက ် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ(၆)လပတ် လပ်စစ ်
ဓာတ်အား အသးြပုမများကိ ဇယားြဖင့် ဖာြ်ပအပ်ပါ သည-် 

ဇယား (၅-၁)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ ်(ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ) 
လပ်စစ်ဓာတ်အားအသးြပုမ အ ြခအ န 

(ကီလိဝပန်ာရီသနး် ပါင်း) 
အမတ်ှ 
စဉ ်

အ ကာင်းအရာ 
၆လပတ် 

စီမကိနး်ရညမ်နှး်ချက် 
ပထမ ၆ လပတ် 

အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

    စစ ပါင်းအသးြပု သာ 7,063.2 7,115.8 100.7 

    လပစ်စဓ်ာတအ်ား     

 ၁   နိငင်ပငိ ် 4,358.6 4,647.4 106.6 

   ၁ စက်ရသး 1,543.8 1,237.5 80.2 

   ၂ အိမသ်း 1,825.9 1,907.5 104.5 

   ၃ ဆးရ၊ရး၊ ကျာင်းစသည်များ 867.9 866.0 99.8 

   ၄ အ ထွ ထွသး 48.0 36.9 76.9 

 ၅ ကမ္ပဏီသိ ့ ရာင်းချြခင်း 73.0 599.5 821.2 

 ၂   သမဝါယမပိင် 0.7 0.6 85.7 
 ၃   ပဂ္ဂလိကပိင် 2,703.9 2,467.8 91.3   

 ဇာစ်ြမစ်။   လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမဝန် ကီးဌာန၊  

တိငး် ဒ ကီး/ြပည်နယ်စီမကိန်းဦးစီးရးများ( ဒသဆိင်ရာလပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရးများ) 
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 မို န့ယ်ခဲွများအပါအဝင် မို န့ယ်အားလး ၄၈၅ မို  ့ မီးလင်း ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျးရာွ 

အလိက်မီးလင်းမအ နြဖင့် ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းမ ှ ၄,၇၈၅ရွာ၊ မးီစက်စနစ်ြဖင့် ၁၂,၇၈၃ ရွာ၊ 

အ သးစား ရအားစနစြ်ဖင့် ၂,၁၅၄ ရွာ၊ ဆိလာစနစ်ြဖင့် ၇၄၀ ရွာ၊ ဇီဝဓာတ် ငွ /့ြဒပ်ထ (Bio 

gas/ Bio mass)ြဖင့် ၁,၂၁၃ ရွာ စစ ပါင်း ၂၁,၆၇၅ ရွာ မီးလင်းခ့ဲပါသည်။ နိင်ငအတွင်း 

စစ ပါင်း ကျးရွာ ၆၄,၉၁၇ ရိှသြဖင့် ကျးရွာအလိက်မီးလင်းမမှာ ၃၃.၄ ရာခိင်နန်းရှိခဲ့ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင ် မီးလင်းရန် ဆာင်ရွက်ဆဲ ကျးရွာများမှာ  ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းမ ှ ၂၄၉ ရွာ၊ 

မီးစက်စနစ်ြဖင့် ၁ ရွာ၊ အ သးစား ရအားစနစ်ြဖင့် ၁၅၆ ရွာ၊ ဆိလာစနစ်ြဖင့် ၃၅၈ ရွာ၊ 

ဇီဝဓာတ် ငွ /့ြဒပ်ထ (Bio gas/ Bio mass)ြဖင့် ၂ ရွာ စစ ပါင်း ၇၆၆ ရွာြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်အတွင်း ပီးစီးရန် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၏ရည်မှန်းချက်တာဝနမ်ျား အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်နိင်ရန်  ချမှတ်ထား သာ မူဝါဒများြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) 

လပတ် (ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ) အတွင်း ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်းနိင်ရန်အတွက် တည် ဆာကမ် ကာလတိ တာင်းသည့် သဘာဝ 

ဓာတ် ငွသ့းအင်ဂျင်စက်များ (Gas Engine)ကိ IPP Developer ကမ္ပဏီများမှ လှာ်ကား 

သဘာဝဓာတ်အား ပးစက်ရဝန်းတွင ် (၅၀)မဂ္ဂါဝပ်၊  ရွာမသဘာဝဓာတ်အား ပးစက်ရဝန်းတွင် 

(၅၀)မဂ္ဂါဝပ်၊ သာ ကတ သဘာဝဓာတ်အား ပး စက်ရဝန်းတင်ွ (၅၀) မဂ္ဂါဝပ်၊ အလ သဘာဝ 

ဓာတ်အား ပး စက်ရဝန်းတင်ွ (၁၂၀)မဂ္ဂါဝပ်တိကိ့ တည် ဆာက် တပဆ်င်၍ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူးလျက်ရှိပါသည်။ ထိင်းနိင်င EGAT ကမ္ပဏီမှ လဲ ြပာင်း ပးအပ် သာ 

(၁၂၀)မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ် ငွ  ့တာဘိင်စက(်၂)လးအား ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အငး်စိန် မို န့ယ်ရိှ  ရွာမ 

သဘာဝဓာတ်အား ပးစက်ရဝန်းအတွင်းတွင ် တိးချဲ တ့ည် ဆာက် တပ်ဆင် ရးလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့်အြပင်  တစ်နင်ိငလးတွင် အာက်ပါလပ်ငန်းများကိလည်း  အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည် - 

 (က) ဓာတ်အားဝယ်ယူမ၊ ဓာတ်အားထတ်လပ်မ၊ ဓာတ်အား ရာင်းချမနှင့် ဓာတ်အား 

ပျာက်ဆးမ အ ြခအ န 

          (၁) ဓာတ်အားဝယယ်မူ။ ရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ 

ရလီ ရအားလပ်စစ် စက်ရ (SHPC)၊ သာက် ရခပ်(၂) ရအားလပ်စစ ်

စက်ရတိမ့ှ စစ ပါင်း ယူနစ် (၄၂၇၈.၄၀၈) သန်း ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ 
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 (၂) ဓာတ်အားထတလ်ပမ်။ သဘာဝဓာတ် ငွသ့း ဓာတ်အား ပး စက်ရများမှ  

ယူနစ် (၁၃၇၂.၆၀၅) သန်း ထတ်လပန်ိင်ခဲ့ ပီး ပဂ္ဂလိက သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ဓာတ်အား ပး အင်ဂျင်စက်များမှ ယူနစ် (၁၂၆.၃၈၂) သန်း ထတ်လပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

 (၃) ဓာတ်အား ရာင်းချမ။ လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖူး ရးလပ်ငန်းနှင့် ရန်ကန ်

မို ့ တာ်လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲတ့ိသ့ိ ့စစ ပါင်း ယူနစ် (၅၄၆၇.၆၉၄) 

သန်း ရာင်းချနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 (၄) ဓာတ်အား ပျာက်ဆးမ။ ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း စစ ပါင်းဓာတ်အား 

ထတ်လပ်မယူနစ် (၅၇၇၇.၃၉၅) သန်းြဖစ် ပီး လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး 

လပ်ငန်းနှင့် ရန်ကန် မို ့ တာ ် လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖဲွ  ့ တိသ့ိ ့

ဓာတ်အား ရာင်းချမ ယူနစ် (၅၄၆၇.၆၉၄) သန်း ြဖစ်၍ ပျာက်ဆးယူနစ် 

ပမာဏမှာ ယူနစ် (၂၅၅.၅၉၄) သန်း ြဖစ် သာ ကာင့် Transmission Loss 

ပမာဏ   (၄.၄၂၄) ရာခိင်နန်း ြဖစ်ပါ သည်။ 

 (ခ) လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရးလပ်ငန်းနှင့် ရန်ကန် မို ့ တာ ် လပ်စစ ်

ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲ တ့ိ၏့ လပ်စစ်ဓာတ်အား ရာင်းချရမ ။ ရာင်းရယူနစ ်

(၄၆၄၇.၃၆၅)သန်း၊ ရ ငွ ကျပ ်(၂၄၇,၁၇၁.၃၃၉) သန်း ြဖစ်ပါသည်။  
 

 (ဂ) စီမကိန်းလပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ   

 (၁) ၂၃၀ ကဗွီ မဟာဓာတ်အားလိင်းစီမကိန်းများ။     ရွာမ-လင်သာယာ 

(၈.၁၀)မိင် တည် ဆာက်လျက်ရှိသည့်အြပင် ရ တာင-် ြမာင်းတကာ 

(၁၃၀.၉၆) မိင်၊ အမး်- ြမာက်ဦး-ပ ားကန်း(၁၁၅.၇၃)မိင်၊ အမး်-

မန်း(၆၇) မိင် ၊ တာင်ကတ-် မအီ (၄၆.၇၈) မိင၊် ဥသစ်ပင-် တာင်ကတ် 

(၅၄.၄၁) မိင်တိကိ့လည်း ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 (၂) ၁၃၂ ကဗီွ မဟာဓာတ်အားလိင်းစီမကနိ်းများ။     ဘီလူး ချာင်း(၂)- 

ဘီလူး ချာင်း(၃) (၂.၉၀) မိင်ကိ ဆက်လက်တည် ဆာက်လျက ် ရှိပါ 

သည်။ 

 (၃) ၆၆ ကဗွီ ဓာတ်အားလိင်း။ ပ ားကန်း- ကျာက် တာ် (၃၇.၀၁) မိင်၊ 

ကျာက်ြဖူ GT- ကျာက်ြဖူ (၅.၅၃)မိင ်  တည် ဆာက်လျက်ရှိသည့် 



81 

       

အြပင် ပ ားကန်း-စစ် တွ အမှတ်(၁) (၂၁.၅၇)မိင်၊ ပ ားကန်း-စစ် တ ွ

အမတ်ှ(၂) (၁၈.၉၆)မိင်၊ ပ ားကန်း- ြမာက်ဦး (၃၅.၃၇) မိင်၊ ခိလန်-

ကွန်ဟိန်း (၃၂.၆၆)မိင်၊ ဂန် ့ ဂါ-ဟားခါး ( ကျာက်တိငအ်ပငိး်) 

(၂၁.၈၅)မိင်၊ ဂန် ့ ဂါ-ဟားခါး (တာဝါအပိင်း) (၃၅.၁၅) မိင်၊ မိင်းရယ်-

တန်ယ့နး် (၃၂.၅၀)မိင ် တိက့ိလည်း ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 (၄) ၂၃၀ ကဗွီ ပင်မဓာတအ်ားခွဲရစီမကိန်းများ။       နြပည် တာ်(၂) (၂၃၀/ 

၃၃/ ၁၁ ကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ ပသိမ်(၂၃၀/ ၆၆/ ၁၁ ကဗီွ၊ ၁၀၀ 

အမ်ဗွီ အ)၊ အမ်း (၂၃၀/ ၃၃/ ၁၁ ကဗွီ၊ ၅၀အမ်ဗွီ အ)၊ ပ ားကနး် 

(၂၃၀/ ၆၆/ ၁၁ ကဗွီ၊ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ တာင်ကတ(်၂၃၀/ ၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ 

၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ အ ရှ ဒ့ဂ (၂၃၀/ ၆၆/ ၁၁ ကဗီွ၊ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ 

ကျာက်ြဖူ (၂၃၀/၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ) တိက့ိ ဆက်လက ်

တည် ဆာက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (၅) ၁၃၂ ကဗွီ ပင်မဓာတအ်ားခွဲရစီမကိန်းများ။   ဗန်း မာ် (၁၃၂/ ၆၆/ ၁၁ 

ကဗွီ၊ ၆၀ အမ်ဗွီ အ)၊ ဝင်ိး မာ် (၁၃၂/ ၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ ၆၀ အမ်ဗွီ အ) 

တိက့ိ ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 (၆) ၆၆ ကဗွီဓာတ်အားခွဲရစီမကိန်းများ။      ြမစ်ကီးနား(၁)၊ စစ် တွနှင့် 

ကျာက်ြဖူ ခွဲရများ (၆၆/ ၁၁ ကဗွီ၊၂၀ အမ်ဗွီ အ)၊ ြမစ်ကီးနား(၂) 

(၆၆/၁၁ ကဗွီ၊ ၁၀အမ်ဗွီ အ)၊ ကျာ နှင့် ဂန် ့ ဂါခဲွရများ (၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ ၂ 

အမ်ဗွီ အ)၊ တာမိးညဲ၊ ကွန်ဟိန်း၊ ဟားခါးခွဲရများ (၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ 

၅အမ်ဗွီ အ) တိက့ိ ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (၇) အထက် ပါင်း လာင်း (၁၄၀မဂ္ဂါဝပ်) (ပျဉ်းမနား)၊ နန်ချို (၄၀ မဂ္ဂါဝပ်) 

(ပျဉ်းမနား)၊ ရလ(ီ၃) (၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်)(မိးမိတ်)၊ ြဖူး ချာင်း (၄၀ 

မဂ္ဂါဝပ်) (ြဖူး)၊ အထက်ရဲရွာ (၂၈၀မဂ္ဂါဝပ်) ( ကျာက်မဲ)၊ ဟတ်ကီး 

(၁၃၆၀ မဂ္ဂါဝပ်) (ကမ မာင်း)၊ မဏိပူရ (၃၈၀မဂ္ဂါဝပ)်(က လး)၊ သူ ဌး 

(၁၁၁မဂ္ဂါဝပ်) (သတွဲ)၊ အမ်း ချာင်း (၁၀ မဂ္ဂါဝပ်) (အမး်)၊ 

အထက်ကျို င်း တာင်း (၅၁မဂ္ဂါဝပ)် (ကျိုင်း တာင်း) ရအားလပ်စစ် 
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စီမကိန်းများကိ တည် ဆာက်လျက ် ရှိပါသည်။ အထက်သလွင(်မိင်းတ) 

ရအားလပ်စစ ်စီမကိန်း (၇၁၁၀မဂ္ဂါဝပ်)  ( တာင်ကီး) တည် ဆာက်ရန ်

စူးစမ်းတိင်းတာ ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည။်   

   
ဆာက်လပ်မက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် ဆာက်လပ်မက ၏ အသားတင် 

ဆာက်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၃၄၈,၀၁၈.၆ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၂၆.၆ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။   

 

ပ  (၅-၁၀)  ဆာက်လပ်မက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
 

 ဆာက်လပ်မက ၏ အသားတင် ဆာက်လပ်မတန်ဖိးသည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၉၈၈,၆၉၁.၉ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၇၃.၃ ရာခင်ိနန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၈.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။   

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၂၄၉,၉၅၃.၇ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန ်နှင့် ၂၂.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရညမှ်န်းထားရာ ကျပ် ၈၁၈,၀၄၄.၄ 

သန်း ရရှိခဲ့ ပီး ၁၄.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ဆာက်လပ်မက ၏ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်မများမှာ ဖာ်ြပပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) (၁၂) ပ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းမှ (၂၄) ပ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဆင့် (၂၀) 

မိင် အဆင့်ဆင့်တိးြမင့် ဖာက်လပရ်န်၊ ြမလမ်း/အမာခလမ်းအဆင့်မှ (၁၂) ပ 

အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဆင် ့(၁၁၀) မိင ်တိးြမင့် ဖာက်လပ်ရန် ရည်မှန်းထားရာ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း လမ်းမိင် စစ ပါင်း (၄၉-၆)မိင် 

ဖာက်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နိင်ငတကာဆက်သွယ်မလမ်း ပ ရှိ တတား (၃၁)စင်း၊ 

ဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည် ထာငစ် လမ်းမကီးများ ပ ရှိ တတား (၁၀၈)စင်း၊ 

ဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည် ထာင်စလမ်းသစ်များ ပ ရှိ တတား (၉)စင်း၊ စစ ပါင်း 

တတား (၁၄၈) စင်းအား (၂၄) ပ အကျယ် သကူ ကွန်ကရစ်တတားများအြဖစ ်

အဆင့်တိးြမင့် တည် ဆာက်ရန ် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ပ ၅၀ အာက ်တတား (၃)စင်း၊ ပ (၅၀)နှင့် အထက် ပ 

(၁၀၀) အာက ်တတား (၂၅) စင်း၊ ပ (၁၀၀) နှင့် အထက ် ပ(၁၈၀) အာက ်

တတား (၃၈) စငး်၊ ပ (၁၈၀) အထက ်တတား (၆၅)စင်း၊ စစ ပါင်း တတား 

(၁၃၁) စင်းကိ ဆာက်လပ်လျက ်ရိှပါသည်။ 

(ဂ) ဧရာဝဏ်၊ ရတနာ အထပြ်မင့်အိမရ်ာစီမကိန်းကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ဒဂမို  ့

သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မို န့ယ်တွင ်(၂၄) ခန်းတွဲ (၁၈)ထပ်၊ အ ဆာက်အဦ (၄၉) လး ကိ 

(၁.၆.၂၀၁၃) ရက် နမ့ ှစတင်၍ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက ်

လျက် ရိှပါသည်။ 

(ဃ) မန္ထ လးတိင်း ဒသကီး မိတ္ထ ီလာ မို  ့ မီး လာင် ြမ ြပန်လည် နရာချထား ရး 

စီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ြမငး်ြခ မို ၊့ ရှမ်းြပည်နယ် 

( ြမာက်ပိင်း) လားရး မို ၊့ ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီ မို န့ှင့် ကာ့ကရိတ် မို ၊့ 

ကချင်ြပည်နယ ် ြမစ်ကးီနား မို နှ့င့် ဝိင်း မာ် မို တ့ိတွ့င် မို ့ြပစီမကိန်း ရးဆွဲြခင်း၊ 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး မ ကွး မို  ့အိမ်ရာစီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း၊ မိတ္ထ ီလာ မို  ့Layout 

Plan ချထား ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
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(င) ဆာက်လပ် ရးနှင့် အိမ်ရာဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် နိင်ငသားတိင်း အိမ်ရာ 

ပိင်ဆိင်ခွင့် ရရိှ ရးကိ အ ထာက်အကူြပုမည့် အိမ်ရာဘ ာ ငွ စနစ်တစ်ရပ ်

ြဖစ် ပ လာ စရန ် “ ဆာက်လပ် ရးနှင့် အိမ်ရာဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်” အများနှင့် 

သက်ဆိင် သာလီမိတက ် (Construction and Housing Development 

Bank-CHDB)  ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ (၁၅) ရက် နတ့ွင ် စတင ် ဖွင့်လှစ် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ ် (ဧပီလမှစက်တင်ဘာလ)အတွင်း ြပည်သူ ့

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမ ှ ချာင်း ဗဲ ကီး ချာင်းတတား၊ ရ ကျာ် ကီး ချာင်းတတား၊ အမး် 

ချာင်း( အာက)်တတား၊ ဧရာဝတီြမစ်ကူးတတား(မလွန်)၊ မိ ကျာင်းရဲတတား၊ ပင်း ချာင်း 

တတား၊ ဆငဇ်ာ ချာငး်တတား၊ လာ ချာင်းတတား၊ ဟာင်သ ရာတတား၊ မင်းတန်း ချာင်း 

တတား၊ သက္က ယ် ချာင်းတတား၊ ရတနာသိဃတတားတိက့ိ ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၂၆.၆ 

ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းခဲ့ရာ ၁၉.၅ ရာခိင်နန်းသာ တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက် အ ပ တွင်လည်း  ၇၃.၃ ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် သး 

သြဖင့်  ကျန်ဒတိယ(၆) လပတ်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်ဝစွာ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်ရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဆာက်လပ်မ 

က အ နြဖင် ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိမ နည်းရြခင်းမှာ မိးတွင်းကာလြဖစ်၍ တည် ဆာက ်

ရး လပ်ငန်းများ နည်းပါးြခင်း ကာင် ့ ြဖစ် ပးီ၊  ကျန် ဒတိယ(၆) လပတ်တွင် ပွင့်လင်းရာသ ီ

ြဖစ်သြဖင့် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန်မှ့န်း 

ပါသည်။ 
 

ပိ ့ ဆာင် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင် ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၏ အသားတင် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃,၄၇၇,၇၅၂.၀ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၈.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။   
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 ပ  (၅-၁၁)  ပိ ့ ဆာင် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
 

ပိ ့ ဆာင် ရးက ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖးိသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၃,၀၀၀,၃၈၂.၉ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၈၆.၃ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၀.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။   

  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃,၁၀၂,၉၂၇.၁ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့ ် ၅.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂,၇၁၇,၈၄၆.၃ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၄.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   

ပိ ့ ဆာင် ရးက ၏ အ ကာင်အထည် ဖာနိ်င်မ ၈၆.၃ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲြခင်းမာှ 

ပဂ္ဂလိကပိင် လ ကာင်း ခရီးသွားလာမ ပိမိများြပားလာြခင်းနှင့် အ ဝး ြပးကားလိင်းများ၊ 

လိင်း ပါင်းစ ဘတ်စ်ကားယာဉမ်ျား များြပားလာြခငး်၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အငှားယာဉ်များ၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်

မာ် တာ်ယာဉ် လိင်းသစ်များ တိးချဲ ့ ြပးဆဲွလာြခင်း တိ ့ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပိ ့ ဆာင် ရးက ၏ ပထမ(၆)လပတ်သည် မိးရာသီကာလြဖစ်၍  ခရီးသွားလာမ၊ 

ခရီးစဉ်များပမှန ် ြပးဆွဲနိင်မ လျာ့နည်း သာ်လည်း ပွင့်လင်းရာသီတွင ် ပိ ့ ဆာင် ရးက  

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ပိမိ ကာင်းမွန်လာမည်ြဖစ်၍ နှစ်ကန်တွင ် ရာခိင်နန်းြပည့် အာင်ြမင်စွာ 

အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ပါသည်။  
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ ် အတွင်း ခရီးသည်ပိ ့ ဆာင်မနှင့် ကန်စည် 

ပိ ့ ဆာင်မတွင် အာက်ပါအတိငး် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ခဲ့ပါသည်- 

 (က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ပိ ့ ဆာင် ရးအဖဲွအ့စည်း(၂)ခြဖစ် သာ ြပည်တွင်း 

ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ြမန်မာ့ လ ကာင်းတိမ့ ှ ခရီးသည် ပိ ့ ဆာင်မတွင် 

ခရီးသည်ဦး ရ (၁၅.၄၈၄) သန်းလျာထားခဲ့ ပီး ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း အမှန် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ(၆.၉၀၅)သန်းြဖစ်၍(၄၄.၅၉)ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ ခရီးသည်မိင်(၃၆၃.၈၃၉)သန်း လျာထားခ့ဲ ပီး ပထမ(၆)လပတ ်

အတွင်း အမှန်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ (၁၃၃.၀၆၀)သန်းြဖစ်၍ (၃၆.၅၇) 

ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

(ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ပိ ့ ဆာင် ရးအဖဲွအ့စည်း (၂)ခြဖစ် သာ ြပည်တွင်း 

ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ြမန်မာ့ လ ကာင်းတိမ့ ှ ကန်စည ် ပိ ့ ဆာင်မတွင ်

ကန်တန်ချိန်(၂.၀၆၈၆၇)သန်းလျာထားခဲ့ ပီး ပထမ(၆)လပတ ် အတွင်း အမှန် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ (၀.၉၆၂၈၆)သန်းြဖစ်၍ (၄၆.၅၄) ရာခိင်နန်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ကန်တန်မိင်(၃၃၇.၅၀၄) သန်း လျာထားခဲ့ ပီး ပထမ(၆) 

လပတ်အတွင်း အမှန်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ (၁၄၆.၉၈၂)သန်း ြဖစ်၍ 

(၄၃.၅၅) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ြပည်တွင်း ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးသည ်ပထမ (၆) 

လပတ်အတွင်း ပန်းဆိးတန်း-ဒလ၊ ဝါးတန်း-ဒလ၊ ရန်ကန-်ပသိမ်၊ မန္တ လး-

ညာင်ဦး(ြမန)်၊ မန္တ လး- ညာင်ဦး (ထူး)၊ မန္တ လး-ဗန်း မာ ်(ထူးြမန်)၊ မန္တ လး-

ဗန်း မာ ် (ြမန)်၊ မာ်လမို င်-ကလွီ၊ မာ်လမို င-်နတ် မာ်၊ စစ် တွ- ြမာက်ဦး၊ 

စစ် တွ-ဘူးသီး တာင်၊ မရွာ-ဟမ္မလင်း(ြမန်) တိသိ့ ့ ြပည်တွင်း ရ ကာင်းပိင် 

သ ဘာများြဖင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည ်(၁၇၄၇၈)ဦးကိ ပိ ့ ဆာင် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ြမန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်မ ှ ကန်ကိင်တွယ်မတွင် 

ပိက့န ် မက်ထရစ်တန်(၁၀.၄၃၅)သန်းလျာထားခ့ဲ ပီး၊ ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း 

အမှန် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ မက်ထရစ်တန်(၄.၀၄၁)သန်း ြဖစ်၍ 

(၃၈.၇၃) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကန် မက်ထရစ်တန ်

(၁၅.၅၅၇) သန်း လျာထားခ့ဲ ပီး ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း အမှန်အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်မမှာ မက်ထရစ်တန ်(၉.၉၆၀)သန်းြဖစ်၍ (၆၄.၀၂) ရာခိင်နန်း ဆာငရွ်က် 

နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆)လပတ ် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် တိးတက်မ 

ရှိ သာ်လည်း နိင်ငပိင်အခန်းတွင် ြပည်တွင်း ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးအ နြဖင့် ခရီးသည် 

လိက်ပါမနှင့် ကန်တင် ဆာင်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ြမန်မာ့ လ ကာင်းအ နြဖင့ ် ခရီးစဉ်ပျသန်းမ 

အတွက် လယာဉ်အင်အား လျာ့နည်းသးစွဲခဲ့ရ သာ ကာင့် ခရီးသည်၊ ခရီးသည်မိင်နှင့် 

ဝင် ငွများ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။  

 ြမနမ်ာ့မီးရထားအ နြဖင့် ရထားလက်မှတ်နန်းထားများ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ခရီးစဉ် 

အချိုတ့ွင ် မာ် တာ်ယာဉ်လက်မှတ်ခနှင့် ကွာဟမနည်းပါးြခင်း၊ ရန်ကန-် နြပည် တာ-်မန္တ လး 

အြမန်ကားလမ်းမကီး ဖွင့်လှစ် ပီးသည့် နာက် ရန်ကန-်မန္တ လးခရီးစဉ်နှင့် အဆိပါ လမ်းပိင်းနှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် မို မ့ျားသိ ့ အလွယ်တကူ အချိန်တိအတွင်း မာ် တာ်ယာဉ်ြဖင့် သွားလာ 

နိင်ြခင်း၊ တာင် ပ လမ်းပိငး်များတွင် ခတ်မီ မာ် တာ်ယာဉ်လိင်းများ ပိမိလျင်ြမန်စွာ ပိ ့ ဆာင ်

နိင်မ ကာင့် ခရီး ဝးရထားစီးခရီးသည် စီးနငး်မ လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း၊ ရန်ကန် မို ပ့တ်နှင့် 

ဆင် ြခဖးလမ်းပိင်းတွင်လညး် အထူး မာ် တာ်ယာဉ်လိငး်များ တိးချဲ  ့ ြပးဆွဲလာြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ရထားစီးခရီးသည် လျာ့နည်းရြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက ကျာက်တင်ပိ ့ ပးမ ရထားတွဲဆိင်းများအား 

သိမ်းဆည်းခ့ဲ ပီး မို ့ြပအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ကျာက်ရထားအြဖစ် အသးြပုခ့ဲရြခင်း ကာင့် လစဉ ်

ပျမ်းမတန်ချိန် (၀.၀၁၃)သန်းနှင့် ဝင် ငွကျပ် (၁၀၀)သန်း လျာ့နည်းခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ 

 ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးအ နြဖင့် ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးပိင်ယာဉ်များသည် စီးပွား ရး 

တွက် ချမကိက်သည့် ယာဉ်များ များြပားြခင်း၊ ဆာက်လပ် ရး ကန်တန်ချိန ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

ကိက်ညီမမရိှြခင်း၊ ြပးဆွဲစီး ရ လျာ့နည်းြခင်းနင့်ှ ပဂ္ဂလိကပိင်ယာဉ်များနှင့် ယှဉ် ပို င် ြပးဆွဲ 

နိင်မ မရိှြခင်းတိ ့ ကာင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင်မ လျာ့နည်း 

ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များကိ  

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်- 

 (က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း လ ကာငး်ပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းသစ် ၂၆ ခ 

တည် ဆာက်ရန်လျာထားခ့ဲ ပီး ြမစ်ကီးနား လဆိပ် ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း (၀.၆) 

ရာခိင်နန်း၊ ဟဲဟိး လဆိပ်ဖွ ဖ့ို း ရး လပ်ငန်း (၁၃.၀၇)ရာခိင်နန်း၊ ညာင်ဦး 

လဆိပ်ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်း (၂၈.၂၆) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ပါသည်။  
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 (ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက် ရး လပ်ငန်းများအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်း ၁၁ ခ နှင့် လပ်ငန်း 

သစ် ၁ ခကိ ဆာင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းမှ ဧရာဝတီြမစ ်

ရလမ်း ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငနး်(၄.၄၅)ရာခိင်နန်း၊ ချင်းတွင်းြမစ် ရလမ်း ဖွ ဖ့ိုး ရး 

လပ်ငန်း (၁.၀၂)ရာခိင်နန်း၊ စ က္က ာ့-ကျီးကန်းသိက် ရလမ်း ဖွ ဖ့ိုး ရး လပ်ငန်း 

(၅၂.၂၇) ရာခိင်နနး် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

(ဂ) ြမန်မာ့မီးရထားသည် သစ်သား ဇလီဖားတး ဝယ်ယူလဲလှယ်မ အ ြခအ နတွင် 

သစ်သား ဇလီဖားတး (၃၁၁၅၈) တး ၀ယ်ယူရန် လျာထားသည့်အနက် ြမန်မာ့ 

သစ်လပ်ငန်းထမှ သစ်သားဇလီဖား (၁၇၈၉) တးနှင့် အထူးဇလီဖား (၄.၅၄) တန် 

၀ယ်ယူရရိှခ့ဲပါသည်။ သစ်သားဇလီဖား (၁၄၀,၀၀၀)တး လဲလှယ်ရန်လျာထားခ့ဲရာ 

(၆၂၈၉) တး လဲလှယ်ထည့်သွင်း နိင်ခဲ့ပါသည်။ ကွန်ကရစ်ဇလီဖား ထတ်လပ် 

နိင်မနှင့် လဲလှယ်နိင်မ အ ြခအ နတွင် ကွန်ကရစ်ဇလီဖား စက်ရများမ ှကွန်ကရစ ်

ဇလီဖား (၅၃၀၀၀၀)တး ထတ်လပ်ရန ်လျာထားခ့ဲ ပီး(၄၃၇၄၉၈) တး ထတလ်ပ် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ ထတလ်ပ် ပးီ ကွန်ကရစ်ဇလီဖားများကိ တိင်းအသီးသီး သိ ့

ပးပိလ့လှဲယ် စခ့ဲရာ စစ ပါင်း (၁၅၇၆၅၅)တးကိ လဲလှယ် ထည့်သွင်းနိင်ခ့ဲ ပါ  

သည်။ လမ်းခင်း ကျာက်ြဖည့်တင်းနိင်မ အ ြခအ နတွင ်ကျင်း ပါင်း (၄၂၀၀၀) 

ကျင်း ၀ယ်ယူြဖည့်တင်းရန် လျာထားသည့်အနက ် တိင်းအသီးသီးရိှ လမ်းပိင်း 

များသိ ့ (၅၄၁၈၀.၂၅)ကျင်း၊ ရထားလမ်း ဖာက်လပ် ရး စီမကိန်းလမ်းပိင်းများ 

သိ ့ (၂၄၃၈.၅၀) ကျင်း၊ စစ ပါင်း (၅၆၆၁၈.၇၅) ကျင်း ြဖည့်တင်းနိင်ခဲ့သြဖင့် 

(၁၄၃.၈၀) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ယခအချိန်တွင် အိန္ိဒယ ချး ငွြဖင့် 

တစ်နာရီလ င် တန်(၅၀)ကျ ကျာက်ခွဲစက ်(၈)လးနှင့် တစ်နာရီလင ်(၂၅)တန်ကျ 

ကျာက်ခဲွစက် (၈)လးကိ ၀ယ်ယူခ့ဲ ပီး အဆိပါ ကျာက်ခဲွစက်များကိ အသးြပုကာ 

လမ်းခင်း ကျာက်များကိ  ပိမိရရိှ အာင် ထတ်လပ်၍ လမ်းပိင်း အသီးသီးသိ ့ စနန်း 

ြပည့် ြဖည့်ဆည်းနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဃ)   ြမန်မာ့မီးရထား ၊ ရထားသွားလာ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အ ရးပါ၍ မရှိ 

မြဖစ် လိအပ်ချက်မှာ အချက်ြပများ ကာင်းမွန် ရးနှင့် တစ်ဘူတာ နှင့် တစ်ဘူတာ၊ 

ဘူတာအချင်းချင်း ဆက်သွယ်သည့် ဆက်သွယ် ရးစနစ် ြပည့်စ ကာငး်မွန် စ ရး 
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(Railway Signalling & Telecomunication Service) တိ ့လိအပ်ပါသည်။ 

သိြ့ဖစ်၍ အိန္ဒယသမ္မတနိင်ငမှ ချး ငွြဖင့် ရန်ကန်-မန္တ လး လမ်းပိင်းအတွင်းမှ 

ဘူတာများအား အချက်ြပနှင့် ဆက်သွယ် ရးစနစ်များ အဆင့်ြမင့်တင်နိင် ရး 

အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများကိ လပ် ဆာင်ခဲ့ပါ သည-် 
 

(၁) ဘူတာ(၆)ဘူတာအတွက် Solid State Interlocking ကွန်ပျူ တာ ကွန်ထရိး 

စနစ်သးမည့် မီး ရာင် ြပာင်း အချက်ြပစနစ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူြခင်းနှင့် 

Block Proving with Axle Counter အချက်ြပစနစ်များ တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

( ၂) ပဲခူးဘူတာမ ှမန္တ လးဘူတာအထိ Block Proving with Axle Counter 

အချက်ြပစနစ ်တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

( ၃ ) ဘူတာအချင်းချင်းနှင့် ဌာနချုပ် ဆက်သွယ်ရန်အတွက ် ရန်ကန-်မန္တ လး 

လမ်းပိင်းရှိ ဘူတာများတွင် EPABX Exchangများ တပ်ဆင်ကာ Cable 

Media အသးြပုသည့် Fiber Phone ကွန်ယက်ြဖင့် Block Phone များ 

ဆက်သွယ် တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

(၄) Electronic Private Automatic Branch Exchange စက်ခလတ်ခ (၈) 

ခ တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငနး်၊ 

(၅) Optical Fibre Cable - OFC သွယ်တန်းြခင်းနှင့် Transmission 

စက်များ တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

ပိ ့ ဆာင် ရးက အ နြဖင့် နယ်စပ် ဒသများတွင ် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးခက်ခဲြခင်း၊ 

ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးတွင် ပဂ္ဂလိကက မှ အြပည့်အဝရင်းနှီးြမုပန်ှလပ်ကိင်နိင်စွမ်း ရိှလာ 

ြခင်း ကာင့် ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းြမင့်မားလာြခင်း၊ လယာဉ်လက်မှတ် စျးနန်းများကီးြမင့်ြခင်း 

တိမ့ှာ အဓကိြပဿနာ အဟန ့အ်တားများြဖစ်ပါသည်။ အ ြခခအ ဆာက်အအများ မလ လာက် 

ြခင်း၊ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနည်းပါးြခင်း၊ နိင်ငတကာအဆင့်မီကန်သိ လှာင်ရများ လိအပ်ြခင်း 

များလည်းြဖစ် ပ လျက်ရှိပါသည။် 

နိင်ငပိင် ပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းများအ နြဖင့် ပဂ္ဂလိက ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ နှင့ ်

ယှဉ် ပို င် ြပးဆဲွနိင်မ မရိှသြဖင့် ဖက်စပ်လပ်ငန်း (Joint Venture)၊ တည် ဆာက် လပ် ဆာင ်

လဲ ြပာင်းစနစ် (BOT) နှင့် အစိးရနှင့် ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလပ် ဆာင်မ အစီအစဉ် (PPP)  
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စနစ်ြဖင့် ြပာင်းလဲကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းအ နြဖင့် 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း ဟသာဝတီ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်သစ ်

တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းအတွက ် တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီးြဖစ် သာ Incheon Airport 

Consortium နှင့် လည်း ကာင်း၊  ရန်ကန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငနး် 

အ နြဖင့် တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီး ြဖစ် သာ Pioneer Aerodrome Service နှင့် လည်း ကာင်း၊ 

မန္တ လး အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်သစ ် ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း အတက်ွ တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီး 

ြဖစ် သာ Mitsubishi-Jalux in association with SPA နှင့်လည်း ကာင်း အကျိုးတူ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန ်ညိနင်းလျက်ရှိပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်တွင ်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်မ ှရန်ကန်ဆိပ်ကမ်း ဒသ ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းများ ြဖစ်သည့် ဗိလ်တ ထာင်ဆိပ်ကမ်းတွင် 

အပန်း ြဖအနားယူနိင် ရး နရာများ၊ အ ဆာက်အဦများ၊ ဆိင်ခန်းများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

ဆူး လဆပ်ိခတတား အမှတ် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) အဆင့်ြမင့်တင ် တည် ဆာက်ြခင်း၊ နန်းသီတာ၊ 

ပန်းဆိးတန်း၊ ဒလဆိပ်ခတတား အဆင့်ြမင့်တင ် တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ 

ခတ်မီ အ ဆာက်အအများ တည် ဆာက်ြခင်းတိက့ိ PPP စနစ်ြဖင့် တင်ဒါ ခ ယူ ပးီ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ကျးလက် နြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို းတိးတက ်

စ ရးနှင့ ် မို ့ြပနှင့် ကျးလက်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ကွာဟချက်နည်းပါး စမည် ၊လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ် ရး လြခု ချာ မွ ့ စ ပီးစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် သွားလာနိင်မည်၊ ပိ ့ ဆာင် ရး ဆိငရ်ာ 

ဝန် ဆာင်မများမှာအြခားအာဆီယနိင်ငများနည်းတူြဖစ်လာမည်၊ြပည်တွငး်ြပည်ပ လ ကာင်း 

လိင်းခရီးစဉ်များတိးချဲ ပ့ျသန်းြခင်းြဖင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန်နှင့် နိင်င တာ်၏အကျို း 

စီးပွားကိ ကာကွယ် ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

ဆက်သွယ် ရးက   

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် ဆက်သွယ် ရး က  ၏ အသားတင ်

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိပထမ(၆)လပတ်တင်ွ နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၂၈၀,၃၆၃.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၂၆.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲမ လျာ့နည်းရန် လျာထား ခဲ့ပါသည်။  
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ပ  (၅-၁၂)  ဆက်သွယ် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
ဆက်သွယ် ရးက  ၏ အသားတင ် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ် ၃၅၀,၃၅၆.၂ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၁၂၅.၀ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၆.၁ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၇၇၃,၈၆၂.၆ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၅၇.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၉၇၀,၅၆၇.၂ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၇၁.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း (၁၅၀၀ကျပ်တန်) တနဖိ်းနည်း မိဘိင်းဖန်း များကိ  

လစဉ် မို န့ယ်၊ ကျးရွာများသိ ့ တိးချဲ  ့ တပ်ဆင် ပးခဲ့ သာ ကာင့် ဆက်သွယ် ရးက ၏ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ ၁၂၅.၀ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တယ်လီဖနး် 

တပ်ဆင်မအ နြဖင့ ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် တယ်လီဖန်းလး ရ စစ ပါင်း ၂၂၀၂၀၀၀ 

ရည်မှန်းခဲ့ရာ ပထမ (၆)လပတ ်အထိ တပ်ဆင်သည့် တယ်လီဖန်းလး ရ စစ ပါငး် ၁၇၇၂၇၉၀ 

ြဖစ်၍ ၈၀.၅ ရာခိင်နန်း တပ်ဆင်နိင်ခဲ့ပါသည်။ တယ်လီဖန်းတပ်ဆင်မ ၈၀.၅ ရာခိင်နနး်အထိ 

ဆာင်ရက်ွ နိင်ခဲ့၍ တယ်လီဖန်း ဝင် ငွလည်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်ကန် အထိ မဘိိင်းဖနး်များကိ လစဉ ်တိးချဲ တ့ပ်ဆင ် ဆာင်ရွက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ရာခိငန်န်း ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင ်

မည်ဟ သးသပ်ရပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းမူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ 

အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နများမှာ 

ဖာ်ြပပါ အတိင်းြဖစ်ပသည-် 
 

(က) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒကိ ခတ်နှင့် လျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက် ရးဆဲွထားသည့် 

ဆက်သယ်ွ ရးဥပ ဒ(မူကမ်း)အား လတ် တာ်သိ ့ တင်သွင်းထားရှိပါသည်။ 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒကိ ြပဌာန်း ပီးပါက နည်းဥပ ဒက ိ ဆက်လက် ရးဆွဲ 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငတကာအ တွအ့ကုရှိ ပီး လကရိှ် ဆက်သွယ် ရး 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဆက်သွယ် ရး ကမ္ပဏီကီး 

များ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငတကာ ဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာ တငဒ်ါ ခ ယ ူ

ရွးချယ်၍ ဆက်သွယ် ရး ၀န် ဆာင်မ လပ်ငန်းလိင်စင် ရရိှသည့် ကမ္ပဏီ ၂ခ 

ြဖစ် သာ Telenor Mobile Communications နှင့် Ooredoo ကမ္ပဏီတိကိ့ 

ရွးချယ်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခအခါတွင ် နိင်င တာ ် ဘတ်ဂျက် ငွကိသာမက 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ ချး ငွနှင့်အကူအညီ အ ထာက်အပ့များပါ ရယူ၍ စီမကိန်း 

လပ်ငန်းများကိ ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ စရန်အတွက ် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

(ခ) ချင်းြပည်နယ ် ဆမီး မို န့ယ်ခဲွ တွင် အဆင့်(၅)ရိှစာတိက် ရးသစ်(၁) ရးနှင့် 

ကးနန်းရး အသစ် (၁) ရး ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး 

သရက် ချာင်း မို န့ယ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး(အ နာက်) ကိုပ့င် ကာက် မို န့ယ်၊ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း 

သိန္နီ မို န့ယ်တိတွ့င် ကးနန်းရးများကိ အဆင့်ြမင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ မချမ်း ဘာ၊ 

လင်းဘဲွ ၊့ က လးဝ၊ ပလက်ဝ၊ ပင် လာင်း၊ သိန္န၊ီ မိင်းတနှင့် ငွ ဆာင် မို န့ယ် 

တိတ့ွင ် ကွန်ပျူတာြဖင့် ကးနန်းပိြ့ခင်း လပ်ငန်းကိတိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါ 

သည်။ ထိသိ ့ ဆက်သွယ် ရးရးများကိ ဝးလ ဒသများတွင ် တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ပး 

နိင်ြခင်းြဖင့် ဒသ နြပည်သူများ ယခင်ထက် ဆက်သွယ် ရး ကာင်းမွန် 

လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ဂ) တယ်လီဖန်းလပင်န်း အ နြဖင့် လပ်ငန်းလိအပ်ချက်များအရ နြပည် တာ်တွင ် 

GSM စခန်း၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် GSM, CDMA-800 နှင့် MEC 

စခန်းများ၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် CDMA-800 နှင့် MECစခန်းများ နှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်းတွင် CDMA-800 နှင့် MECစခန်းများစသည့်၊ 

မိဘိင်းရး (၅) ရး ဖွင့်လှစ် နိင်ခ့ဲပါသည်။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် က လးဝ 

နှင့် မာ်လိက်၊ ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ဘးူသီး တာင်၊ ရ သ့ တာင်နှင့်အမ်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်းတွင် ကာလိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းတွင ် မဘိမ်း၊ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ် ြပငစ်လူ၊ ချင်းြပည်နယတ်ငွ် ကန်ပက်လက်၊ 

တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင ် တနသာရီ နှင့် မ ကွးတိင်း ဒသကီးတွင် ဆာ 

စသည့် မို န့ယ်များတွင် တယ်လီဖန်း ရးသစမ်ျား (၁၁) ရး ဖွင့်လှစ်ြခင်း နှင့် 

နြပည် တာ်တငွ ် ဒက္ိခဏသီရိ မို သ့စ်နှင့် ရကာပင(်၁,၂)၊ ဧရာဝတီတိင်း 

ဒသကီးတွင် ပန်းတ နာ်၊ ြမန် အာင်နှင့် ကျာင်းကန်းနှင့် ကယားြပည်နယ်တွင် 

ဒီ မာဆိးစသည့် မို န့ယ်များတွင် လိင်းအင်အား တိးချဲ ြ့ခင်း (၆) ရးကိ 

ဆာင်ရွက် နိင်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) မိဘိင်းတယ်လီဖန်းများကိ ၂၃-၄-၂၀၁၃ ရက် နမ့ ှစတင်၍ ၁၅၀၀ကျပ် စျးနန်း 

သိ ့ လျာ့ချတပ်ဆင်၍ မို ့ြပ/ ကျးလက် န ြပည်သူများအထိ သးစွဲနိင်ရန ်

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ လစဉ် မိဘင်ိးဖန်းများကိ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များအလိက ်တပ်ဆင် ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိရာ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ 

(၆) လပတ်အထ ိ တပ်ဆင်ပးီ မိဘိငး်ဖန်း ၅,၇၄၈,၂၉၈ လးအပါအဝင် 

တယ်လီဖန်း လး ရ စစ ပါင်း ၆,၃၂၁,၉၀၃ လး တပ်ဆင် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိပ့ါ၍ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်တင်ွ တယ်လီဖန်း သိပ်သည်းဆ ၃.၇ ရာခိင်နန်းသာ 

ရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် တွင်GSM/ UMTS မိဘိင်းတယ်လီဖန်း တိးချဲ  ့

တပ်ဆင်ြခင်း စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် စက်တင်ဘာလကန်အထိ တယ်လီဖန်းသိပ်သည်းဆ မှာ  ၁၃.၇၈ 

ရာခိင်နန်း ရိှလာ ပီြဖစ်ပါသည်။ 

(င) GSM/ WCDMA မိဘိင်းတယ်လီဖန်းြဖင့် အြခားနိင်ငများသိ ့ သွား ရာက ်

အသးြပုနိင် သာ International Roaming  ချိတ်ဆက်မစနစ ်ကိ ဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ နိင်င ပါင်း(၂၅)နိင်ငမှ Operator (၄၉) ဦး၏ မိဘိင်းတယ်လီ 

ဖန်း သးစွဲသူများမှာ ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရး လပ်ငန်း၏ မိဘိင်း Network တွင ်

Inbound Roaming လာ ရာက် သးစွဲနိင် ပ ီြဖစ်ပါ သည်။ 
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(စ) အင်တာနက်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းအ နြဖင့် ပက်ကက်ဆွီချင်လိင်း၊ ဖက်ိဘာ လိင်း၊ 

MPT Satellite Terminal E1 လိင်း၊ ADSL လိင်း ၊ Dial up လိင်း စသည်ြဖင့် 

ဆက်သွယ် ရးစနစ် အမျို းမျို းကိအသးြပု၍ အင်တာနက် ချိတ်ဆက ် အသးြပု 

လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ ် အထိ အင်တာနက် လိင်း 

အင်အား၁,၄၀၃,၃၀၆လိင်းနှင့် သးစွဲသူဦး ရမှာ ၁,၄၈၉,၂၅၁ ရှိလာ ပ ီြဖစ်ပါသည်။  

 (ဆ) ဖိက်ဘာဆက် ကာင်း လပ်ငန်းများအ နြဖင် ့ ဆာင်ရွက်ဆဲ ၈၃၉ ကီလိမီတာ 

ရှည် သာ ရန်ကန်- နြပည် တာ် -မန္တ လး(အြမန်လမ်း) ၊ ၇၀၀ ကီလိမီတာ ရှည ်

သာ ရန်ကန်-ြပည်-နတ် မာက-် ပျာ်ဘွယ်- နြပည် တာ်ဆက် ကာင်း များ၏ 

ဖိက်ဘာချခင်းသွယ်တန်းြခင်းမှာ ၁၀၀ ရာခိင်နန်း နှင့် ၉၆.၃၂ ကီလိမီတာ 

ရှည် သာ ဂွးချို - ရန ချာင်း-မ ကွး ဆက် ကာင်းမှာ ၈၀ရာခိင်နန်း ပီးစီး 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
  

ငွ ရး ကး ရးက    

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင် ငွ ရး ကး ရး က  ၏ အသားတင် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃၉,၉၃၄.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၆၄.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  

ပ  (၅-၁၃)  ငွ ရး ကး ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
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 ငွ ရး ကး ရး က  ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၄၃,၃၄၁.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၁၀၈.၅ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂၄.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၅၁,၅၃၅.၇ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၉၂.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၅၅,၉၃၁.၅ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁၀၀.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

ငွ ရး ကး ရးက အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နိင်ငပိင်အခန်းတွင ် ြမန်မာ ့

လယ်ယာ ဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်မှ တာင်သူများသိ ့စိက်ပျို းစရိတ် ချး ငွများ ပိမိ ထတ် ချး ပးနိငခ့ဲ် 

ပါသည်။ ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်းသည ် ဝင် ငွ လျာ့နည်းမ ြဖစ် ပ ခ့ဲ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

ပဂ္ဂလကိ အာမခကမ္ပဏီများလပ်ငန်းများ စတင ် ဆာင်ရွက်လာခဲ့ြခင်း ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် အ နြဖင့် နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း ြပာင်းလဲြခင်းမှ ရ ငွများနှင့် 

ပတ်သက်၍ စာရင်းထားရှိမ စနစ် ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့်  (ကျပ် ငွလဲနန်းြမင့်တက်လာသြဖင့်) 

ဝင် ငွ လျာ့နည်းြခင်း ြဖစ် ပ သည ်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

 သမဝါယမပိင်အခန်းတွင ်  သမဝါယမ ငွစ ငွ ချး အသင်းများမ ှ  ချး ငွများ ပိမ ိ

ထတ် ချးခ့ဲသြဖင့် အတိးရ ငမွျား တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ ပဂ္ဂလိကဘဏ် 

(၂၀) ဘဏ်သည ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စက်တင်ဘာလကန်ထိ နိင်ငတစ်ဝှမ်း ဘဏ်ခဲွ ပါင်း 

၅၉၂ ဘဏ် ဖွင့်လှစ် နိင်ခဲ့သြဖင့် ပထမ(၆)လပတ်တွင် စစ ပါင်းဘဏ်ခွဲ ၁၀၇ ဘဏ် အသစ်တိးချဲ  ့

ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပီး ဘဏ်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများလည်း တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိြ့ပင ်

ကျးလက် ဒသ န ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် အ သးစား 

ပဂ္ဂလိက ငွစ ငွ ချး လပ်ငန်းများကိလည်း တိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက် နိငခ့ဲ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက  တိးတက် ရးအတွက် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

စနစ်တကျ ကီးကပ်ကပ်ွကမဲ ြပုနိင် ရးအတွက ်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများအား ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ြဖည့်စက်ွြခင်း၊ အသစ် ြပန်လည် ရးဆဲွြခင်း၊ အမိန်နှ့င့်ညန်ကားချက်များ ထတ်ြပန်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်ငတကာ အဆင့်အတန်းနှင့်အညီ ြဖစ် စရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကးရန်ပ ငွအဖွဲ  ့ (IMF)၏ နည်းပညာအကူအညီ၊ လိအပ် သာ 

ကမ်းကျင်မ အကူအညီ ရယူ ဆာင်ရွက် လျက်ရိှပါသည်။ 

နိင်ငတကာရိှ ဘဏ်လပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ် ပို င်လပ်ကိင်နိင် ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ပဂ္ဂလိကဘဏခဲွ်များ တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်ြခင်း၊ နိင်ငြခားဘဏ် ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွများ နှင့် 
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နိင်ငြခား ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီ ကိယ်စားလှယ်ရးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုြခင်းများ ဆာင်ရွက ်

ြခင်းြဖင့် ငွ ကးနှင့်ဘ ာ ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတကလ်ာပါသည်။ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းများ 

တွင် ငွလဲ ကာင်တာများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှြခင်းနှင့် ပဂ္ဂလိက အာမခ ကမ္ပဏီ (၁၂) 

ခအား အသက်အာမခ၊ မီးအာမခ၊ အလးစ မာ် တာ်ယာဉ်အာမခ၊  ငွပိ ့ ငွသယ် အာမခ၊ 

ငွသားလြခုမအာမခ၊ သမာဓိအာမခလပ်ငနး်များ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းတိက့ိ ဆာငရွ်က် 

လျက်ရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ထိသိတ့ိးတက်လာမ အစဉ်ဖွ ဖ့ို း စရန် လိအပ် သာ သင်တန်း 

(နည်းပညာ) အ ထာက်အပ့များ သင်ကား ပးြခင်း ဆာင်ရွက် ပး သင့်ပါသည်။ 

 ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန နှင့် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် ဘ ာ ရး မူဝါဒများနှင့် 

ငွ ကးမဝူါဒတိကိ့ ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရပါသည်။  နိင်င တာ်၏ လိအပ ်

သာ အသးစရိတ်များ အတွက် ရသင့်ရထိက် သာ အခွန်အ ကာက်များ ရရှိရန ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ြပည်သူဘ့ ာ ငွ ရှာ ဖွြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ခွဲ ဝသးစွဲြခင်း၊ ငွ ကး ဖာင်းပွမ ကျဆင်း 

ရး၊ ကန် စျးနန်း တည် ငိမ် ရး၊ စ ဆာင်း ငွတိးြမင့် စ ဆာင်းရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 

ပဂ္ဂလကိ ငွ ကး လိအပ်ချက်အတွက ် ပ့ပိး ပးြခင်း စသည့် လပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီ

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင ် အထူးသြဖင့် ဖွ ဖိ့ုးလာ သာ ပဂ္ဂလိက 

ငွ ရး ကး ရး က အား မျက် ြခမြပတ် စာင့်ကပ ် ကည့်ရသးသပ် နရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ တိကျစွာချမှတ်ရန်လည်း လိအပ ် ပါသည်။ ငွ ကးနှင့် 

ဘဏ်လပ်ငန်း များသည ်နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး တစ်ရပ်လးနှင့် တိက်ရိက် ဆက်နွယ် နသြဖင့် 

ပဂ္ဂလကိ လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုး ရးအတွက် အစဉ်မြပတ ် ထိ ရာက်စွာ ကွပ်ကဲကပ်မတ် 

ထိန်း ကာင်းြခင်းြဖင့် ငွ ရး ကး ရးက ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား 

စီမကိန်းအား ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရး ပိမိ ကိုးပမ်းရမည် ြဖစ်ပါ ကာင်း 

တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

ကန်သွယ် ရးက    

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် ကန်သွယ် ရး က  ၏ အသားတင် 

ကန်သွယ် ရးတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၅,၆၆၉,၈၀၆.၅ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ  (၅-၁၄)  ကန်သွယ် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
��

ကန်သွယ် ရး က  ၏ အသားတင် ကန်သွယ် ရးတန်ဖိး သည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ် ၃,၄၃၃,၈၈၅.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှနး် ချက်အ ပ  

၆၀.၆ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၉.၆ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၄,၇၇၂,၁၆၁.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၆.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှနး်ထားရာ ကျပ် ၂,၈၃၂,၄၂၁.၄ 

သန်း ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၃.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  
 

ြပည်ပကန်သွယ်မ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ြပည်ပကန်သွယ်မ 

တန်ဖိး အ ြခအ နမာှ ြပည်ပပိက့န် ကျပ ် ၄,၈၉၈,၄၅၂.၅ သန်းရှိ ပီး ြပည်ပသွင်းကန် မှာ ကျပ ်

၅,၂၉၂,၆၉၁.၀ သန်း ရရှိသြဖင့် စစ ပါင်း ကန်သွယ်မပမာဏ ကျပ် ၁၀,၁၉၁,၁၄၃.၅ သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ပသွင်းကန်များ (အထူးသြဖင့် ရင်းနီှးကန်ပစ္စည်းများ) တင်သွင်းမတွင ်

ပိမိလာပါသည်။ 

ြမနမ်ာနိင်င၏ပိက့န်များ တင်ပိမ့အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ 

ပတ်တွင ်  စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၅,၁၂၂.၁ သန်း တင်ပိန့ိင်ခဲ့ပါသည်။ လယယ်ာ 

ထွက်ကန်ပစ္စည်း၊ သတ္တ ုတွင်းထွက်နှင့် ကျာက်မျက်ရတနာပစ္စည်း၊ စက်မကန် ချာပစ္စည်း 

စသည့် ပိက့န်အပ်စ များတွင် ပိမိတင်ပိ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပထမ 
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(၆)လပတ်တွင် တိရ စ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ ရထွက်ပစ္စည်း၊ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွန့င့်ှ သစ် တာ 

ထွက်ပစ္စည်းတင်ပိမ့တိတွ့င် ယခင်နှစ်ကထက် လျာ့နည်း န ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်းအပ်စ တွင်ပါဝင်သည့် ြပာင်း၊ နှမ်း၊ ရာဘာနှင့် ဆန်ကဲွ တင်ပိနိ့င်မ 

သိသိသာသာ တိးတက်လာပါသည်။ ကန်သွယ် ရး ြဖ လျာ့မများ ဆာင်ရွက်လာြခင်းြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ ဥ ရာပနိင်ငများနှင့် အ မရိကန်နိင်ငတိ၏့ စီးပွား ရး ပိတ်ဆိမ့များ ဖယ်ရှား 

ပးမ ကာင့်လည်း ကာင်း ပိက့န် စျးကွက်များ ကျယ်ြပန ့်စွာ ထိး ဖာက်လာနိင်သည့် အတွက ်

စက်မကန် ချာပစ္စည်းအပ်စတွင ်ပါဝင် သာ ချုပ် ပီးအထည်တင်ပိမ့ (လက်ခစား လပ်ငန်း)သည ်

ယခင်နှစ ် အလားတူကာလထက ် ပိမိခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပွင့်လင်းလာ သာ စျးကွက် 

သစ်၊ အမယ်သစမ်ျား တင်ပိ ့ကန်သွယ်နိင် ရးကိ ဆက်လက်ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက ်ရပါမည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကန်ပစ္စည်းအပ်စအလိက် သွင်းကန် 

တင်သွင်းမအ ြခအ နမှာ စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ  ၅,၅၄၆.၁ သန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမတွင ် အ ြခခကျ သာ ရင်းနှီးကန်ပစ္စည်းများ၊ 

လပ်ငန်းတွင်းသး ကန်ကမ်းနှင့် အရန်ပစ္စည်းများတွင ် အလားတူကာလထက ် ပိမိတင်သွင်းခဲ့ 

ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

 ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအ နြဖင် ့ ဌာနများအား ဝန်ကီးရး၊ 

ကန်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးနှင့် စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရးဦးစီးဌာန တိက့ိ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း စီမ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကန်သွယ်မ 

က  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ရးအတွက် ဖ ြပပါ  လပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက် စနိင်ပါသည် − 
 

(က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆) လပတ်တွင ် နယ်စပ် ဒသများအတွင်း 

တရားမဝင ်ကန်သွယ်မ တားဆီးထိန်းချုပ် ရးအဖဲွ  ့(Mobile Team)များ ဖွဲ စ့ည်း 

၍ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်လာမည့်ကာလ ပွင့်လင်းရာသီတွင ် (Mobile 

Team)များပိမိ၍ ဆာင်ရွက် စြခင်းြဖင့် တရားမဝင်ကန်သွယ်မ လျာ့နည်း 

ပ ပျာက် စ ပီး ပမှန်ကန်သွယ်မ တိးပွားလာပါ မည်။ 

(ခ) ကန်ထတ်လပ်မ စက်ရ/အလပ်ရများအတွင်း နည်းပညာနှင့် လိအပ်ချက် အ ြခ 

အ နများကိ  ြပည်တွင်း/ြပည်ပကန်သည်များ၊ အသင်းအဖဲွမ့ျားက ပါငး်စပ် ပ့ပိး 

ပးြခင်းြဖင့် ထတ်လပ်သူနှင့် ကန်သွယ်သူတိအ့ကား လိအပခ်ျက်များ ပိမိ 

ချာ မွ ့ စပါသည်။ 
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(ဂ) Website နှင့ ် Trade News Bulletin ၊ Hot News စာ စာင်တိတွ့င ်

ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ စျးကွကသ်တင်း အချက်အလက်များ 

အား လ့လာ ဖာ်ြပြခင်းအြပင် စာ စာင်များတွင်စီးပွား ရးဆိင်ရာများ ထည့်သွင်း 

ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

(ဃ) ပိက့န/်သွင်းကန် လိင်စင် လာက်ထားမစနစ ် (IELPS) အား အဆင့်လိက် 

သင့်တင့်စွာ ဆက်လက် ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့သြဖင့် ကန်သွယ်မပိမိ ချာ မွ  ့

စမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) ပိက့န/်သွင်းကန် လိင်စင် ကးြဖတ် တာက်ရာတွင် အသးြပု နသည့် e-payment 

စနစ်အား ြမန်မာနိင်ငသားများဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သကဲ့သိ ့အြခား 

ငွ ကးနင့်ှ ဘဏ်လပ်ငန်းများကိပါ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် ရး ဆာင်ရွက်သင့် 

ပါသည်။ 

(စ) ြမန်မာနိငင်၏ကန်သွယ်မမူဝါဒ ဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် ADB အကူအညြီဖင့် 

နည်းပညာ၊ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အတိင်ပင်ခပဂ္ိုဂ လ်များြဖင့် ကမ္ဘာ့ 

ကန်သွယ် ရးအဖွဲ န့ှင့် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခစာများမှ အားသာချက် အားနည်းချက် 

များကိ သးသပ ်ြပုြပင် သင့်ပါသည်။ 

(ဆ) ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖဲွ၏့ ဖွ ဖ့ို းမအနည်းဆးနိင်ငများသိ ့ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ 

အကူအညီ ပးသည့် Enhanced Integrated Framework (EIF) အစီအစဉ် 

မိတ်ဆက်အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပ ပီးြဖစ်၍ လက် တွလ့ပ်ငန်းစဉ်များ 

တွင်လည်း စတင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ရည်မှန်းချက်များြပည့်မီ အာင် ဆာငရွ်က် 

နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်င တာ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကန်သွယ် ရးက အ နြဖင့် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာ သာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ ကမ္ဘာ့နင်ိငအသီးသီးနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 ကန်စည်ကန်သွယ် ရး သ ဘာတူစာချုပ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး အတွက် ြမန်မာနိင်င 

သည ်WTO အဖဲွဝ့င် နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် ဖ ြပပါ ဘာသာရပ်များကိ လိက်ပါ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်− 

(က) အ ကာက်ခွန် လျာ့ချ ရး၊ 

(ခ)  အ ကာက်ခွန်မဟတ် သာ အတားအဆီးများ ဖယ်ရှား ရး၊ 
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(ဂ)  ပင်ရင်း ဒသ စည်းမျဉ်းများ၊ 

(ဃ) အ ကာက်ခွန ် ပါင်းစည်း ရး၊ 

(င)   စချိန်စညန်းနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ အတားအဆီးများ၊ 

(စ)  ကန်သွယ်မ လင်ြမန် ချာ မွ ့ စ ရး၊ 

(ဆ) အာဆီယ ြပူတင်းတစ် ပါက်စနစ် ြဖစ် ပ ရးစသည်တိြ့ဖစ်သည်။ 

ထိဘာသာရပ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင ် ဦး ဆာင်အာဏာပိင ်

အဖဲွအ့စည်း တစ်ခ (Competent Authority) သတ်မှတ်၍ ဆာင်ရွက်နင်ိရန် ဦး ဆာင်အဖွဲ  ့

(Intergovernment Agency Body) ဖွဲ စ့ည်း ရးအတွက် ဆာင်ရွက် နဆဲြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ 

အာဆီယစးီပွား ရး အသိက်အဝန်း အ ကာင်အထည် ပ ရးအတွက် အာဆီယ ဒသတွင်း 

ထတ်လပ်မနှင့ ် စျးကွက ် ယှဉ် ပို င်နိင်စွမ်း ြမင့်တင် ရး လပင်န်းစီမချက်အရ ကန်စည်များ 

လွတ်လပ်စွာစီးဆင်း ရး လပ်ငန်း ကာ်မတီကိ အစိးရဌာန/အဖွဲအ့စည်း (၁၈)ခ၊ ပဂ္ဂလိက 

လပ်ငန်းအဖဲွ (့၃)ခ၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွ  ့ ကိယ်စားလှယ်တိြ့ဖင့် ဖဲွ စ့ညး်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

အာဆီယဝန် ဆာင်မက /က ခွမဲျားအတွက် Market Research Services 

(CPC86401)၊ Market Management Consulting Services(CPC86503) တိန့ှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမတွင ် ခွင့်ြပုသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိင်း ြဖ လျာ့ 

ပးခဲ့ပါသည်။  

 ခတ်မ ီ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာမနှင့်အတူ ြမန်မာနိင်င၏ထွက်ကန်များ ပိမိတငပိ်လ့ာနိင် ရး 

အတွက် အမျိုးသားအဆင့် ပိက့န်မဟာဗျူဟာ ရးဆဲွမအား ဂျာမန် နည်းပညာဆိင်ရာ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရက်ွ ရးအဖွဲ  ့ (GIZ) နှင့် နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မစင်တာ (International Trade 

Center-ITC)၏ နည်းပညာအ ထာက်အပ့တိြ့ဖင့် အမျိုးသားအဆင့် ပိက့န်ြမင့်တင် ရး 

မဟာဗျူဟာ (National Export Strategy-NES) ကိ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်စီစဉ် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ပိက့န်ြမင့်တင် ရးအတွက ် ဦးစား ပးကန်ပစ္စည်း (Priority Sector Goods) တွင ်   

ဆန်၊ ပဲအမျို းမျို းနှင့်ဆီထွက်သီးနှ၊ ရထွက်ကန်ပစ္စည်း၊ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်၊ 

သစ်နှင့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းစသည့် ကန်ပစ္စည်း(၅)မျိုးအား ဦးစား ပးသတ်မှတ်ခ့ဲ ပီး၊ 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအြဖစ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလပ်ငန်းအား လညး် ကာင်း၊ ဖွ ဖ့ို းရန် အလားအလာ 

ရိှ သာ က တင်ွ ရာ်ဘာအားလည်း ကာင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစား ပး အ ထာက်အကူြပု 

က များအ နြဖင့ ် ကန်သွယ်မဆိငရ်ာ ငွ ကးဝန် ဆာင်မ၊ ကန်သွယ်မ သတင်းအချက် 



101 

       

အလက်နှင့် ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရး၊ အရည်အ သွးစီမခန ့်ခွဲြခင်း၊ ကန်သွယ်မ လျင်ြမန ်

ချာ မွ ့ြခင်းနှင့် ကန်စည်သယ်ယူ ပိ ့ ဆာင် ရးစသည့် က များအား သတ်မှတ်ထား ပီး 

အမျိုးသားအဆင့် ပိက့န်ြမင့်တင် ရးမဟာဗျူဟာ ဒီဇိင်း ရးဆဲွြခင်းအား ထိက များအတွင်း 

ဆာင်ရွက်သွားရန်ြဖစ်သည်။ 

 နိင်ငအလိက် ကန်သွယ်မ အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

အာရှနိင်ငများသည် ကန်သွယ်မပမာဏ အများဆးြဖစ် ပီး(၉၅.၁)ရာခိင်နန်း၊ ဥ ရာပနင်ိငများ 

(၁.၉)ရာခိင်နန်း၊ အ မရိကန်နိင်င(၀.၅)ရာခင်ိနန်းနှင့် အြခားနိင်ငများ၏ကန်သွယ်မသည် (၂.၅) 

ရာခိင်နန်းြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း အဓိကကန်သွယ်ခဲ့ သာ နင်ိငများသည ်

တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င၊ ထိငး်နိင်င၊ စကာပူနိင်င၊ ဂျပန်နိင်င၊ အိန္ိဒယနိငင်၊ ကိရီးယားနိင်ငတိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိအ့နက် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသည ် ကန်သွယ်မပမာဏ အ မရိကန ်

ဒ လာ ၃.၄၉ ဘီလီယနှင့် ထိင်းနိင်ငသည် အ မရိကန် ဒ လာ ၂.၄၃ ဘီလီယ အများဆး 

ကန်သွယ်မ ြပုခဲ့ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း  ြမန်မာနိင်ငမှ ပိက့န်အများဆး တင်ပိန့င်ိခဲ့ 

သည့်နိင်ငသည် စစ ပါင်းပိက့န်ပမာဏ၏(၃၇.၂) ရာခိင်နန်းရိှခ့ဲ သာ ထိင်းနိင်င ြဖစ်ပါသည်။ 

တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသည် စစ ပါင်းပိက့န် ပမာဏ၏(၃၄.၄)ရာခင်ိနန်းြဖင့် ဒတိယ 

အများဆး တင်ပိနိ့င်ခဲ့သည့်နိင်င ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လအတွင်း  ကန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခဲ့သည့် 

နိင်ငများအနက် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသည ် စစ ပါင်း သွင်းကန်ပမာဏ၏(၃၁.၂) 

ရာခိင်နန်းြဖင့် အများဆး တင်သွင်းခဲ့ ပီး စကာပူနိင်ငသည ် (၂၃.၅) ရာခိင်နန်းြဖင့်  ဒတိယ 

အများဆး တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 

 နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနှင့်အညီ အာဆီယနိင်ငများ၊ အာရှနိင်ငများနှင့်သာမက 

ဥ ရာပသမဂ္ဂ အဖွဲဝ့င်နိင်ငများ၊ အ မရိကန်နိင်ငကဲ့သိ ့ ကမ္ဘာ ပ ရှိ အင်အားကီး အ နာက် 

နိင်ငများနှင့် လိက် လျာညီစွာ ပါင်းသင်းဆကဆ်မအားြဖင့်  လွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မ 

စျးကွက်သိ ့ ဦးတည် ရာကရိှ် စ ပီး၊ ြမန်မာနိင်ငအတွင်း မျက် မှာက်ကာလနှင့် အနာဂတ ်

၏ရင်းနီှးြမုပ်နှမများ ပိမိဝင် ရာက်လာ စမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

သမဝါ ယမက ။ သမဝါယမက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် မူဝါဒများချမှတ် ဆာင်ရွက ်
လကရိှ်ရာ အဓိကမူဝါဒများမှာ ခတ်မီနည်းပညာနှင့်အတတ်ပညာတတ် ြမာက် အသးြပုနိင ်
သည့် သမဝါ ယမအသင်းများ၊ အသင်းသားများြဖစ် စ ရး အား ပး ဆာင်ရွက်ရန်၊ အရည် 
အ သွးြမင့် ထတ်ကန်များတိးတက ်ထတ်လပ်နိင်ရန်နှင့် ြပည်ပပိက့န်တိးြမင့်နိင် ရး ဆာင်ရွက ်
ရန်၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရးနှင့် ဆင်းရဲမ လျာ့ချ ရးလပ်ငန်းစဉ်ကိ အ ထာက်အက ူ
ြဖစ် စ ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
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သမဝါယမပိင် အခန်းက အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ နမှာ ထတ်လပ်မ၊  

ဝန် ဆာင်မ၊ ကန်သွယ်မ စစ ပါင်းတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ကျပ် ၁၈၀,၂၀၆.၅ သန်း 

ရရှိရန ် မာ်မှန်းထားရိှခဲ့ရာ ကျပ် ၁၇၆,၂၉၅.၇ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ၉၇.၈ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပါသည်။ တိးတက်မနန်း အ နြဖင့် ၄.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် 

မာ်မှန်းခဲ့ရာ ၄.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ပ  (၅-၁၅)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ၊ သမဝါယမပိင်အခန်းမှ ပထမ(၆) လပတ ်ထတလ်ပမ်၊   

ဝန် ဆာင်မ၊ ကန်သွယ်မ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 

 
 စီမကိန်းရည်မှန်းချက် လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်မအ ြခအ နနှင့် 

ပတ်သက်၍ လူတန်းစားအလာ ပါင်းစ ဆာင်ရွက် စနိင်မည့် အ ြခခသမဝါယမအသင်း (၂၃၈၄) 

သင်းကိ တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ ပီး (၃၀-၉-၂၀၁၃) အထိ ဖဲွစ့ည်း ပီး သမဝါ ယမ အသင်း ပါင်း 

(၂၂၉၄၉) သင်း ဖွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ပိင်တစ်နိင ်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ပါဝင် ဆာင်ရွက် 

နိင်ရနအ်တွက် လိအပ် သာ ငွ ကးအရင်းအနီှး ရရှိ စရန်   ငွစ ငွ ချးနှင့်   အ သးစား 

ချး ငွလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ သားငါးက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် 

မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ လပ်ကိင် သာ သမဝါယမအသင်း (၄၈၈) သင်း၏ ငွစ ငွ ချး လပ်ငန်း 

ခွဲများမှ အသင်းသား(၃၆၉၅၄)ဦးသိ ့ ကျပ်(၂၄၂၈.၄၇၄) သန်းထတ် ချး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

လိအပ် သာ ငွ ကး အရင်းအနီှးရရှိ စရန်နှင့် ဘ ာ ရး ခိင်မာမရရှိ စရန ်အစတစ်စ တန်ဖိး 
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ကိလည်း (၅၀၀) ကျပ် မ(ှ၅၀၀၀) ကျပ်သိ ့အစတန်ဖိး တိးြမင့် ထည့်ဝင် စြခင်း၊ အကျိုး ငြွဖင့် 

အရင်းြဖည့်သွင်းြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ဒသထွက်သယဇာတအရင်းအြမစမ်ျားကိ အသးြပုလပ် ဆာင် သာ စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းများြဖစ်သည့် ရနစိမ်းထတ်လပ်ြခင်းကိ သမဝါယမအသင်း(၆)သင်းမှလညး် ကာင်း၊ 

ကျာက်စိမ်း ကျာက်မျက်အရိင်း ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငနး်၊ ဂဝအတ်ြပား၊ လမ်းခငး် ကျာက်၊ 

ြမစ်သဲ၊ ရတွင်း ကျာက၊် ကျင်း ကျာက်၊ စကျင် ကျာက်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ 

သမဝါယမအသင်း(၁၂)သင်းမှ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ကျးလက် နြပည်သမူျား၏ လူမစးီပွားဘဝတိးြမင့်လာ ရးအတွက် လူတစ်ဦးချင်း 

ဝင် ငွရရိှရန် ချး ငွများထတ် ချး ပီး၊ ဝက်၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ငါး မွးြမူ ရးလပ်ငန်း၊ အိမ်ဆိင် 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပီး ဝင် ငွတိးပွား အာင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ သမဝါ ယမ 

အသင်းများမှ လိအပလ်ျက်ရိှ သာ ငွ ကး၊ စက်ပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာ များကိ ဂျပန်၊ 

ကိရီးယား၊ မ လးရှားနိင်ငများရှိ စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆွး နးွ ညိနင်း 

ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 နိင်ငတကာကန်စည်ြပပွဲများြဖစ် သာ တရတ်- တာင်အာရှ၊ ကူမင်း၊ တရတ်-အာဆီယ 

ကန်စည်ြပပွဲများသိ၊့ သမဝါယမအသင်းများမှ  ကျာက်မျက်ရတနာ၊ သစ်အ ချာထည်၊ ပန်းပ 

ရပ်မျို းစ၊ ကိမ်ထည်ပစ္စည်းများ သွား ရာက်ြပသ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သမဝါယမတက္က သိလ်(၂)ခ၊ ကာလိပ(်၂)ခ၊ သင်တနး် ကျာင်း (၄) ကျာင်းနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး သင်တန်း ကျာင်း (၃) ကျာင်းတိတွ့င် လက်မတ်ှရ စာရငး် ရး 

စာရင်းကိင်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ လကနိှ်ပ်စက်သင်တန်း၊ အရာရှိများလပ်ငန်းခွင် 

ကမ်းကျင်မ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 အ သးစားစက်မလက်မလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှလည်း စား သာက်ကန်၊ လူသးကန်၊ 

အြခားနညး်ပညာသငတ်န်း၊ (၃၀) ကိမ်အထိ ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ အ သးစား စက်မ 

လက်မလပ်ငန်း ြမင့်တင် ရးဥပ ဒအရ မှတ်ပတင် ဆာင်ရွက် ပးြခင်းကိ လပ်ငန်း (၉၄၉)ခ 

လျာထားရာ (၁၀၀၉)ခ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။  

 သမဝါယမပိက့န်သွင်းကန် လပ်ငန်းမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် တွင ် 

ပိက့န်တင်ပိနိ့င်မမှာ လယ်ယာဥယျာဉ်ြခ ြမထွက် သီးနအှ နြဖင့် မတ်ပဲ၊ ရထွက် ပစ္စည်း စသည် ့

ပိက့န်ပစ္စည်း (၂)မျိုး အတက်ွ မက်ထရစ်တန်ချိန် (၉၂၃.၉၆၅၀)၊ တန်ဖိး ကျပ် (၄၆၃.၅) သန်း၊ 

သမဝါယမအသင်းများမှ ပိက့န်တင်ပိန့ိင်မမှာ လယ်ယာဥယျာဉ ် ြခ ြမထွက ် သီးနှ၊ ရထွက ်
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ပစ္စည်း၊ ကိမ်၊ လက်မပစ္စည်း၊ ကန်မျို းစ အတွက် မက်ထရစတ်နခ်ျိန် (၁၃၇၀၀.၆)၊ တန်ဖိး ကျပ ်

(၉၆၃၂.၅) သန်း တင်ပိနိ့င်ခဲ့ပါသည်။  

ပ  (၅-၁၆)   သမဝါယမပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း၊ သမဝါယမအသင်းများ၏ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
  

  
  

သမဝါယမပိင် အခန်းက အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ နမှာ သမဝါ ယမ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ ကန်ပစ္စည်းတင်ပိမ့တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကျပ် ၄၁၄၂.၆ 

သန်း လျာထားခဲ့ရာ ကျပ် ၄၆၃.၅ သန်း ရရှိခ့ဲသြဖင့် ၁၁.၂ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ သမဝါယမအသင်းများ၏ ကန်ပစ္စည်းတင်ပိမ့ တန်ဖိးကိ ကျပ ် ၅၂၂၇.၂ သန်း 

လျာထားခဲ့ရာ ကျပ ်၉၆၃၂.၅ သန်း ရရိှခ့ဲသြဖင့် ၁၈၄.၃ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိငခ့ဲ် 

ပါသည်။ 

 

ငှားရမ်းခနှင် ့အြခားဝန် ဆာင်မက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသား စီမကိန်းတွင် ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက  

၏ အသားတင ်ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ် တွင် နှစ်အလိက ် စျးနန်းများအရ ကျပ ်
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၆၁၄,၃၁၄.၂ သနး် အ ကာင် အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၁၉.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။  

ပ  (၅-၁၇)  ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက  ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးသည်  

ပထမ(၆) လပတ ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများ အရ  ကျပ် ၆၃၅,၅၉၁.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၁၀၃.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂၀.၇ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၅၅၉,၈၃၆.၈ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၅၄၀,၀၇၅.၂ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁၅.၁ ရာခိငန်န်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက  အ နြဖင့် ပိ ့ ဆာင် ရး၊ ဆက်သွယ် ရး၊ 

ငွ ရး ကး ရး၊ လူမ ရးနှင့် စီမခန်ခဲွ့ ရးစသည့် ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများတွင ် အကျုးဝင်ြခင်း 

မရိှ သးသည် ့ အြခားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့် ငှားရမ်းမ လပ်ငန်းတိ၏့ ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ စစည်း၊ ခန်မ့ှန်း ဖာ်ြပလျကရိှ်ပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းသည် ငှားရမ်းခနှင့် 

အြခားဝန် ဆာင်မက တွင် ၉၆% ကျာ်ပါ ဝင် န ပီး ြပာင်းလဲလာ သာ ခတ်စနစ်နှင့်အညီ 

ြပာင်းလဲတိးတက်လာ သာ ဝန် ဆာင်မ လိအပ်ချက်များအရ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ၊ 



106 

       

ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မ၊ နက့ လးထိန်းလပ်ငန်း၊ စား သာက်ဆိင်လပ်ငန်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်

ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိခန်း၊ ခရီးသွား ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊ အင်တာနက်ဆိင်၊ 

အလှြပင်ဆိင်၊ အားကစားစင်တာ၊ ဂိမ်းစင်တာ၊ Toll Gate   တိအ့ပါအဝင် ပဂ္ဂလိကဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ တိးတက်ြဖစ် ထွနး်လာပါသည်။ 

 ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဟူ သာနိငင် တာ်သမ္မတ လမ်းညန် ချက်နှင့်အညီ 

နိင်င တာ်၏ပညာ ရးအဆင့်အတန်းြမင့်မားလာ စရန်၊ ထူးခန်ထက်ြမက်သည့် လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစမ်ျား ပ ထွက်လာ စရန် ရည်ရွယ်၍ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မအ နြဖင့် ၂၀၁၁ခနှစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက် နတ့ွင ် ပဂ္ဂလိက ပညာသင် ကျာင်းများက ိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမ ှ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ 

ပတ်တွင ် ပဂ္ဂလိက ကျာင်း (၆၉)ခ၊ ဘာ်ဒါ ဆာင်လပ်ငန်း(၄၈၁၉)ခနှင့် နက့ လးထိနး် 

လပ်ငန်း (၂၂၈၀)ခတိ ့ြဖင့် ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများကိ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  အဆင့်အတန်းြမင့်မား ပီး ခတ်မီဖွ ဖ့ိုး သာ ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ ပ  

ထွန်းလာ စရန ် ပဂ္ဂလိက ဆးရ၊ ဆးခန်းများကိလည်း ၂၀၀၇ ခနှစ် ဧ ပီလ ၅ ရက် နတွ့င် 

ဥပ ဒနှင့်အညီခွင့်ြပု၍ ဆာင်ရွက် စခ့ဲပါသည်။ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ် ပဂ္ဂလိက 

ပိင်အခန်းမှ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ပဂ္ဂလိက ဆးရ (၁၆၇)ခ၊ 

ဆးကသခန်း (၅၅၄၅)ခ၊ တိင်းရင်း ဆးကသခန်း (၈၅၉)ခ အထိ ြဖစ် ပ တိးတက်ခ့ဲ ပီး 

ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ 
 

ခရီးသွားလပ်ငန်း။ ခရီးသွားလပ်ငန်းသည် နိင်င တာ်မှ ချမှတ် ပး သာ ဦးစား ပး 

လပ်ငန်း (၇)ခတွင် တစ်ခအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်င၏ ခရီးသွားလပ်ငန်း ရာသီချိန်နှင့် 

ပတ်သက် ပီး ခရီးသည်အများအြပားလာ ရာက်ချိန်နှင့် ခရီးသည်ဦး ရ နည်းပါးသည့်အချိန် 

ဟူ၍ အ ြခအ နနှစ်မျို းရှိရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်သည ် ခရီးသည ်

နည်းပါးသည့ ် အချိန် ဟ သတ်မှတ်နိင်ပါသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည ် ဦး ရကိ ၉၀၀,၀၀၀ ဦး 

ရည်မှန်းခဲ့ရာ  ခရီးသည် ဦး ရ ၇၉၄၅၁၉ ဦး ရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ အဆင့် (၄)ဆင့်ြဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

၎င်းတိအ့နက် ပထမအဆင့်ြဖစ် သာ နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ြပုလပ်ြခင်း ကာင့် ြမန်မာ 

နိင်ငကိ နိင်ငတကာမှ စိတ်ဝင်စားလာ သာ ကာင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းကိ ဆဲွ ဆာင်မ ြဖစ် စပါ  

သည်။ ဒတိယအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမြဖစ် သာ စးီပွား ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ြပုြပင် 
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ြပာင်းလဲမများ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ နင်ိငတကာမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ လာ ရာက် လပ်ကိင် 

လိြခင်းသည်လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကိ ဆဲွ ဆာင် စသည့် အချက်ြဖစ်ပါသည်။  

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ဟိတယ်များ၊ ဟိတယ်အခန်းများလိအပ်ချက်ရိှြခင်း၊ အဆင့်အတန်းမ ီ

သာဟိတယ်များသည ် တည်းခိခန်းခ စရိတ်ကီးြမင့်ြခင်း၊ ကန ့သ်တ်နယ် ြမများ သတ်မှတ်၍ 

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအား သွား ရာက်ခွင့်မြပုြခင်း၊ ဒသတွင်းလြခုမမရှိြခင်း၊ လူမျိုး ရး 

ပဋိပက္ခများ ကာင့ ် ငိမ်းချမ်းမမရိှြခင်းများက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ နည်းပါးသွား စသည့် 

စိန် ခ မတစ်ရပ ်ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ကျန်ရှိ န သာ ဒတိယ(၆)လပတ်သည်  ခရီးသည်အများအြပား 

လာ ရာက်ချိန် ြဖစ်သည့်အြပင် မကာမီြပုလပ်မည့ ် (၂၇) ကိမ် ြမာက ် အ ရှ ့ တာင်အာရ ှ

အားကစား ပို င်ပွဲနှင့် ၂၀၁၄ခနှစ် အတွင်း အိမ်ရှင်နိင်ငအြဖစ ် တာဝန်ယူကျင်းပြပုလပ်မည့် 

အာဆီယထိပ်သီး အစည်းအ ဝးများ ကာင့် နိင်ငြခားသား ခရီးသည ် ဝင် ရာက်မအ ြခအ န 

တိးတက်များြပားလာနိင်သည့်အြပင် ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိလာ သာ နိင်င တာ်၏ အ ြခအ န 

များ ကာင့ ် နင်ိငြခားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိမိတိးတက် ဝင် ရာက်လာနိင်ြခင်း ကာင့် 

ရည်မှန်းထားသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည ်ဦး ရထက် ကျာ်လွန်မည်ဟ မာ်မှန်းထားြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ခရီးသွားလပ်ငန်း အာင်ြမင်မရရိှရန်အတွက် ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း 

ဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့်ဟိတယ်များကိအဆင့်အတန်းမီဟိတယ်များြဖစ် ပ ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

လပ်ကိင်ခွင့်ြပုထား သာဟိတယ်တည် ဆာက်မများနှင့်ခရီးသွားလပ်ငနး်နှင့်ဆကစ်ပ် န သာ 

လပ်ငန်းများကိလည်း ပီးစီး အာင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာနင့်ှ ဒသတွင်း 

ခရီးသွားြပပွဲများတွင ် ပါ ဝင်ြပသနိင် ရး ကီးကပ်စီစဉ် ပး ပီး ဈးကွက်ရှာ ဖွ ဆာင်ရွက ်

ြခင်း၊ စင်းလးငှား လယာဉ်၊ လယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ြမစ်တွင်းအ ပျာ်စီး သဘာခရီးစဉ်များ 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ ခရီးစဉ် ဒသအလိက ် နိင်ငြခားသားများအတွက် လြခုမရှိ စရန ်

စာင့် ရှာက ်အကူအညီ ပး ရးလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း၊ ခရီးစဉ် ဒသတွင်း ဒသခြပည်သူများ လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်နိင် 

စ ရးနှင့ ် ဝန် ဆာင်မ ကာင်းများြဖင့် ဧည့်ဝတ် ကျပွန်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် စ ရး ရည်ရွယ် ပီး 

သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်းနှင့် အြပညြ်ပည် 

ဆိင်ရာ လ ကာင်းလိင်းများတိက်ရိက် ြပးဆွဲနိင် ရး၊ နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပါက်များတွင ်

အဆင် ြပစွာ ဝင်/ထွက် သွားလာနိင် ရးတိအ့တွက် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  
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 ခရီးသွားလပ်ငန်း အလျင်အြမန် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာြခင်းသည် စီးပွား ရး လင်ြမန်စွာ 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မကိ ဖန်တီးနိင်ရန်နှင့် ရရှည ် တည်တ့ခိင် မဲ စမည့် ခရီးသွားလပ်ငန်းအြဖစ ်

စနစ်တကျ အ ကာင်အထည် ဖာ ်နိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င သရးများ၊ 

ရးစိက်ရာ မို မ့ျားနှင့်  အလှမ်းကွာ ဝး သာ နိင်ငြခားသား ဧည့်သည်များအတွက ်   ပထမ(၆)လ 

ပတ်အတွင်း  ခရီးသွားလပ်ငန်း ကမ္ပဏီ (၉၂) ခမ ှ  နိင်ငြခားသားဧည့်သည် (၁၁၅၅၈) ဦး အတွက်  

ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ  (Visa  On Arrival) ရရိှ ရး  ထာက်ခ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခ့ဲ ပီး ဟိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလပ်ငန်းများတွင ်  တာဝန်ထမ်း ဆာင်မည့်/ တာဝနထ်မ်း ဆာင်လက်ရိှသည့် နိင်ငြခား 

သားဝန်ထမ်း (၆၇၁)ဦး အတွက် ဗီဇာသက်တမ်း တိးြမင့် ရး ထာက်ခ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

 ခွင့်ြပုထားသည့်ခရီးစဉ်များအြပင ် ခွင့်ြပုချက်ရယူ၍ သွား ရာက်ရမည့် ခရီးစဉ်များ 

အတွက် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ခရီးသွားကမ္ပဏ ီ (၁၇၅)ခမ ှနိင်ငြခားသားဧည့်သည် (၂၇၇၁) 

ဦး အတွက် ခရီးစဉ်ခွင့်ြပုမိန ့ရ်ရှိ ရး ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ တိငး်ရငး်သား လပ်ငန်းရှင ်

များမှ ဟိတယ် ဆာက်လပ်ခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခခဲ့ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း 

ဟိတယ်(၅)လးအတွက် ဆာင်ရွက် ပးနိငခ့ဲ်ပါသည်။  

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွား လာ ရးလပ်ငန်း ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ကိက်ညီ သာလပင်န်းရှင်များအား လပ်ငန်းလိင်စင်(၄)မျိုးကိ ထတ် ပးလျက်ရိှပါသည်။ 

(က) ဟိတယ်နှင့်တည်းခိရိပ်သာလပ်ငန်းလိင်စင ်

(၁) ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကပင်ိလပင်န်း (၈၃၄) ခ၊ နိင်ငြခားနှင့်ြပည်တွင်းဖက်စပ ်

ဟိတယ် (၂၆) ခ၊ ဌာနပိင်ငှားရမ်း ဟိတယ်(၂၁) ခ စစ ပါင်း (၈၈၁) ခ 

ရိှ ပီး၊ ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကပိင် ဟိတယ်၌(၂၇၁၉၂) ခန်းနှင့် နိင်ငြခားနှင့် 

ဖက်စပ ် ဟိတယ်(၃၈၇၁)ခန်းနှင့် ဌာနပိင်ငာှးရမ်း ဟိတယ်(၉၆၈) ခန်းရှိ 

ပါသည်။  စစ ပါင်း အခန်း (၃၂၀၃၁) ခန်း ရိှ ပါသည်။  

(၂) ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကပိင်ဟိတယ်များမှာ မန္တ လးတိင်း၌ အများဆးရှိ ပီး၊ 

ရန်ကနတိ်င်း၌ ဒတိယအများဆးရှိပါသည်။  

(၃) နိင်ငြခားဟိတယ်များနှင့် ဖက်စပ်ဟိတယ်များမှာ ရန်ကန် မို ၌့ အများဆး 

နှင့် ဒတိယအများဆးမှာ မန္တ လး မို၌့ ြဖစပ်ါသည်။    

 (ခ) ခရီးလှည့်လည် ရးကမ္ပဏီများ 

(၁)  ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကမ ှ လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ ခရီးလှည့်လည် ရးကမ္ပဏ ီ

များမှာ စစ ပါငး်(၁၂၃၃) ခ ရှိပါသည်။ ၄င်းကမ္ပဏီများသည် ရန်ကန်၀င ်
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ပါက်မှ၀င် ရာက်လာ သာ  ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၏  ခရီးစဉ် ချာ မွ  ့

စ ရးအတွက ်  လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ကပါသည်။ တချို ့ သာ ကမ္ပဏီများ 

သည ် နယ်စပ်၀င် ပါက်များမှတဆင့် ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့ ၀င် ရာက် 

လာမည့် နိင်ငြခားသားများအတွက်  ခရီးစဉ ် ဆာင်ရွက်ကပါ သည်။ 

(၂)  နိင်ငြခားမှ ရာနနး်ြပည့်ရင်းနီှးလပ်ကိင် သာ ခရီးလှည့်လည် ရး ကမ္ပဏီ 

(၁) ခရှိ ပီး၊ ြပည်တွင်းနှင့် နိငင်ြခားဖက်စပ်လပ်ကိင် သာ ကမ္ပဏီ (၂၃)ခ 

ရှိပါ သည်။  

 (ဂ) ဧည့်လမ်းညန်လိင်စင် 

  (၁)  ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရှိစဉ် ြမန်မာလူမျို း 

တိင်းရငး်သားတိ၏့ ဆီးကို သာအြပုးများကိ နှစ် ခို က်စွာ လက်ခက ပီး    

ြမနမ်ာ့ ရ ြမ တာ တာင် သဘာ၀ရခင်းများက ိ   ကည့်ရ လ့လာ ခစား 

ရင်းြမန်မာ့ ရိးရာယဉ် ကျးမ ရှး ဟာင်းသမိင်း၀င ် အ ဆာက်အဦများ 

အ ကာင်းကိ ၎ငး်တိ၏့ဘာသာစကားြဖင့် ရှင်းလငး် ြပာကားြခင်း ကိ 

နှစ်သက်ကပါသည်။ 

(၂)  ယင်းသိ ့ ရှင်းလင်း ြပာကားနိင်ရန ် သက်ဆိင်ရာ ဘာသာရပ ် အလိက် 

ဧည့်လမ်းညန်များကိ အခါအား လျာ်စွာ လ့ကျင့် မွးထတ ် ပးလျက်ရှိပါ 

သည်။ ယခအခါ ဧည့်လမ်းညန်စစ ပါင်း (၃၄၄၃) ဦးကိ မွးထတ် ပးခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တိအ့နက် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်  လိင်စင်ရရှိသူမှာ အများ 

ဆးြဖစ် ပီး ဂျပန်ဘာသာမှာ ဒတိယအများဆးြဖစ်ပါသည်။  တရတ်ဘာသာ 

မှာ တတိယအများဆး ြဖစပ်ါသည်။ ကျန်ဘာသာရပ်များမှာ အနည်း 

အကျဉး်သာ ရိှကပါသည်။ 

 (ဃ) ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းလိင်စင် 

(၁) ြမနမ်ာနိင်ငအတွင်း ရာက်ရှိလာ သာ  ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအား 

သက် တာင့်သက်သာစွာ ပိ ့ ဆာင် ပးနိင်ရန် ပိ ့ ဆာင် ရးလပင်နး် 

လိင်စင်များကိ ထတ် ပးခ့ဲပါသည။်  

(၂) ယင်းသိ ့ ထတ် ပး ပီး သာ လိငစ်င်စစ ပါင်းမှာ (၁၉၂)ခ၊ စင်း ရ ပါင်း 

(၁၉၆) စင်း ရိှပါသည်။  
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   (၃) ပဂ- ညာငဦ်း ဒသအတွင်း မိးပျပူ ဖာင်းြဖင့် ကာင်းကင်ယမှ လှည့်လည ် 

 ကည့်ရရန ်ခရီးလှည့်လည် ရးကမ္ပဏီ (၁) ခအား လပ်ငန်းလပ်ကိင် ခွင့်ြပု 

 ထားပါသည။် 

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်းဝန် ကီးဌာနသည် ခရီးသွားလပ်ငန်း က ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရးအတွက ် ြမန်မာနိင်င ခရီးသွားလပ်ငန်းအဖဲွ ခ့ျုပ်၊ ၎င်းအဖွဲ ခ့ျုပ် အာက်ရှိ လပ်ငန်း 

က အလိက ် အသင်း(၁၁) သင်းတိန့ှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အြပင ် ဟိတယ်ဇန ်

(၁၁)ဇန် သတ်မှတ် ပီး သက်ဆိင်ရာဇန် နယ် ြမအလိက ် အလပ်အမ ဆာင်များက ိ ဖွဲ စ့ည်း 

ပးခဲ့ ပီး ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရးအတွက် ရည်မှန်း ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရး လပ်ငန်းဝန်ကီးဌာနသည် ယခနှစ်ကန်ပိင်းတွင် ကျင်းပ 

မည့် Sea Game၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတွင်းကျင်းပမည့် အာဆီယထိပ်သီး အစည်းအ ဝး 

များကျင်းပချိန်နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် AEC အဖဲွသိ့ဝ့င် ရာက် ပီး ပိမိပွင့်လင်းလာမည့် 

အချိန်များတွင ် တိးတက်ဝင် ရာက် လာမည့် နိင်ငြခားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် 

တည်းခိ နထိင် ရး ကိစ္စများ အဆင် ြပ စ ရးအတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

လပ်ငန်းရှင်များကိ ဖိတ် ခ ပီး ဟိတယ်များတိးတက်လာ အာင် မ ာ်မန်ှး ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလပ်ငန်း ရရှည်တည်တ့နိင် စရန်အတွက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ ဆာင်ရန်၊ ရှာင်ရန ် (Dos and Don’ts for Tourists) ပညာ ပး မှတ်တမ်း 

စာအပ်နှင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းတွင် ဒသခြပည်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် စရန် အတွက် ြပည်ပ 

ပညာရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့် Policy for Responsible Tourism, Policy for 

Involvement in Tourism စာအပ်များကိ ရိက်နှိပ်ထတ် ဝကာ ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသ 

ကီးများအထိ ြဖန ့် ဝထားရိှ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ြမန်မာနိငင် ခရီးသွားလပ်ငန်း ပင်မစီမ 

ကိန်း   Myanmar Tourism Master Plan  ကိလည်းထတ် ဝရန ်စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ 

 ကျင်းပ ပီးစီးခ့ဲသည့် အ ရှအ့ာရှဆိင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရး ဖိရမ်ကာလအတွင်း Tourism 

Sector ၏  High Level Meeting ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ပါဝင် တက် ရာက်ခဲ့ကသည့် 

အာဆီယအဖွဲ ဝ့င်နိင်ငအချို နှ့င့်လည်း Letter of Intent on Smart Tourism လက်မှတ် 

ရးထိးနိင်ခဲ့ ပီး Guiding Principle for Sustainable Tourism Development in 

Myanmar ကိလညး် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 
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  ၎င်းအြပင်World Economic Forum ကျင်းပချိန်နှင့် ချိန်ကိက် ပီး Nation Branding 

Campaign TV Commercial အစီအစဉ်ကိ Channel News Asia နှင့် BBC Channel 

တိတ့ွင ် ထတ်လင့်ြပသနိင်ခဲ့သကဲ့သိ ့ ဆက်လက်ပီး CNN Channel ၌လည်း လင့်တင်ြပသ 

လျက်ရိှပါသည်။  

 ပဂ္ဂလိကဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအ နြဖင့် ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါ က အ ရအတွက ်

တိးလာသည့်အြပင် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၏ ဝင် ငွတိးလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါ သည်။  

ပဂ္ဂလကိဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားြဖင့် ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ၊ ကျန်းမာ ရး 

ဝန် ဆာင်မ၊ ခရီးသွားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၊ Toll Gate လပ်ငန်းများ၊ အလှြပင်ဆငိန်ငှ့် 

ဆက်စပ်လပ်ငန်းများ၊ Internet   ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများသည်  ယခင်နှစ်နှင့်  နင်းယှဉ်ပါ က  

အ ရအတွက် တိးလာသည့်အြပင် ဝင် ငွများလည်း တိးတက်လာ သာ ကာင့် ဘ ာနှစ် 

ကန်ဆးချိန်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီနိင်မည် ြဖစ်ပါ သည်။ 
 
 

လူမ ရးနှင့်စီမခန ့ခ်ွဲ ရး 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် လူမ ရးနှင့် စီမခန ့ခဲွ် ရးက ၏ 

အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်

၆၇၇,၈၀၅.၁ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ်နှင့ ်၅၁.၅ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထား 

ပါသည်။  

ပ  (၅-၁၈)  လူမ ရးနှင့် စီမခန ့်ခွဲ ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
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 လူမ ရးနှင့် စမီခန ့ခဲွ် ရးက ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည ်ပထမ(၆)လ ပတ် 

တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၆၇၇,၇၂၉.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက် အ ပ  

၁၀၀.၀ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂၆.၅ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၅၇၂,၁၄၈.၀ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန ်နှင့် ၂၇.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၅၀၇,၁၇၆.၀ 

သန်းရရှိခဲ့ ပီး၊ ၂၄.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန။ နိင်င တာ် လြခု ရး၊ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ ရပ်ရွာ အးချမ်း 

သာယာ ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် သာ လပ်ငန်းများမှာ- 

(က) လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒအရ အသိပညာ ပး၍ နရပသိ် ့ ကယ်တင် 

နိင်ခဲ့ ပီး တရတ်နိင်င၊ ထိင်းနိင်င၊ အင်ဒိနီးရှားနိင်ငတိမှ့ လူကန်ကူးခရသူများ  

စစ ပါင်း (၁၆၆) ဦး လဲ ြပာင်း ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စတတ် သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ် 

တားဆီး ကာကွယ် ရးဗဟိအဖွဲသ့ည် ဘိန်းခင်း ၂၉၅၄.၆၇ ဧက ကိ ဖျက်ဆီးနိင်ခဲ့ပါ 

သည်။  

(ဂ) ြမန်မာနိငင်ကူး လက်မှတ် ထတ် ပး ရးအဖဲွသ့ည် ယာယီ နိင်ငကူးလက်မှတ် 

ထတ် ပး ရးရး (ရ နာင်း) အပါအဝင် (၁၁)ရး တိးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်ထားရာ နှစနိ်င်င 

ညိနင်းချက်အရ ထိင်းနိင်ငတွင် (စမစခွန် (မဟာချိုင)်၊ စူရတ်ဌာနီ၊ ချင်းမိင်၊ 

ရ နာင်း) ယာယီ ြမန်မာနိင်ငကူးလက်မှတ်ရး (၄) ရးြဖင့် ြမန်မာအလပ်သမားများ 

၏ သက်တမ်းတိး ပးြခင်း၊ ဒဏ် ကးြဖင့် စာအပ်အသစ် ြပန်လည် ထတ် ပးြခင်းတိကိ့ 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) နိင်င တာ်သမ္မတ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ဆများအတွက် သက်ဆိင်ရာ စိက်ပျို း ရး 

ဦးစီးဌာန၊ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများနှင့် လပ်ငန်း 

ကာ်မတီဥက္က  ကိယ်တိင် ြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ် ဆး၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 

နိင်င တာ်သမ္မတက နိင်င့စွမ်း ဆာင်ရည်ဆကိ ချီးြမင့်နိင် ရး အတွက် မို ့ြပ/ 

ကျးရွာအဆင့် စိက်/ မွးဆိင်ရာ ဆချီးြမင့် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီ အ နြဖင့် 

အာက်ပါဆများ ချီးြမင့် နိင် ရးကိ ဆာင်ရွက် ပး ခ့ဲပါသည်- 

 (၁) စိက်ပျိုးထတ်လပ်မအ ကာင်းဆး တာင်သူလယ်သမားဆ၊ 

 (၂ ) စိက်ပျိုးထတ်လပ်မအ ကာင်းဆးလပ်ငနး်ရှင်ဆ၊ 
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 (၃) မွးြမူထတ်လပ်မ အ ကာင်းဆးလူပဂ္ဂ လ်ဆ၊ 

 (၄) မွးြမူထတ်လပ်မ အ ကာင်းဆးလပ်ငန်းရှင်ဆ၊ 

 (၅) ရထွက်ပစ္စည်း မွးြမူထတ်လပ်မ အ ကာင်းဆးလပ်ငန်းရှင်ဆ။ 

(င) ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားရှာ ဖွ ကယ်ဆယ် ရး ကာ်မတီကိ နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ 

၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ(၂၇)ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ ၅၀၆(၃၅၉)/၁၂/ သမ္မတရး ခွင့ ်ြပု 

ချက်အရ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း ပီး အမျိုးသားရှာ ဖွ ကယ်ဆယ် ရးလပ်ငန်း 

ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာနမှ လဲ ြပာင်း တာဝန်ယူ 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ အမျိုးသားရှာ ဖွ ကယ်ဆယ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီမှ 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်(၁၄)ခတွင် သဘာဝ ဘး အန္တရာယ် ြဖစ်ပွားမ(၁၈၁) 

ကိမ်တွင် ဒက္ခသည် ပါင်း (၅၆,၃၅၃) ဦးကိ ကယ်ဆယ် ရး လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရး ဖွဖိ့ းုတိးတက်မဝန်ကီးဌာနနှင့် ကလသမဂ္ဂဖွဖိ့ုးမ အစီ 

အစဉ် (UNDP)တိအ့ကား Country Programme Action Plan - CPAP 

(2013-2015)အား မ ိုင ် (၃)ရပ်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် 

ဝန်ကီးဌာနများ နှင့်အတ ူ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။       

“ ဒသဖွ ဖိ့ုးမ စီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း၊ ထိ ရာက်ြမန်ဆန် သာ ြပည်သူဝ့န် ဆာင်မ ပး 

ြခင်း နှင့် ပဋိပက္ခ ကိုတင် ကာကွယ်တားဆီးြခင်း အတွက် ဒသဆိင်ရာ အစိးရများ၏ 

စွမ်းရည် နှင့် စီမခန်ခဲွ့မ တိးတက် စြခင်း” ရလဒ်ကိ အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင် 

ရးအတွက ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန နှင့် UNDP တိ ့ပူး ပါင်း၍  Good 

Local Governance and People Centered Services ခါင်းစဉ်ြဖင့် နိင်င တာ် 

အဆင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွကိလည်း ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ အမျို းသားအဆင့် 

အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ၏ နာက်ဆက်တွဲ အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွများကိ မွန်ြပည်နယ်နှင့် 

ချင်းြပည်နယ်တွင ်ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ မ ိုင(်၁) ရလဒ်၊ က ပါ ထိ ရာက် 

သာ ြပည်သူဝ့န် ဆာင်မများအတွက် မိုန့ယ်ဖွ ဖိ့ုးမ ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့မနှင့် 

ပတ်သက် သာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ (၂) ကိမ် ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ ြပည်သူ ့

ရးရာစီမခန ့ခဲွ်မ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးဆိင်ရာ  လပ်ငန်းအဖဲွ၏့ ပထမအကိမ် အစည်း 

အ ဝးကိ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ ပီး အစည်းအ ဝးသိ ့ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန ကိယ်စား 

လှယ်များ၊ UN အဖဲွအ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ တက် ရာက် ဆွး နးွခ့ဲ 

ပါသည်။ ညာငဦ်းခရိင်၊ ပဂ ဒသတွင် ြမန်မာ-အိန္ိဒယနယ်စပ် နယ်ဘက် အာဏာ 
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ပိင်များ၏(၂၀) ကိမ် ြမာက် ဒသအဆင့် အစည်းအ ဝးပဲွကိ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ 

ပါသည်။ 

(ဆ) အကျဉ်းဦးစီးဌာန၏ လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ကျင့်ထး-၄ဝ၁(၁)အရ နိင်ငြခားသား 

အကျဉ်းသား (၅)ဦး နှင့် နိင်ငသား အကျဉ်းသား (၁၈၆)ဦးတိ ့ လွတ် ြမာက်ခဲ့ပါ 

သည်။ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကက် ြခနီ ကာ်မတီ (ICRC) နှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အင်းစိန်ဗဟိ အကျဉ်း ထာင်၊ မန္တ လးဗဟိ အကျဉ်း ထာင်၊ 

သာယာဝတီ ဗဟိအကျဉ်း ထာင်နှင့် ြမင်းြခ အကျဉ်း ထာင်များ၌ ရနှင့်သန ့ရှ်င်းမ 

ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ တိးတက် ကာင်းမွန် လာ စ ရးအတွက် ပ့ပိးကူညီ 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း လပ်ငန်းများအြပင် အကျဉ်း ထာင်များသိ ့ ဝင် ရာက ်

လ့လာြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) မးီသတ်ဦးစီးဌာနသည် မီး ဘး ကာကွယ်တားဆီး ရးအဖဲွ ့ အဆင့်ဆင့်ကိ တိင်း 

ဒသကီး /  ြပည်နယ်အဆင့်(၁၄)ဖဲွ၊့ ခရိင်အဆင့်(၅၉)ဖဲွ၊့  မိုန့ယ်အဆင့် (၃၂၄)ဖဲွ၊့  

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ အဆင့် (၈၀၃၈)ဖဲွ၊့  စစ ပါင်း(၈၄၃၅)ဖဲွကိ့ ဖဲွစ့ည်းနိင်ခ့ဲပါသည်။  
 

 ကာကွယ် ရးဝန်ကီးဌာန။ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနသည် ဖာ်ြပပါလပ်ငန်း များကိ 

ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည ်- 

(က) တပ်မ တာ်အ နြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်အတွငး်ရိှ နိင်င တာ်အစိးရပိင် စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းများ၊ အ ရးကီးအ ဆာက်အဦများ၊ လယာဉ်ကွင်းများ၊ စီမကိန်းဝင ်

တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းများအား လြခု ရး အြပည့်အဝ ဆာင်ရွက် ပး 

ခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ြပည် ထာင်စအဆင့် ငိမ်းချမ်း ရး ဆွး နွးမ 

ြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ ကယားြပည်နယ်အတွင်း ြပည်နယ်အဆင့် ငိမ်းချမ်း ရး 

ဆွး နးွခဲ့ ပီး သ ဘာတူညီချက် ၁၄ ချက် ကိလက်မှတ် ရးထိးခဲ့ပါသည်။  

(ခ) တပ်မ တာ်နယ်လှည့် အထူး ဆးကသ ရးအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီး 

များတွင် အခမဲ့ ဆးဝါး ကသ ပးသည့်လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင ် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း တာ ကျာက်၊ မိင်းြဖတ်ကား ချာင်း ရ 

တိက်စားမ ကာင့်   ကျးရွာအတွင်း ရနစ်ြမုပ်မ ြဖစ်ပွားြခင်း၊  နမ့်လင်း ချာင်း 

ရကီးမ ကာင့် နစ်ြမုပ်ပျက်စီး ယိယွင်းမများ၊ ကတ်ထိက် ကျးရွာအပ်စ 

တစ်ဝိက်တွင ် မိးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းြခင်း၊ ကတ်ဝနး် ကျးရွာ တစ်ဝိက်တွင် 

မိးသီးများ ကကျြခင်း၊ နာင်ရှန်တတား ရတိက်စားမ ကာင့် ရ ဘးသင် ့
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အိမ်များကိ ြပာင်း ရွ ့ ပးြခင်း၊ သဲနန်းတူး ဖာ်ြခင်း၊ ရစီးလမ်း ကာင်း 

တူး ဖာ်ြခငး်၊ လမ်းအူ ကာင်း ြပန်လည် ဖာ်ြခင်းနငှ့် ရ ဘးကယ်ဆယ် ရး 

လပ်ငန်းများ ကိ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါ သည်။ 

(ဂ) ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်အတွင်း၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီးအတွင်း၊ 

ပခက္က ူ မို န့ယ်၊ အမရပူရမိုန့ယ်၊ စဉ့်ကိင် မိုန့ယ်၊ ြမစ်သား မိုန့ယ်၊ မင်းဘူး မိုန့ယ်၊ 

ညာင်ဦး မိုန့ယ်များတွင် ရကီးနစ်ြမုပ်မများမှ ရ ဘးသင့်အိမ်များကိ ရ ဘး 

ကင်းလွတ်ရာ နရာများသိ ့ ကူညီ ြပာင်း ရ ့ ပးြခင်း၊ ရ ဘးကယ်ဆယ် ရး 

စခန်းများ တည် ဆာက် ပးြခင်းနှင့် ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်းများ ပးအပ်လှူဒါန်း 

ခ့ဲပါသည်။  လြခု ရးနှင့်ဆိင် သာ ပနိှပ်လပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း 

များ အတွက် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ 

 နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာန။ နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက်မ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ဗဟိ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုချမှတ် ပးထား သာ နှစ်တိ 

နှစ်ရှည ်စီမကိန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည။် 

(က) နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာနသည ် နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ့ို း ရး လမ်းတတား လပ်ငန်း 

အ နြဖင့် လပ်ငန်း ပီးစးီမမှာ ြမလမ်း (၄၆/၂) မိင်၊ ကျာက်လမ်း (၁၄၁/၂) မိင်၊ 

ကတ္တရာလမ်း (၂၈/၄) မိင်၊ တတားကီး(၃) စင်း၊ တတားငယ် (၁၈)စင်းနှင့် 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငနး်အတွက် ဆည်(၁)ခ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

(ခ) နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွ ဖိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနနှင့် 

အိန္ဒယနိင်ငတိ ့ ပူး ပါင်း၍ ြမန်မာ-အိန္ိဒယ နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိန်းအား 

ချင်းြပည်နယ ် (၉) မို န့ယ်နှင့် နာဂကိယ်ပိင ် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ (၃)မို န့ယ်တိတွ့င ်

ကျးလက်လမ်းများ ဖာက်လပ်ြမင့်တင်ြခင်း၊ တတားငယ်များ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ 

ရရရိှ ရးလပ်ငန်း၊ အ သးစားလပ်စစ်ဓါတ်အား ရရိှ ရး၊ ပညာ ရး၊ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ World Food 

Programme (WFP)တိ ့ ပူး ပါင်း၍ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ 

မွန်ြပည်နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ တနသာရီ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးများတွင် ဆန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာြဖန်ြ့ဖူး 

ြခင်း လပ်ငန်းများ ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။                          
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(ဂ) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) နှင့် 

နယ်စပ် ဒသ နှင့် တိင်းရငး်သားလူမျိုးများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာနတိ ့

ပူး ပါင်း၍ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရှမ်း 

ြပည်နယ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး နှင့် တနသာရီတိငး် ဒသကီးတိတွ့င် ကျးရွာ 

အ ြခြပု လူထစွမ်းရည်ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်း၊ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ 

လပ်ငန်း၊ ပညာ ရးလပ်ငန်း၊ ကျနး်မာ ရးလပ်ငန်း၊ ရနှင့်သန်ရှ့င်း ရးလပ်ငန်း 

နှင့် တန်ဘးိနည်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါ သည်။ 

(ဃ) SWISS Agency For Development Cooperation (SDC) နှင့် ပူး ပါငး်၍ 

ဒသဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်းအား မွန်ြပည်နယ် နှင့် ကရင်ြပည်နယ် တိတွ့င ်ပညာ ရး၊ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် ရရရှိ ရးလပ်ငန်း၊ JICA နှင့် ဘိန်းစိက်ပျို းမ ပ ပျာက် ရးနှင့် 

ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ စီမချက်ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ ် ( ြမာက်ပိင်း) တွင ်

စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း၊World Vision Myanmar နှင့် ကိးကန် ့ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ် 

ခွင့်ရ ဒသ နှင် ့ကရင်ြပည်နယ်တိတ့ွင် ကျးရွာလူထ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ စွမး်ရည် 

ြမင့်တင် ရး၊ ပညာ ရးနှင့် က လးသူငယ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး၊ အ သးစား 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့် စိက်ပျို း ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ရနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်သန်ရှ့ငး် ရး၊ သဘာဝ ဘး ကိုတင်ကာကွယ် ရး၊ လာ့ချ ရးနှင့် 

အ ရး ပ ကယ်ဆယ် ရး လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ Terra People Association (TPA) နှင့် ရှမ်းြပည်နယ ်

( တာင်ပိင်း)တွင ် ဒသအလိက် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး၊ စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး၊ လူသား 

အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးနှင့် ပညာ ရး၊ ယဉ် ကျးမဖလှယ် ရး၊ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများ The Association of  Medical 

Doctors of Asia (AMDA)နှင့်လည်း ကိးကန်က့ိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသနှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်( ြမာက်ပိင်း)၊ နမ္မတူတိတ့ွင ်ပဏာမ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် ရး၊ 

ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မများတိးတက် ကာင်းမွန် ရး၊ ကျာင်း ထာက်ပ့ ရး 

လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။  

(င) SWISSAID နှင့် ပူး ပါင်း၍ ကချင်ြပည်နယ ် နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိတွ့င် စားနပ ်

ရိက္ခာဖူလ ရး၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ စွမ်း ဆာင် 

ရည်ြမင့်တင်ြခင်းနင့်ှ လူသားအရင်းအြမစ်ဖွ ဖ့ို း ရး၊ ဂျင်ဒါ နှင့် အမျို းသမီးဖွ ဖိ့ုးမ 
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လပ်ငန်းများအား  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် လျက်ရိှပါသည်။ Nippon 

Foundation ( စတနာ) နှင့် ပူး ပါင်း၍ ငိမ်းချမ်း ရးနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး 

အတွက် ပညာသင်ကားြခင်း စီမကိန်းအား ရှမး်ြပည်နယ်တွင် စာသင် ကျာင်း 

(၁၀၀) ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ကျာင်း (၅၀) ြပုြပင်ြခင်း လပ်ငန်းများ၊ Nippon 

Foundation (BAJ)နှင့် ပူး ပါင်း၍ ရခိငြ်ပညန်ယ်တွင် စာသင် ကျာင်း (၁၀၀) 

ဆာက်လပ်ြခင်း စီမကိန်းအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

Welt hunger hilfe (Whh)နှင့် ပူး ပါင်း၍ လူမစီးပွားဘဝနှင့် အသက် မွး 

ဝမ်း ကျာင်းလပ်ငန်းများ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်မ ှ

ထိခိက်မ လာ့ချ ရးနှင့် ကျးလက် ဒသ ရရှည်ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး စီမကနိး် 

အား ရှမ်းြပည်နယ(် ြမာက်ပိင်း)တွင် အ ြခခအ ဆာက်အဦ ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း၊ 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငနး်နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများအား အ ကာင ်

အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ Malteser International နှင့် ပူး ပါငး်၍ 

ကျန်းမာ ရး၊ သာက်သး ရနှင့် တစ်ကိယ် ရ သန်ရှ့င်း ရး စီမကိန်းအား ရှမ်း 

ြပည်နယ်နှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိတွ့င် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) စက်မလက်မ သင်တန်း ကျာင်း  (မိင်းလား၊ ပန်ဆန်း၊ လာက်ကိင်၊ လပွတ္တ ာ) 

(၄) ကျာင်းတွင် လာက်ကိင်နှင့်လပွတ္တ ာ ကျာင်း တိတ့ွင်သင်တန်း (၄)ကိမ် 

ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ ပီး သင်တန်းသား(၁၅၀) ဦး တက် ရာက်လျက်ရှိပါသည်။ တိငး်ရင်း 

သားလူမျို းများဖွ ဖ့ို း ရးပရဟိတ(ကျား) ကျာင်း၊ ရန်ကန် မို တ့ွင် “အသက် မးွမ 

ပညာ လ့ကျင့် ရး သင်တန်း ကျာင်း (စက်/ အလပ်ရ)” ဖွင့်လှစ် ပီး စက်ြပင ်

သင်တန်း၊ အ ြခခလပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ ် သင်တန်း၊ လပ်စစ်ဂ ဟဆက် 

သင်တန်းတိက့ိ (၆)လ သတ်မှတ်သင်ကား ပးလျက ် အာင်လက်မှတ်များ ချီးြမင့် 

ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) အမျို းသမီးအိမ်တွင်းမ သက် မွးလပ်ငန်းပညာ သင်တန်း ကျာင်း(၃၆) ကျာင်း 

တွင် အ ြခခစက်ချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်စက်ချုပ်၊ သိး မွး၊ ဂျပ်ခတ်၊ ရက်ကန်း စသည် ့

သင်တန်းများကိဖွင့်လှစ် ပး ပီး  ပထမအကိမ် သင်တနး်သူ စစ ပါင်း(၁၈၁၅)ဦး 

တက် ရာက် အာင်ြမင်ခဲ့ ပီး၊ ဒတိယ အကိမ ်သင်တန်းကိ သင်တန်းသ ူစစ ပါင်း 

(၁၉၁၉)ဦး သင်ကား ပးခ့ဲပါသည်။ 
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 နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာန။ အိမ်နီးချင်းနိင်ငများနှင့် ချစ်ကည်ရင်းနီှးစာွ နထိင်နိင် စ 

ရန် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ် ဆာင်ရွက် ရးနှင့် မိမိနိင်င တာ်၏အကျို း၊ နိင်ငသားတိ၏့ အကျိုးကိ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး လပ်ငန်းများကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

(က) အ ရှအ့ာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဌာန၊ အ ရှ ့ တာင်အာရှဌာန၊ အ ရှအ့လယ်ပိင်းနှင့် 

အာဖရိကဌာန၊ ဥ ရာပဌာန၊ အ မရိကဌာန၊ တာင်နှင့် အ နာက် အာရှဌာနများ၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် စီးပွား ရးဌာနတိမ့ ှ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

၍ နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားဖွ ဖိ့ုး တိးတက် ရးများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ကာင်စစ် ရးရာနှင့် နယ်နိမိတ် ရးရာများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့် 

စာချုပ်များ၊ လူမ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည ်

ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် သတမန် ရးရာ လပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာက်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။   

(ဂ) နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသည် သမ္မတကီး၏ တရတ်ြပည်ချစ်ကည် ရး ခရီးစဉ် 

အတွင်း ဘိ အာင်းဖိရမ်အစည်းအ ဝးတွင် နှစ်နိင်ငဘက်စ မဟာဗျူဟာ ြမာက် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ဆိင်ရာလပ်ငန်း 

စီမချက်(မူကမ်း)ကိ သ ဘာတူခဲ့သည်။ 

(ဃ) မဲ ခါင်-ကိးရီးယား အဆင့်ြမင့် အရာရိှ ကီးများ အစည်းအ ဝးကိ ၂၀-၆-၂၀၁၃ 

ရက် နတွ့င် ရနက်န် မို ၊့ ဆီဒိးနားဟိတယ်၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျငး်ပခဲ့ပါ 

သည်။ (၄၆)ကိမ် ြမာက် အာဆီယ နအ့ခမ်းအနားကိ ၂၀၁၃ခနှစ် သဂတလ် (၈) 

ရက် နတွ့င် နြပည် တာ်ရိှ ြမန်မာနိင်င အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိ 

ဌာနတွင ်ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

(င) ဆွမ်ဇာလန်နိင်င၊ ဂျီနီဗာ မို တ့ွင ် ၁၁-၉-၂၀၁၃ ရက် နမှ့ ၁၄-၉-၂၀၁၃ ရက် နထိ့ 

ကျင်းပသည့် (၂၄)ကိမ် ြမာက ် ကလသမဂ္ဂ လူအ့ခွင့်အ ရး ကာင်စ ီ အစည်း 

အ ဝး၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်း ရးညီလာခနှင် ့အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဏြမူ စွမ်းအင် 

ညီလာခတိတွ့င်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူ စွမ်းအင် အဂျင်စီ၏ နာက်ဆက်တွဲ 

စာချုပ်က ိလက်မှတ် ရးထိးခ့ဲပါသည်။ 
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 ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန။  ြမန်မာ့မီဒီယာ လာကကိ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအ ပ  

အ ြခခသည့် စစ်မှန် သာ စတတ္ထ မ ို င်ြဖစ်လာ ရး ြမင့်တင်ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရန် အပါအဝင် 

လပ်ငန်းစဉ်(၅၅)ခကိ ချမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

(က) ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့အသနှင့် ရပ်ြမင်သကားသည် ပခက္က ူစက်ရ 

(3KW) ၊  ရဦးစက်ရ (3KW)၊ မိင်းလစက်ရ (50W)၊ ခိလန်စက်ရ (50W)၊ 

ပန်လစက်ရ(50W)၊ ကာလိစက်ရ(50W)၊ မာ်ထိက်စက်ရ (50W)နှင့ ်မင်းတန်း 

စက်ရ (250W)တိက့ိ တိးချဲ တ့ည် ဆာက်ခဲ့ ပီး ရပ်သအစီအစဉ်များ ထတ်လင့် 

ခဲ့ပါသည်။  

(ခ) ြပန်ကား ရးနှင့်ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးဦးစီးဌာနသည် မွန်ြပည်နယ် အတွင်းရှိ 

ြပည်သူစ့ာကည့်တိက် (၈)တိက် နှင့် ကျးရွာစာကည့်တိက် (၁၉)တိက် စစ ပါငး် 

(၂၇) တိက်ကိ International Media Support  (IMS)အဖဲွ  ့ နှင့ ် ပူး ပါင်း၍ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အင်တာနက်အသးြပု နိင်ရန် Sky Net များတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

ခရိင်ရးများ၌ အများြပည်သူဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် Router 

များ တပ်ဆင် ပးြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ခရိင်ရး (၁၃)ရးတွင် တပ်ဆင် ပးခ့ဲ 

ပါသည်။           

(ဂ) ြပန်ကား ရးနှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆ ရး ဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)မှ ခရိင် (၃၅)ခတွင် 

ြပည်တွင်းြပည်ပ ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သတင်း အချက် အလက်များကိ 

သိရှိနိင်ရန်အတွက် WiFi များ တပ်ဆင် ပးခ့ဲပါသည်။ ခရိငရ်း (၆၉)ရး၊ မို န့ယ် 

ရး (၂၅၉)ရးနှင့့်် မို န့ယ်ခဲွရး(၈၄)ရး တိတွ့င ် ြမစက်ိ နရကပ်စာ စာင်များ စိက်ထ ူ

ြပသထားပါသည်။  

(ဃ) ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စများရိှ မူလတန်း ကျာင်းများ၊ ရပ်ကွက် အပ်ချုပ် ရးမှူး 

ရးများ၌ နယ်လှည့်စာကည့်တိက် လပ်ရှားမ(၅၆၂၃)ကိမ်၊ လက်ကမ်း စာ စာင် 

ထတ် ဝမ (၃၇၅) ကိမ်၊ နရကပ်စာ စာင်ြပသမ (၅၂၂၂)ကိမ်၊ ဓာတ်ပြပပဲွ 

(၅၂၇၆) ကိမ်၊ ဟာ ြပာပွဲ (၅၆၂၃) ကိမ်ကိ ခင်းကျင်းြပသ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်/ခရိင် ြပန်ကား ရးနှင့် ြပည်သူ ့ ဆက်ဆ ရးဦးစီးဌာန 

၏ကူညီ ဆာင်ရွက်မများြဖင့် e-Library (၁၀၈)ခကိ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
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(င) ခရိင်နှင့် မို န့ယ်ရး စာကည့်တိက်များတွင ် က လးစာဖတ်ခန်း နရာများကိ 

သီးြခားသတ်မှတ် ပးထား ပီး က လးဆိင်ရာစာ ပများကိ ဝယ်ယူ စ ဆာင်း 

ပးခဲ့ပါသည်။  

(စ) ဝန်ထမ်းများ၏ အပ်ချုပ်မစွမ်းရည်၊ စည်းရး ရးစွမ်းရည်နှင့် ြပည်သူ ့ဆက်ဆ ရး 

လပ်ငန်းစွမ်းရည်များ တိးတက်လာ စ ရးအတွက် စာကည့် တိက် ပညာသင်တန်း၊ 

သတင်း ဗီဒီယိရိက်ကူးြခင်းနှင့် တည်းြဖတ်ြခင်း သင်တန်း၊ (၂၇) ကိမ် ြမာက် 

အ ရှ ့ တာင်အာရ ှအားကစား ပို င်ပွဲအတွက ်ဆက်သွယ် ရးအရာရှိ သင်တန်းနှင့် 

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းတိကိ့ ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) သတင်းစာ တိက်(၁၃)ခမှ စာင် ရ ပါငး်(၆၀၇၈၀၆၃၉) စာင် ရိက်နှိပ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ 

စက်လး ရ (၂၁)လးြဖင့် လည်ပတ်လျက်ရှိရာ စက်တစ်လးချင်း အ နြဖင့် မူလ 

စက်စွမ်းအားအ ပ  ၅၉.၈၁ ရာခိင်နန်း  ထတလ်ပ ်နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) ြမန်မာ့ရပ်ရှင်လပ်ငန်းသည ်  ရပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၅၄)ကား၊ ဗီဒီယိတိပ် ခွ (၈၆၈) 

ခွအား စစ် ဆး ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲ ပီး သတင်းကား ရိက်ကူးြခင်းတွင်  (၇)ကား 

ရိက်ကူးနိင်ခဲ့ပါသည်။  

  သာသနာ ရးဝန်ကီးဌာန။ သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် သာသနာ ရးဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့် ြပည်သူအ့ကျိုးြပု လပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် e-Government  

အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး လပ်ငန်းအတွက် Infrastructure တည် ဆာက်ြခင်း၊ HRD 

(Human Resources Development) ြမင့်တင် ရးလပင်န်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ Data base 

Portal ထူ ထာင်ြခင်း၊ ကိယ်ပိင် Website ထူ ထာင်ြခင်း၊ e-Library ထူ ထာင်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ICT နည်းပညာရပ်များအသးြပုကာ လူနည်းနည်းြဖင့် စွမ်းရည် 

ြပည့်ဝ အာင် ဆာင်ရွက်ရန်၊ ICT နည်းပညာရပ်များကိ အ ြခြပုကာ ခတ်မီအစိးရ 

အပ်ချုပ် ရးယန္တရား များ ြဖစ် စ ရးကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ 

(က)  (၆၅) ကိမ် ြမာက် တိပိဋကဓရ ချီးကျူးပူ ဇာ်ပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပြခင်း၊  

(၆၆) ကိမ် ြမာက် တိပိဋကဓရ ရွးချယ် ရး စာ မးပဲွကျင်းပ ရး ကိုတင ်

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ (၆၆) ကိမ် ြမာက ် တိပိဋကဓရစာ မးပွ ဲ ဝင်ခွင့်လာများကိ 

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိ ့ ြဖန ့် ဝ ပးပိြ့ခင်း၊  ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 

(၂၁) ကိမ် ြမာက ် နိကာယ်စာ မးပဲွကိ ကျင်းပြခင်း၊ (၂၁)ကိမ် ြမာက် နိကာယ် 

စာ မးပဲွ အာင်စာရင်း ထတ်ြပန် ကညာြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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(ခ) ြပည်ပသာသနာြပုအ နြဖင် ့ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ တရားအားထတ်ရန် လာ ရာက်က သာ 

နိင်ငြခားသားရဟန်း တာ်၊ သီလရှင်၊ ယာဂီများ၏ ြပည် နခွင့်သက်တမ်း တိးြမင့်ြခင်း၊ 

ြပည်ဝင် ဗီဇာ လာက်ထားြခင်း၊ ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လာက်ထားြခင်းများကိ နိင်င 

ပါင်း ၅၈ နိင်ငမှ ရဟန်း ၂၆၇ ပါး၊ သီလရှင် ၁၇၈ ပါးနှင့် ယာဂီ ၂၇၃ ဦးတိအ့တွက် 

ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ ြပည်ပသိသ့ာသနာြပ  ု ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဘရားဖူးက ရာက် 

က သာ ရဟန်း ၉၀၅ ပါးနှင့် သီလရှင် ၃၀ ပါးတိ ့အတွက် နိင်ငကူးလက်မှတ်များ 

ထတ် ပးခ့ဲပါသည်။ 

(ဂ)  ပိဋကတ် ဘာသာြပန်စာတည်းအဖဲွက့ ပိဋကတ် တာ် ဘာသာြပန်စာမူများကိ တည်း 

ြဖတ် ပး ပီး နာက် စာမူ ချာ ြပုစြခင်း၊ စာစီြခင်း၊ ပနိှပ်ထတ် ဝြခင်း နှင့်ဌာနဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ ြပန်ဆိ စာစီြခင်းလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) ြမန်မာနိင်င၌ ထူးြခားထင်ရှား သာ သာသနာ့ဥ သာင် ဆရာ တာ်များ၏ အထ္တ ုပ္ပတ္တ  ိ

များကိ ရှာ ဖွစ ဆာင်း၍ ထရပ္ပတ္တ ိအကျဉ်းကိ အဂလိပ်ဘာသာ ြပန်ဆိြခင်း စသည် 

တိ ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ဗဒ္ဓယဉ် ကျးမြပတိက်အတွင်းရိှ ရးှ ဟာင်းဗဒ္ဓ ရပ်ပွား 

ဆင်းတ တာ ်၅၇၅ ဆူအား ရှးမူမပျက် ြပန်လည်ြပုြပင် ပီး ရသကန်း ကပလှ်ူ 

ပူ ဇာ်ြခင်း၊ အမျိုးအစားခဲွြခား၍ စာရင်းြပုစြခင်း၊ ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများ 

အတွင်း စာရင်း ရးသွင်းြခင်း စသည်တိကိ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

  လူ၀င်မကးီကပ် ရးနှင့်ြပည်သူအ့င်အား၀န်ကီးဌာန။ ၀န် ကီးဌာနသည် အဓိက 

တာ၀န်ကီး (၃)ရပ် ြဖစ် သာ လူ၀င်မကီးကပ် ရးလပ်ငန်း၊ အမျိုးသား မှတ်ပတင် ရးနှင့် 

နိင်ငသားမှတ်ပတင်လပ်ငန်း၊ ြပည်သူအ့င်အားစာရင်း ကာက်ယူထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများ 

အ ကာင်အထည် ဖ  ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(က) ြမန်မာနိင်ငတွင် နိင်ငြခားသားအမဲတမ်း နထိင်ခွင့် (PR)စနစ် စမီခန်ခဲွ့မ ကာ်မတ ီ

လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ စစ ပါင်း(၃)ကိမ် ကျင်းပ ပီး၊ နည်းဥပ ဒ 

(မူကမ်း)အား ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရးသိ ့ သ ဘာထား မှတ်ချက ် တာင်းခ 

ထားပါသည်။ အိမ်နီးချင်း(၅)နိင်ငအနက် အိန္ိဒယနင်ိငမှ လဲွ၍ ကျန်(၄)နိင်ငနှင့် 

နယ်စပ် ြဖတ်သန်းသွားလာ ရးဆိင်ရာ စာချု ပ်များအရ  စစ ပါင်း ဝင်/ထွက် ပါက် 

(၁၆) ပါက်ဖွင့်လှစ်၍ နှစ်နိင်ငြပည်သူများအား နယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်၊ 

ယာယီနယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့် လက်မှတ်တိြ့ဖင့် နှစ်နိင်င ြပည်သူများအား အဆင် ြပ 

ချာ မွစွ့ာ ဝင်/ထွက်သွားလာ ရး ခွင့်ြပုလျက်ရိှပါသည်။ ြမန်မာ-ထိင်း နယ်စပ်တွင် 

နယ်စပ်ဝင်/ထွက် ပါက် (၃) ပါက်အြပင်  ထီးခီး-ဖူနာရွန် နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပါက် 
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အား အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နယ်စပ်ဝင်/ထွက် ပါက်များအြဖစ် အဆင့်တိးြမင့်သတ်မှတ် 

၍ (၂၈-၈-၂၀၁၃) ရက် နမှ့စ၍ နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပါက်(၄) ပါက်တွင် Visa 

ပါရိှ သာ နိင်ငကူးလက်မှတ်ြဖင့် ြမန်မာ-ထိင်း နှစ်နိင်ငသားများ နှင့် တတိယ 

နိင်ငသားများကိ ဝင်ထွက် ခွင့်ြပုလျက်ရိှပါသည်။ 

(ခ) လူဝင်မကီးကပ် ရးလပ်ငန်းတွင် ရဆိပ်စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ှ ၀င် ရာက်  သ ဘာ 

(၇၆၃)စီးနှင့် ထွက်ခွာသ ဘာ(၆၂၃)စီးကိစစ် ဆးခဲ့ ပီး၊ ကမ္ဘာလှည့် သ ဘာ(၁)စီး 

ဝင် ရာက်/ ထွက်ခွါခဲ့ပါသည်။ On Arrival Visa ထတ် ပးသူ (၃၂၈၉၅)ဦး၊ 

Overstay ြဖစ်သူ (၇၆၂၈) ဦး၊ နယ်စပ်နှင့်ကန်းလမ်းမှ နိင်ငြခားသား   (၇၉၁၄၅၃) 

ဦး ဝင် ရာက်ခဲ့ ပီး ြမန်မာနိင်ငသား (၂၆၅၃၄၇၇) ဦး ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ ြပည ်

ြပန်၀င်ခွင့်ဗဇီာ ထတ် ပး ပီးသူ (၃၀၁၁) ဦး၊ အခွန်အခ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသူ (၈၄၅) 

ဦး၊ ဆက်လက် နထိင်ခင့်ွြပုသည့် နင်ိငြခားသား (၁၄၇၃၉) ဦးနှင့် အခွန်အခ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသူ (၁၄၂၉)ဦးတိြ့ဖစ်ပါသည်။  

(ဂ) ၂၀၁၄ခနှစ်၊ ြပည်လးကတ်လူဦး ရနှင့် အိမ်အ ကာင်းအရာ သန်း ခါင် စာရင်း 

ကာက်ယူရန်အတွက် ကးတိင်နှင့် ြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ဝယ်ယူထား သာ 

Universal  Transverse Mercator  ြမပ(၁၁၃၄)ပအား လကခ်စစ် ဆးြခင်း၊ 

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပပညာရှင်များ၏ ၂၀၁၃ ခနှစ ် လူဦး ရနှင့်အိမ်အ ကာင်းအရာ 

သန်း ခါင်စာရင်း ဥပ ဒအသစ်ကိ အတည်ြပု ပီး (၃၁-၇-၂၀၁၃)ရက် နတွ့င် 

ထတ်ြပန် ကညာခ့ဲပါသည်။ သန်း ခါင်စာရင်း ကာက်ယူြခင်း လပ်ငန်းအတွက ်

ကာင်းကင ် ြမပရရှိရန် Google Earth Software  အသးြပု၍ ကွန်ပျူတာြဖင့် 

ြမပများ ရးဆွ ဲလျက်ရိှရာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိင်း၊ တနသာရီ၊ 

မွန်၊ ရခိင်၊ ရှမ်း နှင့် နြပည် တာ်ရှိ ကျးရွာ ြမပများအား ရးဆွဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

Geographic Information System နည်းပညာကိ အသးြပု၍ ရးဆွဲြခင်းနှင့် 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များမ ှ လာ ရာက်အပ်နှ သာ ြမပ(၅)မျို းနှင့် စာရင်း 

ကာက်ကွက် ြမပများကိ Scan ဆွဲြခင်းနှင့် Editing ြပုလပ်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  အားကစားဝန်ကီးဌာန ။ နိင်င တာ်၏ အားကစားအဆင့်အတန်း တိးတက် ြမင့်မား 

စ ရးအတွက် အားကစားလပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိငင် တာ ်

အ နြဖင့် “ြမန်မာ့အားကစား မှ ကမ္ဘာ့အားကစားသိ'့' ဟူ သာ ရည်မှန်းချက်ကိ ရတိ ရရှည ်

စီမချက်ြဖင့် အရှိန်အဟန်ြမင့်တင ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  
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(က) အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသည့် ရွးချယ် ရး စီမချက်၊ လ့ကျင့် ရး 

စီမချက်နှင့် အာင်နိင် ရး စီမချက်များအား လက် တွ ့ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ြပည်တွင်း အားကစား ပိုင်ပဲွများ ကျင်းပြခင်း၊ 

နိင်ငတကာ အားကစား ပိုင်ပဲွများတွင်  ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အားကစား ပိုင်ပဲွများ ြမန်မာနိင်ငတွင် လက်ခကျင်းပြခင်း၊ ြပည်ပနိင်ငများသိ ့

အစည်းအ ဝး၊ ဆွး နွးပဲွနှင့် ဒိင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် ကိယ်စားလှယ် စလတ် 

ြခင်း၊ ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ အားကစားသင်တန်းနှင့် ပညာသင် စလတ်ြခင်း၊ ြပည်ပ 

နိင်ငများသိ ့ သွား ရာက်၍ ပူးတဲွ လ့ကျင့်မများ ြပုလပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း၌ 

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 

(ခ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖဲွ  ့ အစအီစဉ်ြဖင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ ကျန်းမာက့ခိင်မ 

ဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ လ့လာစစ်တမ်းများနှင့် လ့ကျင့်ပညာ ပးလပ်ငန်း၊ 

လူငယ်လူရွယ်များ၏ ကိယ်ခန္ဓာကီးထွားဖွ ဖ့ို းမ နှင့်က့ခိင်မကိ လ့လာစစ်တမး် 

ကာက်ယူ ရးလပ်ငန်း၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ခရိင်/ မို န့ယ်များတွင် 

အားကစားနည်းအလိက် အားကစားကလပ် အသင်းများ ဖွဲ စ့ည်း လ့ကျင့် စခဲ့ရာ 

အားကစား ကလပ် ပါင်း (၁၀၄၇)  ဖွဲ စ့ည်း ပီး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) အားကစားဝန် ကီးဌာနနှင့် ပညာ ရးဝန်ကီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း၍ သိပ္ပဘွဲ  ့     

(အားကစားပညာ)၊ Bachelor of Science (Sport)၊ B.Sc(Sport) နှင့် ဝိဇ္ဇာဘဲွ  ့

(အားကစားပညာ) Bachelor of Arts (Sport)၊ B.A(Sport) ဘွဲ ့ကို သင်တန်း 

ကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမ ှ စတင်၍ ဒဂတက္ကသိလ် (ရန်ကန်) 

နှင့် ရတနာပတက္က သိလ်(မန္တ လး) တိတ့ွင ် ဖင့်ွလှစနိ်င်ရန် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လပတ ်အ ကာင်အထည် 

ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ဉာဏ်ပညာထူးခန် ပီး ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ စာရိတ္တ ကာင်းမွန်သည့် နိင်င့သား 

ကာင်းများ ပ ထွန်းလာ စရန်၊ ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများ၏ စနမူနာြပ 

လူငယ်များ ပ ထွန်းလာ စရန ် ရည်ရွယ်ချက်များ ြဖင့် ဘက်စထူးခန်လူငယ် 

ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများကိ ရွးချယ် ပးခ့ဲ ပါသည်။  

(ခ) အ ြခခပညာ ကျာင်းများတွင ် နိတ့ိက် က း ရး စီမကိန်း၊ ကျာင်းကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  အဂလိပ်ဘာသာကမ်းကျင်မ အဆင့် ြမင့်တင် ရး 
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အ နြဖင့် အဂလိပဘ်ာသာစွမ်းရည် ပို င်ပွဲကျင်းပြခင်း၊ အ ြခခပညာဆရာ၊ 

ဆရာမများ အထူးမွမ်းမ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်း တိအ့ြပင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ပညာသင်နှစ်တွင ် ကိယ်ပိင် ကျာင်း (၁၅၉) ကျာင်း အထိ တိးြမင့် ဖွင့်လှစ်ရန ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများရရှိ စ ရးနှင့် ကျးလက် ဒသများတွင် ဆရာ 

တည်မဲ ရးအတွက် အ ြခခ ကျာင်း / ရးများတွင် နစ့ား၊ လ ပး မူလတန်းြပ 

ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၉၅၃၅) ဦး၊ နစ့ား၊ လ ပး အာက် ြခ ဝန်ထမ်း (၂၂၁၀၀) ဦး 

စစ ပါင်း (၅၁၆၃၅) ဦး တိက့ိ တစ်နိင်ငလး အတိင်းအတာြဖင့် ြဖည့်ဆည်း 

ခန်ထ့ား ပးနိငခ့ဲ်ပါသည်။ နိင်ငြခား ရာက် ြမန်မာက လးငယ်များ အတကွ် 

အ ြခခပညာ စာ ပးစာယူနည်းြဖင့် ဆက်သွယ်ပိခ့ျ ပးခ့ဲရာ နိင်င ပါင်း ၃၉ နိင်ငမှ 

အ ြခခပညာ မူလတန်းအဆင့် (၂၅၀) ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် (၁၈၃)ဦး၊     

အထက်တန်း အဆင့် (၁၁၇)ဦး၊ စစ ပါင်း ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူ (၅၅၀)ဦး 

ဆက်သွယ် သင်ယူ နဆဲြဖစ်ပါသည်။ ကျာင်းြပင်ပ မူလတန်း ပညာ ရးနှင့် ကျာင်း 

ြပင်ပ ရာက် က လးများ/လူငယ်များအတွက် စဉဆ်ကမ်ြပတ် တိးချဲ ပ့ညာ သင်ယ ူ

ြခင်း စီမချက် EXCEL ကိ မို န့ယ် ၃၀ တွင် လည်း ကာင်း၊ အ ြခခပညာ က  

လ့လာစိစစ ် အကဲြဖတ်ြခင်း နှင့် ပညာ ရး ကာလိပ်သင်ရိးတွင ် က လး ပျာ် 

ကျာင်းသ ဘာတရားများ ပါင်းစပသ်င်ကား ရး လပ်ငန်းများကိ 

လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဃ) ပညာ ရး၀န်ကီးဌာနနှင် ့ ယူနီဆက်တိပ့ူး ပါင်း ပီး ဘက်စအရည်အ သွး 

ြပည့်၀ သာ ပညာ ရး အစီအစဉ် (Comprehensive Quality Education) ြဖင့်  

အရည်အ သွးရှိသည့် အ ြခခ ပညာ ရးစီမချက် (Quality Basic Education 

Project-QBE) ရှးဦးက လးသူငယ် ဖွ ဖို း ရး စီမချက် (Early Childhood 

Development- ECD)၊ ဘ၀တွက်တာ ကမ်းကျင်စရာနှင့် HIV/AIDS 

ကာကွယတ်ားဆီး ရးပညာ ရး စီမချက်(Life-skill & HIV/ AIDS 

Prevention Education Project-LAPE)များကိ ဆကလ်က် 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(င) ြမန်မာ-ယူနီဆက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ်အရ ပညာ ရးက တွင် 

အ ြခခပညာ ရး နှင့် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အ ရးရရိှ ရး အစအီစဉ် (Basic 

Education and Gender Equality–BEGE)ကိ ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါသည်။ 
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ဘဝတွက်တာ ကမ်းကျင်စရာ နှင့် ခခအား ကျဆင်းမ ကူးစက် ရာဂါ ကာကွယ် 

တားဆီး ရးနှင့် ဒတိယအကိမ် သင်ယူမ အခွင့်အလမ်း ရရိှ ရး (Life Skills 

and HIV/AIDS Prevention Education and Second Chance Education) 

စသည့် စီမချက်လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျာင်း နအရွယ် 

က လးများအားလး မူလတန်းပညာ ပီးဆးသည်အထိ ကျာင်း န မဲ ရးတိ ့

အတွက် ဒသအာဏာပင်ိများ၊ ပညာ ရးဝန်ထမ်းများ၊ ဒသဆိင်ရာများ လူမ ရး 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ကျာင်းအကျိုး တာ် ဆာင်အဖဲွမ့ျား၊ စတနာရှင် မိဘများ 

ပူး ပါင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲကပါသည်။ ကျာင်း န အရွယ်လွန် 

သက်ကီးစာမတတ်သူ အားလး စာတတ် ြမာက် ရးအတွက် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အ ြခခ 

စာတတ် ြမာက် ရးလပ်ငန်းကိ ဘားအမိုန့ယ်၊ တီးတိန် မို န့ယ်၊ ချာင်းဦး 

မို န့ယ်၊ ရဦး မို န့ယ်၊ တမူး မို န့ယ်၊ ငဖဲ မို န့ယ်၊ ရစကို မို န့ယ်၊ ကျိုက်ထိ 

မို န့ယ်နှင့် မဒမို န့ယ်များတွင် လပအ်ား ပး တက္က သိလ် ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူ 

များြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) တက္က သိလ်အသီးသီး၏ ဘွဲသ့င်တန်းများကိ ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်စီ တိးြမင့် 

သင်ကား ပးလျက်ရိှ ပါသည်။ Comprehensive Education Sector Review 

(CESR) ကိ နိင်ငတကာမှ Development  Partners များနှင့် ဆွး နွးကာ 

Phase (၃) ခ ြဖင့် ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၀န်ကးီဌာန(၁၃) ခ အာက်ရိှ 

တက္က သိလ်များ၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်များ၊ ကာလိပ်များတွင ် ပ ပါက်လာမည့် 

တက္က သိလ် ပညာ ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာငရွ်က်ရန် ညိနင်း 

ဆးြဖတ်ခဲ့က ပါသည်။ 

(ဆ) ဘက်စလမ်းြခုနိင် သာ ပညာ ရးက  လ့လာသးသပ် ရး (Comprehensive  

Education Sector Review-CESR) လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အချိန်တိ 

အတွင်း အကဲြဖတ်ြခင်း (Rapid Assessment)၊ အ သးစိတ် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 

(In-depth Analysis) တိကိ့ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အ မရိကန် နိင်င၊ Spoon 

River College နှင့် ရန်ကန်တက္ကသိလ်၊ ရူပ ဗဒ ဌာနတိပူ့း ပါင်း၍  Training 

for Computer Based Laboratory (CBL) သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

ရန်ကန်စီးပွား ရးတက္ကသိလ်နှင့် အမျို းသားစီမကိန်း နှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို း 

တိးတက်မဝန်ကီး ဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း ဖွင့်လှစ်သည့် "အာဆီယ စီးပွား ရး 

ပညာရပ်ကမ်းကျင်မ သင်တန်း" ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။  
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(ဇ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ် လျာ့ပါး ရး ပညာ ပး အစီအစဉ် (Education for 

Disaster Risk Reduction)ကိ ယူနက်စကိနှင့်ပူး ပါင်း၍ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် ၆ ခရိှ  ၈၈ မို န့ယ်တင်ွ ၂နှစ် ကာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက ် အ ကာင် 

အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ ငလျင် ဘး၊  မီး ဘး၊ ရ ဘး၊ မန်တိင်းစ သာ 

သဘာ၀ ဘးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး တွ က့ုရပါက ကိုတင ် ြပင်ဆငတ်တ်ရန် နှင့် 

ကယ်ဆယ် ရး၊ ြပန်လည် နရာချထား ရး၊ ြပန်လည ် ထူ ထာင် ရး လပ်ငန်းစဉ ်

များနှင့် ပညာ ပးလပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အ ြခခပညာ 

ကျာင်းသင်ခန်းစာများ၊ ဆရာအတတ်ပညာဆိင်ရာ သင်ခန်းစာများနှင့် ပညာ ရး 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များကိ ြမန်မာ့အသ နှင့် ရပ်ြမင ်

သကား ( ရဒီယိက )  မှ ထတ်လင့် ပးခဲ့ပါသည်။  

 ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ ် အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) တိင်းရင်း ဆး ကာင်စ ီ ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒအား (၂၀၁၃) ခနှစ်၊ 

ြပည် ထာင်စ လတ် တာဥ်ပ ဒ အမှတ်(၂)ြဖင့် (၁၅-၁-၂၀၁၃) ရက် န၊့ ပဂ္ဂလိက 

ကျနး်မာ ရး လပ်ငန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ ြပငဆ်ငသ်ည့် ဥပ ဒအား (၂၀၁၃)ခနှစ်၊ 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၁၄)ြဖင့် (၂၈-၆-၂၀၁၃) ရက် န၊့ 

ြမန်မာနိင်င မိခင်နှင့် က လး စာင့် ရှာက် ရးအသင်း ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒအား (၂၀၁၃) ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၁၅) ြဖင့် (၂၈-

၆-၂၀၁၃) ရက် န၊့ အမျိုးသားအစားအ သာက် ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒအား (၂၀၁၃) ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၂၄)ြဖင့် (၁၃-

၈-၂၀၁၃) ရက် န၊့ မျက်စ ိလှူ ဒါန်းြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒကိ ြပင်ဆငသ်ည့် ဥပ ဒအား 

(၂၀၁၃) ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၂၅)ြဖင့် (၂၀-၈-၂၀၁၃) 

ရက် န ့တိတွ့င် အသီးသီး ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် ။  

(ခ) The Geneva Convention Implementing Act (India Act XIV, 1936, 

Vol V) ကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ(မူ ကမ်း)နှင့် ကိယ်အဂါအစိတ်အပိင်း 

လှူဒါန်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ  ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ(မူကမ်း) တိအ့ား ညိနင်း 

ရးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) နိင်ငသားတိင်း အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ပီးြပည့်စသည့် ကျန်းမာ ရး စာင် ့

ရှာက်မက ိ သာတူညီမ  ရရိှခစားနိင် စရန် အစီရင်ခသည့် ကာလအတွင်း 
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ဆးရများ အသစ်ဖွင့်လှစ်ြခင်း(၂)ရ၊ စကိက်ဖွဲ စ့ည်းပ နှင့် လက်ရှိဖွဲ စ့ည်းပများ 

ြပင်ဆင်သည့် ဆးရ(၁)ရြဖစ်၍  ကျးလက် ကျန်းမာ ရးဌာန (၁) ဌာန အသစ် 

ဖွင့်လှစ် ပး ပီး၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွ ဲ (၂၃၇) ဌာနကိလည်း အသစ် 

ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့သည့်အြပင် ခရိင်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူး ရး(၃)ရးကိလည်း 

ဖွင့်လှစ် ပးခ့ဲပါသည် ။ 

(ဃ) ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာနသည် အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် 

မ ပးနိင်မည့် ကျန်းမာ ရး လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ်များကိ လ့ကျင့် မွးထတ် 

ပးနိင်ရန်အတွက် ဆးတက္က သိလ်အသစ်တစ်ခအား ရှမ်းြပည်နယ် ( တာင်ပိငး်)၊ 

တာင်ကီး မို တ့ွင် ထပ်မတိးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်နိင် ရး အတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

(င) ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာနသည် ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိင်းနှင့် ဒသများ(နာဂ၊ 

ဓန၊ ပအိဝ့်၊ ပ လာင်၊ ကိးကန်၊့ ဝ) နှင့်နိင်င တာ်မ ှ ထတ်ြပန်ထား သာ 

ဒသစရိတ်ခစားခွင့်ရှိသည့် သွားလာ ရး နှင့် လူမ ရးခက်ခဲ သာ ဒသများမှ 

(၂၀၁၃) ခနှစ်၊ တက္က သိလ်ဝင် စာ မးပဲွကိ ဓါတ ဗဒ၊ ရူပ ဗဒ၊ ဇီဝ ဗဒ ဘာသာ 

တဲွြဖင့် အာင်ြမင်သူများအား ဆးတက္ကသိလ် ဝင်ခွင့်ြပု ရးအတွက ် စီစဉ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည ်။ 

(စ) ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရး လပင်န်းများအ နြဖင့် ငှက်ဖျား ရာဂါ တိက်ဖျက် ရး 

ဌာနသည ်တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် (၁၄)ခ ရိှ ဆးရ၊ ဆး ပးခန်း၊ ကျးလက ်

ကျန်းမာ ရးဌာနများမ ှ ငက်ှဖျား ရာဂါြဖစပွ်ားသူ၊ (RDT/ Microscope) ြဖင့် 

သွးစစ် ဆး ပးသူ လူနာများအနက် ရာဂါပိး တွရ့ှိသူများအား ကသ ပး 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဆ) သွးလွန်တပ် ကွး ရာဂါအ နြဖင့် အစီရင်ခကာလအတွင်း သွးလွနတ်ပ် ကွး 

ရာဂါ ြဖစ်ပွားသူ ပါငး် (၁၇,၉၅၀)ဦး ရိှ ပီး သဆးသူ (၇၉)ဦး ရှိပါသည်။ 

သးွလွန်တပ် ကွး ရာဂါြဖစ်ပွား သာ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များ၏ မို န့ယ် 

(၂၅၆) တွင ်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရး လပ်ငန်းများကိ ဖး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ ် ဆာင်ရွက ်

ြခင်းအြဖစ ်ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ ပါင်း(၁၄,၇၄၂)၊ အိမ် ြခ ပါင်း (၁,၇၁၅,၀၂၆)တွင ်

လူဦး ရ(၇,၂၀၇,၂၅၆)ဦး ကာကွယ် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ဆးမတ် ဆာင်ရွက်ြခငး် 

အြဖစ် မို န့ယ် ပါင်း(၉၄) မို န့ယ်၊ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ ပါင်း (၁၀၇၆)ခ၊  အိမ် ြခ/ 
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ကျာင်း ပါင်း (၂၁,၈၀၂)၊ ကာကွယ် ပးနိင်သည့် လူဦး ရ ပါင်း (၁၅၉,၀၂၉)ဦး၊ 

ကျန်းမာ ရး ပညာ ပးခ့ဲသူ ပါင်း (၁,၆၇၂,၁၉၅)ဦး ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ဆင် ြခ ထာက် ရာဂါကင်း ဝး ရး၊ လူကန် ဆး ကးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

ပီးစီးမအ နြဖင့် တိင်း ဒသကီး(၇)တိင်း၊ နြပည် တာ် နှင့် ကရင်၊ မွန်ြပည်နယ် 

တိတ့ွင် ဆးတိက်ရန ်ရည်မှန်းလူဦး ရ စစ ပါင်း(၃၃.၄သန်း) အနက် ဆးတိက ်

ကးပီးစီးသည့် လူဦး ရ စစ ပါငး် (၂၃.၇) သန်းရိှ ပီး ဆးတိက် ပီးစီးမ 

ရာခိင်နန်းအားြဖင့် (၇၀.၉၆%)ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဈ) အမျို းသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရး စီမကိန်းအ နြဖင့် တီဘီ ရာဂါ ရှာ ဖွ ရး 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ အ နြဖင့် သလိပ်ပိး တွလူ့နာသစ် (၂၁,၃၇၈)ဦး၊ 

သလိပ်ပိး တွ  ့ ြပန်ြဖစ်လူနာ   (၂,၃၁၆) ဦး၊ ပျက်ကွက်ြပန်က လူနာ(၂၄၅)ဦး၊ 

ဆးကသမ မ အာင်ြမင် သာ လူနာ (၈၁၈)ဦး၊ သလိပ်ပိး မ တွလ့ူနာ (၂၀,၈၄၃) 

ဦး၊ က လးတီဘီ(၁၀,၈၀၉)ဦး၊ အဆတ်ြပင်ပတီဘီ လူနာ(၈,၀၂၃) ဦး၊ အြခား 

လူနာများ (၂,၄၄၆)ဦး၊ စစ ပါင်းလူနာ(၆၆,၈၇၈) ဦးတိအ့ား ကသ ပးနိင်ခ့ဲသည်။ 

(ည) အစားအ သာက်၊ ဆးဝါး၊ အလှကန်နှင့် လူသးကန်ပစ္စည်းများ ဘးကင်း 

လြခုစိတ်ချ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနသည ် အစား အ သာက် 

နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရး ဦးစီးဌာနအား ၂၂-၄-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၉/၂၀၁၃အရ အသစ်တိးချဲ  ့ ဖဲွ စ့ညး်ခွင့် ရရိှခ့ဲပါသည်။ အဆိပါဌာနမ ှ

ြပည်သူများ အရည်အ သွးြပည့်မီ၍ ဘးဥပါဒ် အန္တရာယ် ကငး်စင် သာ အစား 

အ သာက်နှင့် ဆးဝါးများ ရရိှသးစဲွ နိင် ရးနှင့် အလှကန်၊ လူသးကန်က့ဲသိ ့ သာ 

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် ဆးပစ္စည်းများ၏ အရညအ် သွးနှင့် 

ဘးအန္တရာယ ် ကင်းရှင်း ရး တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိပါ 

ကန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း၊ ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး ရာငး်ချြခငး်၊ မှတ်ပတင်ြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနငှ့် 

ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးြခင်း ကိစ္စရပ်များကိ   ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဌာနအသစ ်

ဖွင့်လှစ်ြခင်း အ နြဖင့် (၁၁-၅-၂၀၁၃) ရက် နတ့ွင ် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်း၊  

တမူး အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးရးခဲွကိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည ်။ 

(ဋ) အစားအ သာက် ကီးကပကွ်ပ်ကဲ ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း အ နြဖင့် 

အစားအ သာက် ကီးကပ်ကွပ်ကဲ ရးလပ်ငန်းများမ ှအစားအ သာက် တင်သွင်း 

ြခင်း နမူနာ (၃၁၅၀)ခ၊ အစားအ သာက် တင်ပိြ့ခင်း နမူနာ(၉၅)ခ အတွက် 
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ကျန်းမာ ရး ထာက်ခချက်/လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း၊ ြပည်တွင်းတွင်လပ်ငန်းသစ် 

အစားအ သာက် လပ်ငန်း(၁၁)ခ၊ သာက် ရသန် ့ လပ်ငန်း (၂၀)ခ၊ တိးချဲ  ့

ထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက ် လက်မှတ် လာက်ထား သာ အစားအ သာက် 

လပ်ငန်း(၁၉)ခ၊ သာက် ရသန် ့ လပ်ငန်း(၃)ခ၊ ထာက်ခချက် သက်တမး်တးိ 

ပးရန ် လာက်ထား သာ အစားအ သာကလ်ပင်န်း(၂၈)ခ၊ သာက် ရသန် ့

လပ်ငန်း(၃၈)ခတိအ့ား ထာက်ခချက်လက်မှတ်များ ထတ် ပးခ့ဲပါသည။် အစား 

အ သာက် နမူနာ(၁၉)မျိုး၊ စျးကွက်နမူနာ ကာက်ယူ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးခဲ့ ပီး 

အစားအ သာက် ထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်း(၄၀)ခအား ကွင်းဆင်းစစ် ဆးခ့ဲ 

ပါသည်။  

( ဌ) ကျန်းမာ ရးသတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်း အ နြဖင် ့တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အတွင်းရှိ ဆးရများ၏ ဆးမှတ်တမ်းဌာနမှ ဆးမှတ်တမး်ထိန်းများအား 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ရာဂါသ ကတ (International Classification of 

Diseases (ICD-10) ြပုလပ်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာအသးချ ဆးမှတ်တမ်းစနစ ်

(Computer Assisted Medical Record System-CAMRS) သင်တန်းနှင့် 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများကိ ကျင်းပြပု လပ်ခဲ့ပါသည်။  

(ဍ) e-Health လပ်ငန်းအ နြဖင့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာကွန်ယက်စနစ် 

အ ြခခသ ဘာတရားများ နားလည် စရန ်  ရည်ရွယ်၍ ဝန်ထမ်းများအား 

ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်စနစ် အ ြခခြပုြပင် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

သင်တန်းပိခ့ျြခင်း၊ Geographical Information System (GIS) စနစ် 

အသးြပု၍ ကျန်းမာ ရးတည် နရာြပ ြမပများ ရးဆွဲြခင်းကိ ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိရာ ကရင်ြပည်နယ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း)၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(အ ရှ ပိ့င်း)၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီးတိတွ့င် ဆးရ၊ ကျန်းမာ ရး 

ဌာန၊ ကျန်းမာ ရး ဌာနခဲွတိ၏့ Geo-database နှင့် တည် နရာြပ ကွန်ပျူတာ 

ြမပများအား တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် အလိက်၊ မို န့ယ် တစ်ခချင်းအလိက်  

ြပုစ ရးဆွဲခဲ့ ပီး မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ နြပည် တာ်တိအ့တွက် Geo-database နှင့် 

တည် နရာြပ ကွန်ပျူတာ ြမပများအား တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ မို န့ယ် 

တစ်ခချင်း အလိက် ြပုစ ရးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ 
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(ဎ) အ ြခခ/အဓိက ဆးဝါးများ၊ ကာကွယ် ဆးနှင့် တိင်းရင်း ဆးဝါးများကိ 

လ လာက်စွာ ရရိှ စ ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိ ဆးသိ လှာင် ရးဌာနမ ှ

ကျပ်သန်း ပါင်း ၁၄,၈၃၆ ၊ FEC ၅၇၂၁၀ နှင့် US$ ၁၃,၄၈၁,၉၃၉ တန်ဘိးရှိ 

ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်းများကိ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် ဆးရအသီးသီးသိ ့  ခွဲ ဝ 

ြဖန်ြ့ဖူးခဲ့ပါသည်။ 

(ဏ) ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းလိင်စင် ခွင့်ြပုြခင်းအ နြဖင့် လိင်စင် လာက်ထားမများအ ပ  လပ်ငန်း 

လိင်စင်(ယာယီ) ခွင့်ြပု ပးမ စစ ပါင်းမှာ အထူးက ဆးခန်း (၄၇၅)ခန်း၊ ဆးရ 

(၁၇၆)ရ၊ သားဖွားခန်း(၁၇)ခန်း၊ ရာဂါရှာ ဖွ ရး လပ်ငန်း(ဓာတ်ခွ)ဲ (၁၅၂)ခန်း၊ 

ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပ်ငန်း (ဓာတ်မှန)် (၁၁၅) ခန်း၊ သူနာြပုစ ရး ဂဟာ(၁) ခ၊ 

ကျန်းမာ ရး အကျို း ဆာင်လပ်ငန်း (၁၃)ခ၊ အ ထွ ထွကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း 

(၁၂) ခ တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

(တ) နိင်ငတကာအဖဲွအ့စညး်များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအ နြဖင် ့ သစ တးလျ 

နိင်င Royal Adelaide Hospital အဖွဲသ့ည် ြမန်မာမျက်စိက ဆရာ၀န်များ 

အဖဲွန့င့်ှ ပူး ပါငး်၍လညး် ကာင်း၊ ြပင်သစ်နိင်င AMFA အဖွဲ မ့ှ က လးအရးိ 

အထူးက ဆရာ၀န်ကးီနှင့် မ့ ဆးအထူးက ဆရာ၀န်ကီးတိသ့ည် ြမန်မာ 

ဆရာ၀န်ကီးများ အဖွဲ န့ှင့် ပူး ပါင်း၍လည်း ကာင်း၊  ြပင်သစ်နိင်င AMFA မ ှ

နှလးခွဲစိတ်က ဆရာ၀န်ကီး ဦး ဆာင် သာအဖဲွ ၊့ ဂျပန်နိငင် Department of 

Endoscopy, Nagoya University အဖွဲ ၊့  ဗီယက်နမ်နိင်ငမှ နှလးအထူးက 

ဆရာ၀န်ကီးတိသ့ည် ြမန်မာနိင်ငမှ ဆရာ၀န် ကီးအဖဲွတ့ိနှ့င့် ပူး ပါင်း၍ ခွဲစိတ ်

ကသမများ၊ သင်တန်းပိခ့ျမများ ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ 

(ထ) ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉြ်ဖင့် 

“အစိးရကျန်းမာ ရးအသးစရိတ်ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းလပ်ငန်း”အစညး်အ ဝး၊ 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာ ရးအဖွဲတ့ိ ့ ပးူ ပါင်း စီစဉ်မြဖင့် 

ကျန်းမာ ရးမူဝါဒနှင့် စီမကိန်း ြပန်လည် သးသပ်စိစစ် ရးဆိင်ရာ အက ပး 

ဆွး နးွပွဲ (Health Policy and Meeting)၊ ကျန်းမာ ရး မူဝါဒများ 

စိစစ် လ့လာ အကြပုသည့်လပ်ငန်း (Technical Consultation Meeting  on  

Myanmar  Health  Systems  in    Transition  Series  (Myanmar  Hits) 

အစည်းအ ဝး တိက့ိ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ 
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(ဒ) တိင်းရငး် ဆးပညာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် နြပည် တာ် အမျိုးသား 

ပရ ဆးဥယျာဉ်ကိ မူလ(၂၂.၇၇) ဧကမှ (၁၉၆.၄) ဧကအထိ တိးချဲ ့ပီး တိင်း ဒသ 

ကီးများနှင့်ြပည်နယ်များမှ ရှားပါးပရ ဆးပင်များ အပါအဝင် ပရ ဆးပင ်အမျိုး 

အစား ပါင်း(၄၆၅)မျိုး၊ အပင်အ ရအတွက် စစ ပါင်း(၁၂၀၀၀) ကျာ် စ ဆာင်း 

ထားရှိနိင်ခဲ့ ပီး ၄င်းတိအ့နက် (၆၇၀)ပင် ကိ ြမချ စိက်ပျို းထားရှိခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါ 

သည်။  

(ဓ) အ ြခခသ တသန၊ အသးချသ တသနနှင့် ကျန်းမာ ရးမူဝါဒ၊ ကျန်းမာ ရး 

စနစ်ဆိငရ်ာ သ တသနများကိ ဟန်ချက်ညီညီ တိးြမင့် ဆာင်ရွက် ရးအတွက ် 

စက်မဇန်များမှ စွန်ပ့စ် သာ ရများ စီးဆင်းရာ ြမစ် ကာင်းများမှ ရနမူနာယူရန ်

နရာများကိ လ့လာလျက်ရှိ ပီး စက်ြဖင့် တိင်းတာနိင်ရန ် စမ်းသပ်လျက်ရှိပါ 

သည်။ 

(န) ြမန်မာနိငင်အတွင်း ငှက်ဖျား ရာဂါပိးအဓိကသယ် ဆာင် သာ Anopheles 

dirus (baimaii) ြခင် ၏ ဒသအလိက် မျို းရိးဗီဇကဲွြပားမကိ သိရိှနိင်ရန်အတွက် 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန် မိ့ုန့ယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ တမူး မိုန့ယ်နှင့် ကသာ 

မို န့ယ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ လာင်းလ မို န့ယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

မိးကတ် မို န့ယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ မဒမို န့ယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် လားရး မို န့ယ်တိမ့ှ 

ဖမ်းယူရရှိခဲ့ သာ A.dirus (baimaii) ြခင်များအား မန်ချက်စတာတက္က သိလ်သိ ့

ပိ ့ ဆာင်ခဲ့ ပီး၊ Molecular genetic analysis စိစစ်မကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ 

သည်။ 

(ပ) ဆးသ တသန ဦးစီးဌာန(အထက်ြမန်မာြပည်မှ) ြပင်ဦးလွင် မိုန့ယ် အတွင်းရှိ 

နမိးနီးယား အဆတ် ရာင် ရာဂါြဖင့် ဆးရတက် န သာ က လး များတွင ်

တွရ့ သာ သတ္ထ ုဓာတ် ြပာင်းလဲမများအား လ့လာြခင်း၊ မန္တ လးခရိင်အတွင်း 

ရိှ သွးလွန် တပ် ကွး ြခင်ကျား (Aedes Aegypti)၏ ပိးသတ် ဆးအာနိသင် 

ယဉ်ပါးမရှိ/မရိှကိ ဓာတ်ခွဲခန်း အတွင်း စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အထက်ြမန်မာ 

ြပည်ရှိ ရွးချယ်ထား သာ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များရိှ ဆးရများတွင ်

HIV ရာဂါကသ ရးနှင့် စာင့် ရှာက် ရးလပ်ငန်းများ အ ပ တွင် လူနာများ၏ 

သ ဘာထားအြမင ် လ့လာသည် ့သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ြမန်မာနိငင် အသက်ငါးနှစ် အာက် က လးများ သဆးရြခငး် အ ကာင်းအရင်း 

များအား လ့လာြခင်း၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ ချမ်း အးသာစမို န့ယ်၊ ရန်မျိုးလ 
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ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ  အိမ် ထာင်စများ၏ ကျန်းမာ ရးအသးစရိတ ်  စစ်တမး် 

ကာက်ယူြခင်း၊ ဆယ် ကျာ်သက ်တက္က သိလ် ကျာင်းသားများ လိင်ဆိင်ရာ အြပု 

အမူနှင့် ကိယ်ဝန်တား ဆးသးစွဲမတိက့ိ လ့လာြခင်း သ တသနတိ ့ ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဖ) (၂၇)ကိမ် ြမာက ် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပို င်ပွဲတွင ် ယှဉ် ပို င်မည့်  

အားကစားသမားများအား တားြမစ် ဆးဝါးသးစဲွမရိှ/မရိှ စစ် ဆးမည့် တားြမစ်

ဆးဝါးစစ် ဆးသည့် အဖဲွ  ့ (Doping Control Team) ကိ ကူညီ ဆာင်ရွက် 

ပးမည့်သူများ (Chaperon) အြဖစ် တာဝန် ပး လ့ကျင့်ရန် အတွက် 

ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူ(၁၀၀)ဦး တိ၏့ အမည်စာရင်းအား ရွးချယ်၍ 

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိခ့ဲ့ပါသည်။ 

 ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန။ မျို းဆက်သစ်အနပညာရှင်များြပုစပျို း ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း 

အ နြဖင့် အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့် အနပညာတက္က သိလ် (ရန်ကန)်တွင် ကျာင်းသား၊ 

ကျာင်းသ ူ ၄၈၄ ဦး၊ အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့် အနပညာတက္က သိလ်(မန္တ လး)တွင ် ကျာင်း 

သား၊ ကျာင်းသ ူ ၂၀၀ ဦး၊ အနပညာအထက်တန်း ကျာင်း (ရန်ကန)်တွင ် ကျာင်းသား၊ 

ကျာင်းသ ူ ၁၀၆ ဦးနှင့် အနပညာအထက်တန်း ကျာင်း (မန္တ လး)တွင ် ကျာင်းသား၊ 

ကျာင်းသ ူ၇၆ ဦး ကိ ပညာသင်ကား ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(က) ြမန်မာ့ ရှး ဟာင်း ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်း 

များအ နြဖင့် စစ်ကိင်း ဒသ၊ ပဂ ဒသ၊ မန္တ လး ဒသ၊ ရဘိ-ဟန်လင်း ဒသ၊ 

ဘားအ ဒသ၊ ြမာက်ဦး ဒသ၊ တ ကာင်း ဒသ၊ ဗိဿနိး ဒသများရိှ 

ရှး ဟာင်းဘရားများ၊ လဏ်များရှိ နရ ဆး ရးပန်းချီများ၊ ကျာက်စာရနှင့် 

ကျာက်စာချပ်များ၊ ဂူဘရားများ၊ အက်ကဲွ ကာင်းများ၊ ကန်းများနှင့် 

ကး ခတ်၊ သ ခတ် သမိငး်အ ထာက်အထား ရပ်ကင်းများအား ဓာတ ဗဒ 

နည်းြဖင့ ်ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) ြမန်မာ့ြဒပ်မဲ ့ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ်များအား ကမ္ဘာ့ြဒပ်မဲ့ အ မွအနှစ်စာရင်း သိ ့

တင်သွင်းနိင် ရးအတွက် တာင်ကီး ဒသ၊ လိွုင် ကာ် ဒသ၊ ကျို င်းတ ဒသ၊ 

မန္တ လး ဒသတိတွ့င ် ရှး ဟာင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများ၊ ပပရပိဒ်များ စာရင်း ကာက် 

ယူြခင်း၊ တိင်းရင်းသား ရိးရာယဉ် ကျးမ ဓ လ့ထစများနှင့် လက်မပညာရပ်များ 

ကိ သ တသနြပု မှတ်တမ်းတင်ခ့ဲပါသည်။ 
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(ဂ) သမိင်းသ တသန လပ်ငန်းများအ နြဖင့ ် ြမန်မာ့နိင်င ရးသမိငး်(၁၉၄၅-၁၉၄၈)၊ 

ြမန်မာ့သတ္ထ ု ခတ်ကာလ ( ကး ခတ်၊ သ ခတ)် သမိင်း၊ ြမန်မာသမိင်း 

သ တသနစာ စာင် အမတ်ှ (၂၄) စာအပ်များ ပနှိပ်ထတ် ဝခဲ့ ပီး၊ မာ်ကွန်း 

ဌာနတွင ် စ ဆာင်းထားရှိသည့ ် ဖလင်လိပ ် (၅၂)လိပ၊် အသသွင်းတိပ် ခွ (၁၀၉) 

ခွ၊ မဟာမနိတတိင်း အတွင်းရိှ ကျာက်စာမင်ကူးချပ် ရ (၈၄)ချပ ် တိအ့ား 

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သိ ့ ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 အမျို းသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန်ကီးဌာန။    နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သူ 

တိ၏့လူမစီးပွား လျင်ြမန်စွာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရးအတွက် မူဝါဒ(၉)ရပ်ြဖင့် ဦးတည် ဆာင်ရွက် 

လျကရိှ်ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလကန်အထိ လပ်ငန်းစဉ်များ 

ချမှတ်၍ အာက်ပါအတိင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည-် 

(က) လက်ရိှအသးြပု န သာ ၁၉၆၈ ခနှစ်၊ အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ်မှ ၂၀၀၈ ခနှစ် 

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်သိ ့ ြပာင်းလဲ ရးအတွက် သင်တန်းများ ပးြခငး်၊ 

ကာက်ယူရရိှသည့် ကိန်းဂဏန်းများကိ ကွန်ပျူတာ ပရိဂရမ်များြဖင့် စမ်းသပ် 

စာရင်း ရးသွင်းြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) က စီမကိန်းတာ၀န်ယူသည့် ၀န် ကီးဌာနများနှင့် ဒသန္တရစီမကိန်း တာ၀န်ယ ူ

သည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျားမှ နိင်ငပိင်၊ ပဂ္ဂလိက နှင့်အသငး် 

အဖွဲ မ့ျားအတွက် ကာက်ယူထားသည့် စာရငး်များက ိ ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ 

အမျိုးသားဘက်စ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး စီမကိန်း ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) ဌာနဆိင်ရာများ နှင့် ဒသန္တရဆိင်ရာများမှ စာရင်းများရယူ စစည်းထတ်ြပန် ြခင်း၊ 

စာရင်းအင်းများမှန်ကန် စ ရးအတွက ် လိအပ်မည့်စစ်တမ်းများ ကာက်ယူြခင်း၊ 

လူမစီးပွားအညန်းကိန်းများ က ပါင်းစ ထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက် ဌာန အသီး 

သီး နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ နိင်ငတကာ  စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ကိက်ည ီ

မကိ စိစစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာရင်းအင်း ဥပ ဒအား ခတ်နှင့် လျာ်ညီစွာ 

ြပင်ဆင် ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) စီမကိန်း ရးဆဲွ ရးဦးစီးဌာနနှင့် Action Aid Myanmar တိ ့ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်သည့် ြပည်သူအများ ပူး ပါင်းပါဝင်မရိှ သာ အာက် ြခမ ှ စီမကနိး် 

ရးဆဲွြခင်းဆိင်ရာ အလပရ် ဆွး နွးပွဲများကိ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။  

(င) မာ်ကွန်း ဥပ ဒအသစ် ရးဆွဲ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် နိင်င တာ်၏ မှတ်တမ်း 

များ ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်ြခငး်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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(စ) ြမန်မာနိငင် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာမ်ရှင်သိ ့ ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒနှင့ ်

နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒတိန့င့်ှအညီ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပလာ သာ 

စက်မနှင့် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်း(၄၃)ခ၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း (၃၉)ခ၊ CMP 

လပ်ငန်း (၅၅)ခ၊ ဟိတယ်လပ်ငန်း(၁၀)ခ နှင့် သ ဘာကျင်း လပ်ငန်း(၁)ခ၊ 

စစ ပါင်း ပဂ္ဂလိက ရငး်နီှးြမုပ်နှမ(၁၄၈)ခတိ၏့ စီးပွား ရး ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ 

စိစစ် ပီး တွရ့ှိချက်များကိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သိ ့ အ ကာင်း 

ြပန်ကားခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန ်ဗဟိအဖွဲ  ့ပဉ္စမအကိမ် ြမာက် ညိနင်း အစည်းအ ဝးကိ 

၂၃-၉-၂၀၁၃ တွင ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ 

ကာ်မတီနှင့် သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီကိ ၁၀-၉-၂၀၁၃ 

တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၃) နှင့် (၂/၂၀၁၃)ြဖင့် ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ 

ပါ သည်။ ြမန်မာအစိးရနှင့် အ မရိကန် ြပည် ထာင်စအစိးရတိအ့ကား ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမ ဆွဲ ဆာင် ပးြခင်းဆိင်ရာ သ ဘာတူစာချုပ်က ိ ၂၁-၅-၂၀၁၃ တွင ်

အ မရိကန်နိင်င၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် လက်မှတ် ရးထိးခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) UNCTAD National Workshop on FDI Statistic in Myanmar; Survey 

Methodologies in Collecting Data on FDI and TNC Activities ကိ ၁၆-

၇-၂၀၁၃ မှ ၁၉-၆-၂၀၁၃ အထိ နြပည် တာ် ရနန်း တာ်ဟိတယ်တွင် ကျင်းပခ့ဲ 

ပါသည်။ Euromoney Myanmar Global Investment Forum ကိ ၁၀-၉-

၂၀၁၃ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၃ အထိ နြပည် တာ်တွင် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ 

(ဈ) အ ရှအ့ာရှ ဒသ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးဖိရမ ် (World Economic Forum on East 

Asia 2013)ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ ် ဇွနလ်(၅)ရက် မ ှ (၇)ရက် နအ့ထိ ြမန်မာ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကွန်ဗန်းရှင်းဗဟိဌာန၊ နြပည် တာ်တင်ွ ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ 

(ည) ြမန်မာ-ယူနီဆက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး နိင်ငဆိင်ရာ လပ်ငန်းအစီအစဉ် 

၂၀၁၁-၂၀၁၅ ကာလဝက် ြပန်လည်သးသပ် ရး အစည်းအ ဝးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

သက်ဆိင်ရာ (MTR-Organizing Committee) အစည်းအ ဝးကိလည်း 

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

(ဋ) ြမန်မာနိင်ငဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ်

အစိးရဘက်မ ှက အလိက် လပ်ငနး်အဖဲွမ့ျား (Sectoral Working Groups - 
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SWGs) အစည်းအ ဝးကိ ၆-၅-၂၀၁၃ နှင့် ၅-၇-၂၀၁၃ ရက် နမ့ျားတွင် ကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။ 

(ဌ) အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို း တိးတက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝး 

ခန်းမတွင် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ လပ်ငန်းက အဖွဲ မ့ျား ပါ ဝင် သာ 

(Sectoral Strategy Development Framework) ရးဆဲွ ရး အတွက် 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ၂၂-၉-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင် လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာအစိးရ 

ဘက်မှ လပ်ငန်းက  အဖွဲ မ့ျားပါဝင် သာ (Sectoral Working Groups - 

SWGs) အစည်းအ ဝးကိ ၅-၇-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် လည်း ကာင်း၊ အာဆီယ 

အသိက်အဝန်း ( အအီးစီ) ၂၀၁၅ ြပည့်မီ ရးနှင့် ၂၀၁၄ ခနှစ် အာဆီယဥက္က ဌ 

အြဖစ် အာင်ြမင်နိင် ရးအတွက် အာဆီယ ဒသတွင်း ထတ်လပ်မနှင့် စျးကွက် 

ယှဉ် ပို င်နိင်စွမ်း ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်း စီမချက်ပါ လပ်ငန်း ကာ်မတီ အစည်း 

အ ဝးကိ ၃၀-၄-၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငနှင့် အာဆီယနှင့် 

အ ရှအ့ာရှစီးပွား ရး သ တသနဌာန(အီရီယာ)တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

သည့် (MCDV) စီမချက် လ့လာမ အစည်းအ ဝးကိ ၂၈-၅-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ်

လည်း ကာင်း ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အာဆီယအသိက်အဝန်း ( အအီးစီ)အတွက် 

အသင့် ြပင်ဆင်ရန် အ ထာက်အကူ ပးနိင်သည့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲက ိ             

၄-၉-၂၀၁၃ မှ ၅-၉-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ အမျိုးသား စီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန်ကီးဌာနတွင ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နိင်ငြခားအကူအညီ စီမခန်ခ့ွဲမ 

လပ်ငန်း ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးကိ ၉-၉-၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် သမ္မတရး(၃)၌ 

ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။  

 အလပ်သမား၊ အလပ်အကိင်နှင့်လူမဖူလ ရးဝန်ကီးဌာန။ အစိးရ၊ အလပ်ရှင် နှင် ့

အလပ်သမား(၃)ဦး (၃)ဖလှယ်ပူး ပါင်း ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးသည့် အသွင်သ ာန်ြဖင် ့

လပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။ အလပ်သမားများ၏ ရပိင်ခွင့်များကိ 

ြပဌာန်းထားသည် ့ ဥပ ဒများနှင့်အညီ အကျိုးခစားခွင့်များရရိှ ရး၊ လူမ ရးရပိင်ခွင့်များ 

ခစားခွင့် ရရိှ ရးတိအ့တွက် ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် အလပ်ရှင်၊ အလပ်သမား 

အြငင်းပွားမများကိလည်း ညိနင်း ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။    

(က) ရန်ကင်း မို န့ယ်ရိှ ကမ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရး သင်တန်း ကျာင်းတွင် The 

Organization for Educational Resource and Technological Training 

(ORT) အဖွဲ န့ှင့်ပူး ပါင်း၍ ကမ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရး သင်တန်းများ၊ ရန်ကန် မို  ့
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တွင် ဖင့်ွလှစ် န သာ ဆွစ်ဇာလန်နိင်င အ ြခစိက် အသက် မွးမ အတတ်ပညာ 

သင်တန်း ကျာင်း Centre for Vocational Training (VT Myanmar)တိက့ိ 

ဖွင့်လှစ် ရးကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 

(ခ) လပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှင့် ကျာင်းအပးီ လပ်ငန်းခွင် ဝင် ရာက်မ အကူး 

အ ြပာင်း ဆန်းစစ်ြခင်းစစ်တမ်း ကာက်ယူနိင် ရးအတွက် လပ်ငန်းအစည်း 

အ ဝးများ ြပုလပ်ခဲ့ ပီး၊ အလပ်သမားအလပ်အကိင်နင့်ှ လူမဖူလ ရး ဝန် ကီးဌာန 

နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အလပ်သမား ရးရာအဖွဲ တိ့အ့ကား ချုပ်ဆိမည့် နားလည ်

မ စာခန်လာ ရးထိးနိင်ရန ်ြပငဆ်င် ဆာငရွ်က်လျက ်ရိှ ပါသည်။ 

(ဂ) ၁၉၅၄ခနှစ်၊ လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒသည် ခတ်နှင့် လျာ်ညီမ မရိှ တာသ့ြဖင့် 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒနှင့် ညီညွတ် သာဥပ ဒ ြဖစ် စရန် 

လည်း ကာင်း၊ ASEAN Charter နှင့် သဟဇာတ ြဖစ် စရန် လည်း ကာင်း၊ 

ILO Conventions များ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စနန်းများ နှင့် ညီညွတ် စရန ်

လည်း ကာင်း ြပင်ဆင် ရးဆဲွခ့ဲ သာ ၂၀၁၃ခနှစ်၊ လူမဖလူ ရး ဥပ ဒအား 

အတည်ြပုခ့ဲ ပးီ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါသည်။  

(ဃ) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရိှ ရးခွဲ (၅) မဂလာဒစက်မဇန်နယ် ြမမ ှ စတင်ကာ          

ရးခွဲ ပါင်း (၇) ရးမှ ဌာန ပါင်း (၂၄၈၀) ဌာန ရိှ အာမခအလပသ်မား ပါင်း 

(၁၃၄၈၂၀)ဦးတိ၏့ လက် ဗ ွနှင့် ဓာတ်ပများက ိ စက်ရ၊ အလပ်ရများ အ ရာက် 

ကွင်းဆင်းရယူနိင်ခဲ့ပါသည်။ အာမခအလပ်သမား (၄၁၂၀၂) ဦး လက်ဝယ်သိ ့

Smart Card များ ထတ် ပးနိင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာန။ လူမ ရး 

ြပဿနာများ ကိုတင်ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ တစ်မျို းသားလးက့ခိင် ရး နှင့် ပညာရည ်

ြမင့်မား ရးတွင် လူမ ရးချို တ့ဲ့သူများ ပါဝင်နိင် စ ရး၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ထိခိက ်

ဆးရးမ လျာ့ပါး ရးအတက်ွ စီမခန ့်ခဲွမလပ်ငန်းများကိ စနစ်တကျ ထိ ရာက ် လျင်ြမန်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(က) တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ် လူငယ်ရိပ်သာ (၇၀)ခကိ ဖွင့်လှစ် ပီး၊ 

လူငယ်ရိပ်သာများအား လူမ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပရိ ဘာဂ နှင့်အားကစား 

ပစ္စည်းများကိ ထာက်ပ့လျက် ရှိပါသည်။ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

တွင် စတနာမူလတန်း ည ကျာင်း(၈၉) ကျာင်းဖွင့်လှစ် ပီး၊ ကျာင်းသား 

ပါင်း (၅၅၀၇)ဦးကိ မူလတန်းပညာရပ်များ သင်ကားလျက ် ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ် လူငယ်သင်တနး် ကျာင်းနှင့် အမျို း 

သမီးများ သင်တန်း ကျာင်း (၁၀)ခ ဖွင့်လှစ် ပီး ပျမ်းမအားြဖင့် လူငယ် 

(၁၄၂၂)ဦး လက်ခ၍ ကျာင်းပညာသင်ကားြခင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ  

ကာင်းမွန်လာ အာင် ဆးမြပုြပင် ပးြခင်း၊ အသက် မွး၀မ်း ကျာင်း 

ပညာသင်ကား ပးြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ လူငယ်အမျိုးသား/ 

အမျိုးသမီး (၂၇၈) ဦးကိ မိဘအပ်ထိန်းသူထ ြပန်လည်အပ်နှ ပးြခင်း၊ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာ ရးနှစ်အတွက ် လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရိှ သင်တန်း 

ကျာင်း/ ဌာနငယ်များမှ ပညာသင်ကား န သာ မူလတန်း ကျာင်းသား 

(၄၄၄) ဦး၊ အလယ်တန်း ကျာင်းသား (၃၀၈)ဦး၊ အထက်တန်း ကျာင်း 

သား(၅၄) ဦး နှင့်တက္က သိလ် ကျာင်းသား (၄)ဦးတိအ့တွက် မူလတန်း(၁)ဦး 

(၈၀၀၀) ကျပ်၊  အလယ်တနး် (၁၂၀၀၀) ကျပ်၊ အထက်တန်း (၁၅၀၀၀) 

ကျပ်နှင့် တက္က သိလ်(၁)ဦး (၂၀၀၀၀)ကျပ် စစ ပါင်း ပညာသင်စရိတ်  

ကျပ်သနး်  ၈.၁၄၅  ကိ  ခွဲ ဝ ထာက်ပ့ ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) အစီရင်ခသည့် ကာလအတွင်း တရတ်နိင်ငသိ ့ လူကန်ကူးြခင်းခရသူ 

(၆၀)ဦး၊ ထိင်းနိင်င သိ ့လူကနကူ်းြခင်းခရသူ(၂၆) ဦး၊ အင်ဒိနီးရှားနိင်ငသိ ့

လူကနကူ်းြခငး် ခရသ ူ (၇၀) ဦးတိအ့ား မိဘရပ်ထ ြပန်လည်အပ်နှခဲ့ပါ 

သည်။  

(ဂ) တိင်း ဒသကီးများနှင့် ြပည်နယ်များအတွင်း ဘိးဘွားရိပ်သာ (၆၂)ခ တွင် 

ဘိးဘွား ပါင်း (၂၁၇၈) ကျာ်ကိ စာင့် ရှာက်ထားပါသည်။ ြပာင်းလဲလာ 

သာ ြမန်မာ့လူအ့ဖွဲ အ့စည်း၏ အသွင်၊ အြမင်များအား ထာကရ်၍ 

ရိပ်သာအ ြခြပု နှင့် ရပ်ရွာအ ြခြပု စာင့် ရှာက် ရး နည်းစနစ ် (၂) မျိုး 

လး ရာစပ်ထား သာ သက်ကီးရွယ်အိ နပ့င်ိး စာင့် ရှာက်မ ဂဟာ 

(Day Care Centre for Aged)ကိ ရန်ကန် မို ၊့ အမတှ်(၆၄)၊ ကမ္ဘာ အး 

စတီလမ်း၌ ဖွင့်လှစ်၍ ရန်ကန်တိင်းအတွင်းရှိ အသက(်၇၀) နှင့်အထက် 

လူမ ရးအရ အထီးကျန် န သာ သက်ကီးရွယ်အိ (၃၀)ဦး ြဖင့် စတင ်

ဆာင်ရွက်ရန်စီစဉ်လျက် ရှိပါသည။် 

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများြပုစ စာင့် ရှာက် ရး ဂဟာကိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိ ပီး၊ 

လူမ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန လက် အာကရိှ် ဌာနငယ်၊ သင်တန်း ကျာင်းများမှ 

မသန်စွမ်းက လးများနှင် ့ ဉာဏ်ရည်မမီသူများအား ြပုစ စာင့် ရှာက် 
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လျက်ရှိရာ က လး (၆၂) ဦးကိ ြပုစ စာင့် ရှာက်လျက ် ရှိပါသည်။ 

ဉာဏ်ရည်မမီနင့်ှ ကိယ်အဂါ မသန်စွမ်းသူ က လးများ အတွက် မသန်စွမ်း 

သက်ငယ် သင်တန်း ကျာင်းကိ ရန်ကန် မို တ့ွင် ဖွင့်လှစ်ထား ပီး၊ ကျာင်း 

သား (၂၁၈) ဦးကိ လ့ကျင့် ပးလျက်ရှိပါသည်။ နစ့ဉလ်ပရှ်ား သွားလာ 

မ၊ လူမဆက်ဆ ရးနှင့် အကို အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း ပညာများ 

သင်ကား ပးလျက်ရိှပါသည။် မသန်စွမ်း သက်ကီးသင်တန်း ကျာင်း ကိ  

ရန်ကန် မိုတွ့င် ဖွင့်လှစ်ထား ပီး၊ သင်တန်းသား (၉၃) ဦး လက်ခထားရှိ၍ 

စက်ချုပ်၊ ရဒီယိ အီလက်ထ ရာနစ်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ ပိးဇာ ပနှိပ် 

သင်တန်း၊ ဆပင်ညပ် သင်တန်းများနှင့် ဓါတ်ပ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် 

သင်ကား ပးလျက် ရိှပါသည်။ ရန်ကန် မို ရိှ့ မျက်မြမင် ကျာင်းတွင် 

ကျာင်းသား (၁၃၂)ဦးကိ လက်ခ စာင့် ရှာက်ထား ပီး၊ မျက်မြမင် 

လကစ်မ်းစာ ပ Braille ြဖင့် ကျာင်းပညာ သင်ကား ပးြခင်း၊ 

ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ လ့ကျင့်သင်ကား ပးြခင်း၊ ဂျပန်စာ နှင် ့

စကား ြပာ၊ အဂလိပ်စာနှင့် စကား ြပာ လ့ကျင့် သင်ကား ပးြခင်း၊ 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း ပညာရပ်များအြဖစ် ကိမ်ထိးြခင်း၊ တြမကစ်ည်း 

ြပုလပ်ြခင်း၊ အနှိပ်သင်တန်း၊ သိး မးထိးသငတ်န်းများ သင်ကား ပး 

လျက်ရှိပါသည်။ မျကမ်ြမင် ကျာင်း(စစ်ကိင်း)တွင် ကျာင်းသား/ 

ကျာင်းသ ူ (၆၆)ဦးကိ စာင့် ရှာက်ထား ပီး၊ အတန်းပညာနှင့် အသက ်

မွး၀မ်း ကျာင်း ပညာရပ်အြဖစ် ကိမ်ထိးလပင်န်း ပညာကိ သင်ကား ပး 

လျက်ရှိပါသည်။ နားမကား သာ က လးများ ကျာင်း(မန္တ လး)တွင ်

ကျာင်းသား (၁၉၀)ဦး ရှိ ပီး၊ Sign Language ြဖင့် ကျာင်းပညာ 

သင်ကားြခင်း၊ အသက် မွး၀မ်း ကျာင်း ပညာရပ်များ သင်ကားြခင်း 

တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(င) မူးယစ် ဆးြဖတ် ပီးသူများအား ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးတွင် ရန်ကန်၊ 

မန္တ လး၊ လားရး၊ ြမစ်ကီးနားနှင့် တာချီလိတ ် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး 

စခန်းတွင် စစ ပါင်းသင်တန်းသား (၂၅၈)ဦးအား ဆာင်ရွက် ပးလျက် 

ရိှပါသည်။ ရြပည်သာလူငယ်များြပုစ ပျိုး ထာင် ရးဌာနတွင ် မိဘအပ ်

(သီးသန်)့ သင်တန်းသား(၂၉)ဦးကိ လက်ခ စာင့် ရှာက ် ပးလျက် 

ရိှပါသည်။ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးစခန်း အသီးသီးမှ သင်တန်းဆင်းများ 
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အား ပတ်၀န်းကျင ်အသိင်းအဝိင်းအတွင်း ၀င်ဆ့နိငရ်န်အတွက် စတနာ ့

၀န်ထမ်းမူးယစ် ကးီကပ် ရးမှူး အသင်း၏ ကူညီမြဖင် ့ ဆာင်ရွက် 

ပးလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကန် မို ၊့ တာချီလိတ် မို ၊့ ကျို င်းတမို ၊့ မန္တ လး မို  ့

နှင့်လားရး မိုတွ့င် စစ ပါငး်(၁၅၄)ဦး အား နာက်ဆက်တဲွ စာင့် ရှာက်မ 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

(စ) HIV / AIDS ရာဂါ ဝဒနာ ခစား နရ သာ က လးသူငယ်များအား 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး လပ်ငန်းအား လူမ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် 

UNICEF တိပ့းူ ပါင်း၍ ြပည် မို ၊့ မာ်လမို င် မို န့ှင့်မရွာ မိုမ့ျားတွင် ၂၀၁၃ 

ခနှစ်မှ စတင်၍ ဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်လျက်ရိှပါသည်။  

(ဆ) သင်တန်း ကျာင်းအ ြခြပုလပ်ငန်းအြဖစ် လူငယ်သင်တန်း ကျာင်း (၁၀) 

ခတွင ် က လးဦး ရ ကျား(၁၀၇၉)ဦး၊ မ(၃၄၃) ဦး၊ စစ ပါင်း (၁၄၂၂) 

ဦးကိ လက်ခ စာင့် ရှာက ် ပးလျက်ရှိပါသည။် သင်တန်း ကျာင်းမ ှ

က လးများအား မိသားစထ ြပန်လည်အပ်နှနိင် ရးအတွက ် Terre def 

hommes-L အဖဲွအ့စညး်မှ မိသားစြပန်လည ် ပါင်းစညး်နိင်ရန် 

နာက် ကာင်း ရာဇ၀င် လ့လာြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ 

က လး (၆၁)ဦး အတွက် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဇ) ငှက် အာ်စမ်း လူငယ်သင်တန်း ကျာင်းမ ှ က လး(၁၅)ဦးအား အလပ ်

အကိင်ရရှိရန ် နှင့် လူအ့သိက်အဝန်းအတွင်း ြပန်လည်၀င်ဆ့နိင် စရန ်

အတက်ွ Group Home ပစြဖင့် နထိင် စ ပးီ အသက် မးွ ၀မး် ကျာင်း 

သင်တန်းများြဖင့် လ့ကျင့် ပးလျက ် ပနှိပ်လပ်ငန်းတွင် အလပ်အကိင် 

ရှာ ဖွ ပးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကန် မို  ့ လူမဝနထ်မ်း အတတ်သင်သိပ္ပ ကျာငး် 

တွင် Adolenscent Counselling ကိ သင်တန်းသား(၂၅)ဦးြဖင့် 

သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် Counselling Training of Trainer 

သင်တန်းကိ သင်တန်းသား(၃၀)ဦးြဖင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Shelter  Self  

Improvement အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲရာ၊ သင်တနး်သား/ 

သူ (၁၇)ဦးသည ်  Shelter Visit အြဖစ် ကျိုင်းတ အမျိုးသမီး သက် မွး 

အတတ် ပညာသင် ကျာင်း၊ မူဆယ် လူကန်ကူးခရသူများ ယာယီ စာင့် 

ရှာက် ရး ဂဟာ၊ မန္တ လးအမျိုးသမီး သက် မးွအတတ်ပညာသင် 

ကျာင်း၊ ရန်ကန ်အမျိုးသမီး သက် မွးအတတ်ပညာသင် ကျာင်းတိသ့ိ ့
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သွား ရာက ် လ့လာကပီး ရန်ကန် မို  ့ လူမဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပ 

ကျာင်း၌  Shelter Visit  Wind Up  အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

(စျ)  လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် JICA တိပ့းူ ပါင်း၍ ရန်ကန် မို ၊့ လူမဝန်ထမ်း 

အတတ်သင် သိပ္ပ ကျာင်းတွင် Trafficking Training of Trainer 

သင်တန်း တက် ရာက် ပီးသူများမှ ဆင့်ပွားသင်တနး်များကိ ရန်ကန် မို  ့

Central Hotel ၌ Case Form Meeting ကိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ ပီး 

ရန်ကန် မို နှ့င့် မန္တ လး မို တိ့တ့ွင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျနင်ိခ့ဲပါသည်။ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် အမျိုးသမီး ရးရာ အဖွဲ ခ့ျုပတိ် ့ ပူး ပါင်း၍ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ လားရး မိုတ့င်ွ လက် တွ  ့ဝန် ဆာင်မ ပး န သာ အမျိုး 

သမီး ရးရာ အဖွဲ ဝ့င်များ စမ်ွးရညြ်မင့်တင် ရး သင်တန်းကိ သင်တန်းသား 

(၃၀)ဦးြဖင့် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။  

(ည) ဘးဒက္ခသည်များအား ကယ်ဆယ် ထာက်ပ့ြခင်းကိ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်/ ခရိင်/ မို န့ယ် အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ  ့ နှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ ဒက္ခသည်များ စား သာက် ရးအတွက ် ဆန် (၁) အိတ် 

(၁၉၂၀ဝ) ကျပ်နန်းြဖင့် လူဦး ရအလိက် ဆန်ရိက္ခာ (၃)ရက်စာမှ (၁) 

လစာထိ ထာက်ပ့ြခင်း၊ လတ်တ လာ သးစွဲနိင်ရနအ်တွက် ကယ်ဆယ် 

ရး ပစ္စည်းများကိ ဘးသင့်အိမ် ထာငစ် အလိက် ထာက်ပ့ြခင်း၊ ပျက်စီး 

အိမ် ြခအတွက် (၁) အိမလ်င ် (၅၀၀၀ဝ) ကျပ်နန်းနှင့် ဘာသာ ရး 

အ ဆာက်အဦြဖစ် သာ ဘန်း ကီး ကျာင်း (၁) ကျာင်းလင ် (၆၀၀၀ဝ) 

ကျပ်နန်း ထာက်ပ့ြခင်း၊ သဘာ၀ ဘး အန္တရာယ် ကာင့် သဆးသူများ 

အတက်ွ ဗဟိအ ထွ ထွ ကယ်ဆယ် ရး ရန်ပ ငွမ ှ လူကီး (၁) ဦးလင် 

(၁၀၀၀၀ဝ)ကျပ်၊ က လး(၁) ဦးလင ် (၅၀၀၀ဝ) ကျပ်နန်း ထာက်ပ့ ပး 

ြခငး်တိ ့ ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါသည်။ မီး ဘး(၆၈) ကိမ်၊ ရ ဘး(၂၅) 

ကိမ်၊ လ ဘး(၄၇) ကိမ်၊ အြခား ဘး(၂၇) ကိမ်ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး၊ ၎င်း ဘး 

များအတွက် ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်း (၈)မျို း၊ စစ ပါင်း (၁၄၀၆၆) အိမ် ထာင် 

စာနှင့် ရန်ပ ငွအပါအဝင် စစ ပါင်း ကျပ်သန်း ၂၇၈.၅၉၁ ထာက်ပ့ခဲ့ပါ 

သည်။ သဆးသူက လး (၁၃)ဦးနှင့် လူ ကီး (၂) ဦး အတွက်  ဗဟိ 

အ ထွ ထွကယ်ဆယ် ရး ရန်ပ ငွမှ ကျပ်သန်း ၀.၈၅၀ ကိ ထာက်ပခ့ဲ့ 

ပါသည်။ ထိခိက်ပျက်စီး ဆးရးမ ကီးမား သာ ဘးများမှာ ကရင ်    



141 

       

ြပည်နယ်ရိှ မို န့ယ်/မို န့ယ်ခွဲ (၁၃) ခ၌ ရ ဘးြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ယငး် ဘး 

အတက်ွ ကျပ်သန်း ၄၂.၅၄၁ တန်ဖိးရိှ ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်း (၈)မျိုး ကိ 

ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။ မွန်ြပည်နယ်ရှိ မို န့ယ်(၅)မို န့ယ်၌ ရ ဘး 

ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ယင်း ရ ဘး အတက်ွ ဆန်ရိက္ခာ ရန်ပ ငွ ကျပ် ၁.၁၁၉ သန်း၊ 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းနှင့် ြပန်လည ်ထူ ထာင် ရး လပ်ငန်းများအတွက် 

ကျပ် ၂၀.၆၄၄ သန်း ကိ ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးရှိ 

မို န့ယ်(၆)မို န့ယ်၌ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ရ ဘးအတွက် ကျပ် ၃.၅၆၄ သန်း 

တန်ဖိးရိှ ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်း (၄) မျိုး နှင့် ဆန်ရိက္ခာ ရန်ပ င ွ ကျပ ်

၄.၁၄၁ သန်း ကိ ထာက်ပ့ ခဲ့ပါသည်။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးရိှ မို န့ယ်(၄) 

မို န့ယ်၌ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ရ ဘးအတွက် ကျပ ် ၁.၂၇၈ သန်း တန်ဖိးရိှ 

ကယ်ဆယ် ရး ပစ္စည်း(၄) မျို းနှင့် ဆန်ရိက္ခာ ရန်ပ ငွ ကျပ် ၀.၅၈၉ 

သန်းကိ ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။ ပါင် မို သိ့ ့ ရာက်ရှိလာ သာ ြပည်တွင်း 

ရ မျာ ြမနမ်ာ ရလပ်သား(၁)ဦး၊ အိန္ဒယနိင်င၊ ပိဘ့လဲယား မို ရ့ှိ 

အကျဉ်း ထာင်တွင ် ြပစ်ဒဏ်ကျခ ပီးသည့် ြမန်မာ ရလပ်သား (၁၂၃)ဦးကိ 

ြပန်လည် ခ ယူ၍ နရပ်များသိ ့ြပန်လည် ပိ ့ ဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဋ) ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး ဦးစီးဌာနသည ် သဘာ၀ 

ဘးအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမနှင့် လူသားချင်း စာနာကူညီမဆိငရ်ာ အာဆီယ 

ညိနင်း ရးမှူ းရး (AHA-Centre) ထူ ထာင ် ရာတွင ် ြမန်မာနိင်ငအ န 

ြဖင့် (၁)နှစ်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ (၃၀၀၀၀) ြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်အတွက် ထည့်ဝင်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အာဆီယ 

သဘာ၀ ဘး စီမခန်ခဲွ့ ရးနှင့် အ ရး ပ  ကယ်ဆယ် ရးရန်ပ ငွ 

(AADMER- Fund) သိ ့ နှစ်စဉ် ကး အ မရိကန် ဒ လာ (၂၀၀၀၀) ကိ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွက် ထည့်ဝင်နိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။  

(ဌ) သဘာ၀ ဘးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက် သာ အသိပညာများကိ ရပ်ရွာ 

လူထများ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် သိရိှ စရန်အတွက် ရပ်ကွက်/ ကျးရွာများ 

အထိ ဆွး နွး ဟာ ြပာပဲွများ ြပုလပ်လျက်ရိှရာ မို န့ယ် (၅၀)ရိှ ြပညသူ် 

လူထ (၁၀၇၄၆)ဦးကိ သဘာ၀ ဘး အန္တရာယ်ဆိင်ရာ အသိပညာများက ိ

ြဖန ့် ဝ နိင်ခဲ့ပါသည်။    
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 သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ၀န်ကီးဌာန။ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အတွက် အဆင့်ြမင့် 

သိပ္ပနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာပညာရှင်များ မွးထတ် ပးနိင်ရန်၊ အမျိုးသားစီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

ရးအတွက ်အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန်နှင့် သ တသနနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရး လပ်ငန်းများကိ ပိမိ အာင်ြမင ်

စ ရးအတွက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရိှပါသည်- 

(က) လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ် ြပုစပျိုး ထာင် ရးက တွင် အ ြခခကမ်းကျင်မ 

အဆင့်ြဖစ် သာ ဒီပလိမာအချိန်ပိင်း သင်တန်းမှစ၍ အဆင့်ြမင့်ပါရဂူဘဲွ  ့သင်တန်း 

များအထိ အထူးြပုပညာရပ် ဆိင်ရာ သင်တန်းများကိ အာင်ြမင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲရာ 

ပါရဂူဘဲွရ့ရိှ ပီးသူ (၁၄၇၉)ဦး၊ မဟာဘဲွရ့ရိှ ပီးသူ (၉၉၂၇) ဦး အပါအ၀င် စစ ပါင်း 

(၃၄၃၀၁၆) ဦးအား အာင်ြမင်စွာ မွးထတ်နိင်ခ့ဲပါသည်၊ 

(ခ) သင်တန်းများကိလညး် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မ ှ စတင်၍ သင်တန်း ကာလ 

(၅)နှစ်မှ (၆) နှစ်သိ ့ ြပာင်းလဲ၍ တိက်ရိက်အင်ဂျငနီ်ယာဘဲွ  ့ BE ရရှိမည့် 

သင်တန်းများကိ ရနက်န်နည်းပညာတက္က သိလ် နှင့် မန္တ လး နည်းပညာတက္က သိလ် 

တိတွ့င် ြပုလပ်လျက်ရိှ ပီး ကျန်နည်းပညာတက္ကသိလ်များ ၏ ပညာသင်နှစ်အား 

(၅)နှစ်မှ (၆)နှစ်သိ ့တိးြမင့်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာ တက္က သိလ်များ၏ ပညာသင်နှစ်ကိ 

(၄)နှစ်မ ှ (၅)နှစ်သိ ့ တိးြမင့်ြခင်းများကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်၊ 

(ဂ) နိင်ငြခားတက္ကသိလ်များ၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်းကာ ရိးရိးတွငခ်၊ ဖာက်ခ 

များအား PC-Based Computer Numerical Control Machine များ 

အြဖစ်သိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သ တသနလပ်ငန်း၊ Internal Combustion Engine 

ဆိင်ရာ သင် ထာက ် ကူပစ္စည်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သ တသန လပ်ငန်းနှင့် 

အ သးစား ရအား လပ်စစ်တာဘိင ်သ တသနြပု ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းများ 

တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်၊ 

(ဃ) ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများက ိ သက်ဆိင်ရာ 

သ တသန လပ်ငန်းများအလိက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး ကန်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး ပးြခင်းနှင့် လက် တွသ့းစွဲနည်းများအား ကျးရွာ 

များသိ ့ အ ရာက် ကွင်းဆင်းြပသြခင်းတိက့ ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် 

နည်းပညာတက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ သိပ္ပနှင့် ကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကား 

လျက်ရိှ သာ ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများ၏ သင်ရိးညန်းတမ်းများကိ ြပန်လည ်

ဆန်းသစ် ရးဆွဲြခင်း၊ အမျိုးသားပညာ ရးနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည ် ြမင့်တင် ရးတွင် 
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ကမ်းကျင်မစ သတ်မှတ် ရးဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊ ဆရာ၊ 

ဆရာမများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တငြ်ခင်းဆိင်ရာ သင်တန်းများ ပိခ့ျ ပးြခင်း 

တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် အင်ဒိနီးရှား သမ္မတနိင်င SEAMOLEC 

စင်ကာပူ သမ္မတနိင်င၊ ဖိလစ်ပိင် သမ္မတနိင်င၊ တရတ်ြပည်သူ ့သမ္မတနိင်င၊ Asian 

Development Bank (ADB)၊ Korea International Cooperation Agency 

(KOICA), Japan International Cooperation Agency (JICA)၊ Asia 

Institute of Technology (AIT) တိန့ှင့် Techanical Vocational Education 

Training (TVET) တိနှ့င့်ပူး ပါင်း၍ က ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။  

(င) အဏြမူ စွမ်းအင်ဆိင်ရာ နည်းပညာရပ်ဖွ ဖ့ိုး ရးက ိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက ်

သွားရန်နှင့် အဏြမူ ဓာတ် ရာင်ြခည်အန္တရာယ ် ကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများကိ 

စနစ်တကျ ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ သတ္တ ု ဗဒ သ တသန 

နှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရးလပ်ငန်းဌာန ( အလာ)၊ စက်မနည်းပညာ ြမင့်တင် ရး သင်တန်း 

ဌာန (ဘယ်လင်း) နှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ၊ လက် တွ  ့ကမ်းကျင်မ သင်တန်း 

များနှင့် အလပ်ရလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 ရင်းနှီးြမုပ်နှမက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စရန ် နိင်ငပိင်အခန်းမှ ကျပ် ၄,၉၂၈,၈၂၄ သန်း (ပါဝင်မရာခိင်နန်း ၂၅.၅ 

ရာခိင်နန်း)၊ သမဝါ ယမပိင်အခန်းအ နြဖင့် ကျပ် ၁,၆၇၄ သန်း (ပါဝင်မရာခိင်နန်း ၀.၀၁ 

ရာခိင်နန်း)၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းအ နြဖင့် ကျပ် ၁၄,၄၁၂,၁၆၈ သန်း (ပါဝင်မရာခိင်နန်း ၇၄.၅ 

ရာခိင်နန်း) ရင်းနှီးြမုပ်နှနိင်မည်ဟ လျာထား သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ နြဖင့် 

နိင်ငပိင်အခန်းမှ ကျပ် ၁,၃၈၇,၀၃၁ သန်း (ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၂၈.၁၄ ရာခိငန်န်း)၊ သမဝါ ယမ 

ပိင် အခန်းအ နြဖင့်ကျပ် ၈၆၄ သန်း (ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၅၁.၆၀ ရာခိင်နန်း)၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်

အခန်းအ နြဖင့် ကျပ ် ၇,၆၀၂,၅၁၅ သနး် (ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၅၂.၇၅ ရာခိင်နန်း) အ ကာင ်

အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

 ယခင်နှစ် ပထမ(၆)လပတ ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မနှင့် နင်းယှဉ်ကည့်ပါက နိင်ငပိင် 

အခန်းအ နြဖင့် ၁.၄ ရာခိင်နနး် လျာ့နည်းအ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ သာ်လည်း သမ/အဖွဲ  ့

အစည်းပင်ိနှင့် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း အ နြဖင့် ၃၉.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက ်အ ကာင်အထည် ဖာ် 
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နိင်ခ့ဲပါသည်။  စစ ပါင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမတွင် ယခင်နှစ ် ပထမ(၆)လပတ်ထက ် ၃၁.၄ ရာခင်ိနနး် 

ပိမိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

 

ဇယား (၅-၂)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ရင်းနှီးြမုပန်ှမလျာထားချက်နှင့် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ 
မှတ် 
စဉ ်

အ ကာင်းအရာ 
နိင်ငပိင် 

သမ/အဖဲွအ့စည်းပိင် 
နှင့်ပဂ္ဂလိကပိင် 

စစ ပါင်း 
တန်ဖိး 

(ကျပ်သန်း) 
ပါဝငမ် 
ရာခိင်နန်း 

တန်ဖိး 
(ကျပ်သန်း) 

ပါဝငမ် 
ရာခိင်နန်း 

၁ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 
(ပထမ ၆ လ) 

၁၄၀၆၂၈၅ ၂၀.၆ ၅၄၃၃၇၄၂ ၇၉.၄ ၆၈၄၀၀၂၇ 

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
(လျာထားချက်) 

၄၉၂၈၈၂၄ ၂၅.၅ ၁၄၄၁၃၈၄၁ ၇၄.၅ ၁၉၃၄၂၆၆၅ 

၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
(ပထမ ၆ လ) 

၁၃၈၇၀၃၁ ၁၅.၄ ၇၆၀၃၃၇၈ ၈၄.၆ ၈၉၉၀၄၀၉ 

      

 

 

 



145 
 

အခန်း(၆)  
 

ဒသန္တရစမီကိန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 
 

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ ်ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒအရ ြပည် ထာင်စ အစိးရ 

နှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းြဖစ် ပ ခဲ့ရာ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အစိးရအဖွဲ မ့ျားမှ မိမိတိ၏့ ဒသန္တရစီမကိန်းများကိ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ တိငး် ဒသကီး/ြပည်နယ်များ၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး အ ြခအ နများ 

ဆာင်ရက်ွ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 
 

 ကချင်ြပည်နယ်  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ကချင်ြပညန်ယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ်တင်ွ နှစ်အလိက် စျးနနး် များအရ ကျပ် ၇၇၅,၁၈၀.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း ြပာငး်လဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။    

ပ  (၆-၁)  ကချင်ြပည်နယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ကချင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ ်

တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂၉၀,၅၀၄.၃ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၃၇.၅ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး -၀.၃  ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

(ကျပ်သနး်) 
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 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနနး်များအရ ကျပ ် ၆၁၈,၆၁၀.၈ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၈.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၂၄၃,၅၁၆.၈ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သြဖင့် ၃.၃  ရာခိင်နနး် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရင်ခသည့်ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၈၂၈၃၂၇ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ ထိအ့ြပင ် အထွက်တိး ပလဲသွယ်စပ်မျိုးစပါး 

စမ်းသပ် စိက်ပျို းြခင်းကိ ဝိင်း မာ် မို န့ယ်၊ ဝါ ရှာင ်ဆည် ရ သာက် ဧရိယာတွင် ဧက ၁၀၀၊ 

မိး ကာင်း မို န့ယ် ကလားကန်း ဆည် ရ သာက် ဧရိယာတွင် ဧက ၁၀၀၊ ဟိပင ် မို န့ယ်ခွဲ 

မို သ့စ်က လး ဆည် ရ သာက် ဧရိယာတွင ်ဧက ၁၀၀ တိက့ိ စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သစ် တာက ။    ပထမ(၆)လပတ်တွင် နိငင်ပိင် အခန်းမှ ကန်း နှင့် သစမ်ာ 

ထတ်လပ်မများ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမ မရှိ စ ရး အတွက် 

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများက ိထတ်ယူရာတွင ်စနစ်တကျ စိစစ်၍ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

  သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။ ရထတ်လပ်မ၌ အ သးစားလပ်ကွက်များ အ နြဖင့် 

သက်တမ်းတိးမမရိှြခင်း၊ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းမ ှ ကျာက်စိမ်း 

ထတ်လပ်မတွင် ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်များ ရပ်ဆိငး်ထားြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်အခနး်တွင် လးခင်း၊ 

ဖားကန ့် ဒသတွင် တူး ဖာ်မလပ်ငန်းများ ြပနလ်ည်စတင်နိင်ြခင်း မရိှသြဖင့် ကျာက်စိမ်း 

ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သယဇာတ သတ္တ ုသိက်များ မကန်ခမ်း စ ရး၊ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ အနည်းဆး ြဖစ် စ ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားရိှပါသည်။ 

  စက်မလက်မက ။ စက်မဇန်တည် ထာင်နိင်ြခင်း မရိှ သာ်လည်း မိးညင်း မိုန့ယ်နှင့် 

မိး မာက် မို န့ယ်များတွင် သစ်အ ြခခကန် ချာပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ၊ ဖားကန ့ ်

မို န့ယ်နှင့် တနိငး် မိုန့ယ်များတွင် ပီ လာပီန ကာ်မန ့်စက်ရနှင့် စက္က ူထတ်လပ်ြခငး်စက်ရ 

လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ြပည်နယ် စက်မ 

ကီးကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစးီဌာန၌ မှတ်ပတင်ထား သာ ပဂ္ဂလိကစက်မလပ်ငန်း 

အကီးစား ၄၂ ခ၊ အလတ်စား ၉၄ ခ၊ အငယ်စား ၁၀၅၈ ခ၊ စစ ပါငး် လပ်ငန်းဦး ရ ၁၁၉၄ ခနှင့် 

မှတ်ပ မတင်ထား သာ လပ်ငန်းဦး ရ ၁၀၂၀ ခ ရိှပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ရအားလပ်စစ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဦးစီးဌာန တာပိန ်

(၁) မှ ြပညပ်သိ ့ ဓာတ်အားတင်ပိြ့ဖန ့်ြဖူးမ ယခင်နှစ်က ရပ်ဆိင်းခဲ့ သာ်လည်း ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ ် ဧပီလမ ှ စ၍ ြပည်ပသိဓ့ာတ်အားများ ြပန်လည် ြဖန ့်ြဖူးလျက်ရှိပါသည်။ မိးညင်း- 

နမ္မားသိ ့ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးရှိ ကျာက်ပထိး မဟာဓာတ်အားစနစ် (National Grid) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်မှ ၃၁.၈.၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် လညး် ကာင်း၊ မိး ကာင်းသိ ့ ၁.၉.၂၀၁၃ 
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ရက် နတွ့င် လညး် ကာင်း စတင်ြဖန ့ြ်ဖူးလျက် ရိှပါသည်။ ချီ ဖွငယ ် ရအား လပ်စစ ်

ဓာတ်အားလပ်ငန်းသည ် ရာနန်းြပည့် တည် ဆာက် ပီးြဖစ်၍ ဓာတ်အားပိလ့တ်နိင် ရး 

စီစဉ်လျက် ရိှပါသည်။ မလိခ ရအားလပ်စစ် ဓာတ်အားကိ ဘူးဂါးကမ္ပဏီမှ တစ်ယူနစ်လင ်၁၆၀ 

ကျပ်နန်းြဖင့် ြမစ် ကီးနား မို န့ယ်အတွင်း ြဖန ့ြ်ဖူးလျက်ရိှ သာ်လည်း ဓာတ်အား လိအပ်ချက် 

ရှိ နဆဲြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

  ဆာက်လပ်မက ။  နင်ိငပိင်လမ်းတတားများ ဖာက်လပ်ြခငး်၊ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးမ ှ

ကသာ-ဗန်း မာ်လမ်း ဖာက်လပြ်ခင်း၊ ရဘိ-ြမစ်ကီးနားကားလမ်းနငှ့် ြမစ်ကီးနား-ဆွမ်ပရာ 

ဘွမ်-ပူတာအိကားလမ်းများ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြမစ်ကီးနားပညာ ရး ကာလိပ်၊ ဗန်း မာ ်

သူနာြပုသင်တန်း ကျာင်း၊ တကွင်း ရလဲွဆည်တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် မိးညင်းခရိင်တွင် သာသနိက 

အ ဆာက်အဦတည် ဆာက်ြခင်း၊ စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ မှ့ လမ်းများ ဖာက်လပ ်ြပုြပင်ြခင်းနှင့် 

ပဂ္ဂလိကအခန်းတွင ်လူ နအိမ်များအသစ် ဆာက်လပြ်ခင်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  ပိ ့ ဆာင် ရးက ။  မးီရထားကိသာ အဓိက အသးြပုသွားလာ နရသြဖင့် ရထား လမး် 

ပိမိ ကာင်းမွန် ရးအတွက် ကွန်ကရစ်ဇလီဖားတးများ၊ လမ်းခင်း ကျာက်များ ၊ လူစီးတွဲ၊ 

ကန်တဲွများ ြဖည့်ဆည်း ပးြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြမစ်ကီးနား-ဗန်း မာ်လမး်၊ 

ြမစ်ကီးနား-ဖားကန ့်လမ်း၊ ြမစ်ကးီနား-တနိင်းလမ်း၊ ြမစ်ကးီနား-ဆဒး-ကန်ပိက်တီးလမး်များ 

ြပန်လည် ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ြခင်း ကာင့် ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ ် လိငး်များ အသီးသီး 

ြပးဆဲွလျက်ရှိရာ ကန်စည်များလည်းပမှန် ပိ ့ ဆာင်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ဆက်သွယ် ရးက ။    တယ်လီဖန်းကွန်ယက်များ ချဲထ့ွင် ပးြခင်း၊ သက်တမ်း ကာြမင့် 

သည့် ြမ အာက် ကိုးများနှင့် ကာင်းကင်ကို းများလဲလှယ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တယ်လီဖန်း ၂၇၂၁၆ လးအား အသစ်တိးချဲတ့ပ်ဆင် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

    ငွ ရး ကး ရးက ။ နိင်ငပိင်အခန်းတွင် ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်၊ ြမန်မာ့အ သးစား 

ငွ ရး ကး ရး ကီးကပ်စစ် ဆး ရးလပ်ငန်းတိ၏့ ဝင် ငွများတိးလာြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင်ဘဏ ်

များတွင် က မ္ဘာဇဘဏ်နှင့် အာရှစိမ်းလန်းဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်တိ၏့ ဝင် ငွတိးလာြခင်း၊ ဧရာဝတ ီ

ဘဏ်ခွ ဲအသစ်ဖွင့်လှစ်ြခင်း တိ ့ ကာင့် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 

  ကျနး်မာ ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ် ကန်အထိ နိင်င တာ ်

ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ြမစ် ကီးနား၊ ဝိင်း မာ်၊ တနိင်း၊ အင်ဂျန်ယန်၊ မိးညင်း၊ မိး ကာင်း၊ ဖားကန ့်၊ 

မိး မာက်၊ ပူတာအိ၊ မချမ်း ဘာ မိုန့ယ်များတွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာန ၅ ခနှင့် ကျးလက် 

ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ၉ ခ တိက့ိ ကျပ် ၁၅၀၃.၉၈သန်း ြဖင့် တည် ဆာက် လျက်ရှိပါသည်။ 



148 
 

 သာက်သး ရရရှိမ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထိ တနိင်း၊ 

ဖားကန ့်၊ မိး ကာငး်၊ မိး မာက်၊ မန်စီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ပူတာအိ၊ ရှင် ဖွယန် မို န့ယ်များတွင် မို ြ့ပ 

ရ ပး ရးလပ်ငန်း ၂၆ ခ တိအ့ား စည်ပင်သာယာရန်ပ င ွ ကျပ် ၈၁.၅၉ သန်း ြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ ကျးလက် ရ ပး ဝ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် ဖားကန ့ ် မို န့ယ်တွင ်

လပ်ငန်း ၁ ခ ကိ စည်ပင်သာယာရန်ပ ငွ ကျပ် ၃.၅၅ သန်း ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် 

  ကျးလက်မီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်ကန်အထိ 

ကျးရွာ ပါင်း ၂၅၇၉ ရွာတင်ွ မီးလငး် ပီး ကျးရွာ ၂၉၆ ရွာရှိ ပီး ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၁၁.၄၈ 

ရာခိင်နန်း ရိှပါသည်။ 

 လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် ကန်အထ ိ

ြပည်နယ်အတွင်း မို ြ့ပလမ်းတတားလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် ကတ္တရာလမ်း ၇/၃.၂ မိင်၊ 

ကျာက် ချာလမ်း ၀/၃.၇၁၉ မိင်၊ ဂဝ/သဲ ကျာက်ခင်းလမ်း ၅.၉၃၉ မိင်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း 

၀/၁.၅၇၅ မိင်၊ ကွန်ကရစ်တတား ၃၀ စင်း၊ သစ်သားနှင့် အြခားတတား ၁၇ စငး်တိအ့ား 

စည်ပင်သာယာရန်ပ င ွ ကျပ်သန်း ၁၀၂၀.၈၉၆၆ ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျးလက်လမ်း၊ 

တတား ဆာင်ရွက်မတွင ် ကျာက် ချာလမ်း ၀/၁.၅၁ မိင်၊  ဂဝ/သဲ ကျာက်ခင်း လမ်း ၀.၁၇၆၅ 

မိင်၊ သစ်သားတတား ၁ စင်း တိက့ိ စည်ပင်သာယာရန်ပ ငွ ကျပ် ၁၅.၁၃၈ သနး် ြဖင့် ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။ 

 နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး။ ကန်သွယ် ရးက တွင ် လွယ်ဂျယ်၊ ကန်ပိက်တီး နယ်စပ် 

ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် ကန်သွယ်မ လျင်ြမန် ချာ မွ ့ စရန်အတွက ် အတားအဆီးြဖစ် န သာ 

စာရွက်စာတမ်းကိစ္စများကိ အနည်းဆးြဖစ် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယခင် ကမ္ပဏီလိင်စင် 

ြဖင့်သာ ကန်ပစ္စည်းတင်ပိြ့ခင်း၊ တင်သွငး်ြခင်း ခွင့်ြပုခဲ့ သာ်လည်း ယခအခါ ITC (Individual 

Trading Card) များထတ် ပး ပီး တစ်ဦးချင်း ကန်သွယ်ခင့်ွမြပု သာ ကန်ပစ္စည်းများ၊ 

စားသးသူ အန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ ကန်ပစ္စည်းများနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများမှအပ အြခား 

ကန်ပစ္စည်းများကိ တင်သွင်းခွင့်ြပုလျက ်ရှိပါသည်။ 

 ကချင်ြပည်နယ်၏ ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ြပည့်မီ စရန ်

ထတ်လပ်မက များ ပိမိတိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် လယ်ယာက ၊ 

သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ၊ စက်မလက်မက နင့်ှ ပိ ့ ဆာင် ရး က များမှာ စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက ် ြပည့်မီနိင်ရန ်အားနည်း န သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 လယယ်ာက တွင် မိးစပါးမှာ ဧက ၅၅၀၀၀၀ ကျာ် စက်ိပျိုးရန် ရည်မှန်း သာ်လည်း 

၄၄၀၀၀၀ ကျာ်သာ စိက်ပျိုးထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်း က သည် နယ် ြမ 
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အ ြခအ နအရ ထတ်လပ်မ ရပ်ဆိငး်ခ့ဲရသည့် အ ြခအ နများ ရိှ နြခင်း၊ ကျာက်စိမ်းများ 

ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ရလပ်ကွက်များတွင ် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏီများမ ှ

ရလပ်ကွက်အတွက ် တစ်နှစ်စာ ရစင် ၂၄ ကျပ်သား ကိုတင် ပးသွင်းရြခင်း စနစ် ကာင့် 

သက်တမ်းလွန် လပ်ကွက်များအား ဆက်လက ် သက်တမ်း မတိးြခင်းနှင့် လပ်ကွက ် ြပန်လည် 

အပ်နှြခင်း၊ စက်မလက်မက တွင် သစ်မာခဲွသား၊ ကျာကစိ်မး်လက် ကာက၊် ကျာက်စိမ်းပွင့် 

နှင့် ကျာက်စိမး်ြပားတိတ့င်ွ ထတ်လပ်မ ရည်မှန်းချက် မြပည့်မီြခင်း၊ မာ် တာ်ကားနှင့် 

ဆိင်ကယ်ဝပ် ရှာ့ လပ်ငန်းများ၊ ဆွယတ်ာ ထိးလပ်ငန်း ထတ်လပ်မ လျာ့နည်း ကျဆင်း နြခငး်၊ 

ပိ ့ ဆာင် ရးက  အ နြဖင့် ပွင့်လင်းရာသီ ကာလတွင် ြမစ်ကီးနား-တနိင်း၊ ြမစ် ကီးနား-

ဖားကန ့်၊ ြမစ်ကီးနား-လိင်ဇာ၊ ြမစ်ကီးနား-ဗန်း မာ်၊ ြမစ် ကီးနား-ကန်ပိက်တီးလမ်းများ 

ပွင့်လင်းလာ၍ ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ် လိင်းများ ပမန်ှ ြပးဆဲွ လာနိင် သာ်လည်း အဓိက 

အားြဖင့် မီးရထားကိသာ အားထားအသးြပု သွားလာ နရြခင်း စသည် တိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်ရန ် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ကယားြပည်နယ် 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ကယားြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 
တန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၉၈,၂၆၁.၈ သန်း 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ   (၆-၂)   ကယားြပည်နယ်၏  
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 

 ကယားြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆) 

လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၇၅,၂၉၉.၇ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ၇၆.၆ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနစ်ှ၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၈၉,၁၂၄.၀ သန်း အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရန်နှင့် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၆၈,၄၀၈.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ 

သြဖင့်  ၆.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရငခ်သည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၂၆၄၆၈၅ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။အထူးသြဖင့် မိးစပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ 

ြမပဲ၊ နှမ်းနှင့် နကာ တိက့ိ သိပ္ပနည်းကျ စိက်ပျို းနည်းစနစ်ြဖင့် စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

မျို း ကာင်း မျိုးသန ့် ြဖန ့်ြဖူးမအ နြဖင့် စပါးအထွက် ကာင်းမျို းသန ့်၊ ပလဲသွယ် မျိုးစပါး၊ 

အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ နကာ၊ ြမပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲစင်းင၊ ပဲပတ် တိက့ိ ြဖန ့ြ်ဖူး ပးခ့ဲပါသည်။ 

မိးစိက်သီးနှြဖစ်သည့် ပဲအမျိုးမျို းမာှ ယခင်နှစ်ထက် ပိမိထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ့လယ်ယာ 

ဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်မှ မိးသးီနှစိက်ပျိုးထတ်လပ် ရန်အတက်ွ တာင်သူလယ်သမားများ သိ ့ ချး င ွ

ကျပ် ၁၄၈၄.၃ သန်း ထတ် ချးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 သားငါးက  ။  ြပည်နယ်အတွင်း အသားစားသးမ ဖူလ စရန်အတွက် ဒသနှင့် 

ကိက်ညီ သာ တိရ စ္ဆာန် မျိုး ကာင်းမျိုးသန်မ့ျား တိးချဲ ့ မွးြမူနိင်ရန ် မိတ္ထ လီာ မို န့ယ်၊ 

(ကျပ်သနး်) 
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တာမ ကျးရွာ နိစ့ားနွား မွးြမူ ရးြခမှ သားစပ်မိတ်လိက်နိင် သာ ဖရီရှန်နိစ့ားနွားသိး ၇ 

ကာင်၊ ဒိက်ဦး မွးြမူ ရးြခမှ သားခဲွဝက်ငယ် ကာင် ရ ၂၀၀ မွးြမူလျက ် ရှိပါသည်။ 

ငါး မွးြမူသူဦး ရ ၁၂၂ ဦးမှ ငါး မွးကန် ၇၅၉.၀၄ ဧကတွင် မွးြမူလျက်ရှိပါသည်။ 

 သစ် တာက ။ သစ် တာက  ဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် သစ် တာစိက်ခင်း ထူ ထာင ်

ရန် စစ ပါင်း ကန်း ၂၃၇၄၂ ပင်၊ သစ်မာပင် ၁၆၉၀၀ ပင ် စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက 

ကန်းစိက်ခင်းတွင် လိွုင် ကာ် မိုန့ယ် မ ထာခူကို းဝိင်းတွင ် ဧက ၅၀ ၊ သစ်မာစိက်ခင်း 

ပိ တာက်ဧက ၅၀ ၊ ဒီး မာဆိ မို န့ယ ် နန ့စ်ဖူး ကိုးြပင်ကာကွယ် တာတွင် သစ်မာမျို းစ ဧက 

၁၉၀ စိက်ပျိုး ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ် 

ပဂ္ဂလိကအခန်းမှ ခဲမြဖူအဖို က်နက ် ရီှးလိက် ရာရာ မက်ထရစ်တန ် ၃၉၁.၉၄၉၊ ခ နာက်စိမ်း 

မက်ထရစ်တန ်၈၉၀ နှင့် ထး ကျာက ်၁၆၈၄ တန် ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆) လပတ် အတွင်း ၁၇၅ ရွာ 

မီးလငး်နိင်ခ့ဲပါသည်။ ဘီလူး ချာင်း အမှတ်(၃) ရအားလပ်စစ်စီမကိန်းက ိ High Tech 

Concrete Technology Co. Ltd မ ှ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ  ၇၃ ရာခိင်နန်း ပးီစီး ပီ 

ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငပင်ိ လပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိဝပ် နာရီ ထာင် ပါင်း ၁၇၃၈၂ နှင် ့ ပဂ္ဂလိကပိင ်

လပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိဝပ်နာရီ ထာင် ပါင်း ၅၉၁ စစ ပါင်း ကီလိဝပ်နာရီ ထာင် ပါင်း 

၁၇၉၇၃ အသးြပုနိင်ခ့ဲပါ သည်။  

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆)လပတ် အတွင်း ယာဉ်လိင်း ၂၂ 

လိင်း၊ ယာဉစ်းီ ရ ၁၁၂ စီးြဖင့ ်လိွုင် ကာ်-ရန်ကန်၊ ရန်ကန-် နြပည် တာ-် တာင်ငူ၊ လိွုင် ကာ်-

တာင်ကီး၊ လွို င် ကာ-်မန္တ လး၊ လွို င် ကာ-်မိတ္ထ လီာခရီးစဉ်များကိလည်း ကာင်း၊ ြပည်နယ် 

အတွင်း ယာဉ်လိင်း ၁၂ လိင်း၊ ယာဉ်စီး ရ ၆၂ စီး ြဖင့်လည်း ကာင်း ခရီးသွားလာမ နှင့် 

ကန်စည်စီးဆင်းမလွယ်ကူ ချာ မွ ့ စရန် ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

  ဆက်သွယ် ရးက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆) လပတ် အတွင်း တန်ဖိးနည်း 

တယ်လီဖန်းများကိ  ြပည်သူများသိ ့ လစဉ ် ြဖန ့ြ်ဖူး ပးလျက်ရိှရာ ၇၄၀၉ လး ြဖန ့်ြဖူး ပး 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ကယားြပည်နယ်အစိးရအ နြဖင့် လယ်ယာက တွင ် မိးသီးနှ ဆာင်းသီးနှများကိ 

ပိမိထွက်ရှိရန်အတွက် တွနး်အား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကျန်ပင့်ွလင်းရာသီတွင် သတ္တ ုက ၏ 

ထတ်လပ်မက ိတိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ပါက နှစ်ကန်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မစီာွ 

အ ကာင် အထည ် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန်မှ့န်းထားပါသည်။ 
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ကရင်ြပည်နယ ်
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ကရင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတတွ်င် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၄၇၈,၅၇၃.၇ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၁.၀ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။   
ပ   (၆-၃)   ကရင်ြပညန်ယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ကရင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်  

တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၂၅၈,၄၄၈.၅ သနး် ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ၅၄.၀ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၇.၀ ရာခိင်နန်း  ြပာင်းလဲခဲ ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၄၃၄,၆၀၁.၉ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၈.၆ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂၄၈,၂၄၉.၃ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၄.၉ ရာခိင်နန်း  တိးတက်ခ့ဲ ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရငခ်သည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှစိက်ဧက ၁၂၀၆၅၀၇ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသြဖင့် စီးပွား ရးတွက် ြခကိက် 

သည့် အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ ြမဝတီ မို န့ယ်တွင် ယခင်နှစ်ထက ်ဧက ၇၀၀၀ ကျာ် ပိမိစိက်ပျို း ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ရာဘာစိက်ပျိုးနည်းကိ ကမ္ပဏီများမ ှ နည်းပညာ ပးြခင်း ကာင့်  တာင်သူများ 

စိတ်ပါဝင်စားလာပီး စက်မသီးနှ ဦးစီးဌာနမ ှ နာင်နန်းမျိုးက့ဲသိ ့  မျို း ကာင်း မျိုးသန် ့

(ကျပ်သနး်) 
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ြဖန် ့ ဝ ပးြခင်း၊ ရာဘာစိက်ပျိုး ြဖစ်ထွန်း သာ မွန်ြပည်နယ်မ ှ နည်းပညာများ ရရှိြခင်း 

တိ ့ ကာင် ့ ရာဘာ ၂၂၃၁၄၄ ဧက စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။  

 သားငါးက ။  ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဘားအငါးလပ်ငန်းစခန်းရှိ ငါး မွးကန်များ 

အား ရလမကာကွယ်တားဆီးရန် လက်ရိှ ြမသားကန်များကိ အနက် ၂ ပစီ ြမတူး ဘာင် 

ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပါင်းစည်းလယယ်ာ ငါး မွးကန်များနှင့် 

တစ်ပိင်တစ်နိင ် ငါး မွးကန်များသိ ့ ငါးသား ပါက်များ ြဖန ့ြ်ဖူး ပးြခင်း၊ စပါးငါးကန်များ 

အတွင်းသိ ့ ငါးသား ပါက်များ ြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်း၊ ငါး မွးြမူ ရးဆိငရ်ာ နည်းပညာများ 

ြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်း၊ ကျးရွာများသိ ့ ကွင်းဆင်း ပီး အစအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 စက်မလကမ်က ။      ဘားအ မိုန့ယ်၊ ကာအင်းဆိပ်ကီး မို န့ယ်၊ ကာ့ကရိတ် မို န့ယ ်

များရိှ ဆနစ်က်များအား အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း ကာင့် ဒသတွင်း ကိတ်ခွဲမများ ပမိိလာခဲ့ 

ပါသည်။ ဘားအစက်မဇန်မှ စက်ရများ၏ ထတ်လပ်မများ၊ ဘရားသးဆူ မို န့ယ်ခဲွတငွ် 

စက်မလပ်ငန်းများ၏ထတ်လပ်မများပိမိလာြခင်း၊ ၄ငး်တိအ့နက်မှ ဦးမန်းသိန်းပိင် ‘ဆိပန်းဆ’ 

ဖိနပ်လပ်ငန်းတွင ်လပသ်ား  ၁၈၅၀ ခန ့် ၀င် ရာက် လပ်ကိင်လျက်ရှိ ပီး၊ တစ်လ ထက်တစ်လ 

လပ်ငန်းတွင်ကျယ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဦး ဆာက်ပန်း ရသန ့လ်ပ်ငန်း၏ ကျးရွာ 

အ ရာက် ြဖန ့်ြဖူးမ တိးချဲ လ့ာြခင်း ကာင့် ထတ်လပ်မများ ပိမိလာပါသည။် အိမ်တငွး် 

စက်မလက်မ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး အစီအစဉ်အရ ဘားအမို  ့ သစ်လွင်ယက္က န်း ကန်ထတ ်

သမဝါယမ ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အရင်းအနှီး ပိမိရရိှကာ ယက္က န်းထည် ထတ်လပ်မများ 

တွင်ကျယ်လျက်ရိှပါသည်။ ြမဝတီ မိုန့ယ်တွင် ြပည်တွင်းြပည်ပဧည့်သည ် ပိမိဝင် ရာက ်

လာမ ကာင့် သာက် ရသန ့ ် လပ်ငန်းများ ပိမိထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ဘားအ မိုန့ယ်တွင ် ြမန်မာ့လပ်စစ်ဓာတ်အားလပ်ငန်းနှင့် 

ပဂ္ဂလကိ MCC ကမ္ပဏီတိ ့ ပူး ပါင်း၍ သဂတ်လမ ှ စတင် ပးီ ဓာတ်အား ြဖန ့ြ်ဖူး ရးလပ်ငန်း 

များကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါ သည။် 

 ဆာက်လပ်မက ။  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ပိမ ိ

ချာ မွလ့ာ စရန်အတွက် ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းနှင့် နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရငး်သား 

လူမျိုးများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာနတိမှ့ လမ်းတတားတည် ဆာက်မများ ယခင်နစ်ှထက် 

တိးတက် ဆာက်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ ပဂ္ဂလိကယာဉ်လိင်းများ  ယခင်နှစက်ထက် 

ပိမိတိးချဲ  ့ ြပးဆဲွလာခ့ဲပါသည်။ 
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 ဆက်သွယ် ရးက ။  တယ်လီဖန်း အသစ်တပ်ဆင်မများ ယခင်နှစ်ထက် ၁၄၀၆၇ လး 

ပိမိတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက ။  ြမဝတီ မိုတွ့င် ဧရာ၀တီဘဏ်နှင့် ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ ်ဘဏ်ခွ ဲ

များကိ တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။   

 ပညာ ရးက ။ ပညာ ရး၀န်ထမ်းလိအပ်ချက်အရ နစ့ား၊ လ ပး ၀န်ထမ်းဦး ရ   

၂၁၇၆  ဦး တိးချဲ  ့ခန ့်ထားခဲ့ပါသည်။ ကရင်ြပည်နယ်၏ ပညာ ရးက တွင ် ကျာင်းဆရာနှင့် 

ကျာင်းသားအချို းမှာ မူလတန်းအဆင့်တွင ် ၁:၃၇၊ အလယ်တန်းအဆင့်တွင ် ၁:၃၈၊ 

အထက်တန်းအဆင့်တွင် ၁:၂၂ ြဖစပ်ါသည။်   

 ကျန်းမာ ရးက ။ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း ၂၅၈ ဦး တိးချဲ ခ့န ့်ထားခဲ့ပါသည်။ 

တိင်းရင်း ဆးပညာ ဦးစီးဌာနအ နြဖင့် တိင်းရင်း ဆးပညာြဖင့် ြပည်သူများအား ပိမိ 

စာင့် ရှာက်နိင်ရန်အတွက် တိင်းရင်း ဆးဆရာအသင်း (ကရင်ြပည်နယ် အသင်းခွဲ)၊ မိခင်နှင့် 

က လး စာင့် ရှာက် ရးအသင်း၊ အမျိုးသမီး ရးရာအသင်း အစရိှသည့် NGO အဖဲွအ့စညး် 

များနှင့် ပူး ပါင်း၍ ကွင်းဆင်းကသ ပးြခင်း၊ ကျန်းမာ ရး အသိပညာ ပးြခင်း၊ ကျာင်း 

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်းတိက့ ိ ဆာင်ရွက် ပးလျက် ရှိပါသည်။    

 ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မက ။ ဟိတယ်နှင့်တည်းခိခန်း ဝင် ငွ တိးတက်လာြခင်း 

မှာ ြမဝတီဝင် ပါက်မှ နိင်ငြခားခရီးသွားများနှင့် တတိယနိင်ငသား လာ ရာက် လညပ်တ်ခငွ့်ြပု 

ခဲ့ ပီး ြဖစ်သြဖင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းအ နြဖင့် Vega Hpaan International Tour & Air 

Ticket Center  လပ်ငန်းမှ  Passport နှင့် Visa ြပုလပ် ပးြခင်း၊  ြပည်တွင်း ြပည်ပ လယာဉ ်

လက်မှတ်များ ရာင်းချ ပးြခင်း၊ နိင်ငတကာ ဟိတယ်များမ ှ အခန်းများ ရယူ ပးြခင်း၊ 

မွန်ြပည်နယ်-ကရင်ြပည်နယ် အလည်အပတ် ခရီးစဉ်များ စီစဉ် ပးြခငး်၊ နိင်င ၁၂ နိင်ငအား 

အလည်အပတ်ခရီးစဉ်များ စီစဉ် ပးြခင်း ထိင်းနိင်င၊ ဘန် ကာက်မို  ့ မစ်ရှင် ဆးရ ကီးတွင် 

ဆးကသမခယူလိသူများအား အထူး ဝန် ဆာင်မများ ပးြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။                 

 ကရင်ြပည်နယ်အ နြဖင့် ပထမ(၆) လပတ် စီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ်

အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ စမ်းသပ် စိက်ပျို းခဲ့ရာ အာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမ ရရိှြခင်း ကာင့် စစ ပါင်းဧက 

၂၀၀၀ ကိ CP ကမ္ပဏီနှင့် တာင်သူများ အကျိုးတူ စိက်ပျို းထတ်လပ်မည့် Contract Farming 

စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်သွားရန ် ညိနင်း ဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အတွက ် လယ်ယာက ၏ 

ထတ်လပ်မများ ပိမိတိးတက်လာမည်ြဖစ်၍ နှစ်ကန်တွင် ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီစွာ 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ချင်းြပည်နယ ်
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ချင်းြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနင့်ှ ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ် တွင်  နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ  ကျပ ် ၉၆,၁၄၈.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၂.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  

 

ပ  (၆-၄)  ချင်းြပည်နယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 

ချင်းြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် 

နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ  ကျပ ်၆၅,၂၁၈.၂ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၇.၈ 

ရာခိင်နန်း အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင် ခ့ဲ ပးီ ၉.၃ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ  ကျပ် ၈၇,၂၄၈.၈ သန်း အ ကာင်အထည ်

ဖ ရန်နှင့် ၈.၈ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၆၁,၆၉၆.၁ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  

၆.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ ပါသည်။  

လယ်ယာက ။  ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရငခ်သည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၂၈၅၉၂၄ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည။် အထူးသြဖင့် လယ်ယာ ြမ ဖာ်ထတ်ြခင်းကိ 

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ ကုန်းမြ င့်လယ်ယာ ( လှခါးထစ်လယ်) ၁၅၀ ဧက ဖာ်ထတ်ရန ်စီစဉ် 

ထားရှိပါသည်။ INGO အဖွဲအ့စည်းများြဖစ် သာ CAD၊ ADRA၊ GRET၊ KMSS၊ UNDP 

(ကျပ်သနး်) 
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အဖွဲ မ့ျား၏   ကူညီပ့ပိးမြဖင့်  လှခါးထစ် လယ် ၁၀.၆၂ ဧက နှင့် တာင်သူများမှ  ၁၇၇.၄၂ ဧက 

ဖာထ်တ်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။  

 သားငါးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း တိရ စ္ဆာန် မွးြမူမအ နြဖင့် 

တစ်ပိင်တစ်နိင် မွးြမူ ရးမှ တစ်ပိငတ်စ်နိငစီ်းပွားြဖစ် မွးြမူ ရးသိ ့ ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက ်

ရာတွင် နွား နာက် ၄၉၃၉ ကာင ်၊ ဝက် ၈၀၄၈ ကာင်၊ ဆိတ် ၁၄၂၆ ကာင်၊  တိက့ိ စီးပွားြဖစ် 

မွးြမူနိင်ခ့ဲပါသည်။ ချင်းြပည်နယ် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ိုး ရးနှင့် ဆငး်ရဲမ လျာ့ချ ရးအတွက ်

မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း ဝန် ကီးဌာနမှ တာင်သူများသိ ့ ချး င ွကျပ ်၂၀၀၀ သန်း  ထတ် ချး 

ခဲ့ပါသည်။ 

 စက်မလက်မက ။ အ သးစား အိမ်တွင်းစက်မလက်မ လပ်ငန်းများအား မှတ်ပတင ်

ထတ် ပးလျက်ရှိ ပီး မှတ်ပတငထ်တ် ပး ပီးသည့် လပ်ငန်းများမှာ စပျစ်ဝိင်လပင်န်း၊ ြမင်းဆ ိ

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း၊ ပရိ ဘာဂနှင့် သစ်သီးစ ဖျာ်ရည်လပ်ငန်း၊ ဗျူတီလင်းဝငိ ်

လပ်ငန်း၊ လနး်ဆန်း အာင် သစ်သီးစ၊ ဝိင်နှင့် ဖျာ်ရည်လပ်ငန်း၊ ရမက်မန်း ဝိင်လပင်နး်၊ 

ဆီကိတ်လပ်ငန်းနှင့် မန ့်ဖတ်လပ်ငန်းများ ြဖစ်ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း မီးလင်း သာ ကျးရွာများ 

တိးတက်လာ ရးက ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ကျးရွာ ပါင်း ၄၇ ရွာကိ အသစ်ထပ်မ မီးလင်း စ 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ ကျးရွာများကိ မီးလင်း ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင် မီးလင်း ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၃၆၆ 

ရွာ ရှိ ပီး ကျးရွာများ မီးလင်း ရးအတွက် ဒီဇယ်စွမ်းအင်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ စပါးခွစွမ်းအငြ်ဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ ဆိလာစမ်ွးအင်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ဘိင်အိဂက်စ်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ အ သးစား 

ရအား လပ်စစ်စမ်ွးအင်ြဖင့် လည်း ကာင်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးနှင့် 

ကူးသန်းသွားလာ ရး တိးတက် ကာင်းမွန်ရန်အတွက် ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာနမှ နိင်င တာ ်

ဘတ်ဂျက်ြဖင့် က လး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း၊ ဟားခါး-ဂန ့် ဂါလမ်း၊ ဟားခါး-မတူပီလမး်၊ 

မင်းတပ်-မတူပီလမ်း၊ သိငး်ငင်-တီးတိန်လမ်း၊ တီးတိန-်တွန်းဇန်-ကျီခါးလမ်း၊ တီးတိန်-ရိဒ်လမ်း၊ 

ပခက္က ူ- ပါက်- ကျာက်ထ-မင်းတပ်လမ်း၊ ဂန ့် ဂါ-အိက်ကားလမ်း၊ ကျာက် တာ်-ပလက်ဝ 

လမ်း၊ ဟားခါး-ထန်တလန-်ဆာဆီ ချာက်လမ်း၊ ကန်ပက်လက်-မင်းတပ်လမ်း၊ ရှာတလိင်း- 

လိ တာလမ်းနှင့် တီးတိန် မို တ့ွင်းလမ်းများကိ တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။  

  ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်ြဖင့် မတူပီ-ပလက်ဝလမ်း၊ ဟားခါး-မတူပီလမ်း၊ လာငး်ရှည်- 

ကျင် ဒွးလမ်း၊ ကနပ်က်လက်-မင်းတပလ်မ်း၊ ဖလမ်း-ရိဒ ် လမ်း၊ ထန်တလန်-လလဲလမ်း၊ 
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ထန်တလန်-နှာရှိန-် ရဇွာ-မတူပီလမ်း၊ က လး-နတ် ချာင်း-ဖလမ်းလမ်း၊ ဖိဝ့က်- ထတ်လင ်

လမ်း၊  ဖလမ်း မို ့ ရှာင်ကွင်းလမ်း၊ လာင်းရှည်-ကျင် ဒွး လမ်း၊ မတူပီ-ပလက်ဝလမ်း၊ 

ရှာတလိင်း-လိ တာလမ်း၊ ဂန ့် ဂါ-အိက္က ားလမ်း၊ ဟားခါး-ထန်တလန-် ဆာဆီ ချာက်လမး်၊ 

တီးတိန ် မို တ့ွင်းလမ်း၊ မင်းတပ် မိုတ့င်ွးလမ်းများကိ ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန် အာင် 

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထ ိ  ြပည်သူ ့

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငနး်မှ ြပည် ထာင်စလမ်းများအတွက် ငွလး ငွရင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း 

ရန်ပ ငွ ကျပ် ၁၈၀၂၅.၄ သန်း သးစွဲထားပါသည်။  

 လမး်ပန်းဆက်သွယ်မ တိးတက် ကာင်းမွန်လာ ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်း ရး 

နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန၏ ပ့ပိးမနှင့် လူမဖွ ဖ့ို း ရး ထာက်ပ့ ငွ၊ ကျးလက် ဒသ 

ဖွ ဖိ့ုး ရးနှင့် ဆင်းရဲမ လျာ့ချ ရး ရန်ပ ငွတိြ့ဖင့် ကျးရွာချင်းဆကလ်မး်များ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ 

ချာင်းကူးတတားများ တည် ဆာက်ြခင်း လပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 
  

 သာက်သး ရရရှိ ရး။  မို ြ့ပ/ ကျးလက် နြပည်သူများ သန ့ရှ်ငး် သာ သာက်သး ရ 

ရရိှ ရးအတွက် ရရှိနိင်သမ သာ ရအရင်းအြမစ်ထွက်ရိှရာ နရာ ဒသများတွင ် ရဖမ်း၊ 

ရစကန်များ တည် ဆာက်၍ ၄င်းကန်များမှတစ်ဆင့် ရပိက်လိင်းများ သွယ်တန်းကာ ရမတီာ 

များ တပ်ဆင်၍ မို ြ့ပ ကျးလက ် ရ ပး ဝမများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်တွင် ကျးလကဖွ် ဖိ့ုး ရးဦးစီးဌာန အစီအစဉ်ြဖင့် ကျးရွာ ပါင်း ၃၀ ရွာနှင့် 

ြပည်နယ်အစိးရ ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ကျးရာွ ပါင်း ၇ ရွာကိ သာက်သး ရ ရရှိ ရးအတွက ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ကန်သွယ်မက ။ ဒသထွက်ကန်များကိ စစ်ကိငး်တိင်း ဒသကီး၊ မ ကွးတိင်း 

ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချ ပီး၊ မန္တ လး-ဂန် ့ ဂါ-ဟားခါးလမ်း၊   

က လး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း၊ က လး-တီးတိန်လမ်း၊ ပခက္က ူ-မင်းတပ်လမ်းများြဖင့် ဒသ 

တွင်း ကနစ်ည်များ ြဖန်ြ့ဖူး ပးခဲ့ပါသည်။ ြပည်မမှ ကန်စည်များကိ ချင်းြပည်နယ်ရှိ ရိ ခါဒါရ်  

နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမတှဆင့် အိန္ဒယနိင်င၊ မီဇိရမ်ြပည်နယ်နင့်ှ ကူးသန်း ရာင်းဝယ်လျက် 

ရှိ သာ်လည်း မိးရာသီ သွားလာ ရး ခက်ခဲသြဖင် ့  နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး ကန်စည်စီးဆင်းမ 

ကန် ့ကာ သာ ကာင့်  လက်ရှိအ ြခအ နတွင် များစွာဖွ ဖ့ို းမ မရိှ ကာင်း  တွရ့ှိရပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ နှစ်ကန်တွင်  စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင ်အ ကာင ်

အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ မာ်မှန်းပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် ဆာက်လပ်မက နှင့် ဆက်သွယ် ရး 
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က များမှာ စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီစာွ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန ့မှ်န်းပါ  

သည်။ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ် တွင ်နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၃,၂၃၅,၂၅၁.၀ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၃.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
 

ပ  (၆-၅)   စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ 

(၆)လပတ်တင်ွ နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ် ၁,၈၁၅,၇၁၉.၄ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၅၆.၁ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၆.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၈၈၇,၅၄၁.၄ သနး် အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၉.၅ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၆၅၁,၁၈၁.၇ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၅.၄ ရာခိင်နနး် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှစိက်ဧက ၅၇၉၃၇၂၄ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လ 

ကျပ်သန်း 
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ပတ်အတွင်း စစကိ်င်း၊ မရွာ၊ ရဘိခရိင်များတွင် ငွချည် ၆ စြပကွက် ဧက ၇၅ ဧက၊ မျိုးသန် ့

စိက်နိင်သည့် စစ ပါငး် ဧက ၇၆၃၇၃ ဧက စိက်ပျို း နိင်ခဲ့ပါသည်။  

လမး်၊ တတားများ အသစ်တည် ဆာက်ြခင်း၊ အဆင့် ြမင့်တင်ြခင်း။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း လမ်းြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း အတက်ွ 

ကျပ် ၂၈၈၀၀.၀ သန်းနှင့် တတားြပင်ဆင် အဆင့်ြမင့်တင် ဆာက်လပ်ြခင်းအတွက ် ကျပ ်

၂၆၀၃.၆ သန်း ကန်ကျခ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နာဂ ဒသ၏ ဆင် သ-လဟယ်လမ်းနှင့် 

ရှင် ဗွယန-်နန်ယွန်း-ပန် ဆာင် လမ်းအားတစ်နစ်ှပတ်လး မာ် တာယ်ာဉ်များ သွားလာနိင်ရန ်

အတွက် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

လပ်စစ်သွယ်တန်းထတ်လပ်မနှင့် ြဖန်ြ့ဖူး ပး ရးလပ်ငနး်။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်

ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး လပ်ငန်းအ နြဖင် ့ စစ်ကိင်း မိုတွ့င် 

၄၀၀ ဗိလိ့င်းကွန်ကရစတ်ိင်များ အစားထိးလဲလှယြ်ခင်းလပ်ငန်း၊ ချာင်းဦး မိုတွ့င် ကွန်ကရစ် 

တိင်များ အစားထိးလဲလှယ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ ကဗီွ အခဲွရ ၁ ရ၊ ၁၁ ကဗီွ လိင်းတည် ဆာက်ြခင်း၊ 

ဆားလင်းကးီ မို  ့၃၃/၁၁ ကဗွီ (၅)အမ်ဗီွ အခဲွရ၊ ၃၃ ကဗွီ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ကနီ မိုတွ့င ်၁၁ 

ကဗွီလိင်း၊ ၂၀၀ ကဗီွ အခဲွရ တည် ဆာက်ြခငး်၊ မရွာ မို န့ယ် အလတွင ်၃၃/၁၁ ကဗီွ (၁၀) 

အမ်ဗွီ အခွဲရ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရဘိ မို တ့ွင် ခွဲရတည် ဆာက်ြခင်း၊ ရဦး မိုတွ့င်ခဲွရ ၃ ရ 

တည် ဆာက်ြခင်း စသည့်လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ရရရှိ ရးလပ်ငန်းများတိးချဲ ြ့ခင်း၊ အသစ်တည် ဆာက်ြခင်း။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊  

စိက်ပျို း ြမ ၁၅၀၀ ဧက အကျိုးသက် ရာက်မည့် အရာ တာ(်၂) လပ်စစ် ြမစ် ရတင် စီမကန်ိး 

ဆာင်ရက်ွလျက်ရိှရာ ပထမ(၆)လပတ်အတင်ွး ရ ပး ြမာင်းြပုြပင် ရးလပ်ငန်း ၇၄ 

ရာခိင်နန်း၊ စက်မလပ်ငန်း ၂၅ ရာခိင်နန်း နှင့် လပ်စစ်လပ်ငန်းပိင်း အ နြဖင့် ၁၀ ရာခိင်နန်း 

အထိ ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ပါသည်။ ဝက်လက် မိုန့ယ်၊ တပ်ရွာ လပ်စစ်ြမစ် ရတင် လပ်ငန်း 

အတွက် ရ ပး ြမာင်းြပုြပင် ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

ဆည် ရရရှိမတိးတက် ကာင်းမွန် ရး ဆာင်ရွက်မည့်အစအီစဉ်များ။၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ ် ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း ဆည် ရရရှိမ ကာငး်မွန် စ ရးအတွက် ြပည် ထာင်စ 

ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ရာဇ ဂိုလ် ရ လှာင်တမ ဘက်စစီမကိန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ လပ်ငန်း 

တစ်ခလး ပီးစီးမရာခိင်နန်းမှာ အကိုတည် ဆာက်မ ၄.၅၂ ရာခိင်နန်း၊ တမ ၃၂.၁၄ ရာခိင်နန်း ၊ 

ရအားလပ်စစ ် ၀.၀၄ ရာခိင်နန်း၊ ရပိလဲ ၁၄.၁ ရာခိင်နနး် နှင့် ဆည် ရ သာက် ၅.၀၂ 

ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 
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ဆက်သွယ် ရး လပ်ငန်းများ တိးချဲ ြ့ခငး်၊ အသစ် တည် ဆာက်ြခင်း။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်တွင် တိင်း ဒသကီးအတွင်း တန်ဖိးနည်းဖန်းကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဧ ပီလမှစတင၍် ပထမ 

(၆) လပတ်အတွင်း ဖန်းလး ရ ၆၅၂၀၀ လး ရာင်းချ ပးခဲ့ပါသည်။  

  ပညာ ရးက ။ စစ်ကိင်း မို န့ယ်တွင ် သမဝါယမတက္က သိလ်နှင့် နည်းပညာ 

တက္က သိလ်တိကိ့ အဆင့်ြမင့်၍ စစ်ကိင်း ဝိဇ္ဇာသိပ္ပတက္က သိလ်ကိ ထပ်မဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မရွာ 

စီးပွား ရးတက္က သိလ်တွင် ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခန ့ခ်ွမဲ မဟာသင်တန်း (MPA)၊ စီးပွား ရး စီမ 

ခန ့ခဲွ်မမဟာသင်တနး်(MBA)တိက့ိ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျ လျက်ရှိပါသည်။ 

 ကျန်းမာ ရးက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း ကျန်းမာ ရး 

ဦးစီးဌာနအ နြဖင့်  ရဝန်းြပည့်ကမ္ပဏီမှ ခင်ဦး မို န့ယ်၊ တန ့ဆ်ည် မို န့ယ် နှင့် ကန ့်ဘလ ူ

မို န့ယ်တိတွ့င် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွဲ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ သစ္စာ တာင်ကမ္ပဏီမ ှ

ကန်းလှ မို န့ယ်၊ ကာလင်း မိုန့ယ်၊ ဝန်းသိ မို န့ယ်တိတ့ွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွ ဲ

ဆာက်လပ်ြခင်း၊ သာထကက်မ္ပဏီမှ ရဘိ မို န့ယ်၊ ဝက်လက် မို န့ယ်တိတ့ွင ် ကျးလက် 

ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ချင်းတွင်း  ငွဇင် ယာ်ကမ္ပဏီမ ှ စစ်ကိင်း မို န့ယ်၊ မရွာ 

မို န့ယ်တိတ့ွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွဲ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ Good Tow Side ကမ္ပဏီမ ှ

မရွာ မို န့ယ်တွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခဲွ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြမန်မာ့ ခတ် ကမ္ပဏီမ ှ

ကန ့ဘ်လ ူ တိက်နယ် ဆးရနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ဒါက်တာတင် အာင် ဆွ 

ကမ္ပဏီမ ှ တမူးခရိင ် ဆရာဝန်များ နအိမ် ဆာက်လပ်ြခင်း၊ မန္တ လးစွမ်းအား ကမ္ပဏီမ ှ

တိင်း ဒသကီး ကျန်းမာ ရးဦစးီဌာနမှူ းရး၊ ဧည့်ရိပ်သာ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ စာရာ မရိ အားမာန် 

နှင့် ရညီအစ်ကိများ ကမ္ပဏီမှ လရီှး မိုန့ယ် ဆးရ ရစင် ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ဇယျာ ဖိုး ကမ္ပဏီ 

မှ ခမး်ပတ်တိကန်ယ် ဆးရ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်းစသည့် တည် ဆာကြ်ခင်း 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ရ ပး ဝမည့်အစီအစဉ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ၊် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း နယ်စပ ်

ဒသနှင့် တိင်းရင်းသား ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာနနှင့် မို န့ယ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားမ ှ

ကျးလက ် သာက်သး ရ ရရိှ ရးအတွက် ရ ပး ရးလပ်ငန်း ၈၈ ခ အတွက ် ဆာင်ရွက်ရန ်

ပစ္စည်းများ စ ဆာင်းလျက်ရိှပါသည်။  

ကျးလက်မီးလင်း ရး။၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ် မီးလင်းရန် ကျန်ရိှ သာ ကျးရွာ 

၂၅၂၆ ရွာ၊ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၄၂.၁ ရာခိင်နန်းကိ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ဆက်လက ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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 စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏ ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ 

လယယ်ာက တွင် တာင်သူအစီအစဉ်ြဖင့် ပလပ် ြမမ ှ ၆၁၂ ဧက၊ ြမရိင်းမှ ၂၆၉၃ ဧက၊ 

တာရိင်း ြမမ ှ ၇၂၅၃ ဧက၊ စစ ပါငး် ၁၀၅၅၈ ဧက ဖာ်ထတ ် စိက်ပျို းနိင်ခဲ့သည့်အတွက ်

လယ်ယာက အ နြဖင့် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်းပါသည်။  

 သီးနှများ လလွင့်ဆးရးမ လျာ့နည်း စ ရးအတက်ွ ရိတ်သိမ်း ခ လှစ့က်များက ိ

တိင်း ဒသကီး အစီအစဉ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ မို န့ယ်များတွင် ရိတ်သိမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ 

ဆန်စက်၊ သစ်စက်များ တိးချဲ ့ ဆာက်လပြ်ခငး်၊ လပ်ငန်းသး စက်ကိရိယာများ တိးချဲ ရ့င်းနီှး 

ြမုပ်နှမများရိှြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပင်ိက တွင် မရွာစက်မဇန်မ ှ ရတနာမိးြမင့် စက္က ူထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သီဟထွန်း သရည်ကျို စက်ရမှ လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ ထတ်လပ်ြခင်း၊ စစ်ကိင်း စက်မဇန် 

ဟွန်ဒါြမန်မာကမ္ပဏီမှ သစ်ပါးလာအမျိုးမျိုး ထတ်လပ်ြခင်း၊ က လး စက်မဇန်မှ ရနတွင်းတူး 

ကိရိယာများ ထတ်လပ်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။  

 ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် မာ် တာ်ယာဉ်များ အစားထိးလဲလှယ်မများ နှင့် မာ် တာ်ယာဉ ်

လိင်းသစ်များ တးိချဲ ့ ဆာင်ရွကြ်ခင်း၊ ဆက်သွယ် ရးက တွင် တန်ဖိးနည်း တယ်လီဖနး်များ 

ဆက်လက ်တိးချဲ ခ့ျထား ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အတွက ် နှစ်ကန်တွင ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည ် ဖာ်နင်ိမည်ဟ ခန်မ့ှန်းထားပါသည်။ 

 

 
 

 

တနသာရီတိင်း ဒသကီး 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင် ထတ်လပ်မနှင့ ်

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆) လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၆၂၇,၄၄၃.၄ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၂၆.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ   (၆-၆)  တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏  
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 

 တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင် ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ 

(၆) လပတ ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ်  ၁,၅၀၀,၆၀၃.၃ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၉၂.၂ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၃.၂ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊  ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၈၅၁,၅၂၃.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၇.၄ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ်  ၆၈၀,၃၃၅.၁ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၅.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း စစ ပါင်း 

စိက်ပျို း ပီးဧကမှာ ၁၄၁၇၀၈၃ ဧကြဖစ်ပါသည်။ ဆီအန်း ၃၆၂၃၄၂ ဧကနှင့့် ရာဘာ ၃၁၈၈၁၆ 

ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။  

 သားငါးက ။  သားငါးက တွင် ကမ်း ဝး ရယာဉ် ၁၀၀၂ စီး၊ ကမ်းနီး ရယာဉ် ၄၉၅၁ 

စီးနှင့် ငါးသယ် လှစီး ရ ၉၀ စီးြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အက်ဖ်အိဘီ ( မိတ်) 

စနစ်ြဖင့် စက်တင်ဘာလကန်အထိ ငါး၊ပစွန်တန်ချိန် ၅၉၅၅.၂၈ တင်ပိခ့ဲ့ရာ အ မရိကန် ဒ လာ 

၇.၆၅ သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 စွမ်းအင်က ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ရြဖူ မို ၌့ 

ရဲတခွန် ရန ြမ သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ထတ်လပ်မက ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ကျပ်သန်း 
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ကဗ ပသန်း ၇၁၂၄၆ ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ ပီး ရနစမ်ိး(ကမ်းလွန)် အ နြဖင့် အ မရိကန ် စည ်

ထာင် ပါင်း ၁၇၆၇.၃၀၂ ထတ်လပ ် ဆာင်ရွက် နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သတ္တ ုက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ် ခဲမြဖူသတ္တ ု ၆၈၄ မက်ထရစ်တန ်

ထတ်လပ်ရန် ရည်မန်ှးထား ပီး ပထမ (၆) လပတ် အတွင်း ၃၁၂ မက်ထရစတ်န် ထတ်လပ် ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ထတ်လပ်မအသစ်အြဖစ် မင်းဂနီးစ်ဒိင် အာက်ဆိဒကိ်လည်း မက်ထရစတ်န် ၁၅၅၀ 

ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ မဟာဓာတ်အားလိင်းမ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိသည့် 

အတွက် တိင်း ဒသကီး လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး လပ်ငန်းပိင် ဒီဇယ်အင်ဂျင် အလး ၂၀၊ 

မို မ့းီလငး် ရး ကာ်မတီ၏ ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၈၆ လး၊ စစ ပါင်း ၁၀၆ လးြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

များ ြဖန ့ြ်ဖူး ပးလျက်ရိှရာ တိင်း ဒသကီးအတွင်း ဓာတ်အား လိအပ်ချက်အ နြဖင့ ် ၃၅.၉၁၂ 

မဂ္ဂါဝပ် ရှိသည့်အနက် ၁၄.၀၈၁ မဂ္ဂါဝပသ်ာ ထတလ်ပ် ြဖန ့ြ်ဖူး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျာက်မီး သွးသး လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး စက်ရစီမကိန်းကိ ကာ့ သာင်း မို ၊့ ရြပည်သာ 

စက်မဇန်အနီးတွင် သန်း ဖိုးသူ သတ္တ ုလပ်ငန်းကမ္ပဏီလီမိတက်မှ တပ်ဆင် အသးြပုမည့် 

စက်အင်အား (၈) မဂ္ဂါဝပြ်ဖင့် ခ မာက်ကီး မို န့ယ်ခွဲရှိ ကျးရွာများ၊ စက်မ လက်မလပ်ငန်း 

များသိ ့ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ သဂတ်လမ ှစတင်၍ ဓာတ်အားြဖန ့ြ်ဖူးနိင်ခ့ဲပါသည်။  

 ဆာက်လပ်မက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း 

ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမှ ြပည် ထာင်စလမ်းြဖစ် သာ ထားဝယ်- ရး- မိတ်လမ်း၊ မိတ်-

တနသာရီ-ဘတ်ြပင်း- ကာ့ သာင်းလမ်း ပ ရိှ လမ်း/တတားများ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ မိတ်-

တနသာရီလမ်း ပ ရိှ ချာင်းမွန်တတား၊ ရန်ကန-်မတိ ်လမ်း ပ ရိှ ကဲတတား၊ ပ လာ တတား၊ 

ပိ တာက်ငယ်တတား၊ ကညင် ချာင်းတတား၊ မိတ်တက္ကသိလ်အ ဆာက်အဦနှင့် ထားဝယ်ခရိင ်

အတွင်းရှိ ရး အ ဆာက်အဦများ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်လပ်ငန်းများကိ တည် ဆာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆)လပတ ် အတွင်း ကန်းလမ်း 

ပိ ့ ဆာင် ရးတွင် ထားဝယ်- မိတ်- ကာ့ သာင်း ခရီးစဉ်ကိ ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ်များ ြပးဆွဲ 

လျက်ရိှပါသည်။ ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးတွင် ပဂ္ဂလိက အြမန် ရယာဉ်များနှင့် ြမန်မာ ့

ကယ်ငါးပွင့်သ ဘာလပ်ငန်းများမှလည်း  ြပးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာ့ လ ကာင်း လိင်းမ ှ

အပတ်စဉ် ကာသပ တးနှင့် တနဂ န ွ (၂) ရက် ြပးဆွဲ၍ ပဂ္ဂလိက လ ကာင်းလိင်း 

များြဖစ် သာ Air Mandalay, Air KBZ, Air Bagan, Asia Wings, Yangon Airways 

တိမ့ ှ နစ့ဉ ်ပျမ်းမအနည်းဆး ၁ စီးစီ ြပးဆဲွလျက ်ရိှပါသည။် 
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 တနသာရီတိင်း ဒသကီးအ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိနး် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

နိင်မမှာ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင ်ပဂ္ဂလိကပိင်က မှ ဂ ဒန် ကျာက် (အမည်သစ်) 

ထတ်လပ်မနှင် ့ စကာပူအ ြခစိက်ကမ္ပဏီပိင ် သဲတင်သ ဘာများမ ှ ပင်လယ်သဲ ထတ်လပ်မ 

ပိမိလာနိင်မည်ြဖစ် သာ ကာင့်ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက တင်ွ ပွင့်လင်းရာသီ ရာက်ရိှ ပီြဖစ်ပါသြဖင့် ြပည် ထာငစ် လမ်းမကီး 

ြဖစ် သာ ထားဝယ်- ရးလမ်း တည် ဆာက်ြခငး်၊ ထားဝယ် ခရိင် ရိှ ကလိန် အာင ် တတား၊ 

ရြဖူ တတား၊ တတားြဖူ တတားများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ခရိင်ချင်းဆက ်လမ်းများ၊ တတား 

များ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရး၊  ကျာင်း၊  ဝန်ထမ်း အိမရ်ာများ၊  သာသနိက အ ဆာက်အဦများ၊ 

ဆည် ြမာင်း ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများ၊ ရရရှိ ရးလပ်ငန်းများနှင့် နယ်စပ် ဒသ ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရး လပ်ငန်းများြဖစ်သည့် လမ်းတတား လပ်ငန်းများ၊ စာသင် ကျာင်းများ၊ 

စာကည့်တိက်များ၊ ကျးရွာ ရရရိှ ရး လပ်ငန်းများကိ တည် ဆာက် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည် 

ြဖစ်ပါသြဖင့် ရည်မှန်းချက်ကိြပည့်မီ ကျာ်လွန်နင်ိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် ဈးနန်း များအရ ကျပ် ၂,၃၅၆,၈၄၈.၉ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ (၆-၇)  ပဲခးူတိင်း ဒသကးီ၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် ဈးနနး် များအရ ကျပ် ၁,၁၈၉,၇၂၄.၉ 

သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်း ချက်အ ပ  ၅၀.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး 

၁၁.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ ခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမန်ှ ဈးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၁၄၉,၂၈၆.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၈.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရညမှ်န်းထားရာ ကျပ် ၁,၁၂၉,၀၉၀.၆ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၄.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း စစ ပါင်း စိက်ပျို း ပီး 

ဧကမှာ ၃၅၉၈၆၃၄ ဧကြဖစ်ပါသည်။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးတွင် ယခနှစ် မိးရာသီ မိးရွာသွန်းမ 

ပမှန်ထက ်မိးရွာရက်နှင့် မိး ရချိန်လက်မ အနညး်ငယ်သာ ပိမိရွာသွန်းခ့ဲ၍ မိးစပါးများ စိက်ပျို းမ 

တွင် ပဲခူးခရိင၊် တာင်ငူခရိင်၊ ြပည်ခရိင်တိတွ့င ် ထိခိက်ြခင်းမရိှခဲ့ပါ။ သာယာဝတီခရိငတ်ငွ ်

ဧရာဝတီြမစ်နှင့် ြမစ်မခြမစ်တိ ့ ြမစ် ရတိးြခင်းတိ ့ ကာင့် မိးစပါးဧက ၃၇၄၂ ဧက ထိခိက်မ 

ရှိခဲ့ပါသည။် ကက် ပါင် စး စိက်ပျို းမ၌ စိက်ဧက ၃၁၄၃ ဧက တိးလာြခင်း နှင့် အ စးလှီးဧက 

များ၏ သက်တမ်းြပည့်မီလာြခင်းတိ ့ ကာင့် ရာဘာအထွက် တိးတက်လာပါသည်။ 

စက်မလကမ်က ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း ပဂ္ဂလိကပိင် 

က တွင ် ဒသန္တရစက်မလက်မ လပ်ငန်းများမ ှ သာက် ရသန် ့ ထတ်လပ်မ၊ အထည်ချုပ ်

ကျပ်သန်း 
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လပ်ငန်းတွင် ရှင် ဆာင်း အထည်ချုပ်စက်ရနှင့်  ကယ်စင်ဝိင်း အထညခ်ျုပ ် စက်ရများမ ှ

ချုပ် ပီးအထည်ထတ်လပ်မများ တိးတက်လာခဲ့ပါ သည်။ ဂျပန် ဂါကလ်ကအိ်တ် စက်ရကိ 

၂၄.၉.၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် ဖွင့်လှစ်၍ လပ်သားများအား လပ်ငန်းခွင်သင်တန်း ပးလျက်ရှိရာ 

လက်ရိှ အ ြခအ နတွင ် ထတ်လပ်နိင်မ မရိှ သး သာ်လည်း လပ်ငန်းစတင် လညပ်တပ်ါက 

လပ်သား အင်အား ၂၅၀ ဦးအထ ိခန်ထ့ား၍ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ( ၆) လပတ်အတွင်း ကွန်ကရစ ်

လမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကျာက်လမ်း၊ ဂဝလမ်း၊ ြမလမ်းနှင့် တတားများစသည်ြဖင့် ဆာငရွ်က် 

ရာတွင် ကျပ ်၁၇၀၅.၅ သန်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျန်းမာ ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနစ်ှ ၊ ပထမ(၆) လ ပတ် အတွင်း ပဲခူး မို ၊့ ကဝ၊ 

ဝါ၊  အတတွ်င်း၊   ရတာရှည် မို န့ယ်များတင်ွ ကျန်းမာ ရး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်း 

နှင့်  တိက်နယ် ဆးရ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ အတ်တွင်း၊ အတ်ဖိ၊ ရ တာင်၊ မင်းလှ မို န့ယ်များတွင ်

ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနများ တည် ဆာက်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ပတ်အတွင်း လယယ်ာ 

ကန်ထတ်လပ်မ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် မျို းသစ်စမ်းသပ်ကွက်များ တည် ထာင် ြခငး်၊ ဇန ်၈ 

ဇန် တွင ်မျို းသန်ဇ့န်တည် ထာင်ြခင်း၊ မွးြမူ ရးနှင့် သားငါးက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် 

က ဲ၊ နွားများကာကွယ် ဆးထိးြခင်း ၂၁ ကိမ်နင့်ှ ကျးလက် ဒသအ သးစား ကန်ထတ် 

လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် အစအဖွဲ  ့ ၁၅ ဖွဲအ့ား လိင်စင်ချထား ပးခဲ့ ပီး 

အ သးစားနှင့် အလတ်စား SME လပင်န်းများအတွက် ငွထတ် ချး ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

 ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရာတွင် အဓိကကျ သာ လယ်ယာက ၏ ရည်မှနး်ချက်ြပည့်မီ စရန်အတွက် စပါး၊ 

မတ်ပဲ၊ ပဲတီစမ်ိးနှင့်ပဲအမျိုးမျိုး၊ အြခားသစ်သီးဝလများ၏ အထွက်နန်းပိမိ တိးတက် စ ရး 

အတွက် တွန်းအား ပး ဆာငရွ်က်ြခင်း၊ အ ထာက်အပ့ ပးြခင်းတိအ့ြပင် သာယာဝတီ ခရိင်တွင် 

ြမစ် ရတိး၍ ပျက်စီးသွား သာ စိက်ဧကများကိ အချိန်မီ ြပန်လည်စိက်ပျို းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက် 

ရန် လိအပ်မည ်ြဖစ်ပါသည်။   
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မ ကွးတိင်း ဒသကီး 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် မ ကွးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် ဈးနန်း များအရ  ကျပ ်၂,၇၄၂,၆၆၃.၈ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၄.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  

 
ပ (၆-၈)   မ ကးွတိင်း ဒသကးီ၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 
 မ ကွးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လ 

ပတ်တွင ် နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ  ကျပ် ၂,၀၉၉,၅၉၃.၄ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၆.၆ ရာခိငန်န်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၁၁.၀ ရာခင်ိနန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် ဈးနန်းများအရ  ကျပ် ၂,၃၉၀,၃၂၅.၈ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၀ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ရန ်ရညမှ်န်းထားရာ ကျပ ်၁,၈၆၉,၄၈၃.၅ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၆.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

လယ်ယာက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၆၂၂၁၉၂၇ ဧက 

စိက်ပျို း ပီးြဖစ်ပါသည်။ လယ်ယာ ြမ မှတ်ပတင်ြခင်း လပင်နး်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁) 

ရက်မှ စတင်၍  ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ပထမ(၆)ပတ်တွင ်  ၇၀ ရာခင်ိနန်း   ဆာငရွ်က် 

ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည။် မျိုးသန်မ့ျိုးပွား စ့ ၃၄၀၄ တင်း၊ ပလဲသွယ် စပ်မျို း စပါး ၂၁၀၀၀ ကီလိ၊ 

ကျပ်သန်း 



168 
 

ထတ်လပ ်ပွားများနိင်ရန်   ရည်မှန်းထားခဲ့သည့် အတိင်း ဆာင်ရွက် နိင်ခ့ဲပါသည်။ ပထမ(၆) 

ပတ်တွင ် လယ်ယာသး စက်ကိရိယာထွန်စက်  စီး ရ  ၃၀၅  စီး ရာင်းချ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။ 

ြမယာ ြပုြပင် ရး၊ ထွန်ယက် ရးလပ်ငနး် အ နြဖင် ့  ၁၂၃၄၈ ဧက ထွန်ယက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သားငါးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ၊ပထမ (၆)လပတ်တွင် ငါးလပင်နး် 

ဦးစီးဌာန မှ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ငါးမျို းစိက်ထည့်ြခင်း၊ ဆည်၊ တမ၊ ကန်၊ ဂရမ်အင်းများ၊ 

စပါးခင်းများအတွင်း ငါးမျိုးစိက်ထည့်ြခင်းနှင့် ငါးရစ်သန်ကာလြဖစ် သာ မလ နှာင်းပိင်းမ ှ

ဇူလိင်လကန်အထိ ငါးမဖမ်းဆီးရန် အဆိပ်ချငါးဖမ်းြခင်း၊ ဘက်ထရ ီ ရှာ့တိက ်ငါးဖမ်းဆီးြခင်း 

များ မြပုလပ်ရန ် ကီးကပ် ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှပါသည်။  ကီးအကီးဝဆည်အတွင်း တစ်ပိင ်

တစ်နိင် ငါးသား ပါက်စခန်း တည် ဆာက်ြခင်း စတတ္တ ရာ မို န့ယ် သဲဆည် ကျးရာွ 

ငါးကန်ထတ် သ/မအသင်း ဖွဲ စ့ည်းြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင်  

ကျာက်မီး သွး ထတ်လပ်သည့် ပဂ္ဂလိကပိင ်ကမ္ပဏီ ၂ ခ တိး၍ စစ ပါင်း  ကမ္ပဏီ  ၆ ခ ြဖင့် 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 စက်မလကမ်က ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်၊ပထမ(၆)လ ပတ်ကန်အထိ  ရန ချာင်း 

စက်မဇန်နှင့် ပခက္က ူစက်မဇန်၊ ဇန်(၂)ဇန် အပါအဝင် စက်မ ကီးကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရး 

ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ထား သာ လပ်ငန်းဦး ရ စစ ပါင်း ၂၆၆၆ ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တန်ဖိး 

ကျပ် ၂၀၄၈၃.၁၈၆ သန်း၊ အ မရိကန် ဒ လာ ၀.၂၃၂ သန်းြဖင့် တိးတက် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။    

လပ်စစ်မီးရရှိ ရး။ လပ်စစ်မီးြပည့်ဝစွာ ရရိှ ရးအတွက ် ဒသအတွင်းရိှ ြမစ် ချာင်းများ 

၏ အရင်းအြမစ် ပ  အ ြခခ၍ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရိှရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်

ဂန် ့ ဂါခရိင် ဂန် ့ ဂါ မို တွ့င် (၁၁) ကဗီွ လိင်းများအားလး တိင်ထူ ပီး ြဖစ၍် လပ်ငန်း၏ ၁၀ 

ရာခိင်နန်းခန် ့ ပီးစီး ပီးြဖစ်ပါသည်။ (၁၁/၀.၄) ကဗွီ ခဲွရတည် ဆာက် ြခင်းလပ်ငန်းများမှာ 

Transformer ၅ လး ရာက်ရိှ ပီး လပ်ငနး်၏ ၁၅ ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည်။  

ကျးလက်မီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)ပတ်အထိ  မးီလငး်ရန် 

ကျန်ရှိသည့်  ကျးရွာ ၂၀၈၇ ရွာ၊ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၄၃.၅ရာခိင်နန်းကိ ဆာင်ရွက် နိင်ခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကျန်းမာ ရး။   ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ  ့ (JICA) 

အစအီစဉ်ြဖင့် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာန(၃၁)ခ၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွဲ၁ခတိက့ိ  

ဂျပန်ယန်း င ွ၁၂၅၆ သန်း အ ထာက်အပ ့ြဖင့် ဆာက်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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ဆက်သွယ် ရးက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် အာ်တိ 

တယ်လီဖန်း ၈၁ လး၊ Mobile (GSM + CDMA) ၁၂၃၃၅၀ လး တိးချဲ တ့ပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

ခရီးသွားလပ်ငန်းများဖွ ဖ့ိုး ရး။ မ ကွးတိင်း ဒသကီးအတွင်း ဟိတယ် ၆ လး၊ 

တည်းခိရိပသ်ာ ၉၆ လးြဖင့် ခရီးသွားဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။    

မို ့ြပဖွ ဖ့ိုး ရးနှင့် အိးအိမ်က ဖွ ဖ့ိုး ရး ။     မ ကွး မို  ့ မို ရွ့ာနှင့် အိးအိမ်ဖွ ဖ့ို း ရး 

ဦးစီးဌာနပိင် ြပည် တာ်သာအိမ်ရာ စခန်းတွင် တိင်း ဒသကီး  ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ၄ ခန်းတဲွ ၂ ထပ ်

အ ဆာက်အဦ  ၂  လး၊ ၂ ခန်းတဲွ ၂ ထပ် အ ဆာက်အဦ၁ လး၊ ၄ ခန်းတဲွ ၂ ထပ် အ ဆာက်အဦ 

၁ လး၊ ၆ခန်းတွဲ ၂ ထပ် အ ဆာက်အဦ ၂ လးတိကိ့ ပထမ(၆)လပတ်တွင်စတင် ဆာက်လပ် 

လျက် ရိှပါသည်။ 

မ ကွးတိင်း ဒသကီးအ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နှစ်ကန်တွင ် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ြပည့်မီ ကျာ်လွန် အာင် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန ့မ်န်ှးထားပါသည်။

 လယယ်ာက တွင် မိးစပါးသီးနှ သည ် မိးရွာသွန်းမ နာက်ကျြခင်း၊ မိး ရချိန် 

နည်းပါးြခင်းတိ ့ ကာင့ ် စိက်ပျို းချိန် နာက်ကျခ့ဲရသြဖင့် စိက်ဧက မြပည့်မီသည့်အတွက ်

စစ ပါင်းစိက်ဧက ြပည့်မီ ရးအတွက် ဆာင်းသီးနှကိ တိးတက်စိက်ပျိုးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မိး ရချိန် နည်းပါး၍ ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များတွင် ရဝင် ရာက်မနည်းပါးသြဖင် ့ နစွပါး 

စိက်ပျို းရန် ရလ လာက်စွာ မြဖန ့် ဝနိင်သည့်အတွက ် အစားထိးသီးနှအြဖစ် တွက် ြခကိက် 

သည့် ပဲသီးနှများကိ အစားထိး စိက်ပျိုးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆာင်းသီးနှများြဖစ် သာ  

ဆာင်းနှမ်း၊ ဆာင်း ြမပ၊ဲ နကာ၊ မတ်ပဲ၊ ကလားပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ဘိကိတ်၊ ပဲလွန်း၊ ပဲစဉ်းင၊ 

ပဲကီးတိက့ိ ပိမိတိးတက် စိက်ပျိုးနိငပ်ါက ရညမှ်န်းချက်အ ပ  ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်း 

ပါသည်။   

 သားငါးက တွင် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ တစ်နိင်တစ်ပိင ် ဆိတ် မးွြမူ ရး လပ်ငန်းများ 

နိစ့ားနွား မွးြမူ ရး လပ်ငန်းများ ပိမိတိးတက် မွးြမူရန်စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း တိ ့ ကာင့် 

လည်း ကာင်း၊ ငါး မွးြမူ ရးလပ်ငန်းတွင ် ဧရာမင်း သမဝါယမအသင်း က့ဲသိ ့ သာ အသင်း 

အဖဲွမ့ျား ကာင့်လည်း ကာင်း၊ အသားထတ်လပ်မ၊ ငါးထတ်လပ်မများ ပိမိထွက်ရှိလာနိင်ပါ 

သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မီ နိင်မည်ဟ ခန ့်မှန်းပါသည်။   

 ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက ၏ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် 

ရး ြမန်ဆန် ချာ မွ  ့လာသည်နှင့်အမ  ြပည်တွင်းြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သညမ်ျားပိမ ိလာ ရာက် 

နိင်မည်ဟ မာ်မှန်း၍ မ ကွး မိုတွ့င ် နန်းထိက်သူ ဟိတယ်သစ် တည် ဆာက်ြခင်း၊ ပွင့်လင်း 

ရာသီ၌ ရစက် တာ် ဘရားပွဲ တာ်၊ ခရီးသွားဧည့်သည်များ  လာ ရာက် လ့လာရန် နရာများ 
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ြဖစ်သည့် ဗိဿနိး မို ့ ဟာင်း၊ ကွ ့ ချာင်း ခတပ်၊ မင်းလှ ခတပ်၊ စ လ ရပစ် ကျာင်းသိ ့ ပိမိ 

လာ ရာက်နိင်ရန ် စီမထားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ရည်မှနး်ချက ်

အ ပ  ြပည့်မ ီနိင်မည်ဟ ခန ့်မှန်းပါသည်။  
  
 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၃,၀၅၄,၉၇၅.၂ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၉.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှနး်ထားပါသည်။  

 
ပ  (၆-၉)  မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 

 
 မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) 

လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၂,၀၈၈,၉၄၅.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၈.၄ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၃.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၇၆၄,၅၀၂.၃ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖ ရန်နှင့် ၇.၀ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၉၇၇,၉၂၉.၁ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၅.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

ကျပ်သန်း 
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 လယ်ယာက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါငး် သီးနှ 

စိက်ဧက ၃၈၁၄၂၁၉ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်အထိ လယ်ယာက တွင်  

မိးစပါး ပလဲသွယ် အထူးအထွက်တိးမျို းကိ ၂၁၅၅ ဧက၊ မ နာသခ ၂၁၉၇၀၅ ဧက၊ ရသွယ်ရင် 

၄၁၇၃၉ ဧက၊ ရဆငး်လးသွယ် အထူးအထွက် ကာင်းမျိုးကိ ၆၁၃၈ ဧကနှင့် အြခားမျိုးများ 

အပါအဝင် မိးစပါး ၄၅၆၈၈၀ ဧက စိက်ပျို းထားပါသည။်  

 သားငါးက ။ ကျးလက် ဒသ တိင်းရင်းကက ် မွးြမူမဖွ ဖ့ို း ရးအ နြဖင့် စြပ 

တိင်းရငး်ကက် မျို းထိန်းမျိုးပွားြခက ိ ညာင်ဦး မိုန့ယ်တွင် ထူ ထာင် မွးြမူြခင်း၊ 

တိင်းရငး်ကက်၊ ဥစားကက်များအား တိးချဲ ့ မးွြမူနိင်ြခင်း ကာင့် အသားထတ်လပ်မ၊ ဥ 

ထတ်လပ်မ တိးတက်လာြခင်း၊ က ဲနိ ့ နွားနိန့ှင့် က ဲနွားထွက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်မနှင့် 

ငါးထတ်လပ်မများလညး် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

စက်မလကမ်က ။    မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ြမင်းြခခရိင် ြမင်းြခ မို န့ယ်တွင ်

ဧရာဝတီြမစ ် ဆီမီးခဆိပ်ကမ်းကိ Royal Hi-Tech Group ကမ္ပဏီမ ှ မှတ်ပတင် ပးီ မတည ်

ရင်းနီှး ငွ အ မရိကန် ဒ လာ ၃၁.၁ သန်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ကျပ် ၄၈၄၀၀ သန်းြဖင့် ်

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ြမင်းြခခရိင် မို သ့ာတွင် ခတ်မစီကမ်ဥယျာဉ ် (Industrial Park) 

စီမကိန်းကိ ြမ ၁၀၇၃၄ ဧကတွင် လျာထား ဖာ် ဆာင် ပီး စြပစက်မ မို ့ တာ်တစ်ခ ပ ပါက် 

ရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။    ရ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ၊ ခသွဲပ် ရာရာသတ္တ ုရိငး်၊ 
ကျာက်မီး သွး၊ ထး ကျာက် နှင့် ခ နာက်စိမ်းများ ထတ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ အမှတ်(၁) 
သတ္တ ုတွင်းလပ်ငန်း အ နြဖင့် ကးနီ၊ ခ နာက်စိမ်း၊ သွပ်သတ္တ ုများကိ ဦးစား ပး 
ထတ်လပ်လျက်ရိှပါသည်။ပထမ(၆)လပတ်ကန်ထိအမှတ(်၁)စက်မဝန် ကီးဌာန ြမင်းြခသမဏိ 
စက်ရမှ သမဏိတး ၅၈၆၃.၄၂ မက်ထရစ်တန် ထတ်လပနိ်င်ခ့ဲပါသည်။ 
 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။  ပထမ(၆)လ ပတ်ကန်ထိ ကျးလက်မီးလင်း ရးအ နြဖင့် 
မီးလငး် ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၂၁၂၂ ရွာရှိပါသည်။ ၎င်းရွာများတွင်ယခင ် မီးလင်း ပီး ကျးရာွ 
၁၅၃၁ ရွာ၊ တိငး် ဒသကီး အစီအစဉ်အ နြဖင့် မီးလငး် ပီး ၃၈၅ ရွာ၊ ကိယ့်အားကိယ်ကိး 
အစီအစဉ်ြဖင့်မီးလင်း ပီး ၂၀၆ ရွာ တိ ့ပါဝင်ပါသည်။  
 ဆာက်လပ်မက ။     ဒသအလိက်ဖွ ဖ့ို းမဆိငရ်ာ လပ်ငန်းများကိ အ ဆာက်အဦ 
အထူးအဖွဲ (့၆)မှမန္တ လး မိုတ့ွင ်အိးအိမ် ၁ ခနး်တဲွ ၈ ထပ်တိက်(ဓာတ် လှကားပါ) ဆာက်လပ် 
ြခင်း၊ ညာင်ဦးခရိင်၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိင်နှင့် ြမင်းြခခရိင်တိတ့ွင် ဆးရဝန်ထမ်း အိမ်ရာများ 
ဆာက်လပ်ြခင်း၊ စာကည့်တိက် ဆာက်လပ်မများနှင့် ညာင်ဦးတွင ် ခရိင်အင်ဂျင်နီယာမှူ းရး  
ြပင်ဆင်မများအတွက ် ကျပ် ၈၁၆၉.၄ သနး် သးစွဲခဲ့ပါသည်။ လမ်း ဖာက်လပ်မတွင ် မန္တ လး-
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ချာင်းဝန်းလမ်းပိင်း၊ ရန်ကင်း တာင ် - စက်မ တက္က သိလ်- ရတခွန် တာင်လမ်းပိင်းတိအ့ား 
ြမသား ဘာင်ဖိ ့ ကိတ်ြခင်း၊ ကျာက်ရိးစ ီ ြမကာ နရြပုလပ်ြခင်း၊ ကတ္တရာလမး်သား 
တိးချဲ ြ့ခင်း၊ မန္တ လး-တ ကာင်း- ဗန်း မာ် ြမစ်ကးီနား မဟာဗျူဟာလမ်းပိင်း ကတ္တရာခင်းရန ်
ရပိတ်လာ လာင်းြခင်းနှင့် မန္တ လး- မိးကတ် လမ်းပိင်း၊ ရတနာသိဃ တတားချဉ်းကပ် 
လမ်းအား ကျာက်စီ ရ ြမာင်း တည် ဆာက်ြခင်း၊ မိတ္ထ လီာခရိင် အတွင်း ရ ဝ-သဖန်း ချာငး် 
လမ်းပင်ိးတွင် ကျာက် ချာလမ်းခင်းြခင်း၊ ကတ္တရာလမ်း အဆင့်သိ ့ တိးြမင့် ဆာင်ရွက် 
လျက်ရိှပါသည်။ 

တတားတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းတွင် ရန်ကန်-ြပည်-မန္တ လးလမ်း ပ ရှိ စွန်းလွန်း 
တတား၊ မို သ့ာ-ငါန်းဇွန်-စစ်ကိင်း လမး် ပ ရိှ သစသ်ားတတား၊ ထွနး်သာ ချာင်း ရ ကျာ် 
တတားနှင့် ရွာသစ် ရ ကျာ်တတားများအား သကူကွန်ကရစ် တတားအြဖစ်လည်း ကာငး်၊ 
ြပင်စာ- ရ ချာင်းလမ်း ပ တွင်သကူကွန်ကရစ်တတား(၃)စင်း၊ဒဌဝတီတတား ဆာက်လပ ်
ြခင်းများနှင့် ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် ကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖာက်လပ်လျက် 
ရိှပါသည်။  

 ငွ ရး ကး ရးက ။ က မ္ဘာဇဘဏ်၊ သမဝါယမဘဏ်၊ အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွ ဖ့ိုး ရး 

ဘဏ်ခွဲအသစ ်ဖွင့်လှစ်နိငြ်ခင်းနှင့် ငွ ကးကိင်တွယ်သးစွဲမ လျာ့ချ ရးအတွက ်ချက်လက်မှတ ်

များ အသးြပု ငွ ပး ချြခင်းနှင့် ငွ ပး ချကဒ်များ Myanmar Payment Union Card သးစွဲ 

မကိ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ ATM နှင် ့POS များတွင ် ငွများ ထတ်ယူသးစွဲလျက်ရှိပါသည်။  

 မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ နှစ်ကန်ခန်မှ့န်း ြခ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ ြပည့်မီ 

အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းမရှိဟ ခန်မ့ှန်းရပါသည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ လယယ်ာက  

စိက်ပျို းသီးနှများမှာ မိး ကာင်း သာက် သီးနှများြဖစ် ပီး ယခနှစ်မိးရာသီတွင် မိးရွာသွန်း 

ရက်မှာ စစ ပါငး်ရက်(၅၀)ခန်သ့ာရှိ ပီး မိး ရချိန်မှာလည်း များစာွ လျာ့နည်းသည့် အတွက်သီးနှ 

များ စိက်ပျို းထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခငး် ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ သတ္တ ုက တွင် သပတ်ိကျင်း 

ြမငလျင် ကာင့် ရထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်းနှင့် သမဏိထတ်လပ်မတွင်လည်း စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင ်ထတ်လပ်နိင်မ မရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

မွန်ြပည်နယ် 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် မွန်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး 

ကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၁၇၄,၁၅၈.၃ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၁.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ (၆-၁၀)  မနွြ်ပညန်ယ၏် 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 မွန်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့ ် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၇၁၆,၆၄၀.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရညမှ်န်းချက်အ ပ  

၆၁.၀ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၅.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊  ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၁,၀၆၆,၉၂၃.၁ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖ ရန်နှင့် ၉.၁ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၆၇၁,၃၈၂.၄ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၅.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၁၆၁၈၈၁၄ ဧက စက်ိပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ စပါးမျိုးကဲွများြဖစ် သာ မ နာသခ၊ 

ပ ဆန်း ဘးကား၊ ဆင်းသွယ်လတ်စ သာ မျို း ကာင်း မျိုးသန ့်များကိ စိက်ပျိုးခ့ဲပါသည်။ 

ြပည်ပပိက့န်အတွက်   အ ရးပါ သာ စက်မကန်ကမ်းသီးနှြဖစ်သည့် ကက် ပါင် စးသည် အ စး 

ြခစ်ချိန်၌ မိးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းြခင်း ကာင့် ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက အထွက်နန်းများ 

လျာ့နည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါ သည်။  

 စက်မလကမ်က ။   ပထမ(၆)လပတ်အထိ နိင်ငပိင်စက်ရ ၉ ခ အနက် ဘီးလင်း 

အရက်ပျစက်ရ၊ စစ် တာင်းစက္က ူစက်နှင့် ဘးီလင်းသကား စက်ရတိကိ့ ပဂ္ဂလိကသိလ့ဲ ြပာင်း 

လပ်ကိင်ခဲ့ပါသည်။ သထတာယာစက်ရ၊ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးယာဉ် တည် ဆာက်ြပုြပင်ြခင်းနှင့် 

အြခား အ သးစား ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းများမှကန်ပစ္စည်းများ ပိမိထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

ကျပ်သန်း 
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 ဆာက်လပ်မက ။    နိင်ငပိင်အခန်းတွင ် ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမှ ခါဇာ 

မို န့ယ်ခွဲတွင် ရး - က လာ ့ - ခါဇာလမး် ၊ ကျို က်ထိ မို န့ယ်တွင် သဲြဖူ ချာင်း - တာင်စွန်း 

လမ်း ၊ ဘီးလင်း မိုန့ယ်တွင် နှင်းပလဲ- ရ လှ-လိပ်ခးလမ်းများ ကတ္တရာလမ်း သစ်ခင်းြခင်း ၊ 

ဆည် ြမာင်း တာတမများ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်းမှ ဆည် ြမာင်းဦးစီးဌာန၏ ချာင်း ကာ၊ 

ြမာင်း ကာများ၊ တာတမများ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမး်ြခင်း လပ်ငန်းများ၊ တူး ြမာင်းများ ြပန်လည ်

တူး ဖာ်ြခငး်၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမှ ပါင် မို န့ယ်တွင် ထန်းပင် ချာင်ကီးရွာတွင်း လမ်းခင်းြခင်း၊ 

မတ္တ မ - ပသမ်ိကွင်း - ဇင်းဘာလမ်း ြပုြပင်ြခင်း၊ ကျို က်မ ရာ မို န့ယ်တွင ် ခ နာင် ကျးရွာ 

ကတ္တရာလမ်းခင်းြခင်း၊ ဘရားကန်း- ဘိန်း ဗျာလမ်း ကျာက် ချာခင်းြခင်း၊ ပါ လာ-က တာ 

ရွာချင်းဆက် တတားများတည် ဆာက်ြခင်း၊ နအိမ်အ ဆာက်အဦများ ဆာက်လပ်ြခင်းနှင့်  

ြပုြပင်ြခင်း လပ်ငန်းများ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည ်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ဒသဖွ ဖ့ိုး တိးတက်လာသည်နှင့်အမ  ကားလမ်းနှင့် တတားများ 

တိးတက် ကာင်းမွန်လာြခင်း ကာင့် ခရီးသည်နှင့် ကန်စည်ပိ ့ ဆာင်မ ပိမအိား ကာင်းလာ ပီး 

ခရီးသည်နှင့် ကန်စည်တင်ယာဉ်များ တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက ပိ ့ ဆာင် ရးတွင် မာ်လမို င ်

မို န့ယ် အ ြခြပု၍ ြပည်နယ် ကျာ်မန်ှလနင့်ှ ဟိင်းလတ ် ၄၀ လိင်း၊ ြပည်နယ် တွငး်၂၃ လိင်း၊ 

မိုတ့င်ွး ၈ လိင်းတိြ့ဖင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက ။ မာ်လမိုင် မိုတ့ွင ် ရိးမဘဏ်၊ ချာင်းဆမိုတ့ွင် က မ္ဘာဇ 

ဘဏ်နှင့် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဘဏ်၊ မဒမို န့ှင့် သထမိုတိ့တ့ွင ်ဧရာဝတီဘဏ်ခဲွ ၁  ခ စ ီ

ြဖင့် စစ ပါင်းဘဏ်ခွဲ  ၅  ခ  ထပ်မဖွင့်လှစ်နိင်ပါသည်။   

 ကျန်းမာ ရး။  ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွမ ှ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနအြဖစ် 

တိးြမင့်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ ရး မို န့ယ် ကဗျာ ကီး ကျးရွာ၊ ဘီးလင်း မို န့ယ ် အဝင်းကီး 

ကျးရွာ၊ ကျို က်မ ရာ မို န့ယ် ကာ့ပ နာ ကျးရွာများတွင ် ဆာင်ရွက်နင်ိခ့ဲ ပီး၊ ရး မို န့ယ် 

ကွမ်ဒူး ကျးရွာတွင် ကျးလက ်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ အသစ် ဆာက်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

  ကျးရွာမီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ    အ သးစား၊  ဒီဇယ်၊  

ဆိလာ၊ စပါးခွ၊ န ရာင်ြခည ်စသည့်နည်းတိြ့ဖင့် ကျးရွာ ပါင်း ၁၄ ရွာ မးီလင်းရန ် ဆာငရွ်က် 

နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

မွန်ြပည်နယ်၏ပထမ(၆)လပတ ် စီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ သးသပ်ရာတွင ်

စက်မက ၊ ဆာက်လပ်မက ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးက များသည် နှစက်န်တွင ် ရညမှ်န်းချက်က ိ

ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မှ်န်းရပါသည်။ 
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 စက်မလက်မက တွင ် ရာဘာထတ်လပမ်တိးတက်လာြခင်း၊ မို န့ယ်များအတွင်း 

ဆန်ကိတ်ခွဲလပ်ငန်းများ အဆင့်ြမင့်တင ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဝပ် ရှာ ့လပ်ငန်း၊ တွင်ခ လပ်ငန်းများ 

ပိမိတိးတက်လာြခင်း ကာင့် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်မည် ဟခန်မ့ှန်းရပါ သည။်  

 ဆာက်လပ်မက တင်ွ ရး မို န့ယ်၊ ပါင် မိုန့ယ်၊ ကျိုက်မ ရာ မို န့ယ်တွင် လမ်း 

တတားများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ကျို က်မ ရာ မို န့ယ်တွင ် ကျာင်းများ ဆာက်လပ်ြခငး်၊ 

သြဖူဇရပ် မို န့ယ်တွင ်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကအခန်းမှ ချာင်းဆ မိုန့ယ်၊ 

ကျို က်မ ရာ မို န့ယ်၊ မဒမို န့ယ်တိတွ့င် ကျးရွာချင်းဆက်လမး် ဖာက်လပ်ြခင်းနှင့် နအိမ ်

အ ဆာက်အဦများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပုြပင်မများ ကာင့ ် နှစ်ကန်တွင် ရည်မှန်းချက်ကိ 

ြပည်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မှ်န်းပါ သည။် 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက  ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် ဒသ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာသည်နှင့်အမ  

မာ် တာ်ကားလမ်းနှင့် တတားများလည်း ကာငး်မွနလ်ာ ပီး ခရီးသွားလာမ ပိမဖွိ ဖိ့ုး တိးတက ်

လာပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ ရာက်ရှိလာ ပ ီ ြဖစ်၍ ကျိုက်ထီးရိး စတီ တာ်၊ စက်စဲ ကမ်း ြခနှင့် 

ကျို က္ခမီဘရားများသိလ့ည်း ဘရားဖူးများ ပိမိလာ ရာက်နိင်မည်ဟ မာ်မှန်း ြခင်း ကာင့် 

ရည်မှန်းချက်ကိြပည်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်းပါ သည်။ 
 
 

ရခိင်ြပည်နယ် 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ရခိင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနင့်ှဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိပထမ(၆)လပတ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၁,၃၉၈,၉၄၄.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၄၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
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ပ (၆-၁၁)  ရခိင်ြပည်နယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 
 ရခိင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးကိပထမ(၆)လပတ် တွင် 

နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၆၉၄,၉၅၇.၄ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၄၉.၇ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၉၅၇,၁၅၉.၄ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၆.၂ ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၆၂၅,၁၇၉.၁ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၄.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲ ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၁၃၁၆၂၆၆ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာက ထတ်လပ်မ တိးတက်ရန ်

အတွက် စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန မ ှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း မျိုးစပါး 

မျို းကွဲအလိက် ခတ်မီသိပ္ပနည်းကျ စိက်ပျိုးနည်းစနစ်ြဖင့် အထူးအထွက်တိးစပါး မျိုး ကာင်း 

မျိုးသန ့မ်ျား စစ ပါင်း ၁၁၁၁၈၃၅ ဧက စိက်ပျို း ခ့ဲပါသည်။ 

 သားငါးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ကမ်းနီး 

ကမ်း ဝး ငါးဖမ်းလပ်ငန်းများမှ ငါးပစွန်ထတ်လပ်မမှာ ပိဿာ ထာင် ပါင်း ၈၁၇၉၁ ထတ်လပ ်

နိင်ခ့ဲပါသည်။  

ကျပ်သန်း 
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 သစ် တာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း ကန်း၊ ထင်း၊ 

မီး သွး ထတ်လပ်မများ တိးတက်ခဲ့ြခင်း ကာင့်  ြဖစ်ပါသည်။ 

 စွမ်းအင်က ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ( ၆ )လပတ် အတွင်း ရသဘာဝ 

ဓာတ် ငွ  ့တူး ဖာ် ရးလပ်ငန်းမ ှသဘာဝဓာတ် ငွ  ့ကဗ ပ ၁၈၅၆ သန်း ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်အထ ိ

မီးလငး် ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၁၂၁၂ ရွာ ရှိ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျးရွာ မီးလင်း ရးအတွက် ကျးရွာပိင် 

ဒီဇယ်စွမး်အင်များြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စပါးခွ စွမ်းအင်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဇီဝဓာတ် ငွစ့မ်ွးအား 

ြဖင့်လည်း ကာင်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက ။   ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)ပတ်အထိ ဆာက်လပ် ရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ြပည် ထာငစ်ဘတဂ်ျက်ြဖင့် ရန်ကန်- ကျာက်ြဖူလမ်း၊ အမး်-ပဒဲ ကာ- 

မအီလမ်း၊ ငသိင်း ချာင်း-ဂွလမ်း၊ ြမပ-ကသာလမ်း-ကပိင်လမ်း၊ ကျာက် တာ်-ပလက်ဝလမ်း၊ 

မင်းဘူး-အမ်း-စစ် တွ မို တွ့င်းလမ်းများကိ တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ ြပည်နယ် ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ပန်း တာငး်- တာင်ကတ်လမ်း၊ သတွဲ-ဂွလမ်း၊ ကျာက်ြဖူ-

မင်းြပင်- ရမ်း ဗဲလမ်း၊ ရမ်း ဗဲ- အာင်လှြပင်-ပိန္နဲ တာင်လမ်း၊ မာန် အာင ် ကန်းပတ်လမ်း၊ 

ဘူးသီး တာင်- မာင် တာ လမ်း၊ ပ ားကန်း-ရ သ့ တာင်လမ်း၊ ပါက် တာ-မငး်ြပားလမ်း၊ 

ြမပ-မင်းြပားလမ်းတိတွ့င် ကတ္တရာလမ်းအဆင် ့ ြမင့်တင်ြခငး်၊ ကျာက် ချာလမ်းများအြဖစ် 

တိးြမင့်တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရးြခစည်းရိးများ ြပုြပင်ြခင်း၊ ရးြခဝန်းအတွင်း ကတ္တရာလမ်း 

ခင်းြခင်းများ၊ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ကျးရာွချငး် ဆက်လမ်း 

များ ဖာက်လပ်ြခင်းနှင့် အြခားတည် ဆာက်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

သာက်သး ရရရှိ ရး။ ပထမ(၆)လပတ်အထ ိ ရခိင်ြပည်နယ်၏ မို ့ြပနှင့် ကျးလက် 

ဒသများတွင ် သာက်သး ရရရှိ ရး လပ်ငန်းများကိ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျား၊ နယ်စပ် 

ဒသနှင့် တိင်းရငး်သားလူမျိုးများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီးဌာနနှင့် ဆည် ြမာင်း ဦးစီးဌာနတိမ့ှ 

ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိရာ စစ် တွခရိင်တွင် စက် ရတွင်း ၄ တွင်း၊ တွင်းတိမ် ၁၅၂ တွင်း၊ 

မိး ရ လှာင်ကန်  ၃၁၃၇ ကန်၊ လက်တူးတွင်း ၅၂၉ တွင်းရိှ ပးီ၊ မာင် တာခရိင်တွင ်တွင်းတိမ ်

၃၉၈၃ တွငး်၊ မိး ရ လှာင်ကန ် ၁၃၅၅ ကန်၊ လက်တူးတွင်း ၃၀၂ တွင်းရှိ ပီး၊ 

ကျာက်ြဖူခရိင်တွင ်တွင်းတိမ ်၇၅ တွင်း ၊ မိး ရ လှာင်ကန ်၄၅၃ကန်၊ လက်တူး တွင်း ၃၈၃၆ 

တွင်းရှိ ပီး၊ သတဲွခရိငတွ်င် တွင်းတိမ် ၄၂၀ တွငး်၊ မိး ရ လှာင်ကန် ၈၂ ကန်၊ လက်တူးတငွး်  

၆၂၇၉ တွငး် ကျးရွာ ပါင်း ၂၆၁၄၆ ရွာတိအ့ား သာက်သး ရ ရရိှ ရးကိ ဆာင်ရွက် 

ပးနိင်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ နှစ်ကန်တွင ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ြခင်းမရိှ ကာင်း သးသပ် တွရိှ့ရပါသည။် အဓိကအားြဖင့် စွမ်းအင ်

က တွင်၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နှစ်စဉ်စီမကိန်း ရးဆွဲချိန်တွင ် တစ်နှစ်ပတ်လး ထတ်လပ ်

နိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်း ရးဆွဲခဲ့ သာ်လည်း “ ရ” သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ စီမကိန်းသည် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 

ဇူလိင်မှသာ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း ကာင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ လျာ့နည်းရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  
 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၆,၂၀၃,၅၆၇.၀ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရညမှ်န်းထားပါသည်။  

 

ပ (၆-၁၂)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ရန်ကနတိ်င်း ဒသ ကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) 

လပတ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၄,၆၂၂,၀၀၀.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၄.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၅.၆ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါ သည။်  

ကျပ်သန်း 
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 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများ အရ ကျပ် ၅,၅၃၉,၇၂၅.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၀ ရာခင်ိနန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၄,၁၇၅,၉၅၅.၅ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၆.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါ သည်။ 

 လယ်ယာက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၁,၄၅၅,၉၅၀ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ မိးစပါးရာသီတွင် အထွက် ကာင်း 

မျို း စ့ထတ် စိက်ကွက်များ စိက်ပျို းရာ မျိုးသန် ့ စြပရွာနှင့် ကမ္ပဏီများမ ှ ၁,၉၂၂ ဧက၊ 

အကျိုး ဆာင ် တာင်သူများမှ ၂၉,၅၅၀ ဧက စိက်ပျို း ပီးစးီခဲ့ပါသည်။ မျိုးသန်ြ့ခများမှ စပါး 

မျိုး ကာင်းမျိုးသန်မ့ျားကိ ၂၄၀ ဧက စိက်ပျိုး ပီးစီးခ့ဲပါသည်။ ကျးရွာ ၈၅၁ ရွာတွင ်

တာင်သူနည်းပညာ ပး သငတ်န်းများ ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ ပီး တာင်သူများစိက်ပျို း ရး လပ်ငန်းများ 

အဆင် ြပ စရန်အတွက ် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ ရာဘာစိက်ဧက၄၀,၈၂၉ တွင် အ စးလှီးဧက 

၈,၆၂၁ရိှပါသည်။ ရာသီဥတ ကာင်းမွန်ြခင်း ကာင့် ကာ့မှူး၊ တိက်ကီးနှင့် လှည်းကူး မို န့ယ်ရိှ 

ရာဘာြခများမှ ရာဘာများ အထွက်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါ သည။်  

 စွမ်းအင်က  ။ တိက်ကီး မို န့ယ် အ ဖျာက် ရန သဘာဝဓာတ် ငွတ့ွင်းမှ  သဘာဝ 

ဓာတ် ငွန့ှင့်  ဘူးသွင်းဓာတ် ငွ မ့ျား ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။  

 စက်မလက်မက  ။    စက်မ၀န်ကီး ဌာန အာက်ရှ ိ  နိင်ငပိင် စက်ရ အလပ်ရ ၁၇၄ ရ 

အနက ် ပဂ္ဂလိကသိ ့ ရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အကျိုးတူဖက်စပ်ြပုြခင်းများ ကာင့် နိင်ငပိင် 

စက်ရ ၇၄ ရသာ ကျန်ရှိပါသည်။ ပဂ္ဂလိက စက်မလပ်ငန်းများ မှတ်ပတင်နိင် ရးကိ ဆာင်ရွက်  

လျက် ရိှပါသည်။ 

အထူးစီးပွား ရးဇန်။ သလီဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် ဖွ ဖ့ို းမစမီကိနး်အတွက် ပတ်၀န်းကျင် 

ထိခိက်မ စိစစ်ြခင်း (Environment Impact Assessment- EIA) ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ။ လှာ်ကား၌ဓာတ် ငွတ့ပ်ဆင်မအတွက်ပထမအဆင့် ၉၀%၊  

ရွာမ၌ တည် ဆာကမ် ၉၀ %၊ ရွာမ၌ ထိင်းနိင်င EGAT နှင် ့ဓာတ် ငွသ့းတည် ဆာက်မ ၄၅%၊ 

သာ ကတ၌ တည် ဆာက်မ ၈၀ %၊ အလ၌ ဓာတ် ငွသ့းအတွက် စက် ၂ လး တပ်ဆင်နိင် 

ခဲ့ပါသည်။   

 ဆာက်လပ်မက  ။  ကျးလက် မို ့ြပကွန်ယက် ဆက်သွယ်မ တိးြမင့်နိင် ရးနှင့် မို ြ့ပရှိ 

လမ်း၊ တတားများ  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးတိအ့တွက် စည်ပငသ်ာယာ ြပင်ပ မိုန့ယ်များတွင ်

စည်ပငသ်ာယာ ရး အဖွဲ မ့ျားမှ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆) 

လပတ်တွင် မဂလာ တာင်ညွန ့် မို န့ယ် ရြမယာ(၂) အဆင့်ြမင့့််အိမ်ရာစီမကိန်း၊ လမး်မ တာ် 

မို န့ယ် အဆင့်ြမင့််အိမ်ရာ စီမကိန်း၊ ဒဂ မို န့ယ် ဗိလ်ရာညွန ့လ်မ်း Pent House စီမကိန်း၊ 
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ဒဂ မိုသ့စ် ြမာက်ပိငး် ဗိလ်ဗထူး အိမ်ရာစီမကိန်း၊ ဗိလမ်င်း ရာင်အိမ်ရာစီမကိန်း၊ 

ဒဂ မိုသ့စ် တာင်ပိင်း ဧရာဝဏ်အိမ်ရာ စီမကိန်း၊ ဒဂမို သ့စ်အ ရှ ပ့ိင်း မင်းရဲ ကျာ်စွာအိမ်ရာ 

စီမကိန်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။ စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ မှ့ လမး်တတား ၈၇ ခ၊ 

အ ဆာက်အဦ ၃ ခ တည် ဆာက်ခ့ဲပါ သည။်  

 ပိ ့ ဆာင် ရး က  ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ၊ ပထမ( ၆) လပတ်တွင ် အငှားယာဉ ်

၄၁၅၃၃ စီး၊ လိင်း ပါင်းစ ဘတ်စ်ကား ၆၂၉၅ စီး၊ အ ဝး ြပး ၂၈၆၁ စီး၊ ကို /ပိ ့ယာဉ် ၆၂၁ စီး၊ 

လပ်ငန်းသးယာဉ် ၂၁၆၇၀ စီး၊ ၅ တန်အထက် ကန်တင်ယာဉ် ၂၁၂၁၆ စီး၊ ၅ တန် အာက ်

၁၇၁၂၉ စီး ြဖင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင ်

အခန်းမှ လ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ၊ အငာှးယာဉ်၊ အ ဝး ြပး ကားလပ်ငန်း၊ 

လပ်ငန်းသးယာဉ်၊ ကန်တင်ကားလပ်ငန်းများ တိးတက် ဆာင်ရွကနိ်င်ခဲ့ပါသည်။  

 ပညာ ရး။ အမတ်ှ(၃)အ ြခခပညာဦးစီးဌာနအ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ်တွင် တွ တး 

မို န့ယ် ကျာင်း ၁၆ ကျာငး်၌ အန္တရာယ်ရိှ ကျာင်း ပါင်း ၁၁ ကျာင်း၊ ဥပဓိရပ် မ ကာင်း 

သာ ကျာင်း ၃ ကျာင်း၊ ကျာင်းသားဦး ရ အရ တိးချဲ ့ ကျာင်း ၂ ကျာငး် ဆာက်လပ ်

ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း ကျာင်းများအနက် အန္တရာယ်ရှိ ကျာင်း ၁၀ ကျာင်း၊ ကျာင်းသားဦး ရ အရ 

တိးချဲ ့ ကျာင်း ၂ ကျာင်း၊ ဥပဓိရပ်မ ကာင်း သာ ကျာင်း ၂ ကျာင်းမှာ ဆာင်ရွက် ပီးစီး ပီ 

ြဖစ်ပါသည်။  

 ကျန်းမာ ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆)လပတ်၌ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာန 

၂ ခ၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ၉ ခ တိးချဲ  ့နိင်ခဲ့သြဖင့် ကျးလက် ကျန်းမာ ရးဌာန ၇၉ ခ၊ 

ကျးလက ်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ၄၀၇ ခ ရိှပါသည်။  ကတင် ၁၀၀ တိင်းရင်း ဆးရတွင် အတွင်း 

လူနာ ၆၈၃ ဦး၊ ြပင်ပလူနာ ၉၇၀၇ ဦး ကသ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။   

 ရ ပး ဝ ရးနှင့် သာက်သး ရဖူလ ရး။ မို ြ့ပ ရ ပး ရးနှင့် ကျးလက် ရရရိှ ရး 

တိအ့တွက ် ရန်ကန် မို ့ တာ ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားမ ှ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ မ ှ နစ့ဉ်ြဖန် ့ ဝ 

သည့် ရပမာဏမှာ ဂျိုးြဖူကန် မှ ရဂါလန် ၂၇ သနး်၊ လှာ်ကားကန်မ ှ ရဂါလန ်၁၄ သန်း၊ 

ဖူး ကီး ရ လှာင်ကန်မှ ရဂါလန် ၅၄ သနး်၊ ရန်ကန် မို ့ တာ် ရ ပး ဝ ရး(ငမိးရိပ်)မ ှ ရဂါလန် 

၄၅ သန်း၊ အဝီစိစက် ရတွင်းမှ ရဂါလန် ၁၆ သနး်၊ ၎င်းအြပင် ရ ပး ဝ ရး စခန်းများမ ှ

တစ် န ့ ရဂါလန ် ၄ သန်း၊ စစ ပါင်း ရဂါလန ် ၁၆၀ သန်း တိကိ့ နစ့ဉ်ြဖန် ့ ဝ ပးလျက ်

ရိှပါသည်။  

 မီးလင်း ရး။ နိင်င တာ်အ နြဖင့် မးီလင်း ရးအတွက် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အစီရင်ခ 

သည့် ကာလတွင် ကျးရာွ ပါင်း ၅၁၃ ရွာ မီးလင်း ပီး ြဖစ်ပါသည်။  
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 ငှားရမ်းခနှင့်အြခား၀န် ဆာင်မ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ( ၆) လပတ်တွင ်

လပ်ငန်းလိင်စင်ခွန်၊ တည်းခိခန်း လိင်စင်ခွန်၊ ဘာ်ဒါ ဆာင်လပ်ငန်းလိင်စင်၊ မာ် တာ် 

ယာဉ်ြဖင့်လှည့်လည ် ရာင်းချခင့်ွလိင်စင်၊ ကိယ်ပိင် ဈးလိင်စင်၊ အ နှးယာဉ ် (ဆိက်ကား) 

လိင်စင်များအငှားချထားြခင်း၊ အ နှးယာဉနှ်င့် ပတ်သက်သည့် လပ်ငန်းများ၊ City Taxi 

လပ်ငန်းနှင့် ြမာက်ဥက္ကလာပမို န့ယ ်ခန်းမ၊ ဒဂမို သ့စ် ( တာင်ပိင်း) မို န့ယ်ခန်းမ၊ ဒဂ မိုသ့စ် 

( ြမာက်ပိင်း) မို န့ယ်ခန်းမတိန့ှင့် ဆိင်/ ြမ ငှားရမ်းခ စသည့်လပ်ငန်းများမှ အခွန်အခရ ငွများ  

တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   

 ရန်ကနတိ်င်း ဒသကီး၏ နှစ်ကန ် ခန်မ့ှန်း ြခ အ ကာင်အထည် ဖာနိ်င်မမှာ ြပည့်မ ီ

မည်ဟ ခန်မ့ှန်းနိင်ပါသည်။ အ ကာင်းအရင်းများမှာ  မိးရာသီ ရကီးနစ်ြမုပ်မမ ှ ကင်းလွတ် 

ခဲ့သြဖင့် လယယ်ာက တွင် လျာထားချက် ြပည့်မီနိင်ြခင်း၊ မိး နှာင်း ရာသီတွင် အချိန်အခါ 

မဟတ် ရွာသွန်းသည့်မိး ကာင့် သီးနှများ လလွင့်ဆးရးမ လျာ့နည်း စ ရးအတွက ်

ရိတသိ်မး် ခ လှစ့က်များကိ တိင်း ဒသကီး အစိးရအစီအစဉ်ြဖင့် ၀ယ်ယူ၍ မို န့ယ်များတွင ်

ရိတ်သိမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ သီလဝါ အထူးစီးပွား ရးဇန ် စီမကိန်း ြမ နရာများတွင ်

တစ်ရာသ ီ စိက်ပျို းခွင့်ြပုြခင်း၊ သးခွ မို န့ယ်တွင ် ယခင်က ရငန်၀င်သည့် နရာများ၌ 

ရငန်တား တာများ ြပုလပ်၍ ဧက ၁၀၀၀ တိးချဲ ၍့ စပါး စိက်ပျို းြခင်းများ၊ ကာ့မှူ း မို န့ယ်၊ 

ငှက် အာ်စမ်း ဆကလပ ် ရာဘာြခအား ပဂ္ဂလိကသိ ့ အငှားချ၍ ရင်းနှီး ြမုပ်နှမြပုြခင်း၊ 

ကန် တာ် ကီး ရချိုငါးဥယျာဉ်က ိပဂ္ဂလိကသိ ့အငှားချ၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြပုြခင်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ်တွင် ကမ္ပဏီများ မှတ်ပတင်သည့် အ ရအတွက်သည် ၂၂၆၂ အထိ 

ရှိခဲ့သြဖင့် ကမ္ပဏီဖွဲ စ့ည်းသည့် အ ရအတွက် တိးတက်လာြခင်းနှင့် ရငး်နှီးြမုပ်နှမ 

တိးတက်လာြခင်း၊  ရဂတိင်နှင့် ဘရင့် နာင် ခး ကျာ်တတားများ တည် ဆာက် ပီးစီး၍ 

ဖွင့်လစ်ှမည် ြဖစ်ြခငး်၊  ဆန်စက်များတိးချဲ  ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ သစ်စက်များတွင် လပ်ငနး်သး 

စက်ကိရိယာများ တိးချဲ  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများရိှြခင်း ၊ မာ် တာ်ယာဉ်များ အစားထိး လဲလှယ်မ 

များနှင့်  မာ် တာ်ယာဉ် လိင်းသစ်တိးချဲ မ့များရှိြခင်း၊ ဘဏ်လပ်ငန်းတွင် ပဂ္ဂလိက ဘဏ်ခဲွများ 

တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်မများ၊ ဆရာ/ဆရာမများအား တိးချဲ ခ့န်ထ့ားြခင်း၊ တန်ဖိးနည်း တယ်လီဖန်းများ 

ဆက်လက်ချထား ပးမများ ရှိသြဖင့်  နှစ်ကန်ခန်မ့ှန်း ြခ ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန်မှ့န်း ပါသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ ်
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး 

ကိ ပထမ (၆) လပတ် တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၁,၉၅၀,၈၂၄.၈ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရညမှ်န်းထားပါသည်။  
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ပ (၆-၁၃)  ရှမ်းြပညန်ယ်၏ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ရမ်ှးြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ ်

တွင် နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ ် ၁,၁၉၂,၇၇၂.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ၆၁.၁ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၇.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၁,၇၆၁,၇၀၂.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၆.၁ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၁၂၂,၃၇၈.၉ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၃.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အစီရင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၃၄၈၈၀၅၃ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ မိးသီးနှများ မိးရွာသွန်းမ နာက်ကျ၍ စိက်ပျို း၊ 

ရိတ်သိမ်းမ နာက်ကျြခင်း၊ မိး နှာင်းပိင်းတွင် အဆက်မြပတ် ရွာသွန်းမ ကာင့် ရလမး်မိးမ 

ခရသြဖင့် နွစပါး၊ ပဲပတ်စသည့် သီးနှအချို  ့ ထွက်ရှိမသည ် ယခင်နှစ် အလားတူကာလထက ် 

လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။  

 စက်မလက်မက ။ လယ်ယာထွက်ကန်နှင့် သစ်သီးဝလများအား တာရှည်ခရန်နှင့် 

အရညအ် သွးမီ စား သာက်ကန်အြဖစ် ထိန်းသိမ်းနိင်ရန်အတွက် တာင်ကီး မို န့ယ်တငွ် 

Myanmar Belle Manufacture Co.ltd မှ ဂ ဖီထပ ်အ ြခာက်ခစက်ရ၊ ဟဲဟိး မို တွ့င် ြမနဒီ 

ြပာင်းဖူးအ ြခာက်ခ စက်ရ၊ထး ကျာက် ထွက်ရိှသည့် ပင် လာင်း မို န့ယ်တွင ်ဘိလပ် ြမ စက်ရ 

ကျပ်သန်း 
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၂ ရနှင့် ထူးကွန်ကရစ်မီးတိင် ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းတိကိ့ တည် ဆာက်နိင်ခဲ့ ပီး ကန်ပစ္စည်း 

များကိ ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။  

 ရမ်ှးြပည်နယ် တာင်ပိင်း အးသာယာစက်မဇန် တွင်ပတ္တ ြမား နဂါးသနှင့် သမဏိ စက်ရ 

တည် ထာင် ပီး လပ်ငန်းများ လည်ပတ် လပ်ကိင်လျက်ရှိပါသည်။ စက်မ ကီးကပ် ရးနှင့် 

စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနတွင်လပ်ငန်း ကးီ ၁၇၅ ခ၊ လပ်ငန်းလတ် ၃၅၆ ခ၊ လပ်ငန်းငယ် ၃၀၂၂ခ ၊ 

စစ ပါင်း စက်မလပ်ငန်း ပါင်း ၃၅၅၃ ခ မှတ်ပတင်နိင်ခဲ့ ပီးကျပ် ၃၇၇၆၈.၅ သန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။  

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ရှမ်းြပည်နယ(် တာင်ပိင်း) တာင်ကီးခရိင်တွင် ကျးရွာ ၈ 

ရွာကိ ဒီဇယ်စနစ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း) သီ ပါ မို န့ယ် မန်မန်ွး ခး 

ကျးရွာနှင့် ပန် မို င်း ကျးရွာ တိတွ့င ် ဆိလာစနစ ် ြဖင့်လည်း ကာငး်၊ မူဆယ် ခရငိ် 

ဟိ မာ လာ့ခွမ ် ကျးရွာအပ်စ နှင့် နမ့်ဖတ်ကာ ကျးရွာတိတ့ွင် တရတ်နင်ိင ၁၁ ကဗီွ 

ဓာတ်အားလိင်းမ ှဓာတ်အားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ လာက်ကိင်ခရိင် ကျးရွာ ၇ ရွာတွင ်ကိယ်အား 

ကိယ်ကိး ဓာတ်အားခွဲစက်ရ၊ ကျးရွာ ၂ ရွာတွင်အ သးစား ရအားြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ကျးရွာ 

၁၅ ရွာကိ စပါးခွဓာတ်အား ပးစက် ၂၉ ခြဖင့်လည်း ကာင်း ကျးလက ် မးီလင်း ရး 

ဆာင်ရွက်လျက်  ရိှပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ပဂ္ဂလိကပိင ် လ ကာင်းလိင်း တိးချဲ ့ ြပးဆဲွနိင်ခဲ့ြခင်းနှင့် 

မာ် တာ်ယာဉ်လိင်းသစ် ၂၀ ကျာ် တိးချဲ  ့ ြပးဆွဲလျက် ရိှပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်

အစတွင် ရှမ်းြပည်နယ် ( တာင်ပိင်း) ၌ သးဘီးဆင်ိကယ် စီး ရ ၄၈၆ စီး ြဖင့် ကန်စည် 

ပိ ့ ဆာင်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွကလ်ျက် ရှိပါသည်။ 

 သာက်သး ရရရှိ ရး။ ရှမ်းြပည်နယ ် စည်ပင်သာယာ ရးမှ ဘ ာနှစ်အတငွး် 

ရ ပး ရး လပ်ငန်းများကိ ကျးလက်တွင ်အဝီစိ ရတွင်းတူး ဖာ်ြခငး် ၄ ခ၊ လက်တူးတွင်း ၁၄ 

ခ၊ ရကန် အဆင်ြ့မင့် ၇ ခ၊ စိမ့်စမး် ရသွယ် ၁၇ ခ၊ အြခား ၇ ခ စစ ပါင်း ၄၉ ခ ကိ 

လည်း ကာင်း၊  မို ့ြပတွင် အဝီစိ ရတွင်း တူး ဖာ်ြခင်း ၅ ခ၊ တွင်းတိမ ် ၁ ခ၊ လက်တူးတွငး် ၁၄ 

ခ၊ ရကန ်အဆင့်ြမင့် ၂ ခ၊ အြခား ၃၀ ခ စစ ပါငး် ၅၂ ခကိ လညး် ကာင်း  သာက်သး ရ 

ရရှိရန ် ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ခရီးသွားက ။     အင်ကင်းကန်း ကျးရွာအနီးရိှ အင်း လး အ ရှ ကိ့ုးဝိင်းမှ ြမ 

ဧရိယာ ၆၂၂ ဧကကိ ဟိတယ်ဇန်အြဖစ် ဖာ်ထတ်ကာ ဟိတယ် ၁၄ လး တည် ဆာက်လျက ်

ရိှပါသည်။   
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 ရှမ်းြပည်နယ်၏ ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအရ ရည်မှန်းချက ်

ြပည့်မီ စရန် ပါဝင်မအများဆးြဖစ် သာ လယယ်ာက နင့်ှ စက်မလက်မက တိ၏့ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်မ အနည်းငယ် လျာ့နည်းနိင် ကာင်း ခန်မ့ှန်းရပါသည်။  

 လယယ်ာက တွင် မိး ခါင်ြခင်း၊ ရလမး်မိးြခင်းတိ ့ ကာင့် မိးစပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ 

နှမ်း၊ ပဲပတ် စိက်ဧကများ ထိခိက်ပျက်စီး ပီး အထွက်လျာထားချက ် မြပည့်မီနိင်ြခင်း ကာင့် 

လည်း ကာင်း၊ အချို စ့ိက်ဧကများမှာ သဲဖးြခင်း ကာင့် မူလ ြမဆီလာကဲ့သိ ့ အထွက်နန်း 

မြပည့်မီနိငြ်ခငး် ကာင့်လည်း ကာင်း နှစ်ကန်တွင်ရည်မှန်းချက ် မြပည့်မီနိင် ကာင်း ခန်မှ့န်း 

ရပါသည်။  

 စက်မလက်မက တွင ် နိင်ငပိင်အခန်းမှ သစ်မာခဲွသား ထတ်လပ်မတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

ြမာက်ပိင်း ဒသရိှ သစ်စက်များမှာ သစ်လးရရိှမ မရိှြခင်း ကာင့် စက်များလည်ပတ် 

နိင်ြခင်းမရှိဘဲ ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် မိးစပါးနှင့် ဆီထွကသီ်းန ှ

များြဖစ် သာ မိးနှမ်း၊ ပဲပတ ် စိက်ဧကအချို ထိ့ခိက်ပျက်စီး ပီး အထွက် လျာ့နည်း၍ ဆန်ကိတ ်

ခွဲမ နှင် ့ဆီကိတ်ခွဲမများ လျာ့နည်းြခင်း၊ စက်မဇန်ရိှ ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ် ထတ်လပ်မသည ်

ြပည်ပ မာ် တာ်ယာဉ်များနှင့် အရည်အ သွးယှဉ် ပို င်နိင်မ မရိှသြဖင့်စက်မဇန ် မာ် တာ်ယာဉ ်

များ ထတလ်ပမ် လျာ့နည်းြခင်း၊ မာ် တာ်ယာဉ်နှင် ့ဆက်စပ်သည့် အပိပစ္စည်းများ ထတ်လပ်မ 

ကျဆင်းသြဖင့် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်ြခင်းမရှိ ကာင်း ခန်မ့ှန်းပါသည်။ 
 

 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး     
                                                                            

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ် တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၃,၈၈၈,၉၈၁.၂ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၈.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
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ပ (၆-၁၄)  ဧရာ၀တတီိင်း ဒသကးီ၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 

 ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနင့်ှ ဝန် ဆာင်မတနဖိ်းသည် ပထမ   

( ၆ ) လပတ ် တွင ် နှစ်အလိက ် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၅၁၇,၃၉၉.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့်  

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၄.၇ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိခ့ဲ ပီး ၅.၇ ရာခိင်နနး် 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၈၂၉,၈၁၇.၀ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၅.၆ ရာခိင်နနး်တိးတက်ရနရ်ည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၁,၆၈၂,၃၇၆.၁ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၃.၃ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အစရီင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၄၅၈၂၀၇၇ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ဆာင်းသီးနှများမအှပ ကျန်သီးနှများ 

အားလးနီးပါး စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ်လည်း နွစပါးနှင့်ဂန် လာ်အထွက် လျာ့နည်းခဲ့ 

ပါသည်။ နွစပါးစိက်ပျို းမမှာ သကတ်မ်းနအထွက် ကာင်းမျိုးများ ြဖစ် သာ်လညး် ဆည် ရ 

သာက် ဧကအချို တ့ွင ် ဆည် ရ ပးမ နာကက်ျသြဖင့် အပင်ပွားအားနည်းြခင်း၊ အပင် 

ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အပူချိန ် ြမင့်တက်ြခင်း ကာင့် စပါးအဖျင်းများ၍ အထွက်နန်းများ လျာ့နည်း 

ခ့ဲရ ပါသည်။  

(ကျပ်သန်း) 
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 သားငါးက ။ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ငါးပစွန် ထတ်လပ်မ ပိဿာ ၅၂၉.၄ သန်း 

ထတ်လပ်နိင်ခဲ့သြဖင့် ယခင်နှစ ်ထတ်လပ်မ ပိဿာ ၅ဝ၁.၃ သန်း ထက ်ပိဿာ  ၂၈.၁ သန်းခန် ့

တိးတက်ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သစ် တာက ။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတအ်ထိ သစ် တာဦးစီး 

ဌာနမ ှကန်းစိက်ဧက  ၇ဝဝ တွင ်အပင် ထာင် ပါင်း  ၃၇၈ နှင့် သစ်မာစိက်ဧက  ၃ဝဝ တွင် 

အပင် ထာင် ပါင်း  ၁၆၂ စိက်ပျို း နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ ် အတွင်း 

သဘာဝဓာတ် ငွသ့း လပစ်စ်ဓာတ်အား ပးစက်ရမှ စစ ပါင်း တပ်ဆင်အင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၃၄.၇ 

ြဖစ် ပီး ကီလိဝပ်နာရီသန်း ပါင်း ၅၈၈ ထတ်လပ်နိငခ့ဲ်ပါသည်။  

 ဆက်သွယ် ရးက ။   ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်တွင် အာ်တိ 

တယ်လီဖန်း  ၃ လး၊ GSM Mobile  ၂၃၁၀၀ လး၊ CDMA 800 Mobile  ၁၆၇၉၉၅ လး ကိ 

တပ်ဆင်ခ့ဲပါသည်။  

 သာက်သး ရရရှိမ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်တွင် တွင်းနက် 

၇တွင်း၊ တွင်းတိမ် ၅၇ တွငး်၊လက်တးူတွင်း ၁တွင်း ြမသားမိး ရ လှာင်ကန ်၉ ကန်၊ စစ ပါင်း 

၇၄ ခအား ငွကျပ ်၆၁၇.၇၆ သိန်းြဖင့် ဆာင်ရွက် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကျးလက်မီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ ် အထိ နိင်ငပိင် 

ဓာတ်အားစနစ်မ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ သာ ကျးရွာများမှာ ၅၀၅ ရွာရှိ ပီး ၊အြခားနည်းြဖင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ သာ ကျးရွာများမှာ အ သးစား ရအား ြဖင့် ၂၅ ရွာ၊ ဇီဝသးစွမ်းအင်ြဖင့် 

၂ ရွာ ၊ စပါးခွ လာင်စာြဖင့် ၆၈၀ ရွာ၊ ဒီဇယ် လာင်စာြဖင့် ၄၇၄၉ ရွာ၊ န ရာင်ြခည်ြဖင့် ၁၉၅ ရွာ၊ 

ဒီဇယ် ရအားြဖင့် ၃ ရွာြဖစ်ပါသည်။ မီးလင်း ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၆၀၉၇ ရွာရှိ ပီး မီးလင်းရန ်

ကျန်ရှိ သာ ကျးရွာ ပါင်း ၅၈၆၈ ရွာ ရိှပါသည်။ 

 ခရီးသွားလပ်ငန်း။ ပထမ(၆)လပတ်အထ ိ လက်ရှိလိင်စင ် ထတ် ပးသည့် ဟိတယ်/ 

တည်းခိခန်းမှာ ပသိမ် ဒသတွင် ၁၀လး၊ ချာင်းသာကမ်း ြခ ဒသတွင်၂၂ လး၊ ငွ ဆာင ်

ကမ်း ြခ ဒသတွင် ၂၁ လးတိြ့ဖင့် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  

  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ ပထမ(၆)လပတ် လယ်ယာက နှင့် စက်မလက်မက  

စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မအရ လယယ်ာက တွင် ရ ကီးနစ်ြမုပ်မ ကာင့ ် မိးစပါး 

စိက်ဧကများ လျာထားချက ် ြပည့်မီမမရိှြခင်း၊ ထိခိက်ပျက်စီးဧကများမှ အထွက်နန်းများ 

လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့ ်နှစ်ကန ်တွင် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီြခင်း မရိှဟ ခန ့်မှန်းပါသည်။  
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 စက်မလက်မက တွင ် စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၏ ဓာတ် ြမသဇာ၊ ဓာတ်ဆီနှင့် ရန 

ဓာတ် ငွရ့ည ် ထတ်လပ်မများမှာ သဘာဝဓာတ် ငွရ့ရှိမ နည်းပါးြခင်း၊ သစ် တာ ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၏ သစ်မာခွဲသားနှင့် အထပ်သား ထတ်လပ်မတွင ် သစ်စက် ၆ စက် ဖျက်သိမ်း 

လိက် သာ ကာင့် ရည်မှန်းချက် သစ်စက် ၁၁ စက် အ ပ  သစ်စက် ၅ စက်သာ ဆက်လက ်

လည်ပတ်နိင်မည်ြဖစ်သြဖင့် ရည်မှန်းချက် မြပည့်မီနိင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သိပ့ါ၍ ဧရာဝတီတိင်း 

ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီနိင် ရးအတွက် 

ဆာင်းရာသီ သီးနှများ လျာထားချက်အတိင်း အြပည့်အဝ စိက်ပျို းသွားရန်နှင့် သားငါး က ၊ 

ခရီးသွား လပ်ငန်းများမှ ဝင် ငွတိးတက်ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ်ပါသည်။  

 

နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ ် တွင် နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ကျပ ် ၅၄၂,၆၅၄.၉ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၈၀.၆ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  

ပ (၆-၁၅)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏  
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် 

ပထမ(၆) လပတ ် တွင ် နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ကျပ ် ၃၃၂,၈၇၇.၇ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

(ကျပ်သန်း) 
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ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၁.၃ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၂၁.၃ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် ဈးနနး်များအရ ကျပ် ၅၀၆,၃၁၅.၆ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၇၆.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ်၃၁၉,၄၆၄.၆ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၄၈.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အစရီင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၃၉၆၄၆၃ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ ရ ကီးနှစ်ြမုပ်ထိခိက် ဧက ၁၈၆၅၊ မိးလိမိး ခါင ်

ထိခိက်ဧက ၆၂၉ ရိှခဲ့ ပီး မိးလိမိး ခါင် ပျက်စီးဧက ၇၅ ရိှခဲ့ပါသည်။  

 သစ် တာက ။  ပထမ( ၆) လပတက်နအ်ထိ နိင်ငပိငအ်ခန်းမှ သစ်မာထတ်လပ်မတွင ်

၅၁၉ ကဗတန်သာ ထတ်လပန်ိင်ခဲ့ပါသည်။ နိင်ငပင်ိက န်းထတ်လပ်မ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် 

ကဗတန ် ၃၀၀၀၊ သစ်မာ ကဗတန် ၃၀၀၀၀ ကိ ၀န်ကးီဌာနမှ ချမှတ်ခဲ့ သာ်လည်း ဒသ 

ရည်မှန်းချက်အရ နိင်ငပိင်က န်းနှင့် သစ်မာထတလ်ပ်မများကိ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 

အတွင်း လျာ့နည်း ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စက်မလကမ်က ။ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမတွင် နိင်ငပိင် ြမန်မာသ့စ်လပ်ငန်းမ ှ

သစစ်က် ၅ စက်၊ ြမန်မာ့စီးပွား ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းမှ သကားစက်ရ ၂ ရ၊ ရသန်စ့က်ရတိ၏့ 

ထတ်လပ်မမှာလည်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင်က တွင် နြပည် တာ်စည်ပင ်

သာယာ ရး ကာ်မတီမှ ဘိလပ် ြမစက်ရ၊ အတ်စက်ရ ၂ ရ၊ မက်စ်ြမန်မာကမ္ပဏီမှ ဘိလပ် ြမ 

စက်ရ၊ ယဇနကမ္ပဏီလီမိတက်မှ သကားစက်ရများနှင့် အြခားစက်မလက်မ လပ်ငန်းများလည်း 

တိးတက် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက ။ ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမှ နြပည် တာ် ကာင်စ ီ နယ် ြမ 

အတွင်းတွင် မွန်းတည့်ခင်ွ - ကျည် တာင် - ခါမ - သာယာဝှမ်း - ဇီးပင်ရိင်း - ဝဲကီး- ကတိဆိ့ပ် 

ရလဲဆည်၊ သစ်စိမ့်ပင်-နှမ်း တာ-သကားစက်- နြပည် တာပ်တ်လမ်း၊ ဆည် ြမာင်းဦးစီးဌာန 

မှ ပါင်း လာငး် ရလဲဆည်နှင့် ဆည် ရ သာက်စနစ်၊ မဒန်း ရ လှာင်တမစီမကိန်း၊ 

ချာင်းမငယ ် ရ လှာင်တမစီမကိန်း၊ ဖာင်း လာင်း ရ လှာင်တမစီမကိန်း၊ နြပည် တာ ်

စိမ်းလန်းစိ ြပ ရးစီမကိန်းနှင့် ငလိက်တူး ြမာင်း ကျာက်လိင်နင်စီြခင်း လပင်န်းတိက့ ိ

တည် ဆာက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိန်းမှ တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းများအတွက် ကျပ ်

၁၄၅၀၀ သန်းခန ့်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ပဂ္ဂလိကပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ တိးတက်လာ ပီး နြပည် တာ် 

အ ြခြပု ယာဉ်လိင်းအသင်း ၁၆ သင်း၊ အြခား ဒသအ ြခစိက ် ယာဉ်လိင်းအသင်း ၄၅ သင်း 
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တိင်း ဒသကီး ၃၂ မိုသိ့ ့ကွန်ယက်သဖွယ် ြပးဆဲွ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည။်၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် 

ပထမ (၆) လပတ် ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာနတွင် မာ် တာ်ယာဉ် ၃၉၃ စီး၊ 

မာ် တာ်ဆိင်ကယ ်၈၉၆ စီး တိးတက် မှတ်ပတင်ထားရိှပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက ။  ပဂ္ဂလိကဘဏ်များြဖစ် သာ ရိးမဘဏ်၊ က မ္ဘာဇဘဏ်၊ 

ြမဝတီဘဏ်၊ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စက်မလက်မ ဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်၊ ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်၊ 

ထွန်း ဖာင် ဒးရှင်းဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊ အာရှစိမး်လန်းဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်၊ ြမန်မာ့ ရှ ့ ဆာင် 

ဘဏ်၊ ယူနိက်တက်အမရဘဏ်၊ ြမန်မာနိငင်သားများဘဏ်၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်၊ 

ြမန်မာ့ မွးြမူ ရးနှင် ့ ရလပ်ငန်းဘဏ်၊ အာရှ-ရနက်န်ဘဏ်နှင့် စည်ပင်သာယာ ရးဘဏတိ် ့ မ ှ

ငွ ကးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 ကျးလက်မီးလင်း ရး။ နိင်င တာ်အစီအစဉ်ြဖင့် ၁၃၄ ရွာ၊ ဒီဇယ်စက်ြဖင် ့ ၂၇၆ ရွာ၊ 

စပါးခွသးစက်ြဖင့် ၂၂ ရွာ၊ ဆိလာစနစ်ြဖင့် ၂ ရွာ၊ အ သးစား ရအားလပ်စစ ် ၁၅ ရွာ၊ ဇီဝ 

လာင်စာြဖင့် ၁ ရွာ၊ စစ ပါင်း ၄၃၈ ရွာ၊ စစ ပါင်း ကျးရွာ၏ ၅၄.၈ ရာခိင်နန်း မီးလင်း အာင ်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ပထမ(၆)လပတ်အထိ 

ဇယျာသီရိ မိုန့ယ်တွင် ဟိတယ် ၁ လး၊ ပဗ္ဗသီရိ မို န့ယ်တွင်မတိယ် ၁ လးနှင့်ဟိတယ် ၂ လး၊ 

ဥတ္တ ရသီရိ မို န့ယ်တွင် ဟိတယ် ၉ လး၊ ဒက္ခိဏသီရ ိ မို န့ယ်တွင ်ဟိတယ ် ၂၅ လး၊ စစ ပါငး် 

မိတယ် ၁ လး၊ ဟိတယ် ၃၇ လးနှင့်စည်ပင်တည်းခိရိပ်သာ ၁ လး တိြ့ဖင့် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်တွင ် နြပည် တာ် ကာငစီ်နယ် ြမသည ် နှစ်ကန်တွင ်  စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ မာ်မှန်းပါသည်။ အဓကိအားြဖင့် 

လယ်ယာက ၊ ဆာက်လပ်မက ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးက ၊ ဆက်သွယ် ရးက နှင့် ငွ ရး 

ကး ရးက များမ ှ စီမကိန်း ရညမှ်န်းချက်ကိ ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ြခင်း 

တိ ့ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။  

 လယယ်ာက တွင် ပထမ(၆) လပတ်ကန်အထိ မိးစပါး ၁၀၀.၆ ရာခိင်နန်း၊ မိးသီးနှများ 

ြဖစ် သာ ပဲတီစိမ်း ၉၇.၁ ရာခိင်နန်း၊ ပဲစဉ်းင(မိး) ၁၄၅.၃ ရာခိင်နန်း၊ မိး ြမပဲ  ၁၁၀.၈  

ရာခိင်နန်း ၊ မိးနှမ်း ၁၁၀.၅ ရာခိင်နန်း ၊ ချည်မင်ရှည်ဝါ ၁၁၇.၆ ရာခိင်နန်း၊ မိးငရတ်စိ ၁၁၃.၃ 

ရာခိင်နန်း အသီးသီး စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲ ပီး နစွပါးပိမိ စိက်ပျို းနိင်ရန ် ရရရှိမအစီအစဉ်များ ကိုတင် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် နှစ်ကန်တွင ်  လယ်ယာက အ နြဖင့် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ 

ြပည့်မီ အာင် အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိမည်ဟ မာ်မှန်းပါသည်။ 
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အခန်း(၇) 

ပဂ္ဂလိက က ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ 

ပဂ္ဂလိက က ြပာင်းလဲဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဆပ် ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ် အစိးရသစ်တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်သည့် အချိန်မှစ၍ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် စတတ္ထအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး 

လပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်သည့် ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက ် လပ်ငန်းက  အသီးသီး ဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက် ရး တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် သာ ဝန် ကီးဌာနများ၊ ဒသဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး တာဝန်ယ ူ

ဆာင်ရက်ွ သာ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိးရများနှင့် ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် 

အစီအစဉ်များအား အစိးရဌာနများက ကမကထြပု ပီး ပဂ္ဂလိက ညိနင်း ဆွး နွးမများကိ 

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အစီအမများ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားရန ် နိင်င တာ်မှ 

မူဝါဒချမှတ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 နင်ိင တာ်မှချမှတ်ထား သာမဝူါဒနှင့်အညီ ပဂ္ဂလိကက  ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက ်

ရမည့်ကိစ္စများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းကိ လည်း ကာင်း၊ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးလပ်ငန်းများ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းကိ လည်း ကာငး် ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် အတွက် ပဂ္ဂလိက 

က  ြပာင်းလဲဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဆပ် ကာ်မတီကိ Delivery Unit အြဖစ် ြပည် ထာငစ် 

အစိးရအဖွဲ မ့ှ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁၆ ရက် နတ့ွင ်အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတြ်ပန၍် ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲ 

ပါသည်။ အဆိပါ ဆပ် ကာ်မတီအဖဲွမ့ျား၏ လပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် လပ်ငန်းက  နယ်ပယ်အလိက် 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား ပိမိအား ကာင်း ခိင်မာ အာင် ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ခ) အသင်းအဖွဲ ၊့ အစအဖဲွမ့ရိှ သး သာ လပ်ငန်းက များ၊ ဒသများ၌ အသင်းအဖဲွ  ့

သိမ့ဟတ် အစအဖွဲ မ့ျား၊ သမဝါယမကန်ထတ်လပင်န်းများတိးချဲ ဖဲွ့ စ့ည်းအား ပး 

ြမင့်တင်သွားရန်၊ 

(ဂ) ပဂ္ဂလိက က ရှိ အသင်းအဖဲွမ့ျားအတွင်း လပ်ငန်းအလိက် လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား 

ဖဲွ စ့ည်း ပး ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ် အစိးရ 

များမှ လပ်ငန်းက အလိက်၊ ဒသအလိက် လပ်ငနး်အဖဲွမ့ျား ဖွဲ စ့ည်းသွားရန်၊ 

(ဃ) ဝန် ကီးဌာနအဆင့်၊ ဒသအဆင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွများ ညိနင်းအစည်းအ ဝး 

များ ြပုလပ်ခဲ့ သာ်လည်း ဆွး နွးညိနင်းမ ရလဒ်နှင့် လက် တွအ့ ကာင်အထည် 

ဖာ်မ၊ စဉ်ဆက်မြပတ်ထိ တွ ့ ဆာင်ရွက်မ အားနည်းသည့်အတွက ် အဆိပါ  
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ဆွး နးွပွဲများ၊ ညိနင်းအစည်းအ ဝးများကိလိအပ်သ လာက်ကျင်းပ၍လက် တွ  ့

ညိနင်းလပ်ကိင် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်အဆင့် ညိနင်းအစည်းအ ဝး (Working 

Level Meeting) များကိ ပိမိအ လးထား၍ ပမှန် ထိထိ ရာက် ရာက် ညိနင်း 

ဆာင်ရွက် ပီး လက် တွ ့ အာင်ြမင ်တိးတက်မ ရှိ အာင် ဆာင်ရွက် သွားရန်၊  

(င) စိက်ပျို း မွးြမူထတ်လပ်မကန်ကမ်းမ ှ ကန် ချာအထိ ထတ်လပ်နိင်မမ ှ ဈးကွက ်

အထိ ထတ်လပ်မကွင်းဆက် (Supply Chain) တစ် လာက်လးတွင် အစိးရ၊ 

ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား၊ Working Group များ ပူး ပါင်း ကွင်းဆင်း၍ 

အားနညး်ချက၊် အားသာချက်များက ိ လ့လာသးသပ် ပီး တိးတက် အာင် အား ပး 

ြမင့်တင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာ ဖွစီမ အ ကာင်အထည် ဖာ် သွားရန်၊ 

(စ) မို န့ယ်၊ ဒသအလိက် လက်ကား ဈးကွက်များနှင့် ကန်စည်ဒိင် ဈးကွက ် ဖွ ဖ့ို း 

ရးအဆင့်မှ နိင်ငတကာ ဈးကွက်သိ ့ လပ်ငန်းက  နယ်ပယ်အလိက ် ယှဉ် ပိုင ်

ဝင် ရာက်နိင်စွမ်းရှိ ရး အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား၊ Working 

Group များ ဖွဲ စ့ည်းညိနင်း စီမအား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ဆ) အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိင်ရန ် လပ်စစ ်

ဓာတ်အား လိအပ်ချက်အား ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမများြဖင့် ဒသ 

အလိက်၊ ဇန်အလိက် လပ်စစ်ရရိှ ရး ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ဇ) ငွ ကးလိအပ်ချက်အတွက် ငွ ကးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအား အစိးရ၊ 

ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားြဖင့် ညိနင်း ပီး အ သးစား ငွ ချးလပ်ငန်းများ 

အား ပးြမင့်တင်သွားရန်၊ 

(ဆ) လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး၊ ပိ ့ ဆာင် ရး၊ ဆက်သွယ် ရး အ ြခခ အ ဆာက်အအ 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးတိအ့တွက် အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း 

လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားနှင့် ညိနင်း ပီး အစီအမ ရးဆဲွ အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက် 

သွားရန်၊ 

  

 

 

 ဆပ် ကာ်မတီအ နြဖင့် အသင်းအဖွဲ မ့ျားနှင့် ကွင်းဆင်းထိ တွ ့ြခင်း၊ အသင်းအဖဲွမ့ျား၏ 

တင်ြပချက်များအ ပ  လိအပ်သည်များ ညိနင်း ပါင်းစပ် ပးြခင်းတိက့ိ အာက်ပါအတိင်း 

ဆာင်ရက်ွ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်- 

(က) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် နတ့ွင ်မန္တ လး မို ၊့ ကန်သွယ် ရးြမင့်တင်မ 

ဦးစီးဌာနတွင် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပင်န်း 
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ရှင်များအသင်း၊ မန္တ လးကန်စည်ဒိင်၊ မန္တ လးစက်မဇန်များမှ တာဝန်ရိှပဂ္ိုဂ လ် များ 

အား တွဆ့ညိနင်းကာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမ ဦးစီးဌာန ရးခဲွကိ 

မန္တ လး မို၌့ ဖင့်ွလှစ် ပး ရး၊ မန္တ လးတိင်းအတွင်းရိှ လပ်ငန်းရှင်များ အတွက် 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမဆင်ိရာ လပ်ထးလပ်နည်း သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပး ရး ကိစ္စများ ကိ 

ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို ရိှ့ ရငး်နီှးြမုပ်နှမဆိင်ရာ 

ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖွဲ ရ့းတွင် ြမန်မာနိင်င အထညခ်ျုပ်လပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာနိင်ငပဲမျို းစနှင့် နှမ်းကန်သည်များအသင်းမ ှ တာဝန်ရိှ 

သူများ နှင့် တွဆ့၍ လပ်ငန်းများညိနင်းခ့ဲ ပီး၊ လပ်ငန်းရှင်များ အခက်အခဲ 

ကု တွလ့ျက်ရှိသည့် ၄င်းတိ၏့ လပ်ငန်းများတွင ် တာဝန် ပးအပ်ထား သာ 

နိင်ငြခားသားများ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ရရိှ ရး အခက်အခဲ ပ ပါက် နမကိ ြဖရှင်း 

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက် ပးမည့် အစီအစဉ်များ 

ကိလည်း ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃ ရက် နထ့တ ်နိင်ငပိင် သတင်းစာများ 

တွင် ဖာ်ြပ ပးခဲပ့ါသည်။ 

(ဂ) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၁ ရက် နတ့ွင် ရန်ကန် မို  ့ ြပည် ထာင်စ သမ္မတ 

ြမန်မာနိငင် တာ် ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တွင် 

အသင်းချုပ်မှ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် လပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိက် လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားနှင့် 

တွဆ့၍ ပဂ္ဂလိက က ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် အစိးရက ဆာင်ရွက် ပးရန် 

ရိှသည့် လပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း ကာင်း၊ နယ်ပယ်အလိက် 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးနှင့် ပတ်သက်၍ လညး် ကာင်း ညိနင်း ဆွး နွးခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၂ ရက် နတ့ွင ်ရန်ကန် မို ရိှ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆိင်ရာ 

ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖွဲ ရ့းတွင် ြမန်မာနိင်ငအထည်ချုပ် လပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ  

တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာနိင်င ပဲမျိုးစနှင့် နှမ်းကန်သည် အသင်းမှ တာဝန်ရိှသူ 

များနှင့် တွဆ့၍ အထည်ချုပ်လပ်ငန်းများအား လကခ်စားစနစ်မှ ြပည်ပ 

တိက်ရိက်တင်ပိန့ိင်သည့် စနစ်သိ ့ ကူး ြပာင်း ရး၊ ပဲနှမ်းလပ်ငန်းရှင်များ အသင်း 

ဖွ ဖ့ို းမရန်ပ င ွထူ ထာင် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပမ်ျားနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွး နးွ ညနိငး်ခဲ့ 

ပါသည်။  

နင်ိင ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး ဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် နိင်င တာ် အစိးရမှ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လပ်ငန်းစဉ်များကိ ြပည်သူဗဟိြပုဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မအ ပ  အ လး ပး 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာတွင် စတတ္ထအဆင့်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအြဖစ် ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို း တိးတက်မ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာတွင် ြပည်သူတိ၏့ ဝင် ငွတိးတက် ရး၊ ဆင်းရဲမ 
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လာ့ချ ရး၊ နိင်င တာ်ရိှ မို ြ့ပ ကျးလက်၊ ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးများအားလး အချိုးကျ 

မတစွာ ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရးကိ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်င အများအြပား 

တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဖိတ် ခ ြခင်းြဖင့် လည်း ကာင်း ကိုးပမ်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ကပါသည်။   

ရင်းနီှးြမုပ်နှမဟဆိရာတွင် ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒ၊ 

ြမန်မာနိင်ငသားများရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ တိအ့ရ ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ၊ စက်မလက်မ နှင့် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများထူ ထာင်၍ ရင်းနီှးြမုပနှ်ြခင်းများပါဝင်ပါသည။် အဆိပါ လပ်ငန်းများ 

အ နြဖင့် နိင်င တာ်အတွင်း နရာ ဒသစ၊ နယ်ပယ်က စတွင် ပစစြဖင့် ပါဝင် န ပီး 

ြပည်သူတိအ့တက်ွ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးြခင်းမှသည် မိသားစ ဝင် ငွကိ 

တိးြမင့် စကာ စီးပွား ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ပညာ ရး က မျာကိ ဖွ ဖ့ို း စနိင်ပါသည်။  

လကရိှ်ြမန်မာနိငင် စးီပွား ရးတွင ်ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းက ၊ သမဝါယမပိင် အခန်း က  

နှင့် နိင်ငပိင်အခန်းက တိ၏့ပါဝင်မ အချိုးအစားအရ အသားတင ်ထတ်လပ်မနှင့ ် ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိး စစ ပါင်းတွင်  ပဂ္ဂလိကပိင်က  ၉၁.၇ ရာခိင်နန်း၊ သမဝါယမက  ၁.၂ ရာခိင်နန်း၊ 

နိင်ငပိင်က  ၇.၁ ရာခိင်နနး် ပါဝင်ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ပဂ္ဂလိက က  အချိုးအစားမှာ 

တစ်မျို းသားလး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးစစ ပါင်းတွင ် အများဆး 

ြဖစ် ပီး ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းမမှာများစွာ အ ရးပါလှသည်ကိ တွ ့ြမင်နိင် ပသည်။  

 ယ နအ့ချိန်တွင် နိင်င၏ တိးတက် ြပာင်းလဲလျက်ရှိ သာ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး 

အ ြခအ နများနှင့်အတ ူ ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမများသည်လည်း တိးတက်များ ြပားလျက ်

ရိှပါသည်။ နိင်ငပိင်စက်ရအလပ်ရ၊ စက်မနယ် ြမများနှင့် ပဂ္ဂလိက စက်မဇန် များလည်း 

အများအြပား ပ ပါက်လာ ပီြဖစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခနှစ်ခန်မ့ှစ၍ စက်မဇန်များ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင ်

ခ့ဲရာ စက်မဇန် ၁၈ ဇန်ကိ တည် ထာင်နိင် ပီး ြပည်သူများအတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ 

ဖန်တီး ပးနိငြ်ခင်း၊ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းများ အချင်းချငး် ပူး ပါင်း၍ လပ်ငန်း တိးချဲ ရ့င်းနီှး 

ြမုပ်နှနင်ိြခင်း၊ နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် သ ဘာတူ စာချုပ်ပစ အမျို းမျို းြဖင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း စသည့် အခွင့်အ ရးများ ရရှိ န ပ ီ ြဖစ်ပါသည်။ နိင်င တာ်အ နြဖင့် ပဂ္ဂလိက 

က ဖွ ဖ့ို းမကိ ရည်သန်လျက် စက်မလပ်ငန်းများ တရှိန်ထိးတိးတက် စရန် ထပမ်၍ ြပည်တွင်း 

စက်မဇန် ၇ ဇန်ကိ လညး် ကာင်း၊ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရးဇန်၊ သီလဝါအထူးစးီပာွး ရးဇန် နှင့ ်

ကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွား ရးဇန ် စသည့် အထူးစီးပွား ရးဇန ် ၃ ဇန်ကိလည်း ကာင်း 

တည် ဆာက်၍ ယင်း ဒသများရိှ လူမစီးပွား ရး ဖွ ဖ့ိုး ရး မှသည ် အာဆီယနှင့် အ ရှအ့ာရှ 

ဒသဆိင်ရာ ပါင်းစပ်ယှက်နွယ် ရး ကွန်ယက်ကိ အားြဖည့်ရန ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

တည် ထာင် ပီး စက်မဇန ် ၁၈ ဇန်၏ စစ ပါင်းအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၁,၂၇၈.၇၃၈ ဧကရှိ ပီး၊ 

စကရ်အ ရအတွက် ၉,၃၈၇ ရနှင့်အလပ်သမားဦး ရ ၁၂၆,၃၀၆ ဦးတိြ့ဖင့် လပ်ငန်း အမျို းမျို းကိ 

လပ်ကိင်လျက်ရှိပါသည်။  
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၂၀၁၃ ခနှစ ် ဧ ပီလအထိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန ့်ြဖင့် 

ဆာင်ရွက် နသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများတွင် လပ်ငန်းသဘာဝအရ အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမအား လက်ရှိတည်ဆ ဲ လပ်ငန်းများ (Existing Projects) ၏ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ပမာဏစစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၃၂၀၈၉.၁၅၈ သန်းအ ပ  အ ြခခ၍ လ့လာလျင ်

နိင်ငပိင်စီးပွား ရး အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်းသည့် လပ်ငန်းများ၌ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ  

အ မရိကန် ဒ လာ ၂၈၆၉၁.၆၄၂  သန်း(၈၉.၄၂%) ြဖစ် ပီး၊ ပဂ္ဂလိက သီးသန် ့ ဆာင်ရွက်သည့် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများ၏ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၃၃၉၇.၅၁၆  

သန်း(၁၀.၅၈%)ြဖစ်ပါသည်။  နိင်ငပိင်စီးပွား ရး အဖဲွအ့စညး်များနှင့် ပူး ပါင်းသည့် လပ်ငန်း 

များမှာ PSC, BOT , IPP  များြဖစ်၍ ယင်းလပင်န်းများသည် ပဂ္ဂလိကပိင်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

များပင် ြဖစ်ပါသည်။  ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနီှးြမုပနှ်မ၌ နိင်ငပိင် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ပဂ္ဂလိကက  ရင်းနှီးြမုပ်နှမ စစ ပါငး်မှာ (အ မရိကန် ဒ လာ ၂၈၁၈.၉၃ သန်း အပါအဝင်) 

ကျပ် ၂၈၂၀၄၃၆.၆၇ သန်းြဖစ်ပါသည်။ ယငး်အနက် ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပါဝင်မမှာ 

(အ မရိကန် ဒ လာ ၁၄၃၃.၀၁ သန်းအပါအဝင်)ကျပ် ၁၈၉၇၉၅၁.၀၀ သန်းြဖစ်၍ ၆၇.၂၉ % 

ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သိပ့ါ ၍ ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှမ သည ် ြမန်မာနိင်င၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

က တွင် အ ရးပါ သာ အ နအထားတွင် ရပတ်ည် နသည်ကိ တွန့ိင်ပါသည်။ 

နိင်ငြခားနှင့် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမအရ အလပ်အကိင်ဖန်တီး ပးနိင်မ 

အ ြခအ နမှာရင်းနှီးြမုပ်နှမ က အလိက ် အာက်ပါအတိင်း ဖ ြပအပ်ပါသည်− 

ဇယား(၇-၁) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အလပ်အကိင်အခငွ့်အလမ်း ပ ပါက်မ 

(က အလိက)် 

စဉ် က  
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

FIL MCIL FIL MCIL 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ 
၁ စက်မက  6287 ၉၉၄၂ 59527 ၁၃၃၉၅ 

၂ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  500  70 ၅၅ 

၃ ရနနင့်ှ သဘာဝဓာတ် ငွက့      

၄ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားက   ၅၇ 450 ၄၃၉ 

၅ သတ္တ ုတွင်းက  27  400  

၆ အြခားဝန် ဆာင်မက    944 ၃၃၂ 

၇ စိက်ပျိုး ရးက    815  

၈ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းက    206 ၈၅၄ 

၉ အိမရ်ာအ ဆာက်အဦ တည် ဆာက ်

ဖွ ဖိ့ုးမ လပ်ငန်း 

 ၃၈၈၁  ၂၀၂ 
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၁၀ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်း  ၂၁၇  ၁၇၉၁ 

၁၁ စက်မဇန် တည် ဆာက်မ လပ်ငန်း    ၁၂၂ 

၁၂ ဆာက်လပ် ရးလပင်န်း  ၁၇၆၂  ၃၄၈ 

 စစ ပါငး် ၆၉၁၄ ၁၅၈၅၉ ၆၂၄၁၂ ၁၇၆၉၈ 

 

ယခက့ဲသိ ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမတိးြမင့်ြခင်းနှင့် အလပ်အကိင်ဖန်တီးမကိ တိးတက် အာင် 

ဆာင်ရွက် သာ်လည်း ြမနမ်ာနိင်ငသည် အြခားဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများနည်းတူ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန ်

အရင်းအနှီး အကန်အ့သတ်ရှိြခင်း၊ ငွ ကး အ ထာက်အပ့မရရှိြခင်း၊ အတိးနန်း သက်သာသည့်

ချး ငွအစီအစဉ် အားနည်းြခင်း၊ အရည်အချင်း ြပည့်မီသည် ့ လပ်သားအင်အားအလအ လာက် 

မရိှြခင်း၊ ခတ်မီ နည်းပညာများ အသးမြပုနိင်ြခင်း၊ ဈးကွက ် ထိး ဖာကနိ်င်စွမ်းမရိှြခင်း၊  

နည်းပညာ ဈးနန်းတိ ့ နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက ် အလက်များ လ လာက်စွာ မရရိှြခင်း၊ 

အချိန်မီသိရိှ အာင် ဆာင်ရွကမ် အစီအမများနည်းြခင်း၊ လိအပ် သာ ကန်ကမ်းပစ္စည်းများနှင့် 

သွင်းအားစများ ရရှိရန်ခက်ခဲြခင်း၊ ထတ်ကန်ပစ္စည်း ြဖန်ြ့ဖူး ရးအပိင်းတွင ် ခက်ခဲမရိှြခင်း၊ 

စျးကွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့် စျးကွက်ရရိှမ အခက်အခဲရှိြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး 

စရိတ်ကီးြမင့်ြခင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မ၊ လပ်စစ ် ဓာတ်အား၊ ရရရှိမ စသည့် အ ြခခ 

အ ဆာက်အဦ ြပည့်စမမရှိြခင်းစသည့် အချက်များမှာ မိမိတိ၏့ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းဖွ ဖ့ို း ရးတွင် 

ရင်ဆိင် နရသည့် စိန် ခ မများြဖစ်ပါသည်။ 

သိပ့ါ၍ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန်အတွက် နိင်ငအများတွင် ဆာင်ရွက် 

နကသည့် လပင်န်းစဉ်များြဖစ်သည့် စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ စီစဉ် 

ဆာင်ရွက်မများ တိးတက်ရန်၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိမနှင့် ၄င်းကိ အ ထာက်အကူြပုမည့် 

ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ တိးတက် စရန်၊ ငွ ရး ကး ရးရရှိမ အဆင် ြပ စရန်၊ နည်းပညာနှင့် 

တီထွင်နိင်မ စွမး်အား တိးတက် စရန်၊ နိင်ငတကာ ဈးကွက်သိ ့ ပိမိချဉး်ကပ်နိင်ရန်၊ လူစွ့မ်းအား 

အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် စရန်စသည်တိက့ိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ငွ ရး ကး ရးက ဖွ ဖ့ို းမအတွက် လိအပ်သည့် အရင်းအနှီး ရရှိနိင်ရန်နှင့် ပဂ္ဂလိက 

က ၏တီထွင်နိင်မ စွမ်းရည်နှင့် ြပည်ပတင်ပိမ့တိးြမင့် စရန်တိကိ့ အစီအစဉ်ချမှတ် ဆာင်ရွက် 

လျက် ရှိပါသည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ငွ ကး စီမခန်ခဲွ့မ ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ 

တိးတက် ကာင်းမွန်မရိှ စရန်နှင့် ပဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများ ငွ ကးဆိင်ရာ သိနားလည်မ 

စွမ်းရည်ြမင့် အစအီစဉ်များ ြပုလပ် ပးရန်တိအ့တွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စညး်များ၊ 

မိတ်ဖက်နိင်ငများနှင့် ပိမိနီးကပ်စွာ ပူ ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

ယခအခါ နိင်င တာ်မှလည်း စားသးသူြပည်သူများ အကာအကွယ် ပး ရး ဥပ ဒ 

(Consumer Protection Law)၊ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းရှင်များအကား လွတ်လပ်စွာ ယှဉ် ပိုင ်
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နိင်ခွင့်အတွက ်  ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒများ (Competition Law) ကိလညး် မူကမ်း ရးဆွဲ ပီး 

အတည်ြပု ြပဌာန်းရန်ရှိပါသည်။ အခွန်စနစ် ခတ်မီ တိးတက် ရး၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ထး 

လပ်နည်းများအား ြဖ လျာ ့ ြပင်ဆင်မများ ရိှသက့ဲသိ ့ ဖက်စက်လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်နိင် စရန ်

ြပင်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ များ ဖိတ် ခ လျက်ရှိပါသည်။ 

ဒသဆိင်ရာအဆင့်တွင် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ်မအဖွဲအ့စည်း၏ ကန်သွယ်မဆိင်ရာစည်းမျဉ်း 

များ၊ အာဆီယလွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မ ဒသ၊ ဒသတွင်းနှင့် နှစ်နိင်ငအကား ချုပ်ဆိသည့် 

လွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မ ဒသဆိင်ရာ စာချုပ်များသည ်ပဂ္ဂလိကက အတွက် အခွင့်အလမ်း 

ကာင်းများ ရိှသက့ဲသိ ့ စိန် ခ မများလည်း ရိှ နပါသည်။ ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ စီးပွား ရးတွင် 

နိင်ငအများမှ ပိမိပူး ပါင်းပါဝင်လာြခင်းသည ် ပဂ္ဂလိကက အား ဒသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလး 

ဆိင်ရာ ထတ်လပ်မ ကွန်ရက်တွင ်ပါဝင်နိင်သည့်အခွင့်အလမ်းအား ြဖစ် ပ စပါသည်။  

ဒသဆိင်ရာ ထတ်လပ်မကွန်ရက်တွင် ပဂ္ဂလိက က မှ ပါဝင်ြခင်းသည် ပဂ္ဂလိက 

က ၏ ထတ်လပနိ်င်မစွမ်းအား၊ နိင်ငြခား ငွပိင်ဆိင်မ၊ ငွ ကးရရိှနိင်မ၊ တီထွငမ်ဆိင်ရာ 

ကို းပမး်မများနှင့် စီမခန်ခဲွ့မဆင်ိရာ အရည်အ သွးများကိ တိးတက် စပါသည်။ ၄င်းအြပင် 

ကမ္ပဏီကီးများ၊ နိင်ငစ ကာ်ပိ ရးရှင်းများနှင့် စီးပွား ရးမိတ်ဖက ်ြဖစ်လာနိင်ပါသည်။ 

သိြ့ဖစရ်ာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း ကာင်းမွန်တိးတက် စရန်အတွက် မိမိထတ်ကန်များကိ 

ရွးချယ ် ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထတ်ကန်ဖွ ဖိ့ုး အာင် လပ် ဆာင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်မနှင့ ် စွမ်းအင်အသးြပုရာတွင် ခတာမြဖစ် စ သာ (Environmental Friendly 

Technologies and Energy Saving Technologies)များ တီထွင်ြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ 

မိမိတိရ့ရှိသည့် အြမတ်ထဲမ ှ လူအ့ဖဲွအ့စည်း အကျို းြပုလပ်ငန်းများတွင ် ပါဝင်လှူဒါန်းြခင်း၊ 

နိင်င တာ်သိ ့ အခွန်မှန်ကန်စွာ ပး ဆာင်ြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ို းမ (Sustainable 

Development) အတွက် အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် မိမိလပ်ငန်းအတွက်၊ တိင်းြပည် 

အတွက်၊ စားသးသူြဖစ် သာ ြပည်သူအတွက် အလပ်အကိင်များ ဖန်တီး ရးစသည့ ် Win-Win-

Win မဟာဗျူဟာြဖစ် ပ စသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီး ပးရန်လိအပ် ကာင်း သးသပ်တငြ်ပရ 

ပါသည်။  

ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရနအ်တွက ်ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်များ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အဖဲွအ့စညး်ဆိင်ရာ စီစဉ် ဆာင်ရွက်မများ  တိးတက်မရှိ စရန် 

အတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင် စီးပွား ရးဝန်းကျင် ကာင်းဖန်တီး ပးရန်၊ ပဂ္ဂလိကက များ အကား 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ ြမင့်တင်ရန်၊ မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ၊ နည်းပညာဆိင်ရာ၊ ညိနင်းအက 

ပးြခင်းဆိင်ရာ၊ အခကအ်ခဲများ ြဖရှင်းြခင်းဆင်ိရာကိစ္စများတွင် အစိးရ၊ လပ်ငန်းရှင်၊ စက်မ 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ သ တသနြပုသူများ၊ ပညာရှင်များ၊ ငွ ကးအရင်းအနီှး ထာက်ပသူ့တိ ့

အကား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တိးြမင့်ရန်၊ ပဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းလပ် ဆာင်မ 
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ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် သးသပ်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများ ချမှတ်ြခင်းတိက့ိ ဆက်လက ် ကို းပမ်း 

ဖ ဆာင်ရန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမနှင့် အ ထာက်အကူြပုမည် ့ ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ တိးတက် စရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လပင်န်းစတင်တည် ထာင်မ၌ 

လိအပ် သာ သတင်း အချက် အလက်များအား တစ် နရာတည်းတွင် ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာန 

တည် ထာင်ရန်၊  ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများအတွက် ဈးကွက် ရရိှနိင်မ၊ ကန်ကမ်းရရှိနိင်မည့် 

နညး်လမး်၊ အခွန်ဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်၊ စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပ ဒ ဆိင်ရာ 

လပ်ထးလပ်နည်းများ စသည ် တိပ့ါဝင် သာ Portal တစ်ခတည် ဆာက်ရန်နှင့် အစိးရ နှင် ့

ပဂ္ဂလကိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တိးြမင့်ရန ်ြဖစ်ပါသည်။  

နည်းပညာနှင့် တီထွင်နိင်မစွမ်းအား တိးတက် စရန် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ထတ်ကန်များ 

သည ်စချိန်စညန်းများနှင့် အရည်အ သွးသတ်မှတ်ချက ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိက်ညီမရှိ 

စရန်၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ဈးကွက် ရှယ်ယာများရရိှရန်နင့်ှ စားသးသူများ၏ ယကည်မ 

ရရှိ စရန်အတွက် နိင်ငတကာ စနန်းများနှင့်အည ီ ထွက်ကန် အရည်အ သွးဆိင်ရာ စစ် ဆးမ 

ြပုနိင်သည့်ဌာန တည် ထာင်ရန်၊ အဆင့်ြမင့် နည်းပညာများ အသးြပုနိင် ရးကို းပမ်းရန်၊ 

သ တသနနှင့် ဖွ ဖ့ို းမလပ်ငန်းများ တိးြမင့်ရန်အတွက် သ တသနအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါ  သည်။  

နိင်ငတကာ ဈးကွက်သိ ့ ချဉ်းကပ်နိင်ရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်င တာ်အစိးရမှ 

နိင်ငတကာ ဈးကွက ် အ ြခအ နနှင့်ပတ်သက် သာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အကဉာဏ် 

များ၊ နိင်ငတကာမှ ကျင့်သး န သာ အ လ့အကျင့်များ၊ အက်ဖ်တီ အများရိှ ဦးစား ပး 

အ ကာက်အခွန် အစီအစဉ်အသးီသီးတွင် အသးြပုသည့် MFM Tariff Rate နှင့် Preferential 

Tariff Rate များ၊ ပင်ရင်း ဒသစည်းမျဉ်းများအပါအဝင် ကန်သွယ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ 

ဈးကွက်တိးချဲ ့ ရးအတွက ် ဆာင်ရွက် နမများအား ပဂ္ဂလိကက မှ သိရှိ အာင် ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက အဖွဲအ့စည်းများ(clusters) များတည် ထာင်ရန်နှင့်  ပဂ္ဂလိက က များ 

အကား ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်မတိးြမင့်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ်ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် စရန်အတွက ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပညာ ရး 

အဆင့်အတန်းြမင့်တင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းခွင်မဝင်မီနှင့် လပ်ငန်းခွင်ဝင် နစဉ်အတွင်း လ့ကျင့် 

သင်ကား ပးြခင်း၊ ကမ်းကျင်မနှင့် စွန်ဦ့းတီထွင်မ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ စက်မလပ်ငန်းများ 

ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ အစိးရ-ပဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများ၊ အတတ် ပညာရှင်များအကား 

လူစ့မ်ွးအား ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတက်ွ ဆာင်ရွက်ြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည်။   
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ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န 
 ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သိ ့ ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ဥပ ဒနှင့်အည ီအဆိြပုလာများတင်ြပမအ ပ  ဆာင်ရွက်နိငမ် အ ြခအ နမှာ ဖာ်ြပပါ  အတိငး် 
ြဖစ်ပါသည် -  
ဇယား (၇-၂) ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န 

 ကျပ်သန်း  

စဉ် 
 
လပ်ငန်းက  

၃၀-၉-၂၀၁၃ ထ ိ
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ယခင်နှစ်ကာလတူ 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
(၃၀-၉-၂၀၁၂) 

ယခင်နှစ် 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(က) စိက်ပျိုး ရး - - - 

(ခ) မွးြမူ ရး - ၁၂၀၀.၀၀ ၆၂၅၀.၀၀ 

(ဂ ) သတ္တ ုတူး ဖာ် ရး  ၅၀၀.၀၀ ၂၅၀၀.၀၀ 

(ဃ) စက်မလပ်ငန်း ၇၅၆၉၆.၈၁ ၄၃၂၀၃.၈၅ ၁၈၅၄၆၉.၉၁ 

(င) လပ်စစ်ဓာတ်အား ၄၄၂၅၁.၂၆ ၄၃၆၉.၂၆ ၄၃၆၉.၂၆ 

(စ) ဆာက်လပ် ရး ၁၈၉၅၅.၇၅ ၁၀၅၀၀.၀၀ ၇၂၄၉၇.၁၂ 

(ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး - ၂၄၇၀၀.၀၀ ၂၂၀၁၈၉.၈၄ 

(ဇ) ဟိတယ်/ခရီး ၂၀၀၈၂၈.၆၅ - ၆၃၁၁.၀၀ 

(ဈ) အိမ်ရာအ ဆာက်အအ - - ၂၂၃၅၂၂.၁၇ 

(ည) စက်မဇန်လပ်ငန်း ၅၁၅၀၀.၀၀ - ၂၄၈၂၀၀.၀၀ 

( ဋ) အြခား ၂၃၃၄၃၅.၇၁ ၄၈၄၀၀.၀၀ ၉၅၃၅၅.၀၅ 

စစ ပါင်း ၆၂၄၆၆၈.၁၈ ၁၃၂၈၇၃.၁၁ ၁၀၆၄၆၆၄.၃၅ 

နိင်ငသားလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏထီူ ထာင်မ 

ြမနမ်ာနိင်ငသား လပ်ငန်းရှင်များအ နြဖင် ့ ကမ္ပဏီထူ ထာင် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် 

ြဖ လျာ့မများ စနစ်တကျ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ြခင်း ကာင့် ကမ္ပဏီထူ ထာင် ဆာင်ရွက်မ 

တိးတက်လာသည် ့အ ြခအ နမာှ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည ်-  

ဇယား (၇-၃)နိင်ငသားလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏီထူ ထာင်မ 

စဉ် 
ကမ္ပဏီအမျို းအစား ၃၀-၉-၂၀၁၃ ထိ 

အ ရအတွက် 
ယခင်နှစ်ကာလတူ 
အ ရအတွက် 
(၃၀-၉-၂၀၁၂) 

ယခင်နှစ် 
စစ ပါင်း 

(က) ပဂ္ဂလိကကမ္ပဏီ ၃၄၁၀၈ ၂၇၉ ၅၁၆ 

(ခ) အများနှင့်သက်ဆိင် သာ 
ကမ္ပဏီ 

၁၀၀ ၃၆ ၅၁ 
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အသင်းအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

ပဂ္ဂလိကက  စနစ်တကျ စစည်းညီညွတ်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အသင်းအဖဲွမ့ျား 

ကိလည်း တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း ပးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် နအ့ထိ အသင်းအဖဲွ  ့

ပါင်း ၇၀ ကိ ဖွဲ စ့ည်း ပးနိင်ခဲ့ပါသည။် ယခင်နှစ် ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် နအ့ထိ 

ဖွဲ စ့ည်းနိင်မမှာ ၅၀ သင်းြဖစ် ပးီ ယခင်နှစ် တစ်နှစ်တာ ဖွဲ စ့ည်းနိင်မမှာ အသင်း ပါင်း ၃ ခ 

ြဖစ်ပါသည်။ သိပ့ါ၍ ယခနှစ်တွင် ယခင်နှစ်ကာလတ ူအ ြခအ နထက် အသင်း ပါင်း ၉ ခ ပိမိ 

ဖွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

သိြ့ဖစပ်ါ၍ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် အ သးစားအလတစ်ား 

လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အစအဖွဲ မ့ျား၊ လပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြပည်သူပိင်က  နှင့် ပဂ္ဂလိကက  ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ြခင်းများြဖင့် တိးတက်မ ရရိှသွား အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ပါ ကာင်း နှင့် ပဂ္ဂလိကက မှ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသူများအားလးသည ်မိမိတိ၏့ ြပည်တွင်း စးီပွား ရး 

ဆိင်ရာ ကျင့်ထးများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် သက့ဲသိ ့စးီပာွး ရး 

လပ်ငန်းများအ နြဖင့ ်စီးပွား ရးဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ ်(Corporate Social Responsibility CSR) 

တိအ့ား  ဖွ ဖိ့ုးမအတွက ် ရှးရ ဆာင်ရွက်ရန ်ြဖစ်ပါ ကာင်း တငြ်ပအပ် ပါသည်။ 
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အခန်း(၈) 

အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့် ဆာငရ်ွက်မအ ြခအ န 

အထူးစီးပွား ရးဇန်များ 

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ တိးြမင့်ဆွဲ ဆာင်နိင် ရး  

အတွက် အထူးစီးပွား ရးဇန်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိရာ တနသာရီတိင်း ဒသကီး 

တွင် ထား၀ယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် သီလဝါ အထူး စီးပွား ရးဇန်နှင့် 

ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ကျာက်ြဖူအထူးစးီပွား ရးဇန်တိကိ့ စတင ် အ ကာင် အထည် ဖာ်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 အထူးစီးပွား ရးဇန်များကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒသ အတွင်း 

စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ပီး အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖနတီ်းရန် စက်မ 

လပ်ငန်းများ၊ ၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရး ကွန်ရက် 

လပ်ငန်းများ တည် ထာင်၍ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနင့်ှ ကန်သွယ်မများ စီး၀င် ဆာင်ရွက် ကြခင်းြဖင့် 

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရးအ ြခအ နများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စရန်အတွက် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 ြမနမ်ာ အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ြမန်မာ အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ 

ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲတ့ိက့ိ နိင်င တာ် သမ္မတရးမှ ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၄ ရက် နစ့ွဲပါ  အမနိ် ့

ကာ်ြငာစာ အမှတ် (၄၁/၂၀၁၁)ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန် ဆိင်ရာ 

ဗဟိအဖွဲတ့ွင် နိင်င တာ် သမ္မတသည် ဥက္က ဌ၊  အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ဝန်ကီးသည် အတွင်း ရးမှူးနှင့် နိင်ငြခား စီးပွားဆက်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် တဲွဖက်အတွင်း ရးမှူး အြဖစ် ဖဲွစ့ည်းထားပါသည်။ 

 ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာဗဟိလပ်ငန်းအဖဲွကိ့ နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၂၀၁၂ ခနှစ် 

အာက်တိဘာလ ၃ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမတ်ှ(၇၄/၂၀၁၂)ြဖင့် အဖွဲ ဝ့င် စစ ပါင်း ၁၄ ဦး 

အဖဲွကိ့  ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့၍ ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာ စာအရ နိင်င တာ် ဒတိယ သမ္မတ ၂ 

သည် ဥက္က ဌ၊ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

သည် ဒတိယဥက္က ဌ၊ စက်မ၀န်ကီးဌာန၊ ဒတိယ၀န်ကီးသည် အတွင်း ရးမှူးနင့်ှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

နှင့်ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် တဲွဖက် အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် 

ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်။  
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 အထူးစီးပွား ရးဇန်များကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ဥပ ဒပါ လပ်ငန်း 

တာ၀န်များက ိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမ ခန်ခွ့ဲမ ကာ်မတီ 

များ ကိ ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန ်  

ထားဝယ်အထူး စးီပွား ရးဇန ် နယ်နိမိတ် ဧရိယာ ကိ   ၂၀၁၃ ခနှစ် အာက်တိဘာလ ၂၂ 

ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၇၀/၂၀၁၃ ြဖင့် နယ်နိမိတ်ဧရိယာ ၁၉၅.၉၉၉၉၇၉၀ စတရန်း 

ကီလိ မီတာ (၄၈၄၃၂.၄၅၁၂ဧက) အားြပင်ဆင် သတ်မှတ်ခ့ဲ ပါသည်။  

  နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၁၅-၈-၂၀၁၃ ရက် န ့  ရက်စဲွပါအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၁၃ 

ြဖင် ့ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းခ့ဲ ပီး ထားဝယ် အထူးစီးပာွး ရးဇန်နင့်ှ ဆက်စပ် စီမကိန်းများ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ရးဆိင်ရာ ြမန်မာအဆင့်ြမင့် ကာ်မတီတွင ် အဖဲွဝ့င် စစ ပါင်း  ၁၅ ဦး ပါဝင်ကာ 

ဒတိယသမ္မတသည် ဥက္က ဌ၊ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ ဝန် ကီးဌာန 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးသည် ဒတိယဥက္က ဌ ြဖစ်ပါသည်။ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရးဇန်နှင့် 

ဆက်စပ်စီမကိန်းများ အ ကာငအ်ထည ် ဖာ် ရးဆင်ိရာ ဆပ် ကာ်မတီ (၆)ရပ်မှာ-  

  (က) အ ြခခ အ ဆာက်အဦနင့်ှ တည် ဆာက်မလပ်ငန်းများက  ဆပ် ကာမ်တီ၊  

 (ခ) စက်ရ၊အလပ်ရနင့်ှစီးပာွး ရးလပ်ငန်းများတည် ဆာက်ထူ ထာင် ရးဆိင်ရာ 

က ဆပ် ကာ်မတီ၊  

  (ဂ)  လပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်လပ်ငန်းများ ထူ ထာင် ရးက  ဆိင်ရာ ဆပ် ကာ်မတီ၊  

  (ဃ) ရပ်ရွာ ဒသ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ဆိင်ရာက ဆပ ် ကာ် မတီ၊  

  (င)  ဥပ ဒနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများညိနင်း ရးဆဲွ ရးက ဆိင်ရာဆပ် ကာ်မတီနှင့်  

 (စ)  ငွ ကးနင့်ှ ရန်ပ ငွ ရှာ ဖွစစည်း ထူ ထာင် ရး က ဆိင်ရာ ဆပ် ကာ်မတီ တိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာ-ထိင်း နှစ်နိင်ငပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ် 

 ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင် အထည် ပ လာ စ ရး အတွက် 

ထိင်း နှင့် ြမနမ်ာ နှစ်နိင်င အစိးရတိသ့ည ် ြမန်မာ-ထိင်း ပူးတဲွအဆင့်ြမင့် ကာ်မတီ   နှင့် ြမန်မာ-

ထိင်း ပူးတဲွညိနင်းမ ကာ်မတီ တိကိ့ ဖဲွစ့ည်းခ့ဲ ပီး ြမန်မာ- ထိင်း ပူးတဲွလပ်ငန်းအဖဲွ  ့ ၏ 

အစည်းအ ဝးများကိ ၈-၁၁-၂၀၁၂ နတ့ွင ် ထိင်းနိင်င၊ ဘန် ကာက် မို၊့ ၁၄-၁၂-၂၀၁၂ နတွ့င် 

ြမန်မာနိငင်၊ နြပည် တာ်နှင့် ၆-၃-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် ထိင်းနိင်င၊ ပတ္တ ရား မို တ့ိ ့ တွင် 

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
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 ထိအ့ြပင် ထား၀ယ်အထူးစီးပွား ရးဇန် စီမကိန်းကိ ထိငး်-ြမန်မာ ပူး ပါင်း အ ကာင် 

အထည ် ဖာ်နိင် ရးအတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်အတွင်း ထိင်း-ြမနမ်ာ နှစ်နိင်ငအကား 

အာက်ပါစာချုပ်၊ စာခန်လာများကိ လက်မတ်ှ ရးထိးခ့ဲပါသည်- 

 (က) ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် စီမကိန်းဆက်စပ်နယ် ြမများတွင် ပီးြပည့်စ 

သာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာ နားလည်မ စာခန်လာက ိ၂၃-၇-၂၀၁၂ ရက် နတွ့င် 

လက်မတ်ှ ရးထိးခ့ဲပါသည်။ 

 (ခ) ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် ဆက်စပ်စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး 

ဆိင်ရာ ပူးတဲွ ကာ်မတီ အဆင့်အလိက် တည် ဆာက် ရးအတွက ်  ြမန်မာ-ထိင်း 

နှစ်နိင်ငပူးတွဲ ကာ်မတီအား ထူ ထာင်ြခင်းဆိင်ရာ စာခန်လာများက ိ၇-၁၁-၂၀၁၂ 

ရက် နတွ့င် လက်မှတ် ရးထိး ခဲ့ပါသည်။ 

 (ဂ) ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်း ပူးတွဲ ကညာချက် လဲလှယ်ြခင်း     

(၂၀၁၂ ခနှစ ် နိဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် နမ့ှ ၁၉ ရက် နထိ့ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် ၂၁ 

ကိမ် ြမာက ်အာဆီယထိပ်သီးအစည်းအ ဝးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအ ဝး များတွင ်

ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။) 

 (ဃ) ၂၀၁၃ ခနှစ ် ဇွန်လ ၁၇ နတွ့င် ထိင်းနိင်ငခရီးစဉ်၌ ဒတိယသမ္မတနင့်ှ ထိင်းနိင်င 

ဝန်ကီးချုပ်တိ၏့ ရှ ့ မှာက်၌ နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သွယ် ရး ဦးစီးဌာန 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒ သန်းသန်းလင်းနှင့် ထိင်းနိင်ငအိမ်နီးချင်း နိင်ငများ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ ဒတိယဥက္က ဌ Mr. Perames 

Vudthitornnetirak တိက့ အစရှယ်ယာရှငမ်ျား သ ဘာတူစာချုပ်က ိလက်မှတ် 

ရးထိးက ပီး အြပန်အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ ကပါသည်။ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွင်း ဆာင်ရွက်မည် ့လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ 

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်သည် ရင်းနှီးမ ငွ ကးပမာဏ (ခန်မ့ှန်းအဆင့်) အ မရိ 

ကန် ဒ လာ ၈.၆ ဘီလီယခန်ြ့ဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်၍ ရင်းနှီး ြမုပ်နှမကိ 

အပိင်းလိက် ဆာင်ရွက်သွားရန ် Development Plan ကိ ရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ ယင်းစီမကိန်း 

လပ်ငနး်သည် ငွ ကးပမာဏများစွာ လိအပ်သည့်အတွက် ထိင်းနှင့်ြမန်မာ နှစ်နိင်ငသာမက 

စီမကိန်းတွင် ဂျပန်နိင်ငပါဝင်လာနိင်ရန ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရး 

ဇနတွ်င် လပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် အစီအစဉ်မှာ ပင်မကမ္ပဏ-ီ၁ 

(Special Purpose Vehicle [SPV-1]) ကိ ထိင်းနိင်ငတွင် ဖွဲ စ့ည်းမည်ြဖစ် ပီး  ပင်မကမ္ပဏီ-၂ 

(Special Purpose Vehicle[SPV-2])ကိ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဖဲွစ့ည်း ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပင်မကမ္ပဏီ- ၁ ကိ ဖဲွစ့ည်းရာ၌ ထိင်းနိင်ငမှ Neighbouring Countries Economic 

Development Cooperation Agency – NEDA နှင့် ြမန်မာ နိင်ငမှ နိင်ငြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ် ရးဦးစီးဌာန FERD တိမ့ ှ ၅၀%စ ီအချိုးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းအဖဲွအ့စည်း၂ ခသည ် Shareholder Agreement ကိ လက်မှတ် ရးထိးမည်ြဖစ် ပီး 

ကမ္ပဏီဖွဲ ့ပီးသည်နှင့် Articles of Associations ကိ ချုပ်ဆိ မည်ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူပင ်

SPV-1 ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ပးမည့် SPV-2 ကိ ြမန်မာနိင်ငတွင် 

ဖဲွစ့ည်း၍ အထူးြပုကမ္ပဏီများ Special Purpose Companies (SPCs)  ြဖစ်သည့် 

စီမကိန်းအလိက် ဆာင်ရွက်မည့် ကမ္ပဏီများနှင့် တိက်ရိက်ထိ တွ  ့ ဆာင်ရွက် မညြ်ဖစ်ပါသည်။  

SPV-2 သည ် ြမနမ်ာ-ထိင်း ဖက်စပ်ကမ္ပဏီခွဲြဖစ် ပီး၊ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရး ဇန်နငှ့် 

ဆက်စပ်စီမကိန်းများကိ အဓိက ဆာင်ရွက် ပးမည့် Operational Level ကမ္ပဏီြဖစ်ပါသည်။ 

ထိင်းနိင်ငတွင် ဖွဲ စ့ည်းမည့် SPV-1 သည ်နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက်ရှာ ဖွြခင်းအတွက် မူဝါဒ 

ပိင်းဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မည့် ကမ္ပဏြီဖစ် ပးီ SPV-2သည ် ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် 

ဆက်စပ် စီမကိန်းများကိ အဓိက ဆာင်ရွက် ပးမည့် ကမ္ပဏီ ြဖစ်ပါသည်။  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အား အာက်ပါအစီအစဉ်အတိင်း လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရက်ွ သွားမည်ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  Phase 1 (ပထမ ၅ နှစ်အတွင်း) တွင် ကနဦးစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ 

တည် ထာင်ရန် ဇန်ဧရိယာ ဧက ၂၅၀၀ကိ စတင ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည ်

ြဖစ် ပီး အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများ အများဆး ပးနိင်မည့် အ သးစား နှင့် 

အလတ်စား စက်မ လပ်ငန်းများ Small and Medium Industry/Light 

Industry ကိ စတင်အ ကာင် အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီး၊ ဆိပ်ကမ်းငယ် Small 

Port ကိသာ တည် ဆာက် အသးြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) Phase 2 (၆ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း) တွင် ဇန်ဧရိယာအား ဧက ၄,၀၀၀ ခန် ့

ထပ်မတိးချဲ ့ပီးသမဏိစက်ရများ၊ ဓာတ် ြမသဇာစက်ရများ၊ Oil Refinery နှင့် 

မာ် တာ်ယာဉ်များထတ်လပ်သည့် စက်ရများတည် ထာင်သွားမည်ြဖစ်ပါ  သည်။  

(ဂ) Phase 3 (၁၁ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း) တွင် ဇန်ဧရယိာအား ၁၃,၅၀၀ ဧကခန် ့

ထပ်မတိးချဲ ့ပီး Plastic Industry၊ Chemical  Industry၊ Petrochemical  

Industry နှင့် General  Industry တိ ့တည် ထာင်သွားရန် လျာထား ပါသည်။ 
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(ဃ) Phase 4 (၂၁ နှစမှ် ၄၀ နှစအ်တွင်း) တွင ် ြမအကျယ်အ၀န်း ၁၂,၅၀၀ ဧကခန်က့ိ 

ထပ်မတိးချဲ ့ပီး ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းများကသိာ တိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက် သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) Phase 5 (၄၁ နှစ ် မ ှ ၇၅ နှစ်အတွင်း) တွင ် ြမဧက ၄၄၈၅၀ ဧကအားလး၏ 

၉၀% ကိ ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထား၀ယ် ရနက်ဆိပ်ကမ်း ပထမအဆင့် တည် ဆာက် ပီး(၂၀၁၅)တွင်ြမင် တွရ့မည့်ပစ 

 

 
 

အပ်ချုပ် ရးအ ဆာက်အဦသစ် ဆာက်လပ်မ 

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှသည့် အ ထာက် အကူြပု 

လပ်ငန်းအဖဲွ  ့ (ယာယီ) ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ရးသစတ်ည် ဆာက်ြခင်း လပ်ငန်း 

အား တည် ဆာက် ပီးစီး ပီြဖစ်ပါသည်။  

ကျးရွာများ ြပာင်း ရ ့ နရာချထားြခင်း 

 ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းအတွင်းရိှ  ရြဖူ မို န့ယ်မှ ကျးရွာ (၁၅)ရွာနှင့် 

လာင်းလမို န့ယ်မှ ကျးရာွ (၁)ရွာ၊ စစ ပါင်း ကျးရွာ (၁၆)ရွာ အား ြပာင်း ရ ့ ပးရန် 

စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထား သာ်လည်း အဆိပါ ကျးရွာများအနက်မှ ရြဖူ မို န့ယ် ကျးရာွ 

(၉)ရွာနှင့် လာင်းလမို န့ယ်မှ ကျးရွာ (၁)ရွာ စစ ပါင်း (၁၀)ရွာအား နတ်ပယ်၍ ကျန်ရှိ သာ 

ကျးရွာ (၆)ရွာအား ြပာင်း ရ ့ ပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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 အဆိပါ ကျးရွာအား ြပာင်း ရ ့ နရာ ချထားနင်ိ ရးအတွက် နဘလယ် ဒသရိှ ကျးရွာ 

(၄)ရွာြဖစ်သည့် ထိန်ကီး၊ လဲ ရှာင်၊ ပရဒက်၊ မူးဒူး ကျးရွာများအား ရြဖူ မို န့ယ ်ဘဝါ ကျးရွာ 

တွင် နဘလယ် မို သ့စ်တည်၍ လည်း ကာင်း ကျန် ကျးရွာ (၂)ရွာြဖစ်သည့် ခ မာင်း ချာင်း 

ကျးရွာနှင့် ဝက် ချာင်း ကျးရွာအား ရြဖူ မို န့ယ်၊ ပ ဂါဇွနး်ဆီအန်းြခ အကွကအ်မှတ် -၆/၇ 

တွင် လည်း ကာင်း ရ ့ ြပာင်း နရာချထားနိင် ရး စီမ ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

လျာ် ကး ငွ ပး ချ ပီးစီးမအ ြခအ န  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တည် ဆာက်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ရနက် 

ဆိပ်ကမ်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပးစက်ရ၊ သမဏိစက်ရ၊ Road Link to Thailand လမ်း 

ဖာက်လပ်မည့် ြမ နရာ၊ Oil and Gas (Refinery)၊ ဓာတ် ြမဩဇာစက်ရ၊ Green Area နှင့် 

ကျးရွာများ ြပန်လည် နရာ ချထားမည့် ြမ နရာများအတွက ်ဥယျာဉ်ြခ/ လယ်ပိင်ရှင်များ အား 

လျာ် ကး ငွများ ထတ် ပးလျက်ရှိရာ (၃၁-၁၀-၂၀၁၃) ရက် နအ့ထိ လျာ် ကး င ွ

ကျပ်သန်း ပါင်း ၅၇၉၄၂.၁ အား ပး ချ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဝါ ကျးရွာတွင် မို သ့စ်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

  ရြဖူ မို န့ယ်မှ ထားဝယ ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွင်းပါဝင်သည့် ကျးရွာ ၁၆ ရွာအနက် 

နဘလယ် ဒသရှိ ကျးရွာ ၅ ရွာ ြဖစ်သည့် ထိန်ကီး၊ လဲ ရှာင်၊ ပရဒတ်၊ မယင်း ကီး၊ မူးဒူး 

ကျးရွာ များ၌ အိမ် ြခ ၁၈၂၅ အိမ်ကိ ရ ့ ြပာင်းရန်အတက်ွ မူလ ကျးရွာများနှင် ့ ၅ မိငခ်န် ့

ဝးကွာ သာ ဘဝါ ကျးရွာအနီးတွင် ြမ ဖာ်ထတ်၍ လမ်း၊ ရ၊ လပ်စစ်မီး၊ အထက်တနး် 

ကျာင်း၊ အလယ်တနး် ကျာင်းများ၊ ြပည်သူ ့ ဆးရ၊ ဈး၊ မီးသတ်၊ ဘိးဘာွးရိပသ်ာ၊ 

အားကစားကွင်း၊ ပန်းြခတိပ့ါဝင် သာ မိုသ့စ်ကိ အသစ် တည် ဆာက်၍ နရာချထား ပးမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ြမကွက်များမှာ ( ပ ၈၀ x ပ ၁၀၀) ရှိရမည် ြဖစ် ပီး၊ မူလအမ်ိအရွယ်အစား 

ပ မူတည်၍ အိမ်ကီး၊ အိမ်လတ်၊ အိမ် သးဟ ခဲွြခားကာ RC တိင်၊ အကာအြဖစ် ကွန်ကရစ် Pre-

fabricated Parts အမိးအြဖစ် သွပ်မိးတိြ့ဖင့် တည် ဆာက် နရာ ချထား ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း ပထမအဆင့်အ နြဖင့် မူးဒူး ကျးရွာအား စတင် ြပာင်း ရ ့ နရာချ 

ထားနိင်ရန် နအိမ် ၄၈၄ လးအား ြပည်တွင်းကမ္ပဏီ ၁၅ ခ ြဖင့်တည် ဆာက်လျက်ရိှ ပးီ 

ယခအခါ နအိမ ်၄၂၄ လးအား အ ချာသတ ် ဆာက်လပ် ပီးြဖစ်ပါသည်။   

ပ ဂါဇွန်းဆီအန်းြခအတွင်း မိုသ့စ်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

  ရြဖူ မို န့ယ်မ ှ ြပာင်း ရရ့မည် ့ ကျးရွာ ၁၀ ရွာြဖစ်သည့် ပ ဂါဇွန်း ကျးရွာ၊ သ ြပဇွန်း 

ကျးရွာ၊ မင်းဒပ် ကျးရွာ၊ ဝက် ချာင်း ကျးရွာ၊ ရလိင် ကျးရွာ၊ ခ မာင်း ချာင်း ကျးရွာ၊ 

သစ်တိ ထာင့် ကျးရွာ၊ ကျာက်ဝှက်ကန်း ကျးရွာ၊ ပိန်း ရှာင် ကျးရွာ၊ ကျခတ္တ ပင်အင်း 
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ကျးရွာတိအ့ား ရြဖူ မို န့ယ်၊ ပ ဂါဇွန်း ကျးရွာအပ်စတွင် မိုသ့စ်တည် ဆာက် နရာချ 

ထား ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ပ ဂါဇွန်းဆီအန်းြခမှာ စက်မဝန်ကီးဌာနပိင် ြမြဖစ် ပီး၊ 

၎င်း ြမကိ အထူးစီးပွား ရး ဇန် စမီခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီက အသးြပုနိင်ရန်အတွက် စက်မဝန် ကီး 

ဌာနမ ှ သ ဘာတူခွင့်ြပု ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခအခါ ပ ဂါဇွန်း ဆီအန်းြခအတွင်း ြမ နရာ 

ရှင်းလင်းြခင်း လပ်ငန်းများမှာ ပီးစီး ပီ ြဖစ်ပါသည်။   

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွင်း အလပ်လပ်ကိင်မအ ြခအ န 

 နိင်င တာ်အတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖာ်ထတ် ဖန်တီး ပးနိင် ရး အတွက ်

အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရိှရာ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရး 

ဇန်တွင် ပညာရှင်/ ကမ်းကျင်သူ/ ကီးကပ်သူမှအပ ကျန်ရာထူး နရာတွင် ြမန်မာနိင်ငသားကိသာ 

မြဖစ်မ န ငှားရမ်းသးစဲွ စရန် ITD သိ ့ညန်ကားထား ပီး စီမကိန်း လပ်ငန်းများတွင် သီးြခား 

ကမ်းကျင်မ လိအပ်သည့် လပ်ငန်းများမှအပ အြခားလပ်ငန်းများကိ နိင်ငသားစီးပွား ရး 

လပ်ငန်းရှင်၊ ကမ္ပဏီ (သိမ့ဟတ်) အဖွဲအ့စည်းများအား ကန်ထရိက်အြဖစ် လပ်ငန်းအပ်နှ စ ရး 

အတွက် ြမန်မာ အထူး စီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒတွင် ြပဌာန်း ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒတွင် အလပ်သမားများခန်ထ့ားမနှင့် ပတ်သက်၍ 

ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ လပ်ငန်းများအတွက် နိင်ငသားကမ်းကျင်သူ အလပ်သမားများ၊ အတတ် 

ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကိခန်ထ့ားရာတွင ်လပ်ငန်းစတငသ်ည့်နှစ်မှ ပထမ(၅)နှစ ်ကန်ဆး 

သည့်အချိန်တွင် နိင်ငသား အနည်းဆး ၂၅ ရာခိင်နန်း၊ ဒတိယ (၅)နှစ ်ကန်ဆးသည့် အချိန်တွင် 

အနည်းဆး ၅၀ ရာခိင်နန်း၊ တတိယ( ၅ )နှစ်ကန်ဆးသည့် အချိန်တွင် အနည်းဆး၇၅ ရာခိင်နန်း 

ခန်ထ့ားရမည် ြဖစ် ကာင်း ြပဌာန်းထားပါသည်။ 

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန် အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်းအဖွဲ (့ယာယီ)၏ အပတ်စဉ ်

အစီရင်ခ တင်ြပချက်အရ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် ၂၀၁၃ ခနှစ် အာက်တိဘာလအထိ   

ြပည်တွင်းနိင်ငသားလပ်သား ကျား ၁၀၈၉ဦး၊ မ ၂၁၈ဦး၊ စစ ပါင်း ၁၃၀၇ဦး နှင့် နိင်ငြခားသား 

အလပ်သမား ကျား ၁၁၀၃ဦး နှင့် မ ၁၉၄ဦး၊ စစ ပါင်း နိင်ငြခားသား ၁၂၉၇ ဦး အလပ်လပကိ်င ်

လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၁ ခနှစ်မ ှ ၂၀၁၃ ခနှစ ် အာက်တိဘာလအထိ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရး 

ဇနတွ်င်  အလပ်လပ် ကိင်လျက်ရှိသည့် နိင်ငသားနှင့် နိင်ငြခား အလပ်သမား စာရင်းမှာ 

တစ်ဖက်ပါ  အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 
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ဇယား (၈-၁) ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် လပ်ကိင်လျက်ရှိသည့် နိင်ငသားနှင့် နိင်ငြခား 

အလပ်သမားစာရင်း 

 ၂၀၁၁ ခနှစ် ၂၀၁၂ ခနှစ ် ၂၀၁၃ ခနှစ ်( အာက်တိဘာလ) 

နိင်ငသား ၇၇၂  ဦး ၂၂၇၄ ဦး ၁၃၀၇ ဦး 

နိင်ငြခားသား ၅၉၉ ဦး ၁၂၁၇ ဦး ၁၂၉၇ ဦး 

သီလဝါ အထူးစးီပွား ရးဇန် စီမကိန်း 

 သီလဝါအထူး စီးပွား ရးဇန် နယ်နိမိတ် ဧရိယာ  ၂၃.၄၂၂၁၄၈၄၄၂   စတရန်း ကီလိ မီတာ 

(၅၇၈၇.၇၁၈ဧက) ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် နတွ့င် ြပည် ထာငစ် အစိးရ အဖဲွ၏့ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆၅/၂၀၁၃ ြဖင့်ထတ်ြပန်ခဲ့ ပါသည်။  

   

 
 သလီဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် တည် ဆာက် ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ငွ ကးအရငး်အနီှး နှင့် 

နည်းပညာ အရင်းအနှီးတိ၏့ပမာဏကီးမားြခင်း၊ နိင်င တာ်အစိးရအား ဆက်သွယ် ဆာငရွ်က် 

လာသည့် နိငင်ြခားအစိးရများအနက် ဂျပန်အစိးရကသာ ယင်းဇန်စီမကိန်း တည် ဆာက် ရး၊ 

ဆက်စပ်အ ြခခအ ဆာက်အဦများ တည် ဆာက် ရးအတွက်သာမက လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် 

ဖာ်နိင်မည့် အ ြခအ နအထိပါ တစိက်မတ်မတ် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း၊ သီလဝါအထူး 

စီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည်  ဖာ် ဆာင်နိင်ရန် လိအပ်သည့် နည်းပညာ 
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နှင့် ငွ ကးအရင်းအနီှးများ ရရိှနိင် ရးအတွက် ဂျပန်အစိးရမှ အြပည့်အဝ အာမခချက် ပးြခင်း 

တိ ့ ကာင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းကိ ဂျပန ်နိင်ငနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်ကိ ြမန်မာနိင်ငနှင့် ဂျပန်နိင်ငတိ ့JV အြဖစ် ထူ ထာင်ရာတွင် ြမန်မာ 

နိင်ငဘက်မှ Consortium ဖွဲ စ့ည်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ ၅၁ % ကိ ထည့်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာဘက်မ ှ၅၁ % တွင် ြမန်မာအစိးရ၏ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီမှ 

(in kind တန်ဘိး) ၁၀ % နှင့် ြမန်မာအများပိင ်ကမ္ပဏီ (၉)ခမ ှအစရှယ် ယာ ၄၁ % ပါဝင ်

မတည ် ထူ ထာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘက်မ ှ Mitsubishi Corporation, Sumitomo 

Corporation နှင့်  Marubeni Corporation  တိ ့ ပါဝင်လျက ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ ၄၉ % ကိ 

ထည့်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  အဆိပါ ြမန်မာ Consortium နှင့် ဂျပန် Consortium တိ ့ ပူး ပါင်း 

ပါဝင် သာ အများပိင် ကမ္ပဏီသည် သီလဝါအထူးစးီပွား ရးဇန်၏ ရင်းနှီးတည် ဆာက်သူ 

(Developer) ြဖစ်လာပါမည်။  

 သီလဝါအထူးစးီပွား ရးဇန်စီမကိန်းကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

နိင်ရန် ြမန်မာ-ဂျပန် နှစ်နိင်ငပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ရည်ရွယ်ချက်မှတ်တမ်းလာ (Memorandum 

of Intent- MOI) တစ်ရပ်ကိ ဂျပန်နိင်ငတိကျို မို ၌့ ၂၀၁၂ ခနှစ် ဧ ပီလ ၂၁ ရက်တွင် အမျိုးသား 

စမီကနိး်နှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီးနှင့် ဂျပန်နိင်င 

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးနှင့် စီးပွား ရး၊ ကန်သွယ် ရးနှင့် စက်မဝန် ကီးဌာန ဝန်ကီးတိ ့

လက်မတ်ှ ရးထိး ချုပ်ဆိ ခဲ့ကပါသည်။ အဆိပါ  ရည်ရွယ်ချက် မှတ်တမ်းလာ MOI 

ကအိ ြခခ၍  ြမန်မာ-ဂျပန် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး စာခန်လာ (Memorandum of Cooperation 

on Development of the Thilawa Special Economic Zone-MOC)ကိ ရန်ကန် မို၌့ ၂၀၁၂ 

ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် နတွ့င် အမျို းသား စီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို း တိးတက်မဝန် ကီးဌာန၊ 

ဒတိယဝန်ကီး သီလဝါ အထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီဥက္က ဌနှင့် ဂျပန်နိင်င၊ နိင်ငြခား 

ရးဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီးနှင့် စီးပွား ရး၊ ကန်သွယ် ရးနှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ နိင်ငတကာ 

ရးရာ ဆိင်ရာ Vice-Minister တိမ့ှ လက်မတ်ှ ရးထိး ခဲ့ ကပါသည်။ 

 ၂၀၁၃ ခနှစ ် မလ ၂၄ ရက် နမ့ ှ၂၆ ရက် နအ့ထိ  ဂျပန်ဝန် ကီးချုပ် ရှင်ဇိအာ ဘး သည ်

ြမန်မာနိင်ငသိ ့တရားဝင်ခရီးလာ ရာက်စဉ်အတွင်း ြပည် ထာင်စ သမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များ 

နှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်ဥက္က ဌ ဦးဝင်း အာင်နှင့် ဂျပန်နိင်င မစ်ဆူဘစ်ရှီ 

ကမ္ပဏီ ဥက္က ဌ ကန်ကိ ဘးယာရိှတိသ့ည် သီလဝါ စီမကိန်းအတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး 

နားလည်မ စာခန်လာ လက်မှတ် ရးထိးခ့ဲကပါသည်။ ထိအ့ြပင ် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများနငှ့် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏများစွာ လိအပ်သည့် ဇန်ြပင်ပ အ ြခခ အ ဆာက်အအများ အချိန်မီ 

တည် ဆာက် နိင်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာ ရင်းနီှးြမုပ်နှသူများ ကိ ြမန်မာနိင်ငမှ အချိန်မ ီ
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မရရိှနိငပ်ါက ၄င်းဇန်ြပင်ပ ဆက်စပ်အ ြခခ အ ဆာက်အအများ အားလးကိ တည် ဆာက် 

နိင်ရနအ်တွက် ဂျပန်ယန်း ၂၀ ဘီလီယကိ ODA ချး ငွအ နြဖင့် ဂျပန်အစိးရမှ ပးအပ် ရး 

အတွက် နားလည်မစာခ န်လာ ရးထိးထားပါသည်။ ၄င်းဂျပန် ODA ချး ငွြဖင့် ဇန်ြပင်ပ 

ဆက်စပ်အ ြခခအ ဆာက်အအများတည် ဆာက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင် ဂျပန်ကမ္ပဏီ 

များကိသာ ရွးချယ်ရမည်မဟတ်ဘဲ တာဝန်ခ တည် ဆာက်မည့် ကမ္ပဏီ (Engineering 

Procurement & Construction Companies - EPCs) များကိ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် နိင်င ပါင်းစမှ ရွးချယ်နိင်မည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် 

 နင်ိင တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မနှင့် ရခိင်ြပည်နယ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအတွက ်

အထူးအ ရးပါသည့်စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် ကျာက်ြဖူ 

ဒသအား အထူးစီးပွား ရးဇန်အြဖစ် သတ်မှတ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် နိင်င တာ ်

သမ္မတရးမ ှ၂၀၁၁ ခနှစ ်နိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် နတ့ွင် ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။  

 ကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွား ရးဇန်အား လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မနည်းစွာြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် တည် ဆာက်နိင် ရးအတွက် ၁၅-၁၀-၂၀၁၂ နတွ့င် ရန်ကန် မို၌့ 

“ ကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းနှင့် ပတ်သက် သာအစကနဦး ဆွး နွး တိင်ပင ်

ြခင်းလပ်ငန်းစဉ”်ကိ ကျင်းပ၍ အစိးရဌာနများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှပညာရှင်များနှင့် ပဂ္ဂလိက 

လပ်ငန်းရှင်များ၊ ရခိင်သဟာယအသင်းမှ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် တိင်းရင်းသား ြပည်သူများ 

အကား အြမင်ချင်းဖလှယ် ဆွး နွးခဲ့ ပီး အဆိပါ ဆွး နွးပဲွတွင် ရခိင် ဒသသည် တိင်း ဒသ 

ကီးနှင့် ြပည်နယ်များအနက် ဒတိယ ဖွ ဖိ့ုးမအနည်းဆးြပည်နယ် တစ်ခြဖစြ်ခင်း ကာင့် အထူး 

စီးပွား ရးဇန် ပ ထွန်းလာြခင်းကိ ထာက်ခကို ဆိပါ ကာင်း၊ သိ ့ သာ်လည်း ရနတင် 

ဆိပ်ကမ်းကဲ့သိ ့ သာ လပ်ငန်းများ၊ ြမန်မာြပည်အလယ်ပိင်းကိ ကန်လ့န်ြ့ဖတ်၍ ပိက်လိင်း 

သွယ်တန်းြခင်း လပ်ငန်းများ ပါဝင်မည်ြဖစြ်ခင်း ကာင့် တာ၊ တာင် ရ ြမတိက့ ိ ထိခက်ိ စ 

သည့် ကိစ္စများ မြဖစ် ပ စရန ် အထူးသတိထား၍ ဆာင်ရွက်ကရန်လိ ကာင်း ဆွး နွး 

ကပါသည်။ 

 ၁၃-၅-၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ရန်ကင်း မို န့ယ် အလပ်သမား 

ညန်ကား ရး ဦးစီးဌာန၊ ကမ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရးသင်တန်း ကျာင်း၌ ကျင်းပြပုလပ်သည့် 

ဆွး နးွပွတွဲင် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီ၊ ဥက္က မ ှ ကျာက်ြဖူအထူး 

စီးပွား ရးဇန် Master Plan ရးဆဲွ ပီးစီးမအ ြခအ န၊ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည့် လပ်ငန်း 

စဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးခ့ဲပါသည်။ 
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၁၅-၅-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင် ရးဆဲွ ပီးြဖစ် သာ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် Master 

Plan အရ ကျာက်ြဖူ SEZ ြမ နရာနယ်နိမိတ်တွင် ကျာက်ြဖူ မို န့ယ်၊ ရမ်း ဗဲ မို န့ယ်နငှ့် 

မာန် အာင် မို န့ယ် ၃ ခပါဝင် ပီး ဧရိယာ အကျယအ်ဝန်း စစ ပါင်းမှာ ၃၅၉၂၆၄ ဟကတ်ာ          

( ၈၈၇၇၅၇ ဧက )  ရှိပါသည်။  

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် Free Zone (Port, Trade, Processing)၊ 

Agriculture Zone, Tourism Zone, Environmental Conservation Zone, Deep Sea Port 

Zone, Logistics Zone စသည်တိပ့ါဝင် ပီး ကျာက်ြဖူ မိုန့ယ်၊ ရမ်း ဗဲ မိုန့ယ်နှင့် မာန် အာင ်

မို န့ယ်၌ ဆာင်ရွက်ရန ်Master Plan တွင်ထည့်သွင်း ရးဆွဲထားရှိပါသည်။  

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်အမှတ်(၁)ကိ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၅၂၀ 

ဟကတ်ာ(၁၂၈၅ဧက ) ြဖင့် အစကနဦး အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပါ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၅၂၀ ဟက်တာ( ၁၂၈၅ ဧက) တွင ် ဆိပ်ကမ်းတည် ဆာက်မ 

အတွက် ၂၀ ဟကတ်ာ( ၅၀ ဧက )၊ အိမ်ယာစီမကိန်းအတွက် ၁၀၀ ဟက်တာ( ၂၄၇ ဧက )၊ 

အထူးစီးပွား ရးဇန် အတွက် ၄၀၀ ဟက်တာ(၉၈၉ ဧက) သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ထားရိှပါသည်။  

အိမ်ရာစီမကိန်းဧရိယာ ၁၀၀ ဟက်တာ( ၂၄၇ဧက )အနက ်၇၅ ဟက်တာ  (၁၈၆ ဧက) 

နှင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွက ် ၄၀၀ဟက်တာ( ၉၈၉ ဧက) အနက ် ၃၀၀ဟက်တာ(၇၄၁ဧက) 

တိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး ကျန် ၁၂၅ ဟကတ်ာ  ကိ အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ 

အ ဆာက်အဦ၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့် စိမ်းလန်းဇန်ဧရိယာများ လျာထား ဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်အမှတ်(၁)ကိ အပိင်းက (၃)ခခွဲ၍ ဆာင်ရွက် သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ အပိင်းက (၁)ကိ ၂၀၁၄ ခနစ်မ ှ၂၀၁၆ ခနစ်အတွင်း ြမဧရိယာ အကျယ်အဝန်း 

၁၄၅ဟက်တာ(၃၅၈ ဧက) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အပိင်းက (၂)ကိ ၂၀၁၇ ခနစ်မှ ၂၀၂၀ 

ခနစ်အတွင်း ြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၁၂၅ ဟက်တာ(၃၀၉ ဧက) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အပိင်း 

က (၃) ကိ ၂၀၂၁ ခနစ်မှ ၂၀၂၅ ခနစ်အတွင်း ြမဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ၁၂၅ ဟကတ်ာ  

(၃၀၉ ဧက) ြဖင့်လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 သိြ့ဖစပ်ါ၍ ကျာက်ြဖူ ဒသ၏ ပထဝီဝင်အ နအထားသည် အာရှ၊အာရှအလယ်ပိင်း 

ဒသနှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကီးနိင်ငြဖစ်သည့် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငတိကိ့ ဆက်သွယ်ရာ တွင် 

မဟာဗျူဟာကျ သာ ဒသအြဖစ် ပ ထွန်းလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

  

ကျာက်ြဖူ
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အခန်း(၉) 

ြပည်ပ အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ 

  ပထမအကိမ ် ြမန်မာနိင်င ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ဖိရမ်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ ်
ဇန်နဝါရီလ (၁၉)ရက်နှင့် (၂၀)ရက် နတွ့င် အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ ဖိရမ်တွင ်
ြမန်မာနိငင်အစိးရနင့်ှ ဖွ ဖိ့ုးမ မိတ်ဖက်များသည် ြမန်မာနိင်င၏ စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရး 
ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ မူ ဘာင်နှင့် ကာလတိ၊ ကာလ ရှည ်စီမကိန်းများကိ ဆွး နွး ခ့ဲက ပီး ဖွ ဖ့ိုးမ 
မိတ်ဖက ် နိင်ငများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများက ြမန်မာနိငင်၏ ဘက်စဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး အတွက် 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန ်သ ဘာတူခ့ဲပါသည်။  

 ြမနမ်ာနိင်င၏ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 
များ ကာင် ့ နိင်ငတကာ ဆက်ဆ ရး တိးတက် ကာင်းမွန်လာ ပီး နိင်ငြခား အကူအည ီ
အ ထာက်အပ့များတိးြမင့် ပးအပ်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ ်
အတွင်း နိင်ငအချင်းချင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများမှ အကူအညီ အ ထာက် အပ့ 
(Grant) စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၉၇.၉၇ သနး် ရရိှ ရးအတွက်  ၀န်ကီးဌာနများမ ှ
လက်မတ်ှ ရးထိး နိင်ခ့ဲပါသည်။ 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ်အတွင်း နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက ်
အပ့ ရရိှမကိ အာက်ပါအတိင်း အမျိုးအစား (၃) မျို း  ခွဲ၍ တင်ြပပါသည်- 

 (က)     ဝန်ကီးဌာနအလိက ်နိင်ငြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ရရှိမ 

 ( ခ )     နိငင်/ အဖဲွအ့စည်းများမှ နိင်ငြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ရရှိမ 

 ( ဂ )     က အလိက် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ 

(က)   ဝန် ကီးဌာနအလိက် နငိင်ြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ရရှိမ 

- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ်အတွင်း လပ်ငန်းစီမချက် ၂၀ ခ အတွက် 
နိငင်ြခားအကူအညီ (Grant) ပမာဏ အ မရိကန ် ဒ လာ ၉၇.၉၇ သန်း ရရှိမည် 
ြဖစ်ပါသည်။  

- နိငင်ြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန၊ လယယ်ာ စိက်ပျို း ရးနှင့် 
ဆည် ြမာင်း ဝန် ကီးဌာန၊ဆက်သယ်ွ ရး နှင့် သတင်းအချက်အလက် နညး်ပညာ 
ဝန် ကီးဌာန၊ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ 
ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပညာ ရး 
ဝန် ကီးဌာန အသီးသီးမှ လပ်ငန်းစီမချက် (၁) ခ စီအတွက ်  အ မရိကန် ဒ လာ  
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စစ ပါင်း (၁၈.၃၂)သန်း၊ စက်မ၀န် ကီးဌာနနှင့် ဘ ာ ရး၀န်ကီးဌာနတိမ့ ှလပ်ငန်း 
စီမချက်(၂)ခစီအတွက် အ မရိကန် ဒ လာ (၆၇.၇၅)သန်း၊ အမျိုးသား စီမကိန်းနငှ့် 
စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ၀န်ကီးဌာနမှ လပ်ငန်းစီမချက် (၃)ခ အတက်ွ အ မရိကန် 
ဒ လာ(၄.၈၄)သန်းနှင့် ဆာက်လပ် ရး၀န်ကီးဌာနမှ လပ်ငန်းစီမချက်(၄)ခ အတကွ် 
အ မရိကန် ဒ လာ(၇.၀၆)သန်း ရရှိရန ် ဆာင်ရွက်နင်ိခ့ဲပါသည်။ 

 

ဇယား (၉-၁) 

ဝန်ကီးဌာနများအလိက် နငိင်ြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရိှမအ ြခအ န 

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

စဉ ် ၀န်ကးီဌာန စီမချက် 
ငွပမာဏ  

(USS သန်း ပါင်း) 

၁ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန ၁ ၁.၀၀ 

၂ ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန ၁ ၀.၈၃ 

၃ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့် ဆည် ြမာငး် ဝန် ကီးဌာန ၁ ၆.၀၀ 

၄ ဆက်သွယ် ရး နှင့် သတငး်အချက်အလက်နညး်ပညာဝန် ကီးဌာန ၁ ၁.၅၀ 

၅ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန ၁ ၂.၃၄ 

၆ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန ၁ ၂.၃၀ 

၇ လပ်စစစ်ွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ၁ ၁.၅၀ 

၈ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ၁ ၁.၃၅ 

၉ စက်မဝန် ကီးဌာန ၂ ၁၁.၅၆ 

၁၀ ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန ၁ ၁.၅ 

၁၁ ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ၂ ၅၆.၁၉ 

၁၂ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန် ကီးဌာန ၃ ၄.၈၄ 

၁၃ ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာန ၄ ၇.၀၆ 

 စစ ပါငး် ၂၀ ၉၇.၉၇ 

ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများ 
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ပ (၉-၁) 

ဝန်ကီးဌာနများအလိက် နငိင်ြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရိှမအ ြခအ န 

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

 (US$ သန်း ပါင်း) 

 
ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ 

 (ခ) နိင်င/ အဖွဲ အ့စည်းများမှ နိင်ငြခားအကူအညီ ထာက်ပ့ ပးမ။      

 -  အကူအညီ ရရှိမ အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ် အတွင်း 
နိင်ငအချင်းချင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊ အဖွဲ အ့စည်းများမှ အကူအည ီ
အ ထာက်အပ့များ (Grant)များ ပးအပ်လျက်ရိှရာ အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်င 
အသးီသီးမှ အကူအည ီအ ထာက်အပ့များ ရရိှရန် ဆာင်ရွက် နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 

- ဂျပန်နိင်ငမှ ဗဟိဘဏ် လပ်ငန်း ICT နည်းစနစ်ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး၊ သဘာ၀ 

ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပ ပါက်လာမည့် ရာသီဥတ အ ြခအ န စာင့်ကည့် 
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ရးစနစ် ထူ ထာင် ရးနှင့် MRTV အစီအစဉ်နှင့် အသလင့် တည်းြဖတ်ြခင်း 

ဆိင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ ပိမိ ကာင်းမွန် လာ စ ရး လပ်ငန်း စီမချက်(၃)ခ 

အတွက် ဂျပန် ယန်း သန်း ၅၄၁၂.၉၀(US$ ၅၄.၈၄သန်း)၊  

- တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င မှ ၂၀၁၄ ခနှစ ် ြမန်မာနိင်ငမှ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခ 

ကျင်းပမည့် အလှည့်ကျ အာဆီယ ဥက္က  အစည်းအ ဝးများတွင် ယာဉ်နှင့် ရးသး 

ပစ္စည်း တန်ဖိး ရင်မင်ဘီယွမ် ၁၀ သန်း(US$ ၁.၆၄ သန်း)၊ 

- ကိရီးယားသမ္မတနိင်င မ ှ ြမန်မာနိင်င၏ အဓိကလမး်များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ 

အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ် ခိင်မာ ရး၊ ညီလာခများ ကျင်းပ ရးဆိင်ရာ 

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရး၊ စက်မလယ်ယာ ကူး ြပာငး် ရးအတွက် လယယ်ာ 

ြမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးနှင့် ြမန်မာနိင်င အလယ်ပိင်း အပူပိင်း ဒသ စိမ်းလန်း 

စိြပည် ရး စီမချက်(၅)ခ ဆာင်ရွက်ရန် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၅.၃၀သန်း၊ 

- ဂျာမနီနိင်င (GIZ) မ ှ အသက် မွး၀မ်း ကျာင်း လ့ကျင့်ပညာ ပး ရး၊ 

အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးသင်တန်း 

များ ပးြခင်းနှင့် ကျးလက် အ ြခခအ ဆာက်အအ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး        

အစီအစဉ် (၃)ခ အတွက် စစ ပါင်း ယူရိ ၁၂ သန်း(US$ ၁၆.၀၈ သန်း)၊ 

- အာရဖှွ ဖ့ို း ရးဘဏ်(ADB)မ ှ လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစမ်ျား ဖွ ဖ့ို း တိးတက ်

ရး၊ စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင် ရး၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ၊ ကမ်းကျင်မ နှင့် 

နည်းပညာ အကူအညီများ ပ့ပိး ပး ရးစသည့် လပ်ငန်းစီမချက် (၈)ခအတွက် 

ကမ်းကျင်မ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀.၁၁  သန်း ရရိှရနတိ်ကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
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ဇယား  (၉-၂) 

နိင်ငအချင်းချင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နှင့် ကလသမဂ္ဂအဖွဲအ့စည်းများအလိက် 

အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ  

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

 

စဉ ် နိင်ငအချင်းချင်း/ အဖွဲ အ့စည်း လပ်ငန်းစီမချက ် ငွပမာဏ(US$ 
သန်း ပါင်း) 

(က) နိငင်အချင်းချင်း   

၁ ဂျပန်နိင်င ၃ ၅၄.၈၄ 

၂ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င ၁ ၁.၆၄ 

၃ ဂျာမနီနိင်င ၃ ၁၆.၀၈ 

၄ ကိရီးယားနိင်င ၅ ၁၅.၃၀ 

 စစ ပါင်း ၁၂ ၈၇.၈၆ 

(ခ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ   

၁ အာရှဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ် ၈ ၁၀.၁၁ 

 စစ ပါင်း ၈ ၁၀.၁၁ 

 စာရင်း ပါင်းချုပ် ၂၀ ၉၇.၉၇ 

ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ 
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ပ (၉-၂) 

နိင်ငအချင်းချင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းများအလိက် 

အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ  

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

 
(US$ သန်း ပါင်း) 

 
 
ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ 
 
 (ဂ)      က အလိက် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာကအ်ပ့ ရရှိမ။  

- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ ် အတွင်း  က အလိက ်
နိင်ငြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရိှမမှာ စိက်ပျို း ရးက တွင် ၆%၊ 
ဆက်သွယ် ရးက တွင် ၂%၊ ဆာက်လပ် ရးက တွင် ၇ %၊ လပ်စစ ်
က တွင် ၂%၊ စွမ်းအင်က တွင ်၁%၊ ငွ ကးက တွင် ၅၃%၊ သစ် တာ 
က တွင် ၂ %၊ စက်မက  တွင် ၁၂%နှင့် လူမ ရးက တွင် ၁၅ % တိ ့
ြဖစ်ပါ သည်။ 
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ပ    (၉-၃) 
က အလိက ်နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ရရှိမ 

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 
 

 
ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စညး်များ 

 

 ၂၀၁၁ ခနှစ၊် ဧ ပီလ(၁)ရက် နမ့ ှ စ၍ နိင်ငအချင်းချင်းအစီအစဉ် (Bilateral)အရ 

အကူအညမီျား အ ထာက်အပ့များ ပးအပ် နသည့် နိင်ငများမှာ ဂျပန်၊ တရတ်ြပည်သူ ့

သမ္မတနိင်င၊ ကိရီးယား၊ အိန္ဒယ၊ ဗိတိန်၊ အ မရိကန်နိင်င၊ သစ တးလျ၊ ဂျာမဏီ၊ နာ် ဝ၊ 

ဆွစ်ဇာလန်၊ အီတလီ၊ အီးယူ နှင့် ကူဝိတ် ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်း (International 

Institutions) များမှာ World Bank, ADB, IFAD နှင့် WTO တိန့ှင့် အလှူရှင ်နိင်ငများနှင့် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် နသည့် ကလသမဂ္ဂ လက် အာကခ် အဖဲွအ့စည်းများမှာ UNDP, 

UNICEF, UNFPA, FAO, UNODC, WHO, UNEP, UNHCR, UNOCHA, 

UNHABITAT တိမ့ ှ မပီးြပတ် သး သာ လပ်ငန်းစီမချက်များကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

 အီးယူ မှ ၂၀၁၄-၂၀၂၀ နှစ်များ အတွင်း ြမန်မာနိငင်အတွက် ပညာ ရး၊ ကျးလက် 

ဒသဖွ ဖ့ိုး ရး၊အပ်ချုပ် ရးနှင့် ငိမ်းချမ်း ရးနယ်ပယ်(၄)ခတွင် တစ်နှစ်လင ်ယူရိ ၉၀ သန်း ခန် ့

အကူအညီများက ိ ကလသမဂ္ဂနှင့် နိင်ငတကာအစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းများ မှ တစ်ဆင့် 

ပးအပ်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အခန်း(၁၀) 

ြပည်ပ စီးပွား ရး ဆက်ဆမများနှင့် ြမန်မာနိင်င၏ အလားအလာ 

 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည်  ပြ ည်ပနိုင်ငံများနှင် ့စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု  မြ ှင့်တင် ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ေရးအတွက် အေရှ့ေတာင်အာရှ ေဒသနိုင်ငံများအဖဲွ့ (အာဆီယံ)၊ ေဒသခွဲ အဆင့်တွင် မဲေခါင် 

ေဒသခွ ဲ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဥ ် (ဂျီအမ်အက်စ)်၊ ဘ င်္ဂလားပင်လယ် ဘက်စုံ 

စီးပွားေရးနှင် ့ နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဥ ် (ဘင်းမ်စတက်)၊ ဧရာဝတ-ီ

ေကျာက်ဖရား -မဲေခါင် စီးပွားေရး ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မှု မဟာ ဗျူဟာ (အက်ခ်မက်) တို့တွင ်

အဖွဲ့ ဝင်အဖြ စ် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပြ ီး အဖွဲ့ဝင ် နိုင်ငံများအကြ ား စီးပွားေရး ဖွ့ ံ ဖြ ိုးမှုနှင့် 

နည်းပညာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရးကို ေဆာင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။ 

အာဆီယံနှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း(ASEAN Economic Community-

AEC) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌  ဖြ စ်ေပါ်လာေရး အတွက် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ AEC အကဲဖြ တ ်

မှတ်တမ်းအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိေဆာင် ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း၏ 

၈၄% ကိုအေကာင်အထည်ေဖါ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

  မြ န်မာနိုင်ငံအေနဖြ င့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တငွ် ေတွ့ကုံရင်ဆိုင်ရမည် ့အာဆီယံ လွတလ်ပ် ေသာ 

ကုန်သွယ်မှုေဒသအတွင်း ေဈးကွက် ယှဥ်ပြ ိုင်စွမ်းရိှေရး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျ 

ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် တာဝန်ယူေရး၊ အာဆီယံစီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း အကဲဖြ တ ် မှတ်တမ်းအရ 

နှစ်အလိုက်  ပြ ီးစီးေအာင ် ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဝန်ကးီဌာန အလိုက ်

က အလိုက် ေနှာင့်ေနှးမှု မရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး တို့အတွက် အာဆီယံ ေဒသတွင်း 

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေဈးကွက် ယှဥ်ပြ ိုင်နိုင်စွမ်း  မြ ှင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ လုပ်ငန်း စီမံချက်အရ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ဒုတိယ ဝန်ကးီများက ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် 

နှင့် ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်များက အတွင်းေရးမှူးအဖြ စ် ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ (၁၅)ရပ်ကိ ု

၂၀၁၂ ခုနှစ် ေဖေဖါ်ဝါရီလတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြ ီး ညှိနိှုင်း အစည်း အေဝးများကို လစဥ် ကျင်းပခဲ့ရာ 

ယခုအခါ (၁၃) ကမိအ်ထိ ကျင်းပခဲ့ပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူစဥ ်အာဆီယံ စီးပွားေရး အသုိက်အဝန်း 

မ ို င်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကးီဌာနများမှ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြ စ် လက်ခ ံကျင်းပရန် 

လျာထားသည့် အစည်းအေဝးများအတွက် Notional Calendar ကိုလည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ 
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စီးပွားေရးဝန်ကးီ အစည်းအေဝးများ ေအာင်မြ င်စွာ ကျင်းပနိုင်ေရး အတွက် လုပ်ငန်း စီမံချက်ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ေရးဆွဲထားပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။  

 အာဆီယံစီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း အေကာင်အထည်ေဖါ်ရာ၌ စွမ်းေဆာင်ရည်  မြ ှင့်တင ်

ေရးနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ေဆွးေနွးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲများ 

နှင့် သင်တန်းများကုိ အာဆီယံနှင် ့အေရှ့အာရှ စီးပွားေရး သုေတသနဌာန (အီးအာရ်အုိင်ေအ)၊ 

အမျို းသား စီးပွားေရးနှင့် လူမှုေရးအကံေပးေကာင်စီ နှင့် ဥေရာပသမဂ္ဂ အကူအညီ တို့ဖြ င့် 

ေနပြ ည်ေတာ်နှင့် ရန်ကုန်မြ ို့တို့တွင ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြ င် အာဆီယံနှင် ့ ေဆွးေနွးဘက် 

နိုင်ငံများမှ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဥ်ဖြ င့်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နုိင်ငံများ၊ 

တရုတ်ပြ ည်သူ့သမ္မတနုိင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်  သြ စေတြ းလျနိုင်ငံ တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အလုပ်ရု ံ

ေဆွးေနွးပွဲနှင် ့ေဆွးေနွးပွဲများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ေစလွှတ် တက်ေရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံ 

ဥက္ကဌတာဝန်ရယူ၍ ေဒသဆိုင်ရာ ထိပ်သီး ေဆွးေနွး ပွဲများ၊ ဝန်ကးီအဆင့် ေဆွးေနွးပွဲများ၊ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ေဆွးေနွးပွဲများ ဖွဲ့စည်းကျင်းပရာတွင် စွမ်းရည်ပြ ည ့်ဝေစေရးအတွက ်သင်တန်းများ 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ကးီဌာနများမှ အရာထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်  မြ င့်မားေစရန် နှင် ့ နိုင်ငံတကာ 

အေတွ့အကုံများ ရရှိရန်အတွက ် အင်ဒုိနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြ ို့ရှိ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူ း 

ချုပ်ရုံးနှင် ့  အာဆီယံနှင် ့အေရှ့အာရှ စီးပွားေရးသုေတသနဌာန (အီးအာရ်အိုင်ေအ) တို့၌ (၁)နှစ်၊ 

(၆)လ နှင် ့(၃)လ စသည်ဖြ င့် တွဲဘက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစလျက် ရှိပါသည်။ 

  ပြ ည်သူများ အာဆီယံ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကိ ု ေလ့လာသိရှိနိုင်ရန ် ရည်ရွယ်၍ 

အာဆီယံ စီးပွားေရးပညာရပ ် ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်ရ သင်တန်းကို အမျို းသား စီမံကိန်းနှင့် 

စီးပွားေရး ဖွ့ံ ဖြ ိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကးီဌာနသည် ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္ကသိုလ ် နှင် ့ ပူးေပါင်း၍ 

သင်တန်း (၄) ကမိ ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းသား (၄၀၆)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ပြ ီး မန္တေလး တက္ကသိုလ်နှင် ့

ပူးေပါင်း၍ သင်တန်းတစ်ကိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းသား(၉၀)ဦး တက်ေရာက် ခဲ့ပါသည်။ 

မဲေခါင်ေဒသခဲွ စီးပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ဂျီအမ်အက်စ်) 

 ဂျီအမ်အက်စ် အစီအစဉ်ေအာက်တွင ်မဲေခါင်ေဒသခွဲ (၆) နိုင်ငံအကြ ား လာမည် ့ဆယ်စုနှစ် 

အတွင်း ေဆာင်ရွက်မည် ့ ေဒသဆိင်ုရာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု မူေဘာင်ကို သက်ဆိုင်ရာ က အလိုက် 

ဝန်ကးီဌာနများနှင့် ညှိနိှုင်း ေရးဆွ ဲလျက်ရှိပြ ီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်မ ှ(၁၁) ရက်ေန့ 

အထိ လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်းကျန်းမြ ို ့တွင ် ကျင်းပပြ ုလုပ်မည် ့ (၁၉)  ကမိ ် ေမြ ာက် ဂျီအမ်အက်စ် 

ဝန်ကးီများ အစည်းအေဝးတွင် အတည်ပြ ုသွားရန်ရှိပါသည်။ 
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ဧရာဝတီ-ေကျာက်ဖရား-မဲေခါင် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ (အက်ခ်မက်) 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည် ဧရာဝတ-ီေကျာက်ဖရား-မဲေခါင် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

မဟာဗျူဟာ (အက်ခ်မက်)တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် ပါဝင်ခဲ့ ပြ ီး အာဆီယံနိုင်ငံများ အကြ ား ဖွံ့ဖြ ိုးမှု 

ကွာဟချက် ကျဉ်းေမြ ာင်းေစရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု လွယ်ကူ ေချာေမွ့ ေရး၊ 

လယ်ယာစိုက်ပျို းေရး၊ စက်မှုနှင် ့စွမ်းအင်၊ ပို့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ လူ့စွမ်းအား 

အရင်းအမြ စ် ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှု၊  ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုဖူလုံေရး၊ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

က များတွင် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 

ဘ င်္ဂလားပင်လယ်ေဒသ ဘက်စံုစီးပွားေရးနှင့် နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ် 

(ဘင်းမ်စတက်) 

 ထို့အတ ူ  မြ န်မာနိုင်ငံသည် ဘ င်္ဂလားပင်လယ်ေဒသ ဘက်စုံ စီးပွားေရးနှင် ့ နည်းပညာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ ် (ဘင်းမ်စတက်)တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြ စ်သည် ့ဘ င်္ဂလား ေဒ့ရှ်၊ 

အိန္ဒယ၊ သီရိလ င်္ကာ၊ ထိုင်း၊ ဘူတန်နှင် ့ နီေပါနိုင်ငံတို့နှင် ့ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု၊ 

ပို့ေဆာင်ေရးနှင် ့ ဆက်သွယ်ေရး၊ စွမ်းအင်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာ၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ 

လယ်ယာစိုက်ပျို းေရး၊ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရး၊အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင် ့ နယ်စပ်  ဖြ တ်ေကျာ ်

ရာဇဝတ်မှု နှိမ်နင်းေရး၊ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သဘာဝေဘးဒဏ် စီမံခန့်ခွဲေရး၊ 

ယဉ်ေကျးမှုက များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 

အီးယူနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

 ဖွံံ ဖြ ိုးမှုစီမံချက်များအတွက် အီးယူမှ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

အီးယူနိုင်ငံများအေနဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံနှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု တိုးမြ ှင့်ေရးအတွက ် နိုင်ငံေတာ် 

သမ္မတအား ဖိတ်ကြ ားသည် ့ ခရီးစဉ်များအတွင်း  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ပူးေပါင်းပါဝင်မည့် ကတိကဝတ်များကိ ုေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပဲရစ်ကလပ်မှ ေချးေငွများ ေလျာ်ခြ င်း၊ ေပါ်လစီ အေခြ ခံသည့် ေငွေချးယူမှုများဖြ င့် 

 ပြ န်လည်ေပးဆပ်ခြ င်း၊  မြ န်မာ့ပုိ့ကုန်များအတွက ် ဂျီအက်စ်ပီ ကမ်းလှမ်းခြ င်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။ 

အီးယူမ ှအဆင့်မြ င့် ပုဂ္ဂုလ်များ ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် EU Business Forum ကို 
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၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်ေန့နှင့်(၁၅)ရက်ေန့များတွင် ရန်ကုန်မြ ို့နှင့် ေနပြ ည်ေတာ် တို့တွင ်

ကျင်းပရန ်ရှိပါသည်။ 

 ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး ဖိုရမ်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅) ရက်ေန့မှ (၇) ရက်ေန့ အထိ 

ေနပြ ည်ေတာ်တွင ် ကျင်းပပြ ုလုပ်ခဲ့ပြ ီး အတွင်းေရးမှူးရုံး အဖြ စ် ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဖိုရမ်အား လက်ခံကျင်းပခြ င်းဖြ င့် အဆိုပါ ဖိုရမ်၏ ေဆွးေနွးချက်များသည် အားလုံး (လူတိုင်း) 

ပါဝင်သည် ့ တိုးတက်ေပြ ာင်းလဲမှုများ ပိုမိုဖြ စ်ထွန်းလာေစရန်၊ အေရှ့အာရှ ေဒသအဆင့် 

ေပါင်းစည်းမှု အမှန်တကယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစရန် တွန်းအား ေပးေဖြ ရှင်းနိုင်မည့်  ေဒသအဆင့် ေဖြ ရှင်း 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုများနှင် ့နည်းလမ်းများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု  မြ င့်မား လာသည် အထိ 

ပိုမို ကျယ် ပြ န့်ေစရန် တိုးမြ ှင့်ေဆာင်ရွက်မည် ့အခွင့်အေရးများ  ရရှိေစပါသည်။   

  မြ န်မာနိုင်ငံအေနဖြ င့် လက်ရှိအချိန်တွင် စီးပွားေရး ပိတ်ဆို့ထားမှုများ အားလုံးကိ ု

ဖယ်ရှားပြ ီး  ဖြ စ်သည်နှင့်အည ီ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင် ့ အပြ န် အလှန် ကုန်သွယ်မှုကို တိးုမြ ငှ့်ရန်၊ 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ နည်းပညာများကို ဆွဲေဆာင်နိုင်ရန်၊ ကမ္ဘာ့ေဈးကွက်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန ်

ပစ္စည်းများ ပိုမိုတင်ပုိ့နိုင်ေစရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိ ု  မြ ှင့်တင်ရန်၊ သတင်း အချက် အလက်နှင့် 

အဆက်အသွယ်များ ရရှိေစပါသည်။  

 နိုင်ငံေခါင်းေဆာင် အကီးအကဲများ၊ မူဝါဒ ချမှတ်သူများ၊ အထငက်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ 

ကုမ္ပဏီများမှ အကီးအကဲများ၊ စီအီးအိုများ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးမ ှကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် များ၏ 

အေတွးအေခါ် အယူအဆများကုိ သိရှိနိုင်ပြ ီး ကမ္ဘာ့ကီး၏ အေရွ့များကုိ မှန်းဆနိုင်သည့် 

အခွင် ့အေရး ရရှိေစပါသည်။ ထို့ ပြ င် ေဆွးေနွးပွဲများအား ကမ္ဘာသိေအာင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင် ့

မှုများ၊ အစိုးရ။ လွှတ်ေတာ်နှင့် နိုင်ငံေရးပါတီများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာနှင် ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း 

Stakeholders အစုံအလင်ဖြ င့် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်တက်ေရာက် ေဆွးေနွး နိုင်မှုသည် 

ပွင့်လင်းလာပြ ီဖြ စ်သည့်  မြ န်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအား ကမ္ဘာကို လက်ေတွ့  ပြ သ နိုင်သည် ့ အခွင် ့

အေရးတစ်ရပ်ပင်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ထို့ပြ င် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ ဥက္ကဌ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေတာ ့ မည်  ဖြ စ်ပါသဖြ င့် 

အိမရှ်င်အဖြ စ်  ကီးမားသည့် အစည်းအေဝး ဖွဲ့စည်းကျင်းပမည့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ အားလုံး၏ 

Conference Management စွမ်းရည် တည်ေဆာက်ကာ ေလ့ကျင့်  ပြ င်ဆင်မှု ကို 

ရရှိေစပါသည်။ Online Registration၊ ဖိုရမ်၏ လုံခြ ုံေရးအစီအမံ၊ ဖိတ်ကြ ားေရးနှင့် 

ဧည့်ခံ ကိုဆုိေရး ကိစ္စရပ်များ၊ ဖိုရမ်ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်မှုများ၊ 

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်မှုများ၊ ဟိုတယ်တည်းခိုေရး လုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်မြ င့် 

ကိုယ်စားလှယ် အဖဲွ့များအတွက ်ဆက်ဆံေရးနှင့်လုံခြ ုံေရး အရာရှ ိ များ တာဝန်ေပးအပ ်  ခြ င်းဖြ င့် 
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အေတွ့  အကုံများအား ရရှိေစပါသည်။  မြ န်မာကိ ုကမ္ဘာသိေအာင်  ပြ သ ေကြ ာ်ငြ ာခြ င်း (Marketing 

of our Nation) လုပ်ငန်းစဉ်ပင်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 သို့ဖြ စ်ပါ၍ အာဆီယံ-အီးယူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများအပြ င်  မြ န်မာ-အီးယူ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင် ့ လူသားအရင်းအမြ စ် ဖွံ့ဖြ ိုးမှု 

အကူအညီ  မြ ှင့်တင်နိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန် အလားအလာ များ ရှိေနပါေကြ ာငး် 

တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

နုိင်ငံအချင်းချင်း စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

 နိုင်ငံအချင်းချင်း စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ ဖြ ိုး တိုးတက်ေရး အတက်ွ 

Dialogues များ၊ Joint Initiative Meeting များ၊ Bilateral Meeting များအား သက်ဆိုင်ရာ 

နိုင်ငံများနှင် ့ ဖွဲ့စည်းကျင်းပ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြ င် နိုင်င ံ အသီးသီးမ ှ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကးီဌာနများသို့  ဖိတ်ကြ ားလာသည့် ေဆွးေနွးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲများ အား အချိန်မ ီ

ေစလွှတ်နိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန် ရှိသည့် 

ေဆွးေနွးပွဲ၊ အလုပ်ရု ံ ေဆွးေနွးပဲွ၊ ကွန်ဖရင့်များအား လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းကျင်းပ 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် လာေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ၏ 

ဖွံ့ ဖြ ိုးမှုမိတ်ဖက ် အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံချက်များအတွက် လာေရာက်မည် ့ ကျွမ်းကျင ် သူများ 

အတွက် ဗီဇာ၊ ေနထိုင်ခွင့်တို့နှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ အချိန်မီ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ နိုင်ငံေတာ ်

အကးီအကဲ များ၊ ဝန်ကးီဌာနအကီးအကဲများ  ပြ ည်ပ ခရီးစဉ် သွားေရာက်ခြ င်း၊ အခြ ားနိုင်ငံမ ှ

အကးီအကမဲျား မိမိတို့ နိုင်ငံသို့ လာေရာက်သည် ့ ခရီးစဉ်များ၊ ဂါရဝပြ ု ေတွ့ဆုံပွဲများ၊ 

အစည်းအေဝးများ ေအာင်မြ င်စွာ ကျင်းပနိုင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ ် အတွင်း တရုတ်ပြ ည်သူ့ 

သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနုိင်ငံ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနုိင်ငံနှင် ့အေမရိကန် နိုင်ငံ တို့နှင့် 

စီးပွားေရးနှင် ့  နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်/ မူေဘာင ်စာချုပ်များ၊ 

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု မူေဘာင ်သေဘာတူစာချုပ်များနှင့် နားလည်မှု စာလွှာများ (၁၁)ခု 

ကိ ုလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။ 
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နုိင်ငံခြ ား အကူအညီ အေထာက်အပ့ံ 

 နိုင်ငံတကာနှင့ ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမ ှ အကူအညီများကို ရယူ အသုံး 

 ပြ ုရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေရး (Aid Effectiveness) ၊  ပြ ည်သူဗဟိုပြ ုဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုအတွက် 

စနစ်တကျ အသုံးပြ ုနိုင်ေရးတို့ အတွက် "နိုင်ငံခြ ား အကူအညီအေထာက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲေရး 

ဗဟိုေကာ်မတ"ီ ကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကးီ ဦးေဆာင်၍ ဖွဲ့စည်းထားပြ ီး၊ အဆိုပါ ဗဟိုေကာ်မတ ီ

ေအာက်တွင် နိုင်ငံခြ ား အကူအညီ အေထာက်အပံ့များ စီမံခန့်ခွဲေရး လုပ်ငန်း ေကာ်မတီနှင် ့

အမျို းသား စီးပွားေရးနှင် ့လူမှုေရး အကံေပးေကာင်စီတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ 

 နိုင်ငံခြ ားအကူအည ီအေထာက်အပံ့များ စီမံခန့်ခွဲေရး ဗဟိုေကာ်မတ ီအေနဖြ င့် မူဝါဒ များ 

ချမှတ်လမ်းညွှန်ပြ ီး ချမှတ်ထားသည့်  မူေဘာင်များနှင့်အညီ ဦးစားေပး လုပ်ငန်း၊ စီမံချက် က  

များနှင့် ဦးစားေပး စီမံချက်များကို ေရွးချယ်သတ်မှတ်ပြ ီး   ပြ ည်သူ့လိုအပ်ချက်များကိ ု ရှာေဖွ 

ေဖာ်ထုတ်၍ အလှူ ရှင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။  

 ထို့ ပြ င် နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံအချင်းမှ 

ေပးအပ်သည့် အကူအညီ၊ အေထာက်အပံ့များ၊ ေချးေငွများ ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းများ  ထိေရာက်မှုရှိေရးအတွက် ယင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် 

သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ အစိုးရများ၊ ဝန်ကးီဌာနများ နှင့် အကူအညီ 

ေပးအပ်သည့် နိုင်င/ံအဖွဲ့အစည်းများက ပူးေပါင်း၍  ကးီကြ ပ်ကွပ်က ဲခြ င်းနှင့် ဆန်းစစ် 

အကဲဖြ တ်ခြ င်း (Monitoring and Evaluation) တို့ကိ ုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 အကူအညီ အေထာက်အပံ့များကို ပိုမိုရရှိနုိင်ေစရန် NayPyiTaw Accord အရ ဖွံ့ဖြ ိုးမှု 

မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကးီဌာနအဖွဲ့ များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါ၀င်သည် ့

က အလိုက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၆)ဖွဲ့ကိ ုဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့များမှာ (၁)ပညာေရး 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၂)ယဉ်ေကျးမှုထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၃)လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး၊ 

ေကျးလက်ေဒသ ဖွံ့ ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၊(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၅) အလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၆)လျှပ်စစ်စွမ်းအားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၇)ကျန်းမာေရးနှင့် 

ေရရရှိေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၈) ဆက်သွယ်ေရးနှင် ့သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ 

(၉)ပို့ေဆာင်ေရး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊(၁၀)လူမှုအကာအကွယ်ေပးေရးနှင် ့သဘာဝေဘး အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖဲွ့၊ (၁၁)  ပြ ည်သူ့ေရးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု  ပြ ုပြ င် ေပြ ာင်းလဲေရး ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၁၁)  ပြ ည်သူ့ဘ ာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၁၂) အမျိုးသမီးများ 

စွမ်းပကား  မြ ှင့်တင်ေရး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖဲွ့ (၁၃) မီဒီယာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၄) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၅) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အရည် အေသွး ဖွံ့ဖြ ိုး တိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းအဖဲွ့ (၁၆) 
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ကုန်သွယ်ေရး ဖွံ့ ဖြ ိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အဖဲွ့တို့  ဖြ စ် ပြ ီး အဆိုပါ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် မိမိတို့နှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် က များတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအတကွ် 

ေဆွးေနွးညှိနှိုင်းမှုများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 

 မြ န်မာနုိင်ငံ၏ ေရှ့အလားအလာ 

 အာဆီယံသည် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှုေဒသ ထူေထာင်ဘက်နုိင်ငံများဖြ စ်သည် ့
တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒယ၊  သြ စေတြ းလျ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့နှင် ့ ေဒသတွင်းဘက်စုံ 
စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု (Regional Comprehensive Economic Partnership - 
RCEP) ေဘာင်သေဘာတူစာချုပ ် ချုပ်ဆိုနိုင်ေရးအတွက ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေမလမှ စတင်၍ 
ညှိနိှုင်းလျက်ရှိရာ  မြ န်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက ်
ရှိပါ သည်။ အဆိုပါ ေဘာင်သေဘာတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင ်ညှိနိှုင်းမှု  ပြ ီးစီးရန ် ရည်မှန်း 
ထားရာ ၎င်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ စီးပွားေရးအသိုက်အဝနး် (ေအအီးစ)ီ ေပါ်ေပါက်ပြ ီး 
အေရှ့အာရှ စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်းကိ ုဆက်လက် ေဖာ်ေဆာင်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
 ြမန်မာနိုင်ငံသည် မဟာဗျူဟာ အချက်အခြ ာကျေသာ ေနရာတွင် တည်ရှိေနသည့် အတွက် 
ဂျီအမ်အက်စ် အေရှ့-အေနာက် စကင်္ံလမ်းေကြ ာငး်တွင် တည်ရိှသကဲ့သို့ ေတာင်အာရှ နှင် ့
အေရှ့အာရှတို့အကြ ား ကမ္ဘာ့လူဦးေရ အများဆုံး နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံအကြ ား တည်ရှိေနပါသည်။ ယခ ု
 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ တည်ေထာင်မှုေကြ ာင့် ဂျီအမ်အက်စ် ေတာင် ေမြ ာက ်
စကင်္ံများနှင် ့ ချိတ်ဆက်ခြ င်းဖြ င့် ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကေမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံများနှင် ့ကွန်ယက် 
သဖွယ် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
  မြ န်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံေဒသတွင် ေဒသခွဲသာမက ကမ္ဘာေပါ်ရှိ အခြ ားနိုင်ငံများ နှင် ့
ဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်လာသည်နှင ့်အမျှ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက် 
များပြ ား လာခဲ့ပြ ီး  သြ စေတြ းလျ၊ အေမရိကန်ပြ ည်ေထာင်စုနှင် ့ အီးယူတို့မှ  မြ န်မာနိုင်ငံအေပါ် 
ပိတ်ဆုိ့မှုများ ေလျာ့ေပါ့ခြ င်းနှင် ့ဖယ်ရှားခြ င်းေကြ ာင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီး  မြ ှုပ်နှံမှုတွင ်ပိုမုိတိုးမြ ှင် ့
ေဆာင်ရွက်လာနိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်း လာမှုနှင် ့  ပြ ုပြ င် ေပြ ာင်းလဲေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်များကိ ု ေထာက်ခံလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ အေထာက်အပံ့များ 
(ေငွေကြ းအကူအည၊ီ ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီ၊ နည်းပညာ အကူအညီ) ပိုမို ေပးအပ်လာပါသဖြ င့် 
 မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစေရးအတွက် များစွာ အကျိုးပြ ုေစ နိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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နိဂး 

 နိင်င တာ်အစိးရသစ ် တက်လာပီး နာက်ပိင်းတွင ် နိင်င ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ အပ်ချုပ် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနှင့် ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရးအတွက ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 လယယ်ာက တွင် စိက်ပျို းသူ တာင်သူလယ်သမားများ ဝင် ငွတိးတက် ရး၊ 

ကျးလက် ဒသနှင့ ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ လာ့ချ ရး ရည်ရွယ်၍ တာင်သူလယ်သမားများ၏ 

စိက်ပျို းထတ်လပ်မအတွက် လိအပ် သာ သီးနှအလိက် စိက်ပျို းစရိတ် ချး ငွများကိ တိးြမင့် 

ထတ် ချး ပးခ့ဲပါသည်။ ဖွ ဖ့ို း ပီးနိင်ငတစ်နိင်င ြဖစ် ပ စရန်အတက်ွ စက်မက မှာ 

အဓိက မာင်းနှင်အားြဖစ်သက့ဲသိ၊့ စက်မက ကီးတွင် ပါဝင်သည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား က ၊ 

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ၊ စွမ်းအင်က နှင့် ဆာက်လပ်မက များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက ်

စရန ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 လူမစးီပာွး ဖွ ဖိ့ုးတိးတကမ်တွင် အဓိကကျသည့် ပညာ ရးနငှ့်ကျန်းမာ ရး အဆင့် 

အတန်းြမင့်မား ရး၊ ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရး လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရး တိက့ိလည်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ 

 ြပည်သူဗဟိြပု ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး လပ်ငန်းများအြဖစ် လပ်စစ်မီးတိးတက်ရရိှ ရး၊ 

သာက်သး ရဖူလ ရး၊ စိက်ပျို း ရဖူလ ရး၊ အလပ်အကိင်တိးတက်ရရိှ ရး၊ ခရီးသွား လပ်ငန်း 

ဖွ ဖ့ို း ရး၊ ငွ ကးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ 

က အလိက ် သိသာစွာ တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ရးတိကိ့ နိင်င တာ်မ ှ ဦးစား ပးက  

များအြဖစ ်သတ်မှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 နိင်င တာ်သည ် လူမစးီပာွး ရးမူဝါဒများ ချမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

လျကရိှ်ရာ ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်သည့် လမ်း ကာင်း ပ သိ ့ ရာက်ရှိ န ပီြဖစ်ပါသည်။ ဖွ ဖ့ို းမကိ 

ရ ဒါင့် ပါင်းစ(Multi-Dimentional Aspect) နှင့် ရြမင် ပီး၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ိုးမ 

(Sustainable Development) အထိကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိမ့ှသာ 

လူထ၊ လူတန်းစားများအကား ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာကွာဟမနည်းပါး ပီး လူတိင်း ဖွ ဖ့ို းမ၏ 

အသီးအပွင့်ခစားနိင်မှသာ နိင်ငတစ်ခအတွက် အရည်အ သွးရှိသည့် ဖွ ဖိ့ုးမ (Quality 

Development of a Nation )  ကိ ြဖစ် ပ စရန ် ရည်မှန်း ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါ ကာင်း 

တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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 တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအားလးတွင် ရရှည်ဖွ ဖ့ို း တိးတက် စရန်နင့်ှ 

အချို းမတ စရန် တစ်နိင်ငလးအတိင်းအတာြဖင့် သက်ဆိင်ရာ က နင့်ှ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များ ချိတ်ဆက်၍ ကျန်ရိှ န သာ ဒတိယ (၆)လတွင် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

အာင်ြမင်နိင် ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





အမျို းသားစမီကနိး်ပထမ (၆)လပတ ်

စာမျကန်ာှ
နဒိါနး် ၁

အခနး်(၁) ြပုြပင် ြပာငး်လမဲများ ၁၂

အခနး်(၂) မခရစိးီပာွး ရးအ ြခအ န ၁၇

အခနး်(၃) ြမနမ်ာနငိင်၏စးီပာွး ရးနငှ့်လမူ ရးအ ြခအ န ၃၆

အခနး်(၄) ငွ ကးမဝူါဒ၊ဘ ာ ရးမူဝါဒများ၊ရသးမနှး် ြခ ငစွာရငး် ၄၈

အခနး်(၅) က စမီကနိး် ၅၆

အခနး်(၆) ဒသန္တရစမီကနိး်များအ ကာငအ်ထည် ဖာန်ငိမ်အ ြခအ န ၁၄၅

အခနး်(၇) ပဂ္ဂလကိက ဖွ ့ဖို းတးိတကမ် ၁၉၁

အခနး်(၈) အထးူစးီပွား ရးဇနမ်ျားနငှ့် ဆာငရ်ွကမ်အ ြခအ န ၂၀၂

အခနး်(၉) ြပညပ်အကအူညအီ ထာကအ်ပ့ရရှိမ ၂၁၄

အခန်း(၁၀) ြပညပ်စးီပာွး ရးဆကဆ်မများနငှ့ြ်မနမ်ာနငိင်၏အလားအလာ ၂၂၁

နဂိး ၂၂၈

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် 

အစရီငခ်စာ

မာတကိာ



 
 

 

ပြပဂရပ် မာတကိာ 
ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၁ ပ  ၂-၁   တစ်ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ဂျီဒီပီ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ (ရာခိင်နန်း) ၁၇ 

၂ ပ ၂-၂ တစ်မျို းသားလး၏ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိး(နှစ်အလိက် ဈးနန်းများ အရ) 

၂၁ 

၃ ပ ၂-၃    ဂျီဒီပ ီတိးတက်မ ခန်မှ့န်းချကမ်ျား(၂၀၁၃ ခနှစ်) ၂၂ 

၄ ပ ၂-၄   စီးပွား ရးက ကီးများ၏ ပါဝင်မအချို းအစား ၂၃ 

၅ ပ ၂-၅ ဧည့်မထဆန် ဈးနန်းအ ြခအ န ၂၄ 

၆ ပ ၂-၆ ြမပဲဆီ ဈးနန်း အ ြခအ န ၂၄ 

၇ ပ ၂-၇ ကလားပဲြခမ်း ဈးနန်းအ ြခအ န ၂၄ 

၈ ပ ၂-၈ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၂၄ 

၉ ပ ၂-၉    တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၂၄ 

၁၀ ပ ၂-၁၀   နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း ၂၅ 

၁၁ ပ ၂-၁၁ ငွ ကးပမာဏ ၂၅ 

၁၂ ပ ၂-၁၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် နိင်ငပိင် ၊ သမဝါ ယမပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင် 

ရင်းနီှးြမုပန်ှမ 

၂၆ 

၁၃ ပ  ၂-၁၃  ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှမတန်ဖိး ၂၆ 

၁၄ ပ ၂-၁၄ လပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိက ်ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  ၂၇ 

၁၅ ပ ၂-၁၅   လပ်ငန်း အမျိုးအစား အလိက် နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  ၂၇ 

၁၆ ပ ၂-၁၆  အဓိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုသည့် နိင်ငများ ၂၈ 

၁၇ ပ ၂-၁၇   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ ပိက့န်အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင် 

မအ ြခအ န 

၂၈ 

၁၈ ပ ၂-၁၈   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ သွင်းကန်အ ကာင်အထည် ဖာ် နိင်မ 

အ ြခအ န 

၂၉ 

၁၉ ပ ၂-၁၉ ကန်သွယ်မပမာဏ ၂၉ 

၂၀ ပ ၂-၂၀   ကန်သွယ်မ ပိ ငွ/ လိ ငွ ၂၉ 

၂၁ 

 

ပ ၂-၂၁  

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ ကန်ပစ္စည်းအပ်စအလိက် ပိက့န်  

အ ြခအ န 

၃၀ 

 

၂၂ ပ ၂-၂၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ ကန်ပစ္စည်းအပ်စ အလိက်သွင်းကန် 

အ ြခအ န 

၃၀ 

က 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၂၃ ပ ၂-၂၃  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ဆရာဝန်ဦး ရ ၃၁ 

၂၄ ပ ၂-၂၄  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် သူနာြပုဦး ရ ၃၁ 

၂၅ ပ ၂-၂၅  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အ ြခခပညာ ကျာင်းများ ၃၂ 

၂၆ ပ ၂-၂၆   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အ ြခခပညာ ကျာင်းဆရာများ ၃၂ 

၂၇ ပ ၂-၂၇   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အ ြခခပညာ ကျာင်းသားများ ၃၃ 

၂၈ ပ ၂-၂၈   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တက္က သိလ၊် ဒဂီရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်များ 

ကျာင်းဆရာနှင့ ် ကျာင်းသားများ 

၃၃ 

၂၉ ပ ၂-၂၉  ြပည်တွင်းလပ်စစ်ဓာတ်အားသးစွဲမ ၃၄ 

၃၀ ပ ၂-၃၀   လူတစ် ထာင်လင ်သးစဲွနင်ိ သာတယ်လီဖန်း ၃၄ 

၃၁ ပ ၂-၃၁   ြမန်မာ့မီးရထား၏ဘူတာရနှင့်သလမ်းမိင် ၃၅ 

၃၂ ပ ၂-၃၂    အလပ်အကိင်ရရှိမအ ြခအ န ၃၅ 

၃၃ ပ ၅-၁     ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ 

(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၅၆ 

၃၄ ပ ၅-၂     က များ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ (၆) လပတ် ြပာင်းလဲမနန်း ၅၇ 

၃၅ 

 

ပ ၅-၃  လယ်ယာက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက် 

အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၅၈ 

 

၃၆ ပ ၅-၄   သားငါးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက် 

အ ပ  ပထမ (၆)လပတ ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၆၁ 

၃၇ ပ ၅-၅   သစ် တာက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက် 

အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၆၃ 

၃၈ ပ ၅-၆  စွမ်းအင်က  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက် 

အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၆၆ 

၃၉ ပ ၅-၇    သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျိုးသား 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ 

အ ြခအ န 

၆၉ 

၄၀ ပ ၅-၈    စက်မလက်မက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျိုးသားစီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက် အ ပ  ပထမ(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

 

၇၂ 

ခ 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၄၁ ပ ၅-၉ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၇၇ 

၄၂ ပ ၅-၁၀   ဆာက်လပ်မက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျို းသားစီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ (၆)လပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၈၂ 

၄၃ ပ ၅-၁၁  ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၈၅ 

၄၄ ပ ၅-၁၂   ဆက်သွယ် ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျို းသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၉၁ 

၄၅ ပ ၅-၁၃   ငွ ရး ကး ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၉၄ 

၄၆ ပ ၅-၁၄   ကန်သွယ် ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခ 

အ န 

၉၇ 

၄၇ 

 

ပ ၅-၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ သမဝါယမပိင်အခန်းမှ ပထမ(၆) လပတ် 

ထတ်လပ်မ၊ဝန် ဆာင်မ၊ကန်သွယ်မအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၀၂ 

 

၄၈ ပ ၅-၁၆   သမဝါယမပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း၊ သမဝါယမအသင်းများ၏ ၂၀၁၃- 

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ ပထမ(၆)လပတ်  

အ ကာင ်အထည ် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၀၄ 

၄၉ ပ ၅-၁၇   ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျို း သား 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

၁၀၅ 

၅၀ ပ ၅-၁၈ လူမ ရးနှင့် စီမခန ့ခ်ွဲ ရးက  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

၁၁၁ 

ဂ 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၅၁ ပ ၆-၁ ကချင်ြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၄၅ 

၅၂ ပ ၆-၂ ကယားြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၀ 

၅၃ ပ ၆-၃ ကရင်ြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၂ 

၅၄ ပ ၆-၄ ချင်းြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၅ 

၅၅ ပ ၆-၅ စစ်ကိငး်တိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၅၈ 

၅၆ ပ ၆-၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာငအ်ထည် ဖာနိ်င်မ အ ြခအ န 

၁၆၂ 

၅၇ ပ ၆-၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

၁၆၅ 

၅၈ ပ ၆-၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၆၇ 

၅၉ ပ ၆-၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၀ 

၆၀ ပ ၆-၁၀ မွန်ြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၃ 

၆၁ ပ ၆-၁၁ ရခင်ိြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၆ 

၆၂ ပ ၆-၁၂ ရနက်နတိ်င်း ဒသကီး ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၇၈ 

၆၃ ပ ၆-၁၃ ရှမ်းြပည်နယ်၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

၁၈၂ 

၆၄ ပ ၆-၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

 

၁၈၅ 

 

ဃ 



 
 

 

ပြပဂရပ်    
စဉ်  အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 
၆၅ ပ ၆-၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် 

စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာငအ်ထည် ဖာနိ်င်မ အ ြခအ န 

၁၈၇ 

၆၆ ပ ၉-၁ ဝန် ကီးဌာနများအလိက ် နိင်ငြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရှိမအ ြခ 

အ န 

၂၁၆ 

၆၇ ပ ၉-၂ နိင်ငအချင်းချင်း အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများအလိက် အကူအညီ 

အ ထာက်အပ့ ရရိှမ  

၂၁၉ 

၆၈ ပ ၉-၃ က အလိက် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ရရှိမ 
 

၂၂၀ 
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ဇယားမာတိကာ 

ဇယား    
စဉ ်  အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 
၁ ဇယား က-၁    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ် 

က အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န (နှစ်အလိက် 

ဈးနန်းများအရ) 

၈ 

၂ ဇယား က-၂    ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ် အလိက် အ ကာင်အထည ် ဖာနိ်ငမ် 

အ ြခအ န (နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ) 

၉ 

၃ ဇယား က-၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ် 

က အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န (ပမှန် ဈးနန်း 

များအရ) 

၁၀ 

၄ ဇယား က-၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ် အလိက် အ ကာင်အထည ် ဖာနိ်ငမ် 

အ ြခအ န (ပမှန် ဈးနန်းများအရ) 

၁၁ 

၅ ဇယား ၃-၁     ြမန်မာနိင်င၏ စီးပာွး ရးအ ြခအ န ၃၉ 

၆ ဇယား ၃-၂    ြမန်မာနိင်င၏ လူမ ရးအ ြခအ န ၄၂ 

၉ ဇယား ၄-၁   ြပည်တွင်းအခွန် ကာက်ခရရှိမ ၅၂ 

၁၀ ဇယား ၄-၂ နိင်ငပိင်အခန်းမှလပင်န်းစီမကိန်းများ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်ကန်အထ ိအ ြခအ န   

၅၃ 

၁၁ ဇယား ၄-၃ ဝန်ကီးဌာနများမ ှ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ ၆ လပတ် အတွင်း 

နိင်ငအချင်းချင်း အကူအည ီ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွ  ့အစည်းများ၏ 

အကူအညီြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့ ်လပ်ငန်းများ  

၅၄ 

၁၂ 

 

ဇယား ၅-၁  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ ၆ လပတ် (ဧပီလမ ှစက်တင်ဘာ လ) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားအသးြပုမ အ ြခအ န 

၇၈ 

 

၁၃ ဇယား ၅-၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လျာထားချက်နှင့် ပထမ 

(၆)လပတ်အတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

၁၄၄ 

၁၄ ဇယား ၇-၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ ် အလပ်အကိင် အခွင့် 

အလမ်း ပ ပါက်မ  

၁၉၆ 

၁၅ ဇယား ၇-၂   ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န  ၂၀၀ 

စ 



 
 

 

ဇယား    
စဉ ်  အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 
၁၆ ဇယား ၇-၃   နိင်ငသားလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏ ီထူ ထာင်မ  ၂၀၀ 

၁၇ ဇယား ၈-၁ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် လပ်ကိင်လျက်ရိှသည့် နိင်ငသား နှင့် 

နိင်ငြခား အလပ်သမားစာရင်း 

၂၀၉ 

၁၈ ဇယား ၉-၁ ဝန် ကီးဌာနများအလိက ် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရိှမ 

အ ြခအ န 

၂၁၅ 

၁၉ ဇယား ၉-၂ နိင်ငအချင်းချင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နှင့် ကလသမဂ္ဂအဖွဲအ့စည်း များ 

အလိက် အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရိှမ  

 

၂၁၈ 

 

 

ဆ 



 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်း 

ပထမ(၆)လပတ ်အစီရငခ်စာ 

နိဒါန်း 

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ် အစိးရသည ်  ြပည် ထာငစ် သမ္မတြမန်မာ 

နိင်င တာ် ဖဲွ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒ ၂၀၀၈ ခနှစ်၊ အခန်း(၄)၊ ပဒ်မ ၁၀၀ (ခ) အရ အမျိုးသား 

စီမကိန်း၊ အခန်း(၄) ပဒ်မ ၁၉၀ (ခ) အရ ဒသန္တရစီမကိန်းကိ ရးဆဲွလျက် ြပည် ထာင်စ 

လတ် တာ်၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်လတ် တာ ် အသီးသီးသိ ့ ရးဆဲွတင်ြပ ပီး အတည်ြပု 

ြပဌာန်း၍ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိင်င တာ်သည ် တစ်မျို းသားလး 

၏ လူမစီးပွားတစ်ရပ်လး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန်အတွက် ြပည်သူတိ၏့ လိအပ်ချက်နှင့်အညီ 

ြပည်သူ ဗဟိြပုဖွ ဖ့ို းမ (People Centered Development) ရရှိ စရန ် စီးပွား ရးမူဝါဒ 

(၄)ရပ်ြဖစ်သည့် စိက်ပျိုး ရးက ကိ ပိမဖွိ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ပီး ခတ်မ ီ

စက်မနိင်င ထူ ထာင် ရးနှင့် က စ၊ ဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင် တည် ဆာက် ရး၊ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအချို းကျမတစွာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး၊ ြပည်သူလူထတစ်ရပ်လး 

ရရှိခစားနိင်မည့် လူမစီးပွားနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ စာရင်းဇယား 

ကိန်းဂဏန်းများ တိကျမနှ်ကန် ရး တိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမ လျာ့နည်းကျဆင်း ရး၊ ြပည်သူများ၏ လူ နမဘဝ ြမင့်မား 

တိးတက် ရး၊ သန်ရ့ှင်း သာအစိးရနှင့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ်မစနစ် ြဖစ် ပ ရး စသည့် 

လူမစီးပွား ရး၊ နိင်င ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရးမူဝါဒများနှင့်အညီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

အမျိုးသားစီမကိန်းကိ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ထိအ့ြပင် စားနပ်ရိက္ခာဖူလ ရးမ ှ စက်မလယ်ယာဖွ ဖ့ို းမနှင့် ပိက့န်တိးတက် ရး၊ 

ရသယဇာတထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သားငါးက  ဖွ ဖ့ို း ရး၊ သစ် တာသယဇာတ ထိန်းသိမ်း ရး 

နှင့် သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငနး် ထူ ထာင် ရး၊ စွမ်းအင်သစ်နှင့် ြပန်လည်ြပည့် ဖို း မ ဲ စွမ်းအင် 

ဖွ ဖ့ို း ရး၊ လပ်ငန်းတိင်းအတွက် လပ်စစ်၊ မို တ့ိင်းအတွက် လပ်စစ်၊ ကျးရွာတိင်းအတွက ်

လပ်စစ်ရရှိ ရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမ ရးထိခိက်မကင်းသည့် သတ္တ ုသယဇာတ 

ထတ်လပ်မြဖစ်ထွန်း ရး၊ မို ြ့ပများ ြဖစ်ထွန်း ရးနှင့် ခတ်မီလမး်တတားများ ြဖစ်ထွန်း 
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ပ ပါက် ရး၊ အာဆီယ ဒသတွင်း ယှဉ် ပို င်နိင်သည့် စက်မလပ်ငန်းများ ပ ပါက် ရး၊ 

ကမ်းကျင်မနှင့် ဖန်တီးနိင် သာ ပညာ ရးစနစ်ြဖစ် ပ ရး၊ လူတိင်းအတွက်၊ နရာတိင်း 

အတွက် ဆက်သွယ် ရးစနစ် ပ ပါက် ရး၊ ဆင်းရဲမ လာ့ချ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် အမျို းသား 

အ မွအနှစ် ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ရး၊ ငွ ကးနှင့် ဘ ာ ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

ြဖစ်ထွန်း ရး၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်များ ခိင်မာ ကာင်းမွန် စ ရး လပ်ငန်းစဉ်များက ိ

လည်း အ လးထား ရးဆဲွ ဖာ် ဆာင်လျက်ရိှပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် တစ်မျိုးသားလး ြပည်တွင်း 

အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်

၅၉,၂၄၈,၉၅၃.၀ သန်းရရိှရန်နှင့် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

က တစ်ခချင်း အလိက် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ- 

(က) လယ်ယာက တွင် ကျပ ်  ၁၃,၀၅၈,၆၄၀.၄ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၆.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ) သားငါးက တွင် ကျပ ်  ၄,၅၀၉,၅၁၆.၈ သန်း ြဖစ် ပီး၊  ၁၀.၆  ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှသြဖင့် 

သစ် တာက  တွင် ကျပ ် ၁၆၁,၁၆၁.၁ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၂.၆  ရာခိင်နန်း လျာ့နည်း 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ) စွမ်းအင်က တွင် ကျပ်  ၃,၇၆၇,၀၉၆.၂ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၁၀၉.၂  ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(င) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင် ကျပ် ၇၀၈,၅၁၇.၀ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၃၀.၁  

ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်၊ 

(စ) စက်မလက်မက တွင် ကျပ ် ၁၂,၀၉၉,၅၀၉.၄ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၆.၄ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက တွင် ကျပ် ၇၂၈,၅၂၄.၇ သနး် ြဖစ် ပီး၊ ၁၇.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊  
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(ဇ) ဆာက်လပ်မက တွင ် ကျပ ် ၂,၆၉၆,၀၃၇.၃ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၆.၆  ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဈ) ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် ကျပ်  ၆,၉၅၅,၅၀၄.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၈.၃ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ည) ဆက်သယ်ွ ရးက တွင် ကျပ ် ၅၆၀,၇၂၆.၂ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၆.၇  ရာခိင်နန်း 

လျာ့နည်းြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဋ) ငွ ရး ကး ရးက တွင ် ကျပ ် ၇၉,၈၆၈.၂ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၆၄.၀  ရာခိင ် နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်၊ 

(ဌ) လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရးက တွင ် ကျပ် ၁,၃၅၅,၆၁၀.၁ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၅၁.၅ 

ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဍ) ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက တွင ် ကျပ် ၁,၂၂၈,၆၂၈.၄ သန်း ြဖစ် ပီး၊ 

၁၉.၇  ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

 (ဎ) ကန်သွယ်မက တွင ် ကျပ် ၁၁,၃၃၉,၆၁၃.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင ်  တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ် 

အလိက် အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ နှစ်အလိက် စျးနန်းြဖင့် ဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည ်- 

(က)  ကချင်ြပည်နယ်တွင်ကျပ် ၁,၅၅၀,၃၆၀.၃ သန်းြဖစ် ပးီ၊ ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ)  ကယားြပည်နယ်တွင်ကျပ်  ၁၉၆,၅၂၃.၅ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၁၀.၉ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလ ဲ

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ)  ကရင်ြပည်နယ်တွင်ကျပ်  ၉၅၇,၁၄၇.၄ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၁၁.၀ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ)  ချင်းြပည်နယ်တွင်ကျပ ်  ၁၉၂,၂၉၆.၄ သနး် ြဖစ် ပီး၊ ၁၂.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 
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(င)  စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ကျပ ် ၆,၄၇၀,၅၀၂.၀ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၁၃.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စ)  တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင ်ကျပ ်၃,၂၅၄,၈၈၆.၉ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၂၆.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဆ)  ပဲခူးတိင်း ဒသကီး တွင် ကျပ ်  ၄,၇၁၃,၆၉၇.၈ သနး် ြဖစ် ပီး၊ ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဇ)  မ ကွးတိင်း ဒသကီး တွင် ကျပ်  ၅,၄၈၅,၃၂၇.၆ သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ၁၄.၉ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စျ)   မန္တ လးတိင်း ဒသကီး တွင ်ကျပ်  ၆,၁၀၉,၉၅၀.၅ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၉.၂ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ည)  မွန်ြပည်နယ်တွင ်ကျပ် ၂,၃၄၈,၃၁၆.၅ သန်းြဖစ် ပီး၊ ၁၁.၂ ရာခိင်နန်း ြပာငး်လ ဲ

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဋ)  ရခိင်ြပည်နယ်တွင်ကျပ ် ၂,၇၉၇,၈၈၈.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၄၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဌ)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ကျပ်  ၁၂,၄၀၇,၁၃၄.၁ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဍ)  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်ကျပ်  ၃,၉၀၁,၆၄၉.၆ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၈.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဎ)  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်ကျပ်  ၇,၇၇၇,၉၆၂.၅ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၁၈.၀ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဏ)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ  တွင် ကျပ်  ၁,၀၈၅,၃၀၉.၈ သန်း ြဖစ် ပီး၊ ၈၀.၆ 

ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒတွင် တစ်မျိုးသားလး၏ ြပည်တွင်း 

အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းအရ 

၈.၉ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားပါသည်။က တစ်ခချင်းအလိက်ပမနှ် စျးနန်းများအရ- 

(က) လယ်ယာက တွင် ၂.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ခ) သားငါးက တွင် ၆.၇  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှသြဖင့် 

သစ် တာက တွင ်၆.၁  ရာခိင်နန်း လျာ့နည်းြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ) စွမ်းအင်က တွင် ၅.၅  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(င) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင် ၂၄.၆  ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန်၊ 

(စ) စက်မလက်မက တွင် ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားက တွင် ၁၃.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဇ) ဆာက်လပ်မက တွင ်၂၂.၇  ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဈ) ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် ၅.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ည) ဆက်သယ်ွ ရးက တွင် ၅၇.၂ ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(ဋ) ငွ ရး ကး ရးက တွင ်၉၂.၇  ရာခိင ်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဌ) လူမ ရးနှင့်စီမခန်ခ့ွဲ ရးက တွင ်၂၇.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်၊ 

(ဍ) ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက တွင ်၁၅.၇  ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန်၊ 

(ဎ) ကန်သွယ်မက တွင ်၆.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
 

ထိအ့ြပင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင ် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

အလိက်  ပမှန် စျးနန်းများအရ တိးတက်ရန ်ရည်မှန်း ထားပါသည်- 

(က)  ကချင်ြပည်နယ်တွင ်၈.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ)  ကယားြပည်နယ်တွင ် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ)  ကရင်ြပည်နယ်တွင် ၈.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဃ)  ချင်းြပည်နယ်တွင ်၈.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(င)  စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ၉.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စ)  တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင ်၇.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 
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(ဆ)  ပဲခူးတိင်း ဒသကီး တွင် ၈.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဇ)  မ ကွးတိင်း ဒသကီး တွင် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(စျ)   မန္တ လးတိင်း ဒသကီး တွင ်၇.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊  

(ည)  မွန်ြပည်နယ်တွင ်၉.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဋ)  ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ၆.၂ ရာခိင်နနး် တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဌ)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဍ)  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်၆.၁ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဎ)  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်၅.၆ ရာခိငန်န်း တိးတက်ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဏ)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ  ၇၆.၇ ရာခိင်နနး် တိးတက်ြဖစ် ပ ရန် ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။ 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းအရ တစ်မျိုးသား 

လး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မ၊ ဝန် ဆာင်မနှင့် ကန်သွယ်မတန်ဖိး ပါဝင်မ 

အချိုးအစားကိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ဖ ြပပါအတိင်း တိးတက်ြဖစ် ပ  

လာ စရန ်ရည်မှန်းခ့ဲပါသည်- 

(က) ကန်ထတ်လပ် သာက များတွင် ၆၂.၆ မ ှ၆၃.၇ ရာခိငန်န်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊ 

 (ခ)  ဝန် ဆာင်မက များတွင် ၁၇.၉ ရာခိင်နန်းမှ ၁၇.၂ ရာခင်ိနန်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ဂ) ကန်သွယ်မက တွင ် ၁၉.၅ ရာခိင်နနး်မှ ၁၉.၁ ရာခိင်နန်းသိ ့ ြဖစ် ပ ရန ်

ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းအရ က ကီးများ 

အလိက် ပါဝင်မအချိုးအစားကိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ဖ ြပပါအတိင်း 

ြဖစ် ပ လာ စရန ်ရည်မှန်းခဲ့ပါသည-် 

(က) လယ်ယာက ကီးတွင် ၃၂.၃  ရာခိင်နန်းမှ ၂၉.၉ ရာခိင်နန်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊ 

(ခ) စက်မက ကီးတွင်  ၃၀.၃  ရာခိင်နန်းမှ ၃၃.၈  ရာခိင်နန်းသိ ့ြဖစ် ပ ရန်၊  
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(ဂ) ဝန် ဆာင်မက ကီးတွင် ၃၇.၄ ရာခိင်နန်းမ ှ ၃၆.၃ ရာခိင်နန်းသိ ့ ြဖစ် ပ ရန ်

ရည်မှန်းခ့ဲပါသည။် 

 နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ လူတစ်ဦးစီ၏ (Per capita GDP) မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ ်၈၃၉,၇၉၉ ြဖစ် ပ ခ့ဲရာမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျို းသားစီမကိန်းတွင ်

ကျပ် ၉၆၂,၂၄၀  ြဖစ် ပ လာရန ်ရည်မှန်းပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလိအပ်ချက်ကိ တစ်မျို းသားလး၏ 

ြပည်တွင်း အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး ရည်မှနး်ချက်နှင့် ဆက်စပ်ညိနင်း၍  

ခန်မ့ှန်း လျာထားပါသည်။ တစ်မျိုးသားလး၏ စီးပွား ရးနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိသည့် 

ဦးစား ပး အစီအစဉ်များအရ လညး် ကာင်း၊ စီးပွား ရး အ ဆာက်အအ ြပာင်းလဲရန ်

ဦးတည်ချက်များအရ လည်း ကာင်း၊ စးီပာွး ရး ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ အလားအလာ ကာင်းများအရ 

လည်း ကာင်း အဖက်ဖက်မှ ဆက်စပ် ညိနင်း ပီး လျာထား သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွက ် စစ ပါင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကျပ် ၁၉,၃၄၂,၆၆၅.၄ သန်း 

လျာထား ပီး နိင်ငပိင်အခန်းမ ှ ကျပ် ၄,၉၂၈,၈၂၄.၀ သန်း၊ အချိုးအစားအားြဖင့် ၂၅.၅   

ရာခိင်နန်း၊ သမဝါယမပိင်အခန်းမှ ကျပ် ၁,၆၇၃.၇ သန်း၊ အချိုးအစားအားြဖင့် ၀.၀၁ ရာခိင်နန်း 

နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမ ှကျပ ် ၁၄,၄၁၂,၁၆၇.၇ သန်း၊ အချိုးအစားအားြဖင့်    ၇၄.၅  ရာခိင်နန်း 

အသီးသီး လျာထားပါသည်။ 

 နှစ်အလိက် စျးနန်းအရ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ဂျီဒီပီအချို းအ နြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ 

တွင် ၃၀.၃ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲရာမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ် ၃၂.၆ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ရန ်

လျာထားပါသည်။ မိမိတိန့ိင်င၏ စီးပွား ရးအ ြခခများအ ပ  မူတည်၍ ချမှတ်ထား သာ 

ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ ရးအတွက် မူဝါဒများ၊ စီးပွား ရး မဟာဗျူဟာများ၊ နည်းဗျူဟာ နငှ့် 

လပ်နည်း လပ်ဟန်များတွင ်အ လျာ့အတင်းများ ြပုလပ်လျက ်လိအပ်သည့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ  

(Reform Measure) များြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းကိ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ခဲ့ရာတွင ် ပထမ (၆)လပတ် (ဧ ပီလ မှ စက်တင်ဘာလ)အထိ  အ ကာငအ်ထည် ဖာ် 

နိင်ခဲ့မ အ ြခအ နကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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ဇယား  (က-၁)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ် 
က အလိက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

 (နှစ်အလိက် ဈးနန်းအရ) 
               (တန်ဖိး- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
က  

စီမကိန်း 
ရည်မှန်းချက် 

 

နစှဝ်က်  
ခန ့်မှန်းချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) လပတ ်
အ ကာင်အထည် 
ဖာန်ိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ တစ်မျိုးသားလး၏အသားတင် ၅၉,၂၄၈,၉၅၃.၀  ၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅  ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀  ၆၅.၇ 

 ထတ်လပမ်နငှ့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး     

၂ လယ်ယာက  ၁၃,၀၅၈,၆၄၀.၄  ၆,၅၂၉,၃၂၀.၂  ၂,၆၈၂,၄၇၆.၂  ၄၁.၁ 

၃ သားငါးက  ၄,၅၀၉,၅၁၆.၈  ၂,၂၅၄,၇၅၈.၄  ၂,၀၈၇,၁၀၂.၀  ၉၂.၆ 

၄ သစ် တာက  ၁၆၁,၁၆၁.၁  ၈၀,၅၈၀.၆  ၄၂,၄၄၂.၀  ၅၂.၇ 

၅ စွမ်းအင်က  ၃,၇၆၇,၀၉၆.၂  ၁,၈၈၃,၅၄၈.၁  ၁,၃၆၅,၅၁၃.၁  ၇၂.၅ 

၆ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၇၀၈,၅၁၇.၀  ၃၅၄,၂၅၈.၅  ၁၉၅,၁၉၂.၆  ၅၅.၁ 

၇ စက်မလက်မက  ၁၂,၀၉၉,၅၀၉.၄  ၆,၀၄၉,၇၅၄.၇  ၃,၆၀၆,၆၃၉.၅  ၅၉.၆ 

၈ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၇၂၈,၅၂၄.၇  ၃၆၄,၂၆၂.၄  ၃၅၁,၃၆၁.၆  ၉၆.၅ 

၉ ဆာက်လပ်မက  ၂,၆၉၆,၀၃၇.၃  ၁,၃၄၈,၀၁၈.၆  ၉၈၈,၆၉၁.၉  ၇၃.၃ 

၁၀ ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၆,၉၅၅,၅၀၄.၁  ၃,၄၇၇,၇၅၂.၀  ၃,၀၀၀,၃၈၂.၉  ၈၆.၃ 

၁၁ ဆက်သွယ် ရးက  ၅၆၀,၇၂၆.၂  ၂၈၀,၃၆၃.၁  ၃၅၀,၃၅၆.၂  ၁၂၅.၀ 

၁၂ ငွ ရး ကး ရးက  ၇၉,၈၆၈.၂  ၃၉,၉၃၄.၁  ၄၃,၃၄၁.၅  ၁၀၈.၅ 

၁၃ လူမ ရးနှင့်စီမခန ့်ခွဲ ရးက  ၁,၃၅၅,၆၁၀.၁  ၆၇၇,၈၀၅.၁  ၆၇၇,၇၂၉.၀  ၁၀၀.၀ 

၁၄ ငှားရမ်းခနှင့်အြခား ဝန် ဆာင်မက  ၁,၂၂၈,၆၂၈.၄  ၆၁၄,၃၁၄.၂  ၆၃၅,၅၉၁.၅  ၁၀၃.၅ 

၁၅ ကန်သွယ်မက  ၁၁,၃၃၉,၆၁၃.၁  ၅,၆၆၉,၈၀၆.၅  ၃,၄၃၃,၈၈၅.၀  ၆၀.၆ 

 ပါဝင်မအချို းအစား(%)        

၁၆ လယ်ယာက ကီး ၂၉.၉  ၂၉.၉  ၂၄.၇   

၁၇ စက်မက ကးီ ၃၃.၈  ၃၃.၈  ၃၃.၄   

၁၈ ဝန် ဆာင်မက ကီး ၃၆.၃  ၃၆.၃  ၄၁.၉   

 
ဇာစြ်မစ် ။ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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ဇယား  (က-၂)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နငှ့် ပထမ (၆) လပတ် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်းအရ) 
     (တန်ဖိး- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
တိင်း ဒသကးီ/ြပည်နယ် 

စမီကနိး် 
ရည်မှန်းချက် 

 

နှစ်ဝက်  
ခန ့မ်နှး်ချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) 
လပတ ်

အ ကာင်အထည် 
ဖာ်နိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ ကချင်ြပည်နယ် ၁,၅၅၀,၃၆၀.၃  ၇၇၅,၁၈၀.၂  ၂၉၀,၅၀၄.၃  ၃၇.၅ 

၂ ကယားြပည်နယ် ၁၉၆,၅၂၃.၅  ၉၈,၂၆၁.၈ ၇၅,၂၉၉.၇  ၇၆.၆ 

၃ ကရင်ြပည်နယ် ၉၅၇,၁၄၇.၄  ၄၇၈,၅၇၃.၇  ၂၅၈,၄၄၈.၅  ၅၄.၀ 

၄ ချင်းြပည်နယ် ၁၉၂,၂၉၆.၄  ၉၆,၁၄၈.၂  ၆၅,၂၁၈.၂  ၆၇.၈ 

၅ စစကိ်င်းတိင်း ဒသကီး ၆,၄၇၀,၅၀၂.၀  ၃,၂၃၅,၂၅၁.၀  ၁,၈၁၅,၇၁၉.၄  ၅၆.၁ 

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး ၃,၂၅၄,၈၈၆.၉  ၁,၆၂၇,၄၄၃.၄  ၁,၅၀၀,၆၀၃.၃  ၉၂.၂ 

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ၄,၇၁၃,၆၉၇.၈  ၂,၃၅၆,၈၄၈.၉  ၁,၁၈၉,၇၂၄.၉  ၅၀.၅ 

၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၅,၄၈၅,၃၂၇.၆  ၂,၇၄၂,၆၆၃.၈  ၂,၀၉၉,၅၉၃.၄  ၇၆.၆ 

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ၆,၁၀၉,၉၅၀.၅  ၃,၀၅၄,၉၇၅.၂  ၂,၀၈၈,၉၄၅.၆  ၆၈.၄ 

၁၀ မွန်ြပည်နယ် ၂,၃၄၈,၃၁၆.၅  ၁,၁၇၄,၁၅၈.၃  ၇၁၆,၆၄၀.၅  ၆၁.၀ 

၁၁ ရခင်ိြပည်နယ် ၂,၇၉၇,၈၈၈.၁  ၁,၃၉၈,၉၄၄.၁  ၆၉၄,၉၅၇.၄  ၄၉.၇ 

၁၂ ရနက်နတိ်ငး် ဒသကီး ၁၂,၄၀၇,၁၃၄.၁  ၆,၂၀၃,၅၆၇.၀  ၄,၆၂၂,၀၀၀.၆  ၇၄.၅ 

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် ၃,၉၀၁,၆၄၉.၆  ၁,၉၅၀,၈၂၄.၈  ၁,၁၉၂,၇၇၂.၀  ၆၁.၁ 

၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ၇,၇၇၇,၉၆၂.၅  ၃,၈၈၈,၉၈၁.၂  ၂,၅၁၇,၃၉၉.၅  ၆၄.၇ 

၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ၁,၀၈၅,၃၀၉.၈  ၅၄၂,၆၅၄.၉  ၃၃၂,၈၇၇.၇  ၆၁.၃ 

ဇာစြ်မစ် ။ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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ဇယား  (က-၃)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

က အလိက ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

 (၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ ်ပမှန် ဈးနန်းအရ) 
          (တန်ဖးိ- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
က  

စီမကနိး် 
ရည်မှန်းချက် 

 

နစှဝ်က ် 
ခန ့်မှန်းချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) လပတ ်
အ ကာင်အထည ်
ဖာန်ိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ တစ်မျိုးသားလး၏အသားတင် ၄၉,၈၆၈,၈၁၃.၃  ၂၄,၉၃၄,၄၀၆.၇  ၁၆,၅၂၆,၆၂၇.၄  ၆၆.၃ 

 ထတ်လပမ်နငှ့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး       

၂ လယ်ယာက  ၁၁,၆၃၃,၁၂၈.၃  ၅,၈၁၆,၅၆၄.၁  ၂,၄၅၉,၅၆၇.၂  ၄၂.၃ 

၃ သားငါးက  ၄,၀၈၂,၈၄၄.၆  ၂၀,၄၁၄,၂၂.၃  ၁,၉၂၄,၃၀၁.၇  ၉၄.၃ 

၄ သစ် တာက  ၁၄၉,၃၂၃.၈  ၇၄,၆၆၁.၉  ၃၉,၆၀၄.၇  ၅၃.၀ 

၅ စွမ်းအင်က  ၇၀,၉၉၈.၉  ၃၅,၄၉၉.၄  ၃၀,၅၄၆.၉  ၈၆.၀ 

၆ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၄၁၅,၁၂၆.၈  ၂၀၇,၅၆၃.၄  ၁၅၃,၈၂၈.၆  ၇၄.၁ 

၇ စက်မလက်မက  ၁၀,၇၇၈,၇၃၆.၅  ၅,၃၈၉,၃၆၈.၃  ၃,၁၉၇,၆၁၆.၀  ၅၉.၃ 

၈ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ၅၇၃,၈၀၄.၄  ၂၈၆,၉၀၂.၂  ၂၇၉,၁၀၀.၃  ၉၇.၃ 

၉ ဆာက်လပ်မက  ၂,၄၉၉,၉၀၇.၃  ၁,၂၄၉,၉၅၃.၇  ၈၁၈,၀၄၄.၄  ၆၅.၄ 

၁၀ ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၆,၂၀၅,၈၅၄.၁  ၃,၁၀၂,၉၂၇.၁  ၂,၇၁၇,၈၄၆.၃  ၈၇.၆ 

၁၁ ဆက်သွယ် ရးက  ၁,၅၄၇,၇၂၅.၁  ၇၇၃,၈၆၂.၆  ၉၇၀,၅၆၇.၂  ၁၂၅.၄ 

၁၂ ငွ ရး ကး ရးက  ၁၀၃,၀၇၁.၄  ၅၁,၅၃၅.၇  ၅၅,၉၃၁.၅  ၁၀၈.၅ 

၁၃ လူမ ရးနှင့်စီမခန ့်ခွဲ ရးက  ၁,၁၄၄,၂၉၆.၀  ၅၇၂,၁၄၈.၀  ၅၀၇,၁၇၆.၀  ၈၈.၆ 

၁၄ ငှားရမ်းခနှင့်အြခား ဝန် ဆာင်မက  ၁,၁၁၉,၆၇၃.၆  ၅၅၉,၈၃၆.၈  ၅၄၀,၀၇၅.၂  ၉၆.၅ 

၁၅ ကန်သွယ်မက  ၉,၅၄၄,၃၂၂.၅  ၄,၇၇၂,၁၆၁.၂  ၂,၈၃၂,၄၂၁.၄  ၅၉.၄ 

ဇာစြ်မစ် ။ စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  
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ဇယား  (က-၄)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် နှင့ ်ပထမ (၆) လပတ ်

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ ်ပမှန် ဈးနန်းအရ) 
          (တန်ဖးိ- ကျပ်သန်း) 

 
စဉ် 

 
တိင်း ဒသကးီ/ြပည်နယ် 

စမီကနိး် 
ရည်မှန်းချက် 

 

နစှဝ်က ် 
ခန ့်မှန်းချက် 

(၆) လ 

ပထမ (၆) 
လပတ ်

အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်မတန်ဖိး 

ပထမ (၆) 
လပတ ်
အ ကာင် 
အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ ကချင်ြပည်နယ် ၁,၂၃၇,၂၂၁.၇  ၆၁၈,၆၁၀.၈  ၂၄၃,၅၁၆.၈  ၃၉.၄ 

၂ ကယားြပည်နယ် ၁၇၈,၂၄၈.၀  ၈၉,၁၂၄.၀ ၆၈,၄၀၈.၆  ၇၆.၈ 

၃ ကရင်ြပည်နယ် ၈၆၉,၂၀၃.၈  ၄၃၄,၆၀၁.၉  ၂၄၈,၂၄၉.၃  ၅၇.၁ 

၄ ချင်းြပည်နယ် ၁၇၄,၄၉၇.၆  ၈၇,၂၄၈.၈  ၆၁,၆၉၆.၁  ၇၀.၇ 

၅ စစကိ်င်းတိင်း ဒသကီး ၅,၇၇၅,၀၈၂.၈  ၂,၈၈၇,၅၄၁.၄  ၁,၆၅၁,၁၈၁.၇  ၅၇.၂ 

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကီး ၁,၇၀၃,၀၄၆.၄  ၈၅၁,၅၂၃.၂  ၆၈၀,၃၃၅.၁  ၇၉.၉ 

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ၄,၂၉၈,၅၇၂.၃   ၂,၁၄၉,၂၈၆.၁  ၁,၁၂၉,၀၉၀.၆  ၅၂.၅ 

၈ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၄,၇၈၀,၆၅၁.၆  ၂,၃၉၀,၃၂၅.၈  ၁,၈၆၉,၄၈၃.၅  ၇၈.၂ 

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ၅,၅၂၉,၀၀၄.၅  ၂,၇၆၄,၅၀၂.၃  ၁,၉၇၇,၉၂၉.၁  ၇၁.၅ 

၁၀ မွန်ြပည်နယ် ၂,၁၃၃,၈၄၆.၃  ၁,၀၆၆,၉၂၃.၁  ၆၇၁,၃၈၂.၄  ၆၂.၉ 

၁၁ ရခင်ိြပည်နယ် ၁,၉၁၄,၃၁၈.၈  ၉၅၇,၁၅၉.၄  ၆၂၅,၁၇၉.၁  ၆၅.၃ 

၁၂ ရနက်နတိ်ငး် ဒသကီး ၁,၁၀၇,၉၄၅၀.၁  ၅,၅၃၉,၇၂၅.၁  ၄,၁၇၅,၉၅၅.၅  ၇၅.၄ 

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် ၃,၅၂၃,၄၀၄.၄  ၁,၇၆၁,၇၀၂.၂  ၁,၁၂၂,၃၇၈.၉  ၆၃.၇ 

၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ၅,၆၅၉,၆၃၃.၉  ၂,၈၂၉,၈၁၇.၀  ၁,၆၈၂,၃၇၆.၁  ၅၉.၅ 

၁၅ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ၁,၀၁၂,၆၃၁.၁  ၅၀၆,၃၁၅.၆  ၃၁၉,၄၆၄.၆  ၆၃.၁ 

 

ဇာစြ်မစ ်။ စမီကနိး် ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန  

 

 



 
12 

 

အခန်း(၁) 
 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ 
  

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတ ြမန်မာနိငင် တာအ်စိးရတာဝန်ယူသည့် ၂၀၁၁ ခနစ်ှဧ ပီလမှ စ၍ 

ဒီမိက ရစီစနစ်နှင့် စျးကွကစီ်းပာွး ရးစနစ် ပီြပင်စွာ ပ ပါက်ရနအ်တွက် လိအပ်သည့် 

နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများက ိ အာက် ဖာ်ြပပါ အဆင့် (၄) ဆင်ြ့ဖင့် 

ဆာင်ရက်ွ လျက်ရှိပါသည-်  

 (က) နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

(ခ) လူမ ရးနှင့်စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

 (ဂ) အပ်ချုပ် ရးနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမစနစ ်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

 (ဃ) ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 
 

နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ။  နိင်င တာ်အစိးရ၏ ပထမအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး 

မဟာဗျူဟာြဖစ်သည့် နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမတွင် အမျိုးသားြပန်လည် စည်းလးညီညွတ ်

ရး လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ နိငင် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ အ နြဖင့် 

ြပစ်ဒဏ်ကျခ န သာ အကျဉ်းသားများအား လွတ် ငိမ်းချမ်းသာ ခွင့် ပးြခင်း၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲကိ အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပ ပးနိင်ြခင်း၊ စတတ္ထ မ ို င်ြဖစ် သာ သတင်း၊ 

မီဒီယာအတွက် အကန်အ့သတ်များက ိ ပယ်ဖျက် ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက သတင်းစာ ထတ် ဝခွင့်နှင့် 

ြပည်သူများ၏ဆန္ဒသ ဘာထားများအား ဥပ ဒနှင့်အည ီ ထတ် ဖာ်ခွင့် ပးြခင်း စသည်တိမ့ှာ 

သိသာထင်ရှား သာ ြပာင်းလဲမများ ြဖစ်ပါသည်။ ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခ ဥပ ဒသစ်နှင့်အည ီ

ခတ်စနစ်နှင့် ကိက်ညီြခင်းမရိှ တာ့သည့် ဥပ ဒများကိလည်း ဖျက်သိမ်း ပီး 

ြပင်ဆင်ြပ ာန်းခ့ဲပါသည်။ နိင်င ရး ခါင်း ဆာင်များနှင့်လည်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွဆ့ခ့ဲ ပီး 

မတူညီသည်များကိ ဘးဖယ်၍ တူညီသည်များကိ လက်တဲွ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

တိင်းရင်းသား လက်နက်ကိင် အဖဲွ (့၁၀)ဖွဲ န့ှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ရး သ ဘာတူညီချကက် ိ

လက်မှတ် ရးထိးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် လက်နက်ကိငအ်ဖဲွအ့စည်း အသီးသီးနှင့်  နိင်င ရးအရ 

တွဆ့မများ၊ ငိမ်းချမ်း ရး ဆွး နွးမများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  
 

လူမ ရးနှင့်စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ။ ဒတိယအဆင့်ြပုြပင် ြပာင်းလမဲအြဖစ် လူမ ရး နှင့် 

စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လပ်ငနး်စဉ်များကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိပါ 
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လပ်ငန်းစဉ်များသည ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းများအတွက ်အလျင်အြမန ် အာင်ြမင်မများ 

(Quick-Wins) ရရိှ စရန် ရည်ရွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 

ကာလရှည်တွင် ြပည်သူလူထအကျိုးကိ ရှးရသည့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ (People Centered 

Development) နှင့် ြပညသူ်အားလး ပါဝငခ်စားနိင်သည့် ဖွ ဖ့ိုးမ (inclusive growth) တိ ့

အာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း စ ရးအတွက်ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ ကာလတိ၊ ကာလရှည ်

စမီကနိး်များနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး အစီအစဉ်များကိ ပါင်းစပ် ပးမည် ြဖစ်ပါသည။် 

အစီရင်ခသည့် ပထမ(၆)လပတ် ကာလအတွင်း အာက်ပါလူမ ရးနှင့် စီးပွား ရး ြပုြပင ်

ြပာင်းလဲမများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည-်   

(က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် အစိးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနန်း၊ 

ပင်စင်လစာ နှင့် လပ်ခလစာများ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ အခွန် ကာက်ခမ 

စိစစ်ကပ်မတ် ရး ဘတ်အဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ အနည်းဆး အခ ကး ငွ သတ်မှတ် 

ြခင်း၊ ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်းမှ ပဂ္ဂလိကအာမခ ကမ္ပဏီများအား လပ်ငန်းလပ်ပိင် 

ခွင့် လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း တိကိ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC) များြပန်လည ်

ရွးနတ်ြခင်း လပ်ငန်းအား ၂၀၁၃ခနှစ် ဧပီလ (၁)ရက် နမ့ ှ စတင ်

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် ဥပ ဒသစ် 

အား ြပည် ထာငစ်လတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ်(၁၆)ြဖင့် ၂၀၁၃ခနှစ် ဇူလိင်လ(၁၁)  

ရက် နတွ့င် အတည်ြပု ြပ ာနး်ခ့ဲြခင်း၊ ရန်ကန်နိင်ငြခား ငွ ကး စျးကွက် 

(Yangon Foreign Exchange Spot Market) အား ၂၀၁၃ခနှစ် 

သဂတ်လမှစတင်၍ နိငင်ြခား ငွ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားမ လိင်စင်ရ 

(Authorized Dealer Licence) ဘဏ်များြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ လဲလှယ် ရာင်းဝယ် ရး ဥပ ဒ 

ြပ ာန်းြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်ငတကာ 

အဆင့်အတန်းနှင့် လျာ်ညီ စရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အြပည်ြပည် ဆိင်ရာ ငွ ကး 

ရန်ပ ငွအဖဲွ  ့ (IMF) တိ၏့ နည်းပညာနှင့် ကမ်းကျင်မ အကူအညီများ ရယူ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

(ဂ) နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းများတွင် ငွလဲ ကာင်တာများ ဖွင့်လှစ ် ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။  ပဂ္ဂလိက အာမခ ကမ္ပဏီ (၁၂) ခအား အသက်အာမခ၊ မီး အာမခ၊ 

အလးစ မာ် တာ်ယာဉ ်အာမခ၊ ငွပိ ့ ငွသယ် အာမခ၊ ငွသား လြခုမအာမခ၊ 
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သမာဓိ အာမခ လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်း တိကိ့ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ 

သည်။ 

(ဃ) e-payment စနစ်အား ြမန်မာနိင်ငသားများဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်၍ 

ပိက့န/်သွင်းကန် လိင်စင် လာက်ထားမစနစ် (IELPS) အား အဆင့်လိက် 

ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 
 

 

အပ်ချုပ် ရးနှင့် စီမခန ့ခ်ွဲမစနစ ်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ။ တတိယအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်သည့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရးစနစ်၊ သန်ရ့ှင်း သာ အစိးရ ြဖစ် စ ရး အတွက် 

အပ်ချုပ်မနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငနး်စဉ်များ ရးဆဲွနိင် ရး အတကွ် 

ရည်ရွယ်၍ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအတွက ် အ ြခခ မူ ဘာင်နှင့် အည ီ

အစိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ 

ကိ ၂၀၁၂ ခနှစ ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် နတွ့င် အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ 

ဝန် ကီးဌာနတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွး နွးပဲွတွင် ြမန်မာနိင်င၏ နိင်င ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

များ၊ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနှင့်အတူ အပ်ချုပမ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲရန ်

လိအပ်လာသြဖင့ ်  ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရး စနစ်နှင့် သန်ရ့ှင်း သာ အစိးရြဖစ် ရးအတွက ်

သွက်လက် ထိ ရာက် သာ စီမအပ်ချုပ ် လပ်ကိင်မစနစ်၊ ဆာင်ရွက်ပယန္တရား လပ်ငန်းပိင်း 

ဆိင်ရာနှင့် ပတ်သက် သာ ရးအဖွဲအ့စည်းများတွင် အာက် ြခပိင်းမှစ၍ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 

ြဖစ် စ ရး၊ ဖွဲ စ့ည်းမဆိင်ရာ တိးတက်ြမင့်မား စ ရး၊ ဆာင်ရွက်မစွမ်းရည် ြပည့်ဝ ရး၊ 

ခတ် နာက်ကျ ပီး ဖာင်းပွ န သာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ြပုြပင် ရးများ ဆွး နွးက 

ပါသည်။ ဆွး နွးပွဲ ရလဒ်နှင့် အပ်ချုပ်မနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး အစီအစဉ်များကိ 

တတိယအကိမ် စီမကိန်း ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးတင်ွ တင်ြပအတည် ြပုခ့ဲပါသည်။ 

 ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရးစနစ်နှင့် သန ့ရှ်င်း သာအစိးရ ြဖစ် ပ စ ရး အတွက ်- 

(က) ထိ ရာက်သည့် ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်းနှင့် စွမး်ရည်ြပည့် အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ြခင်း၊ 

(ခ) တာဝန်ယူြခင်းနှင့် တာဝန်ခြခင်း၊ 

(ဂ) တရားဥပ ဒစိးမိးြခင်း၊ 

(ဃ) ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်း၊ 

(င) ကိစ္စရပ်များနှင့် ြပဿနာများကိ မဆိင်းမတွ အလိက်သင် ့တန်ြ့ပန ် ြဖရှင်းြခင်း၊ 



15 

 

(စ) အများပါဝင်ြခင်း၊ အများအား အသိ ပးြခင်းနှင့် တန်ြ့ပန်မ ရယူြခင်း၊ ြပည်သူ ့

အသကိ နား ထာင်ြခင်း၊ 

(ဆ) အများသ ဘာ၊ အများဆန္ဒနှင့်အညီ တရားမတ သာ အပ်ချုပ်မနှင့် စီမ ခန်ခွ့ဲမ 

ရှိြခင်း၊ 

(ဇ) ဘက်လိက်မနှင့် အဂတိလိက်စားမ ကင်းြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက ်ခဲ့ပါသည်။ 

 အစိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည ် တိးတက် စရန်အတက်ွ  

ချမှတ်ခဲ့သည့်လပ်ငန်းစဉ်များမှာ- 

(က) ပ လစီနှင့် ရည်မှန်းချက်များသတမှ်တ်ြခင်း၊ 

(ခ) ဥပ ဒများ ရးဆွဲြခင်း၊ 

(ဂ) ြပာင်းလဲလာ သာ အ ြခအ နနှင့် လိက် လျာညီ ထ ွ ြဖစ်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ ြပ ာန်းြခင်း၊  

(ဃ) စီမကိန်းနှင့်အစီအစဉ်များ ရးဆွဲြခင်း၊ 

(င) အပ်ချုပ်မအလာများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အတိင်း ဌာန 

ဖွဲ စ့ည်းပ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် ကိုးနီစနစ် ြဖတ် တာက်ြခင်း၊ 

(စ) ဗဟိချုပ်ကိင်မ လျာ့ချြခင်း၊ 

(ဆ) တိကျ သာ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ြပ ာန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်နငှ့် 

ြပဿနာများ ြဖရှင်းပိင်ခွင့်သတ်မှတ်ြခင်း၊ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခမ ရှိ စြခင်း၊ 

(ဇ) အစိးရဝန်ထမ်းများစွမ်း ဆာင်ရည ်ြမင့်မား ရးအတွက် လ့ကျင့် ပျိုး ထာင်ြခင်း၊ 

(ဈ) ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်း(အထက်မှ အာက်၊ အာက်မှအထက်၊ ဘးတိက်)၊ 

(ည) ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည။်  

 စီမကိန်းများကိ ရးဆွဲရာတွင ် ြပည်သူဗဟိြပု၍ ြပည်သူအများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ 

အာက် ြခမှ တင်ြပသည့် ဒသန္တရ စီမကိန်းများကိ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှပါသည်။ 

ဒသတွင ် အဓိကကျသည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်စမီကိန်း၊ မို ြ့ပစီမကိန်း၊ မို န့ယ်ဖွ ဖ့ိုးမ 

စီမကိန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ရးဆဲွ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးအတွက် ဌာနဆိင်ရာ 

ကိယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင ် ကိယ်စားလှယ်များ၊ မို မ့ိ မို ဖ့များ ပါဝင်သည့ ်

စီမကိန်း ရးဆဲွ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်ကိ ဖွဲ စ့ည်း ပီး ဆာင်ရွက်လျက ်
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ရိှပါသည်။ မို န့ယ်ဖွ ဖ့ိုးမ စီမကိန်းများကိ ရးဆွဲရာတွင်  လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ၏ 

အကဉာဏ်များကိ ရယူ ဆာင်ရွက်ပါသည။်  
 

ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ။ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက ်

အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငနး်များ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ဗဟိဌာနက ိ ဖွင့်လှစ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငစီးပွား ရး၏ အဓိက အသက် သွး ကာြဖစ် သာ အ သးစားနှင့် အလတ်စား 

လပ်ငန်းများအား ထိ ရာက်စွာ ကူညီ ထာက်ပ့အား ပးနိင် ရး၊ အာင်ြမင် သာ အ သးစား၊ 

အလတ်စား လပ်ငန်းများ ြဖစ် ပ လာ ရး၊ အ သးစား အလတ်စား လပ်ငန်းများမှ အကီးစား 

လပ်ငန်းများသိ ့ ကူး ြပာင်းချဲ ထွ့င်လာနိင် စရန် ထာက်ပ့ကူညီ ပးနိင် ရး တိအ့တွက် 

ထဗိဟိဌာနမှ အ ထာက်အကူ ပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ပဂ္ဂလိကစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများအား အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စနိင်ရန်အတွက် ရန်ကန် မို တွ့င ်

သက်ဆိင်ရာဌာနများပါဝင် သာ “One Stop Service for Investment” အဖဲွက့ိ ဧ ပီလ ၁၀ 

ရက် နက့ ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ ပဂ္ဂလိကဘဏ် (၂၀)မှ  နိင်ငတစ်ဝှမ်း 

ဘဏ်ခွဲ ပါင်း ၅၉၂ ခဖွင့်လှစ်ထားရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆) လအတွင်း ဘဏ်ခွဲ 

၁၀၇ ခ အသစ်တိးချဲ  ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး ဘဏ်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 နိင်ငြခားဘဏ ် ကိယ်စားလှယ် ရးခဲွများနှင့် နိင်ငြခား ငွ ရး ကး ရး ကမ္ပဏီ 

ကိယ်စားလှယ်ရးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းများတွင် ငွလဲ 

ကာင်တာများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက အာမခ ကမ္ပဏီ (၁၂) ခအား အသက်အာမခ၊ 

မီး အာမခ၊ အလးစ မာ် တာ်ယာဉ် အာမခ၊ ငွပိ ့ ငွသယ် အာမခ၊ ငွသား လြခုမအာမခ၊ 

သမာဓိ အာမခ လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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အခန်း(၂) 

မက်ခရိစီးပွား ရးအ ြခအ န 

ကမ္ဘာ့စီးပာွး ရးအ ြခအ န 

 ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးအ ြခအ နကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ၃ ရာခိငန်န်း တိးတက်မည်ဟ 

World Economic Outlook-2013 အရ ခန်မ့ှန်းခဲ့ သာ်လည်း  ြပည်တွင်းဝယ်လိအား 

နည်းပါးလာြခင်း၊ ဥ ရာပသမဂ္ဂ နိင်ငများအတွင်း အချိန်ကာြမင့်စွာ စီးပွား ရး ကျဆငး် 

နြခင်း၊ ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ စီးပွား ရး တိးတက်မအလားအလာ နည်းပါးလာြခင်း၊ အ ကး 

များ ြပန်လည် ပးဆပ်မ နှး ကွးလာြခင်း၊ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ အ ြခအ နများ တငး်ကျပ် 

လာြခင်း တိ ့ ကာင့် ကမ္ဘာ့စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတကမ် နှး ကွးလာ ပီး  ၂.၇၅ ရာခိင်နန်းသာ 

တိးတက်မည်ဟ မာ်မှန်းခဲ့ပါ သည်။  
 

ပံု (၂-၁ ) တစ်ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ ဂျီဒီပီ ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်မှု (ရာခုိင်နှုန်း) 

 
ဇာစ်မြ စ် ။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိငု်ရာေငွေကြ းရန်ပုံေငအွဖွ့ဲ   

ကမ္ဘာ့စးီပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ နှး ကွးလျက်ရိှ သာ်လည်း စီးပွား ရး 

ထွန်းသစ်စ နိင်ငများတွင် တိးတက်မများ ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိငင်၏ 
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ဖွံ့ ဖြ ို းြပးီနိုင်ငံများ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ စီးပွားေရးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ
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စီးပွား ရး အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၃ခနှစ်၊ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ၇.၆ ရာခိင်နနး် တိးတက်ခ့ဲ 

ပါသည်။ ဟာင် ကာင်တွင ် ၂၀၁၃ ခနှစ် ပထမ(၆)လပတ၌် တည် ငိမ် သာဝင် ငွနငှ့် 

အလပ်အကိင်ရရှိမ အ ြခအ နများ ြဖစ် ပ ြခင်း ကာင့် ပဂ္ဂလိက စားသးမ၊ ြပည်တွင်း 

ဝယ်လိအားနှင့် ရင်နှီးြမုပ်နှမများ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ထတ်လပ်မနှင့ ်

စစ ပါင်း ပိက့န်များ တိးတက်လာပီး ဂျီဒီပီတိးတက်မနန်း ၃.၁ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ 

ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ် တစ်နှစ်လး အတွက် စီးပွား ရး အ ြခအ နကိ ၂.၅ ရာခိင်နန်း မ ှ    

၃.၅ ရာခိင်နန်း အထိ တိးတက် လာ စရန် မ ာ်မှနး်ထားပါသည်။ 

ကိရီးယားသမ္မတနိင်ငသည် ၂၀၁၃ ခနှစ ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ြပည်သူ ့ ရးရာ 

စီမခန်ခ့ွဲမ၊ ပညာ ရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရး၊ စီးပွား ရးဆိင်ရာ 

ဆာင်ရွက်မများ စသည့်အ ရးကီးဆး ဝန် ဆာင်မများ တိးတက်လာြခင်း ကာင့် ဂျီဒီပ ီ

တိးတက်မနန်းမှာ ၂.၃ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၁ ရာခိင်နန်း 

သာ ြဖစ် ပ ခ့ဲပါ သည်။   

 အိန္ိဒယနိငင်သည် ၁၉၅၁ ခနှစမ်ှစ၍ ၂၀၁၃ ခနှစ် တိင် အာင ် နှစ်စဉ် ဂျဒီီပီ 

တိးတက်မနန်း ပျမ်းမအားြဖင့် ၅.၈ ရာခိင်နန်းရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၃ ခနှစ ်ပထမ (၆)လ ပတ်တွင ်

ကန်စည်နှင့် ဝန် ဆာငမ်တန်ဖိးများ၏ ကန်ထတ်လပ်မစရိတ် အ ြပာင်းအလဲများ ကာင့် 

ဂျီဒီပီတိးတက်မနန်းမှာ ၄.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

 

အာဆီယနိင်ငအချို၏့ စီးပွား ရးအ ြခအ န 

 ASEAN Outlook 2013 အရ အာဆီယနိင်ငများ၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမသည် ၂၀၁၂ 

ခနှစ်တွင ်ယခင်နှစ်ကထက ်၅.၇ ရာခိငန်န်း ပိမိတိးတက်ခ့ဲပါသည်။ က မ္ဘာဒီးယား၊ လာအိ၊ 

ြမန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိင်ငတိတွ့င် တိးတက်မနန်း ၅.၃ ရာခိင်နန်းရရှိခဲ့ ပီး အင်ဒိနီးရှား၊ 

မ လးရှား၊ ဖိလစ်ပိင်၊ စကာပူနှင့် ထိငး် စသည့် အာဆီယ(၅)နိင်ငတိတွ့င် ၅.၈ ရာခိင်နန်း 

ပိမိတိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း အာဆီယ(၅)နိင်င တိသ့ည် ယခနှစ် ပထမ(၆)လပတ ်အတွငး် 

၅.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ဖိလစ်ပိင်နိင်င နှင့် ထိင်းနိင်ငတိတ့ွင် စီးပွား ရး 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ အခွင့်အလမ်း ကာင်းများ ရရိှ ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ 

 ထိင်းနိင်ငသည ် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ပထမ (၃)လပတ်တွင ် စီးပွား ရးတိးတက်မ ၅.၄ 

ရာခိင်နန်း ရှိခဲ့ သာ်လည်း ဒတိယ (၃)လပတ်တွင် ၂.၈ ရာခိင်နန်းသာ တိးတက်ခဲ့ပါ သည်။ 

ထိ ့ ကာင့် ကျန်ရှိ နသည့် (၆)လတွင် စီးပွား ရးအလားအလာ တိးတက် ကာင်းမွန် စ 
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ရးအတွက ်အစိးရမှ ထာက်ပ့အား ပး ဆာင်ရွက် ရး၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးတက် စသည့် 

ဆွဲ ဆာင်မများ ဖန်တီး ပး ရး၊ ြပည်တွင်းဝယ်လိအား ြမင့်မားလာ စ ရးနှင့် ခရီးသွား 

က  တိးတက်မ ြမင့်မား စ ရးတိကိ့ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ဗီယက်နမ်နိင်ငသည် ၂၀၁၃ခနှစ်၊ ပထမ (၆)လအတွင်း GDP တိးတက်မနန်း ၄.၉ 

ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၂.၄ ရာခိင်နနး်သာ ရှိသြဖင့် (၁၀)နှစ ်

တာကာလအတွင်း အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ အစိးရ၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမ ထိန်းချုပ် ရး၊ 

မက်ခရိစီးပွား ရး တည် ငိမ် ရးနှင့် သင့်တင့် သာ စီးပွား ရးတိးတကမ် ရရိှ ရး ရည်မှန်း 

ချက်များ အာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။ 

က မ္ဘာဒီးယားနိင်ငသည် ၂၀၁၃ခနစှ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဂျီဒပီီတိးတက်မနန်း  

၇.၆ ရာခင်ိနန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ငွ ကး ဖာင်းပွမကိ ထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲရာ 

၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ၃ ရာခိင်နန်း ဝန်းကျင်သာရိှခဲ့ပါ သည်။ ငွလဲလှယ်နန်းမှာလည်း တည်ငိမ ်

လျက် ရိှပါသည်။  

လာအိနိင်ငသည ် ၂၀၁၃ ခနစ်ှ၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဂျီဒီပီတိးတက်မနန်း ၈ 

ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ စိက်ပျို း ရးနှင့် ခရီးသွားလာ ရး လပ်ငန်းများမှ နိင်ငြခား 

ဝင် ငွ အများဆး ရရိှခ့ဲ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လာအ ိ

နိင်င၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၆.၉ ရာခိင်နန်းြဖစ်သည်။   

 

ြမန်မာမက်ခရိစီးပွား ရးအ ြခအ န 

 စီမကိန်းများချမှတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ြပည်သူများ အမှန်တကယ် 

လက် တွခ့စားနိင်သည့် တိးတက်မကိ ရရှိနိင် စရန ် ဆာင်ရွက်သကဲ့သိ ့ နိင်င တာ ်

သမ္မတကီးမှ ဦးစား ပးက  (၇) ခ ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လမ်းညန်ခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းလပ်ငန်းစဉ် များမှာ- လပစ်စ်မီး၊ သာက်သး ရ၊ စိက်ပျို း ရး၊ အလပ်အကိင် ရရှိ ရး၊ 

ခရီးသွားလပ်ငန်း၊ ငွ ကးလပ်ငန်းနှင့် ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လအတွင်း စျးနန်းတည် ငိမ်မ ရရိှ ရး၊ ြပည်ပ 

ကန်သွယ်မတွင် လြခု ချာ မွ ့ စ ရး၊ စီးပွား ရးတည် ငိမ် စ ရး၊ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

စ ရးအတွက် မက်ခရိစီးပာွး ရးဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။ 
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အဓိက ေဆာင်ရွက်ခ့ဲမှုများ 

ဧပြ လီ -အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်း၊ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်ခများတိုးမြ ှင့်သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

-နိုင်ငံခြ ားေငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC)များကို  ပြ န်လည် ေရွးနှုတ်ခြ ငး် လပုင်န်းအား 

၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြ လီ (၁)ရက်ေန့မှ စတင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

ေမလ -အခွန်ေကာက်ခံမှု စိစစ်ကြ ပမ်တ်ေရး ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 

 -အမျို းသား သဘာဝေဘး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကို ဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 

 -ေမြ လွတ်၊ေမြ လပန်ငှ့် ေမြ ရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲေရးနည်းဥပေဒများကို  ပြ ငဆ်ငသ်ည့် နည်းဥပေဒ ထတ်ုပြ န်ခြ င်း၊ 

-ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းလပု်ပိုင်ခွင့် လုိင်စင် ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ 

ဇွန်လ -အနည်းဆုံးအခေကြ းေငွသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

- မြ န်မာနိုင်ငံ  ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲေရးလပုင်န်းစဥ်ကို အေထာကအ်ကေူပးေရးအတွက်  မြ နမ်ာ-အီးယဖူိုရမ်ကို 

ကျင်းပခြ ငး်၊ 

-အေရှ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး ဖိုရမ် (World Economic Forum on East Asia   2013) ကျင်းပခြ င်း၊ 

ဇူလိုင်လ -ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်းခြ ငး်၊ 

- မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဥပေဒသစ်အား  ပြ ည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်(၁၆) ဖြ င့် ၂၀၁၃ခုနှစ် 

ဇူလိုင်လ(၁၁)  ရကေ်န့တွင် အတည်ပြ ုပြ ဋ္ဌာနး်ခဲ့ခြ ငး်၊ 

 သြ ဂတ်ုလ-Good Local Governance and People Centered Services နိုင်ငံေတာ်အဆင့် အလပ်ုရုေံဆွးေနးွပဲွ 

ကျင်းပခြ ငး်၊ 

 -ရန်ကုန်နိုင်ငံခြ ားေငေွကြ းေစျးကွက်(Yangon Foreign Exchange Spot Market)အား ၂၀၁၃ခုနှစ် 

 သြ ဂုတ်လမှစတင်၍ နိုင်ငံခြ ားေင ွ  ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမှု လိုင်စင်ရ (Authorized Dealer Licence) 

ဘဏ်များဖြ င့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ 

စက်တင် -ေကျးလက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ေသာက်သုံးေရ ရရှိေရး ေကာ်မတီဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 

ဘာလ -အဂတိလိုက်စားမှု တုိက်ဖျကေ်ရး ဥပေဒအာဏာတည်သည့် ေန့ရက ်သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 -ဥပေဒပြ ုေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဖွဲ့ စည်းခြ ငး်၊ 
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ပ(၂-၂)တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မနှင် ့ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး 

(နှစ်အလိက် စျးနန်း) 

 

               ဇာစ်ြမစ်။   စီမကိန်း ရးဆွဲ ရး ဦးစီးဌာန 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်းအသားတင ်ထတလ်ပမ် 
နှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကျပ ်
၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅ သန်း ရရိှရန ် ရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့ရာ ကျပ ် ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀ သန်း 
ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှနး်ချက် ၏ ၆၅.၇ ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိငခ့ဲ် ပးီ 
တစ်နှစ်လးအတွက် ပျမ်းမရည်မှန်းချက် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်းထက် လျာ့နည်းခဲ့ ပီး ၁၀.၇ 
ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။  
 လယ်ယာက ကီး အ နြဖင့် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ကျပ် 
၈,၈၆၄,၆၅၉.၂ သန်း   နှင့် ၇.၁ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ ရရိှရန် ရည်မှန်းချက်ထားရိှခ့ဲရာ ကျပ် 
၄,၈၁၂,၀၂၀.၂ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၅၄.၃ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး  ၅.၄ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  

 စက်မက ကီး အ နြဖင့် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ကျပ် 
၉,၉၉၉,၈၄၂.၃ သန်း   နှင့် ၂၉.၁ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲ ရရိှရန် ရည်မှန်းချက်ထားရိှခဲ့ရာ ကျပ ်
၆,၅၀၇,၃၉၈.၇ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၅.၁ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး  ၁၃.၃ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  
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 ဝန် ဆာင်မက ကီး အ နြဖင့ ် နစှ်အလိက် စျးနန်းများအရ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

ကျပ် ၁၀,၇၅၉,၉၇၅.၀ သန်း   နှင့် ၁၂.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ ရရိှရန ် ရည်မှန်းချက ်

ထားရှိခဲ့ရာ ကျပ် ၈,၁၄၁,၂၈၆.၁ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၅.၇ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး  ၁၁.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  
 

ဂျီဒီပ ီတိးတက်မ ခန်မ့ှန်းချက်များ 

(ပ ၂-၃ ) ဂျီဒီပ ီတိးတက်မ ခန်မ့ှနး်ချက်များ (၂၀၁၃ ခနှစ)် 

 
ဇာစ်ြမစ်။ ADB December 2012, McKinsey Global Institute 2013, 

Multidimensional review of Myanmar vol-1 (OECD- 2013) 

 အာရှဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ် (ADB) က ြမန်မာ့စီးပွား ရးသည ်  ဥ ရာပ စျးကွက ်

ရရှိလာြခင်း၊ ဘ ာ ရး စျးကွက်တွင် ပဂ္ဂလိက ပါဝင်ခွင့် ပးြခင်း၊ ခရီးသွားလပ်ငန်း 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာြခငး်၊ သဘာဝဓာတ် ငွ မ့ျား တင်ပိ ့ ရာင်းချနင်ိြခင်းနှင့် ဆက်သွယ် ရး 

လပ်ငန်းများတွင် နိင်ငြခား ကမ္ပဏီ ( ၂ ) ခ မ ှထပ်မ ဆာင်ရွက်လာြခင်းတိ ့ ကာင့် ၆.၅ 

ရာခိင်နန်း တိးတက်မည်ဟ ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ 

 စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုးမပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ  ့ (OECD) က ြမန်မာ့စီးပွား ရးသည ်

ြမဆီ ကာင်း သာ ြမယာများရိှြခင်း၊ ငယ်ရွယ် သာ လပ်သားများရိှြခင်း၊ ပထဝအီ န 

အထား ကာင်းမွန်ြခင်း၊ ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ် ပါများြခင်း၊ သဘာဝအရင်းအြမစ် 

ကယ်ဝြခင်း တိ ့ ကာင့် ၇.၇ ရာခင်ိနန်းတိးတက်မည် ဟခန ့်မှန်းထားပါသည်။  



 

 M

စိက်ပျို း

ငွ ကးလ

ပါသည်။
 

ပု ံ ၂-၄  စီ

 

ဇာစ်ြမစ်။  

ဈးနနး်မ

 ၂
အသား၊ 
ဈးနန်းမ
လာခဲ့ရာ 
ြမင့်တက်
ပါဝင် သ
ထတ်လပ်
တိးလာြခ
ဒ လာ 
အ ရးပါ
 

 

 

၀.

၂၀.

၄၀.

၆၀.

၈၀.

၁၀၀.

ဝန် ဆ

(ရာခုိင်နှုန်

McKinsey 

ရး၊ အ ြခခ

လပ်ငန်း တိ

 

စီးပွားေရးက

  စီမကနိ်း ရးဆ

များနှင့် ငွ

၀၁၃ ခနှစ် 
 ငါး၊ ငရတ်
များ ြမင့်တ
 စက်တင်

က်လာရြခင်းမှ
သာ  အစား
ပမ်နိမ့်ကျြခင
ြခင်းတိအ့ြပင်
 စျးနန်း ြမ
သာ အ က

စီမကိန်းရည်မှန်း

၂၉.၉

၃၃.၈

၃၆.၃

ဆာင်မက ကီး

နး်) 

 Global 

ခအ ဆာက်

တိက့ိ ဆာင်ရွ

က ကီးများ၏

ဆွဲ ရး ဦးစးီဌ

ကး ဖာင်း

 ပထမ (၆)
တသ်ီး ြခာက်
တက်လာပးီ 
ဘာလတွင် 
မာှ  စားသ
အစာအပ်စ 
င်း၊ သဘာ
င ် စျးကွက်
ြမင့်မားလာြခ
ကာင်းတစ်ရပ

းချက် အ ကာင်အ

၉

၈

၃

စကမ်က ကီး

Institute 

အဦ၊ စွမ်းအ

ရွက်နိင်ပါက

၏ ပါဝင်မှုအ

ဌာန 

ပွမနန်း 

)လတွင ် အ
က်၊ ကက်သွန

 ငွ ကး
 ပျမ်းမ  
းသူ စျးဆန
 ကန်ပစ္စညး်
ာဝ ဘး အ
တွင်ြဖစ် ပ
ြခင်းသညလ်
ပ ်ြဖစ်ပါသည

အထည် ဖာ်နိင်မ

၂၄.၇

၃၃.၄

၄၁.၉

လယ်ယာက
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က ြမန်မ

အင်၊ သတ္တ ု၊

က ၈.၀ ရာခိ

အချိုးအစား 

 

ြခခ စားက
နနီ်၊ ကက်သ
ဖာင်းပွမနန်
၅.၈ ရာခိ

နန်း တွက်ချ
းများ၏ စ
အန္တရာယ်မျာ

 န သာ 
လည်း ငွ က
ည်။  

ကီး

စီးပွာ
၂၀၁
ရာခိ
လယ်
ရည်မ
က
၃၃.၄
ရာခိ
ပါဝင်
မိဘိင
လပ်င
ခ့ဲြခင်
လာြ
တိ ့

မာ့စးီပွား ရး

 ခရီးသွားလ

ခိင်နန်း တိး

ကန်များ ြဖစ်
သွန်ြဖူ၊ ပဲအ
းမှာလည်း 
ခိင်နန်း ြဖ
ချက်ရာတွင် 
စျးနန်း ြမင့်တ
း ကျ ရာက
ငွလဲလှယ် န

ကး ဖာင်းပွ

ား ရးက ကီးမျ
၃-၂၀၁၄ ဘ ာန
င်နန်း၊ စက်မက

ယ်ယာ က ကီး
မှန်းခဲ့ရာ ပထ
ကီးတွင် ၄၁.၉

၄ ရာခိင်နန်း၊ 
င်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ 
င်မ အချိုးအစာ
င်းဖန်းနှင့် အ
ငန်းများ၊ ငွ ရး
င်း၊ လစာနန်း၊ ပ
ြခငး်၊ ခရီးသွားလ
ကာင့် ြဖစ်ပါသည်

းသည ် ကန်

လပ်ငန်း၊ ဆ

တက်နိင်မည

စ်သည့် ဆန်
အမျိုးမျိုးနင့်ှ
တြဖည်းြဖည

ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသ
အချိုးအစာ
တက်လာြခင
က်ြခင်း၊ ရ
နန်းထားအရ
ပွမနန်း ြဖစ်

များ၏ ပါဝင်မအ
နှစ် ဝန် ဆာင်မ က
က ကီး တွင် 
တွင် ၂၉.၉ ရာခိ
မ (၆)လပတတ်
၉ ရာခိင်နန်း၊ စ
လယ်ယာ က

 ပါသည်။ ဝန် ဆ
ား ြမင့်မားရြခင်
အင်တာနက်စ သာ
း ကး ရး လပ်င
ပင်စင်လစာနှင့် လ
လပ်ငန်းပိမိ ဖွ ဖ့ိ
ည။် 

န်ထတ်လပ်မ

ဆက်သယ်ွ ရ

ည်ဟ ခန ့မ်ှန်

န်၊ စားသးဆီ
င့် စကသ်းဆ
ည်း ြမင့်မာ

သည်။ ထသိ
ား အများဆ
င်း၊ ကနစ်ည
ရင်းနှီးြမုပ်နှ
ရ အ မရိက
ပ ရြခင်း၏

ချို းအစား အ နြ
က ကီးတွင် ၃၆
၃၃.၈ ရာခိင်န
ခိင်နနး် ြဖစ် ပ
တွင် ဝန် ဆာ
စက်မက ကီးတ

ကီးတွင် ၂၄
ဆာင်မက  ကီး
င်းမှာ နိင်င တ
ာ ဆက်သွယ်
ငန်းများ ဆာငရွ်
လပ်ခများ တိးတ
ဖို းတိးတကလ်ာြခ

မ၊ 

ရး၊ 

န်း 

ဆီ၊ 
ဆ ီ
ား 
သိ ့
ဆး 
ည် 
မ 
န် 
၏ 

ြဖင့် 
၆.၃ 
နန်း၊ 
ရန် 
ာင်မ 
တွင် 
၄.၇ 
း၏ 

တာ်မှ 
ရး 

ရွက် 
တက် 
ြခင်း 



 

ပ(၂-၅)ဧည

ဇာစ်ြမစ်။  

ပ(၂-၇)က

ဇာစ်ြမစ်။  

ပ (၂-၉)တ

ဇာစ်ြမစ်။  

 

၇၀၀.၀၀

၇၅၀.၀၀

၈၀၀.၀၀

၈၅၀.၀၀

(ကျပ်)

၂

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0

က
ချ
င်

(%)

ည့်မထဆန် ဈ

  ဗဟိစာရင်းအ

လားပဲြခမ်း ဈ

  ဗဟိစာရင်းအ

တိင်း ဒသက

  ဗဟိစာရင်းအ

၇၅
၅.
၀၀

၇၅
၇.
၂၁

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ
ဧည့်မထဆ

(တ
က
ချ
င

က
ယ
ား

က
ရင် ချ
င်း

စစ်
ကို
င်း

ေငွေကြ းေဖာင်း

ပျမ်းမျှေငွေကြ းေ

းနန်းအ ြခအ

အငး်အဖွဲ  ့

ဈးနန်းအ ြခအ

အငး်အဖွဲ  ့

ကီးနှင့် ြပည်

အငး်အဖွဲ  ့

၇၇
၄.
၁၆

၇၉
၀.
၅၇

၈၀
၁.
၅၁

ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပ
ဆန်ေဈးနှုန်းအေခြ အ
တစ်ပြ ည်ေစျးနှုန်း) 

 

ု
တ
န
င်္
သ
ာရီ ပဲခူ
း

မေ
ကွ
း

မန
္တေလ
း ်

ပွမှုနှုန်း (စက်တင်ဘ

ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (စက်

န               

အ န              

ညနယ်အလိက်

၈၀
၉.
၈၉

(လ)

ပတ်ကုန်အထိ
အေန 

မွန် ရခို
င်

ရန်
ကု
န်
ရှမ်
း

ဧရ
ာဝ
တီ

ဘာလ)

က်တင်ဘာလ)
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       ပ(၂-၆) ြ

    

       ပ(၂-၈)

   

က် ငွ ကး

 

၃၄၀၀.၀၀

၃၅၀၀.၀၀

၃၆၀၀.၀၀

၃၇၀၀.၀၀

၃၈၀၀.၀၀

၃၉၀၀.၀၀

၂

(ကျပ်)

ဧရ
ာဝ
တ

 

ကချင်ြ

နယ်၊ 

တိတ့ငွ်

သည်။

 

ြမပဆဲီ ဈးနန်

ငွ ကး ဖာငး်

ဖာင်းပွမနန်

၀

၀

၀

၀

၀

၀

၃၅
၇၃

.၅
၇

၃၅
၈၆

.၂
၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှ
ြမပဲဆ ီ

(တစ်ပိ

)

ြပည်နယ်၊ ခ

ရှမ်းြပည်နယ

င ် ငွ ကး ဖ

 

းအ ြခအ န  

ပမွနနး်  

နး် 

၃၆
၂၈

.၅
၇ ၃၇

၉၀
.၄
၈

နစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်
ဈးနန်းအ ြခအ န  
ပိသာ စျးနန်း)

ချင်းြပည်နယ်

ယ် နှင့် ဧ

ဖာင်းပွမနန်း 

 

၃၈
၉၆

.၀
၀

၃၈
၇၂

.၅
၇

ကန်အထ ိ

(လ)

ယ်၊ ရခိငြ်ပည်

ဧရာဝတီတိင်း

 ြမင့်မား နပါ

 

 

ည ်

း 

ါ 
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ပ (၂-၁၀) နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နနး် 

 

 ဇာစ်ြမစ်။   ြပည် ထာင်စ ြမနမ်ာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ် ၊ ြမန်မာ့နိင်ငြခားကန်သွယ်မဘဏ်  

 နိင်ငြခား ငွလဲနန်းက ိ ၂၀၁၂ ခနှစ ် ဧ ပီလ(၁)ရက် နမ့ှစ၍ နန်းရှင်စနစ်ြဖင့် 

တရားဝင ် ရာင်းဝယ်ခွင့် ြပုခဲ့ရာ ငွလဲလှယ်နန်းမှာ ၂၀၁၃ခနှစ် ဧ ပီလတွင ် အ မရိကန် 

တစ် ဒ လာ ၈၉၀ ကျပ် မှ စက်တင်ဘာလတွင ်အ မရိကန် တစ် ဒ လာလင် ၉၇၃ ကျပ ်ရှိခဲ့ 

ပါ သည်။ ဧ ပီလမ ှ ဇွန်လအထိ ငွလဲလှယ်နန်း ြမင့်တက်ခ့ဲ သာ်လည်း ဇွန်လ နာက်ပိင်း 

တွင် ငွလဲလှယ်နန်းမာှ  ၉၇၀  ကျပ် ဝန်းကျင်တွင် ရှိပါသည်။ 

 

ပ(၂-၁၁) ငွ ကးပမာဏ 
         

 

ဇာစ်ြမစ်။   ြပည် ထာင်စ ြမန်မာနင်ိင တာ် ဗဟိဘဏ်  

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၃)လပတ် 
၏ ြမန်မာနိင်င ငွ ကး ပမာဏမှာ 
၈,၇၅၁,၆၂၃သန်း၊ ကျပ ် ၈,၇၃၃,၃၇၃ 
သန်း နှင့်၊ ကျပ ် ၈,၇၅၄,၈၂၈ သန်း 
အသီးသီး ရိှပါသည်။ ဘဏအ်ပ် ငွ 
အ နြဖင့် ဧ ပီလ တွင် ငွ ကးပမာဏ၏ 
၂၅.၅ ရာခိင်နန်း၊ မလတွင် ၂၆.၈ 
ရာခိင်နန်းနှင့် ဇွန်လတွင် ၂၈.၅ ရာခိင်နန်း 
ရိှပါသည။်  
 

(လ) 

(ကျပ်သန်း) 

(ကျပ်) 

၈၄၀

၈၆၀

၈၈၀

၉၀၀

၉၂၀

၉၄၀

၉၆၀

၉၈၀

၁၀၀၀

ဧပြ ီ  ေမ ဇွန် ဇလုိူင်  သြ ဂုတ် စက်တင်ဘာ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အေမရိကန်တစ်ေဒါ်လာ နှင့်
 မြ န်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်နှုန်း

၀
၁၀၀၀၀၀၀
၂၀၀၀၀၀၀
၃၀၀၀၀၀၀
၄၀၀၀၀၀၀
၅၀၀၀၀၀၀
၆၀၀၀၀၀၀
၇၀၀၀၀၀၀
၈၀၀၀၀၀၀
၉၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀

ဧပြ ီ  ေမ ဇွန်
လှည့်လည်သုံးစွဲေင ွ(ကျပသ်နး်)

ဘဏ်အပ်ေငွ (နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်)

ဘဏ်အပ်ေငွ (ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ)်

 ေငွေကြ းပမာဏ
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ပံု (၂-၁၂) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နုိင်ငံပုိင်၊ သမဝါယမပုိင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှု 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ပ (၂-၁၃) ပဂ္ဂလကိရငး်နှီးြမုပန်မှတနဖ်းိ 

 

ဇာစ်ြမစ်။   စီမကိန်း ရးဆွဲ ရး ဦးစီးဌာန  
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် နိုင်ငံပိုင်အခန်းမှ ပထမ(၆)လပတ်တငွ် ကျပ် ၂,၄၆၄,၄၁၂.၀ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပန်ှံ ရန် 
လျာထားခ့ဲသည့်အနက် ကျပ် ၁,၃၈၇,၀၃၁.၁ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံခဲ့သဖြ င့် လျာထားချက်၏ ၅၆.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ 
သမဝါယမပိုင်အခန်းတွင် ကျပ် ၈၃၆.၉ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပန်ှရံန် လျာထားခဲ့ရာ ကျပ် ၈၆၃.၆ သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံခဲ့သဖြ င့် 
၁၀၃.၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အခန်း တွင် ကျပ် 7,206,083.9 သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရန် လျာထားခဲ့ရာ ကျပ် 
7,602,515.0 သန်း ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ ခဲ့သဖြ င့် 105.5 ရာခိုင်နှုန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင် 
၁၀၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 
နိုင်ခဲ့ခြ င်းမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အခန်း ရင်းနီှး မြ ှု ပ်နှံမှု 
ပုိမို ဖွံ့ ဖြ ို းလာေစရန်  အခွန်အေကာက်နှင့် 
ကုန်သွယ်မှု အတားအဆီး ေဖြ ေလျာ့မှုများ၊ 
ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရန ် ဆွဲေဆာင်မှုများ၊ အခွင့်အလမ်း 
ေကာင်းများ ဖန်တးီ ေပးနိုင်ခဲ့မှုများေကြ ာင့် 
ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုများပိုမို တိုးတက်လာခဲ့ 
သဖြ င့် ပထမ(၆)လအတွင်း ကျပ် 7,602,515.0  
သန်း  ဖြ စ်ေပါ်ခဲ့ပါ သည်။ 

 



 

ပ (၂-၁၄

 

ဇာစ်ြမစ်။  
 

 

ပ (၂-၁၅
 

 

ဇာစ်ြမစ်။  

 

) လပ်ငန်း အ

  ရင်းနှီးြမုပ်နှ

) လပ်ငန်း အ

  ရင်းနှီးြမုပ်နှ

အမျိုးအစား

မ နှင့် ကမ္ပဏီ

အမျိုးအစား

မ နှင့် ကမ္ပဏီ

အလိက် ြမန်

များညန်ကား

 အလိက ်နိင

များညန်ကား
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နမ်ာနိငင်သာ

  

မ ဦးစီးဌာန  

င်ငြခား ရင်း

 

မ ဦးစီးဌာန  

 
 
၂၀၁၃-

တွင ် ြမ

ခွင့်ြပုခဲ

စက်မလ

လပ်ငန်

လပ်စ

အ ဆာ

(၁)ခနှ

တိြ့ဖစ်

ြမုပ်နှမ

သည။်

 

၂၀၁၃-
နိင်ငြခ
ခဲ့ သာ
စက်မလ
လပ်ငန
ရးလ
လယ်ယ
အ ဆာ
(၂)ခနှ
တိြ့ဖစ်
ြမုပ်နှမ
သည။်

ား ရင်းနှီးြမု

းနှီးြမုပ်နှမ  

-၂၀၁၄ ဘ

ြမနမ်ာနိင်ငသာ

ခဲ့ သာ လပ်ငန

လပ်ငန်း (၁၄

နး် (၆)ခ၊ ဆာ

စဓ်ါတ်အား 

ဆာက်အအ တ

နင် ့ အြခား ဝ

ပါသည။် ၎င်

မ ပမာဏ က

 

-၂၀၁၄ ဘ ာ
ြခားရင်းနှီးြမုပ်
ာ လပ်ငန်းအ
လပ်ငန်း (၄၃
နး် (၃)ခ၊ သတ္တ

လပင်နး်(၁)ခ၊ 
ယာစိက်ပျိုး ရ
ဆာက်အအ တ
နင် ့ အြခားဝန်
ပါသည။် ၎င်
မ ပမာဏ ကျ
 

ုပ်နှမ  

 

ာနစှ ် ပထမ 

ား ရင်းနှီးြမုပ်နှ

န်းအ ရ အတွ

၄)ခ၊ ဟိတယ်

ာက် လပ် ရး လ

လပ်ငန်း (၁

တည် ဆာက် ရ

ဝန် ဆာငမ်လ

ငး်လပ်ငန်းများ

ကျပ ် ၇၆၂,၉၂

ာနစှ ်ပထမ (၆
နှမ ဥပ ဒ
အ ရ အတွက
၃)ခ၊ ဟိတယ်
တ္တ ု ရာှ ဖွတးူ
သားငါးလပ်

ရးလပ်ငန်း (၃
တည် ဆာက် ရ
န် ဆာင်မ လ
ငး်လပ်ငနး်များ
ကျပ ် ၁,၃၇၄,၆၄

 (၆) လပတ်

နှမ ဥပ ဒအရ

တွက် (၃၃)ခမှာ

နှင့် ခရီးသွား

လပ်ငန်း(၃)ခ၊

၁)ခ၊ အမိရ်ာ

ရး လပ်ငနး်

လပ်ငန်း (၈)ခ

းတွင ် ရင်းနှီး

၂၃ သန်းရှိပါ

၆) လပတ်တငွ်
အရ ခွင့်ြပု
က ် (၅၅)ခမာှ
နှင့် ခရီးသွား
ဖာ ်ထတ်လပ်
ပင်န်း (၁)ခ
၃)ခ၊ အမိရ်ာ
ရး လပ်ငနး်

လပ်ငန်း (၂)ခ
းတွင ် ရင်းနှီး
၄၀ သန်း ရိှပါ

တ ်

ရ 

ာ 

း 

၊ 

ာ 

း 

ခ 

း 

ါ 

င ်
ု 
ာ 
း 
ပ ်
၊ 
ာ 
း 
ခ 
း 
ါ 



 

ပ (၂-၁၆

ဇာစ်ြမ

 

ြပည်ပက

ပ(၂-၁၇)
 

 
ဇာစ်ြမစ်။  
 

 
 

) အဓိက ရင်

ြမစ်။   ရင်းနှီးြမ

ကန်သွယ် ရးအ

)၂၀၁၃-၂၀၁

  ဗဟိစာရင်းအ

ငး်နှီးြမုပ်နှမ

ြမုပ်နှမ နငှ့် ကမ္ပ

အ ြခအ န 

၁၄ ဘ ာနစှ

အငး်အဖွဲ  ့

မြပုသည့် နိင်

မ္ပဏီများညန်က

 

စ၊် ပထမ(၆)
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ငင်များ 
 

          

ကားမ ဦးစီးဌာ

)လပိက့န်အ

 

၂၀၁၃-၂

ြပည်ပ 

ရရှိရန ်

ကျပ ် ၄

ချက်၏

နိင်ခဲ့ပါ 

အများဆ

ဓါတ် ငွ

အထည်

တင်ပိ ့

တရတ်

ြဖစ်ပါသ

 

ြမန်

ဥပ

နိင်င

ဗယီ

သစ

လူဇ

 

          

ာန  

ကာင်အထ

၂၀၁၄ ဘ ာ

ပိက့န်တန်ဖိး 

 ရည်မှန်းထားရိှ

၄,၈၉၈,၄၅၂.၅ 

 ၈၆.၉ ရာခိင်

 သည်။  

ဆး တင်ပိ ့ သာ

ငွ ၊့ ကျာက်စမိ

ညန်ှင့် ကန်းသစ်

သာ ကနသွ်ယ

၊ အိန္ဒယ၊ ဂ

သည်။ 

မာနိင်ငတွင် နိ

ဒ အရ ခငွ

ငများမှာ မ

ယက်နမ်၊ ကိရီး

စ တးလျ၊ တ

ဇင်းဘတ ်နှင့် ဘ

ထည် ဖာ်နိငမ်

ာနှစ ် ပထမ(၆

ကျပ ် ၅,၆၃၆,၇

ရိှခဲ့ ပီး ပထမ(၆

သန်း ရရှိခဲ့သြ

င်နန်း အ ကာင

ာ ကန်စည်များ

မ်း၊ ပဲအမျို းမျိ

စ်လးတိ ့ ြဖစ် ပီ

ယ်ဘက်နိင်ငမျာ

ဂျပန်နှင့် ကိရီ

နငိ်ငြခားရင်းနှီ

င့်ြပုခဲ့ သာ

လးရှား၊ ထ

းယား၊ ဟာင်

တရတ်၊ အိန္ဒယ၊

ဘရနူိင်းနိင်ငမ

မ အ ြခအ

၆)လပတ်တွင ်

၇၈၇.၀ သန်း 

၆)လပတ်တွင ်

ြဖင့် ရည်မှန်း 

င်အထည် ဖာ် 

းမှာ သဘာဝ 

မျို း၊ ချုပ် ပီး 

း အများဆး 

ားမှာ ထိင်း၊ 

ရးယားနိင်ငတိ ့

နးီြမုပ်နှမြပုသ

 ရင်းနှီးြမုပန်

ထိင်း၊ စကာ

င် ကာင၊် ဗတိိ

၊ ဂျပန်၊ ြပင်သ

များ ြဖစ်ပါသည

န 

သည့် 

နှမ 

ာပူ၊ 

တနိ်၊ 

သစ်၊ 

ည။် 
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ပ(၂-၁၈)၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ၊် ပထမ(၆)လသွင်းကန်အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 
 

   
ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 

ပ (၂-၁၉) ကနသ်ယွမ်ပမာဏ 

  
ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 

ပ (၂-၂၀) ကနသ်ယ်ွမ ပိ င/ွ လိ င ွ

 
ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 
သွင်းကန ် တန်ဖိးကိ ကျပ် ၅,၈၆၅,၁၂၀.၀ သန်း 
ရရှိရန ်ရည်မှန်းထားရိှခဲ့ ပီး ပထမ (၆) လပတ်တွင ်
ကျပ် ၅,၂၉၂,၆၉၁.၀ သန်း ရရိှခ့ဲသြဖင့် 
ရည်မှန်းချက် ၏ ၉၀.၂ ရာခိငန်န်း အ ကာင် 
အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပါသည်။ အများဆး 
တင်သွင်း သာ ကန်စည်များ မှာ ရနထက်ွပစ္စည်း၊ 
မာ် တာ်ယာဉ ် နှင့် မာ် တာ်ယာဉ် ပစ္စည်းများ၊ 
အြခားစက် နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၊ သနှင့်သမဏိ 
ဆာက်လပ် ရး ပစ္စည်း နှင့် စားအန်းဆီတိ ့ြဖစ် ပီး 
အများဆးတင်သွင်း သာ ကန်သွယ်ဘက် 
နိင်ငများမှာ  တရတ်၊ စကာပူ၊ ဂျပန်၊ ထင်ိးနှင့် 
မ လးရှားနိင်ငတိ ့ြဖစ်ပါ သည်။ 
 

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လပတ်တွင ်
ကန်သယွ်မ ပမာဏကိ ကျပ် ၁၁,၅၀၁,၉၀၇.၀ 
သန်း ရရှိရန် ရည်မှန်းထားရှိခဲ့ ပီး ပထမ (၆) 
လတွင် ကျပ် ၁၀,၁၉၁,၁၄၃.၅ သန်း ရရိှ 
ခဲသ့ြဖင့် ရညမှ်န်းချက၏် ၈၈.၆ ရာခိင်နန်း 
အ ကာင ်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ ် ပထမ (၆) လပတ် 

တွင ်ပိက့န်တန်ဖိး ကျပ် ၄,၈၉၈,၄၅၂.၅ သန်း 

ြဖစ် ပီး သွငး်ကန်တနဖ်းိ ကျပ ် ၅,၂၉၂,၆၉၁.၀ 

သန်း ရှိ သာ ကာင့် ကန်သွယ်မ လိ ငွ ကျပ ်

၃၉၄,၂၃၈.၅ သန်း ြဖစ်ပါသည။် 
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ပ(၂-၂၁)၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ ကနပ်စ္စညး်အပ်စအလိက် ပိက့န်အ ြခအ န 
 

      
ဇာစ်ြမစ။်   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 
ပ(၂-၂၂) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လ ကနပ်စ္စည်းအပစ်အလိက်သွင်းကနအ် ြခအ န 
 

      

ဇာစ်ြမစ်။   ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
 
 
 
 
 
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင် လယ်ယာ 
ထွက်ကန် ပစ္စည်းများတွင် ၉၂.၅ ရာခိင်နန်း၊ 
တိရ စ္ဆာနထွ်က်ပစ္စည်း များတွင် ၂၃.၅ ရာခိင်နန်း၊ 
ရထွက်ပစ္စည်းများတွင် ၁၀၆.၂ ရာခိငန်န်း၊ သတ္တ ုတွင်း 
ထွက်ပစ္စည်းများတွင် ၄၅.၃ ရာခိင်နန်း၊ ရနနှင့် 
သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ပစ္စည်းများတွင ် ၇၈.၄ ရာခိင်နန်း 
သစ် တာ ထွက် ပစ္စည်းတွင် ၁၃၅.၄ ရာခိင်နန်း၊ စက်မ 
ကန် ချာတွင် ၁၄၉.၉ ရာခိင်နန်း၊ အြခားကန်ပစ္စည်း 
များတွင ် ၁၆၁.၄ ရာခိင်နန်း တင်ပိခ့ဲ့ ကာင်း တွရိှ့ရပါ 
သည်။ ဤက့ဲသိ ့ ပိမိတင်ပိ ့ နိငခ့ဲ်ြခင်းမာှ ကန်သွယ် ရး 
ြဖ လျာ့မများ ဆာင်ရွက်လာြခင်း၊ ဥ ရာပနိင်ငများနှင့် 
အ မရိကန်နိငင် တိ၏့ စီးပာွး ရး ပိတ်ဆိမ့များ 
ဖယ်ရှား ပးြခင်း၊ စျးကွက်များ ကျယ်ြပန ့စ်ာွ ထိး ဖာက် 
လာနိင်သည့်အတကွ ် စက်မ ကန် ချာ ပစ္စည်းအပ်စ တွင် 
ချုပ် ပီး အထည်တင်ပိမ့သည် ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 
ထက်ပိမိခဲ့ြခင်း တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ရင်းနှီး 
ကန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရန် US$  ၂၉၃၂.၆ သန်း 
ရည်မှန်းထားရှိရာ US$ ၂၂၇၀.၇ သန်း တင်သင်ွးခဲ့ 
သြဖင့် ၇၇.၄ ရာခိင်နနး် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ လပ်ငန်း 
တွင်းသးကန်ကမ်းနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကိ US$  ၂၄၇၆.၄ 
သန်း တင်သွင်းရန် ရည်မှန်းထားရှိရာ US$ ၁၉၇၀.၃ 
သန်း တင်သွင်းခဲ့သြဖင့် ၇၉.၆ ရာခိင်နန်း တင်သွင်း 
ခဲ့ပါသည်။ စားသးကန်ပစ္စည်းများကိ US$ ၁၁၀၇.၈ သန်း 
တင်သွင်းရန် လျာထားခ့ဲရာ US$ ၁၃၀၅.၁ သန်း 
တင်သွင်း ခ့ဲသြဖင့် ၁၁၇.၈ ရာခိင်နန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 
နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမတွင် အ ြခခ 
ကျ သာ ရင်းနှီးကန်ပစ္စည်းများ၊ လပ်ငန်းတွင်းသး 
ကန်ကမ်းနှင့် အရန်ပစ္စည်းများကိ ပိမိ တင်သွင်းခဲ့ြခင်း 
ကာင့် ြဖစ်ပါ သည။် 
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ကျန်းမာေရး 
ပံု (၂-၂၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ဆရာဝန်ဦးေရ 
 

 
ဇာစ်ြမစ်။   ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 

ပံု (၂-၂၄) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် သူနာပြ ုဦးေရ 

  
ဇာစ်ြမစ်။   ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 
 
 
 
 

 

မန္တ လး ခတင်(၂၀၀)ဆ့ စိတ်ကျန်းမာ ရး ဆးရ 

ကီးနှင့်ရန်ကန ် ခတင်(၅၀၀)ဆ့ အထူးက ဆးရ 

ကီးတိးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ဆးရများ အဆင့်ြမင့် 

တင်ြခင်း စသည့် လိအပ်ချက်များ ကာင့် ဆရာဝန် 

များ ထပ်မတိးြမင့်ခန်ထ့ားရန် ဆာင်ရွကြ်ခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွငး် တိးချဲတ့ည် ဆာက် ပီး 

စီးသည့် တိက်နယ် ဆးရများအတွက် လည်း ကာင်း၊ 

အဆင့်ြမင့်တင် ပးမည့် ဆးရများအတွက်လည်း ကာင်း၊ 

လက်ရှိ ဆးရများ၏  သူနာြပု အင်အား လိအပ်ချက်များ 

အား ြဖည့်ဆည်း ပးရန် အတွက် လည်း ကာင်း သူနာြပု 

ဦး ရကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ နှစ်ကနတွ်င် ၂၉၆၄၀ အထိ ရရိှရန် 

စီမ ဆာင်ရွကလ်ျက ်ရှိပါသည်။ 
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ပညာ ရး 
ပံု(၂-၂၅) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အေခြ ခံပညာေကျာင်းများ 
 

 
ဇာစ်ြမစ်။   ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန 

 

ပ(၂-၂၆) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အ ြခခပညာ ကျာင်းဆရာများ 
 

 
 

 ဇာစြ်မစ်။  ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 

 

ကရငြ်ပည်နယ၊် တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူးတိင်း 
ဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရခင်ိြပညန်ယ၊် ရန်ကန်တိင်း 
ဒသကီး နှင့် ဧရာဝတတီိင်း ဒသကးီ တိတွ့င် အ ြခခ 
မူလတန်းနှင့် မူလတန်း ကို ကျာင်းများ အသစ်ဖွင့်လှစ် 
ြခင်း၊ အဆင့်တိးြမင့်ြခင်း နှင့် တိးချဲ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း 
ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း 

မှာပင် ရည်မှန်းချက် ြပည့်လနီးပါး ကျာင်းအ ရအတွက ်
များ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 
ြပည်ကးီတခွန် မို န့ယ် နှင့် မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ 
နတ် မာက် မို န့ယ် တိတ့ွင်လည်း အထကတ်နး် နှင့် 
အလယတ်န်း ကျာင်းများ တိးချဲ ဖွ့င့်လှစ်ခဲ့ ပီး မူလတန်း 
ကျာင်းမှ အလယတ်န်း ကျာင်းအြဖစ်သိ ့ အဆင့်တးိြမင့် 
ြခင်း၊အလယ်တန်း ကျာငး်မှ အထက်တနး် ကျာငး် အြဖစ် 
သိ ့အဆင့်တိးြမင့်ြခင်းတိ ့ ကာင့် အလယ်တန်း ကျာင်းနှင့် 
အထကတ်န်း ကျာင်းများသည် ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း 
မှာ ပင် စီမကိန်းရည်မနှး်ချက်ထက် ပမိိ တးိတက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ကျာင်းဦး ရ တိးတက်လာသည်နှင့်အမ  ဆရာ 

လိအပခ်ျက်များ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန် ဆရာ လိအပလ်ျက် 

ရိှသည့် ကျာင်းများ၊ ဝးလခက်ခဲ ဒသနှင့် ဖွ ဖ့ို းမ 

နည်းပါးသည့် ဒသများရိှ ကျာင်းများတွင် ဆရာ 

အင်အား ြပည့်မီ ရးအတက်ွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် 

မှစ၍ နစ့ား၊ လ ပး မူလတန်းြပ ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ခန ့်အပ် ပးနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ ကာင့် 

လညး် ကာင်း၊ ဒသခဆရာ/ ဆရာမများအား မိမိ ဒသ 

တွင် ဦးစား ပး ခန ့်ထားရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ပထမ(၆)လပတ်အတွင်းမှာပင် ကျာင်းဆရာများ များြပား 

စွာ တိးတက်လာခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 



 

ပ(၂-၂၇) 
 

 ဇာစ်ြမစ်။ 
 

ပ(၂-၂၈) 
ကျာင်းသ

ဇာစ်ြမစ်။  

 

 

 

၁၀၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၃၀၀၀၀၀

၄၀၀၀၀၀

၅၀၀၀၀၀

၆၀၀၀၀၀

ဦး

၀
၁၀၀၀၀၀
၂၀၀၀၀၀
၃၀၀၀၀၀
၄၀၀၀၀၀
၅၀၀၀၀၀
၆၀၀၀၀၀
၇၀၀၀၀၀
၈၀၀၀၀၀

ဦးေရ

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄

  ပညာ ရးဝန်

 ၂၀၁၃-၂၀၁
သားများ 

 ြပည် ထာင်စ

၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

၀၀

မလူတနး်

၅၅၀၈၃၇

 စီမကိနး်

ေရ

၀
၀
၀
၀
၀
၀
၀
၀
၀

၁၆၁ ၁၆

 စမီကိန်

ရ

၄ ဘ ာနှစ် အ

ကီးဌာန 

၄ ဘ ာနစှ်

ဝန်ကီးဌာနမျာ

အလယ်တန်း

၇၃

၂၃၃၈၇၂၇

၅၀၉၀၇၀၂

၂၄၈

ပထမ

၂၆၃၃၂
၆၁

၂၄

နး် ပ

အ ြခခပညာ

စ် တက္ကသလိ်

ား 

အထကတ်နး်

၆၈၂၁၁၀

၅၉၀၉

၇၁၇၃၃

မ(၆)လ

၇၃၄၇၂၀

၄၂၇၇

၆၃၉

ပထမ(၆)လ
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ာ ကျာင်းသာ

 

လ၊် ဒီဂရီ ကာ

 

၃၁

၉၂၂၀

 

 

၂၀၁

ရည်

နှင့် 

ဖွင့်လ

တက္က

ဒီဇင်

ြဖစ်သ

ရည်

 

 

ကျာင်

တိးြမင့်

များ ရ

ဝးလ

ရရှိပါက

စမီကိန်

ြဖစ်ပါသ

းများ 

ာလိပ၊် ကာလ

၁၃-၂၀၁၄ ပညာ

ညမ်ှန်း ထားသည

 လားရး ပညာ

လစ်ှနိင်ခ့ဲပါ သ

က္ကသိလ်ဝင်တန်း

င်ဘာလမှ စတင်

သြဖင့် နှစက်

ညမ်ှန်းချက် ြပည့်မ

းများ တိးချဲ ဖွ့င့်

ခန်ထ့ားြခင်းတိ

ရည်မှန်းချက်ထ

ဒသမှ ကျာင

က မူလတန်း

န်း ရည်မှန်

သည်။  

လိပ်များ က

ညာသင်နှစ်၊ ပထ

ည့်အတိင်း စစ်

ရး ကာလိပ်တိ ့

ည်။ ယခပညာ

း အာင်ြမင် ပီ

င် တက် ရာက ်

ကန်တွင ် ကျာ

မီနိင်မည် ြဖစ်ပါ

င့်လစှ်နိင်ြခင်း ဆ

တိ ့ ကာင့် ကျာ

ထက် တိးတကလ်

င်းသား စာရင်

 ကျာင်းသာ

းချက်ကိ ြ

ကျာင်းဆရာနှ

ထမ(၆)လပတတ်ွ

စ်ကင်ိးတက္ကသိလ

က့ိ အသစ် တိးခ

ာသင်နှစ် အတငွ်

ပီး သူများသည

 သင်ကားနိင်မည

ာင်းသား ဦး

ါသည်။ 

ဆရာအင်အား 

ာင်းသားဦး ရ 

လာခ့ဲပါသည။် 

င်းများ ထပ်မ 

သားစာရင်းတွင ် 

ြပည့်မီနိင်မည ်

နင့် 

တွင်  

လ ်

ချဲ  ့

င်း 

ည ်

ည ်

ရ 
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အ ြခခအ ဆာက်အအများအ ြခအ န 

ပ(၂-၂၉) ြပည်တငွ်းလပ်စစ်ဓာတ်အားသးစွဲမ 

   
ဇာစ်မြ စ။်      လှျှပ်စစ်စမွ်းအား ဝန်ကီးဌာန 

 

ပ(၂-၃၀) လူတစ် ထာင်လင ်သးစွဲနိင် သာတယ်လီဖန်း 

      
ဇာစ်မြ စ။်      ဆက်သွယ်ေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကးီဌာန 

 

 

 

      လပ်စစ်ဓာတ်အား သးစဲွမအ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကီလိဝပ်နာရီ 
သန်း ပါင်း ၅၉၆၁.၃ သးစဲွရန်ရည်မှန်းချက် ထားရိှရာ 
ပထမ ၆ လပတ်တွင် ကီလိဝပ်နာရီ ၅၉၉၃.၀ သန်း 
သးစွဲနိင်ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်၏ ၁၀၀.၅၃ ရာခိင်နန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ကချင် ြပည်နယ်ရှိ တာပိန်(၁) ရအား 
လပ်စစ် စကရ်ြပန်လည် လည်ပတ်နိင်ခ့ဲြခင်း၊ စစ်ကိင်း 
နှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး တိတွ့င် နိင်င တာ်မှ 
ဒီဇယ်စက် ကီးများြဖင့် မိဘိင်း စနစ်မီး ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက 
ဒီဇယ်မီး ပးစက် များ၏ မီး ပးချိန် ပိမိလာြခင်း နှင့် 
အ သးစား ရအား၊ စပါးခွ လာင်စာ၊ ဒီဇယ်အား၊ 
န ရာင်ြခည်အား လပ်စစ် ထတ်လပ်သးစဲွမများ ပိမိ 
လာခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့်  ထိသိ ့  အ ကာင်အထည်
ဖာ်နိင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည။် 

ဆက်သွယ် ရးက အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 
တွင် လူတစ် ထာင်လျင် သးစဲွနိင်မည့် တယ်လီဖန်း ၁၁၃ 
လး ရရှရိန်အတွက ် တယ်လီဖန်းလး ရ စစ ပါင်း 
၆၉၇၃၁၉၈ လး တပ်ဆင်ရန် ရည်မှနး်ထားခဲပ့ါသည်။ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင် တယ်လီဖန်း 
လး ရ စစ ပါင်း ၆၃၂၁၉၀၃ လး တပ်ဆင်ခဲ့သြဖင့် 
ရည်မှန်းချက်၏ ၉၀.၇ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် 
နိင်ခ့ဲပါသည်။ လူတစ် ထာင်လျင် သးစွဲနိင်သည့် တယ်လ ီ
ဖန်းမှာလည်း  ၁၀၄ လးရိှလာပီ ြဖစ်ပါသည။် ထိကဲ့သိ ့
အ ကာင်အထည် ဖာနိ်ငခ့ဲ်ြခင်းမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ဘ ာနှစ်အတွင်း မိဘိင်းတယ်လီဖန်း များကိ 
၁၅၀၀ကျပ် သိ ့ ဈးနန်းြပင်ဆင် လျာ့ချ၍ ြပည်သ ူများ 
နှင့် ကျးလက် နြပည်သူများသိ ့ တပ်ဆင် ပးခဲ့ သာ 
ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  



 

ပ(၂-၃၁)

ဇာစ်ြမစ်။  

 

 ပ(၂-၃၂)

ဇာစ်ြမစ်။ 

 

၀

၁၀၀၀

၂၀၀၀

၃၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၀၀

စီ

)ြမန်မာ့မီးရထ

 ရထားပိ ့ ဆာ

) အလပ်အက

အလပ်

သလမ်းမိ

၄၈၃၂

စီမကိန်းရည်မှန်

ထား၏ဘတူ

ာင် ရးဝန်ကီးဌ

ကိင်ရရှိမအ

သမား၊အလပ်

မိင် ဘ

၉၄

၄၈၃၃

းချက် ပထ

တာရနှင့်သလ

ဌာန 

ြခအ န 

ပအ်ကိင်နှင့်လမူ

ဘူတာရ

၄၄ ၉၄၄

ထမ (၆)လ
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လမ်းမိင် 

 

 

 

မဖူလ ရးဝန်က

 

၂၀၁၃-၂

သလမ်းမိ

ပထမ(၆

၄၈၃၃ မိ

အးချမ်

နိင်င တ

လမ်းပန်

နှင့်ကန်စ

များက ိအ

၂၀၁

သမ

အလ

ရရှိရ

(၂၀

ရာခိ

ြပည်

ြပည်

သမ

မ လ

နိင်င

ြပည်

ပး

ကီးဌာန 

၀၁၄ ဘ ာနှစ်

မိင ် ၄,၈၃၂ 

၆)လပတ်တွင် ဘူ

မင ်တိြ့ဖင့်  ဆာ

းသာယာ၍ ခ

တာ်သစ် တည်

းဆက်သယွမ်ဖွ ့

စည်ပိ ့ ဆာင်မ စွ

အ လး ပး ဆ

၁၃-၂၀၁၄ ဘ

မား၊ အလပအ်က

လပ်သမား ညန်

ရန်  မှတ်ပတင်

၀၀၀၃၇)ဦး အ

ခိင်နန်း အလ

ညတ်ွင်း အလ

ညပ်တွင် အလပ်အ

မား၊ အလပအ်က

လးရှား၊ တာင်

ငများသိ ့ အလပ

ညပ်အလပ်အကိင်

ပီး အလပအ်ကိ

စ်တွင် ဘူတာရ 

မိင် ရှိရန ်

ဘတူာရ ၉၄၄ ရ 

ာင်ရွက်လျက် ရှိပ

ခတ်မ ီ ဖွ ဖိ့ုး တိ

ည် ဆာက်နိင် ရ

့ဖို းတိးတက် ရ

စွမ်း ဆာင်ရည်

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှ

ာနှစ် ပထမ(၆

ကိင်နှင့် လူမဖူ

ကားမဦးစီးဌာန

င်သ ူ ဦး ရ (၅

လပ်အကိင်ရရှိခဲ

လပ်အကိင်ရရှိခဲ့ြ

လပ်အကိင်ရရှိမ 

အကိင်ရရှိ စနိင

ကိင်နှင့် လူမဖူလ

င်ကိရီးယား၊ စက

ပသွ်ား ရာက် 

င်ဆိင်ရာ လမ်

ကိင်များ ရှာ ဖွ ပ

 ၉၄၄ ရ နှင့် 

ရည်မှန်းခဲ့ ပီး 

 ၊ သလမ်းမိင ်

ပါ သည်။  

တိးတက် သာ 

ရး အတွက် 

ရး၊ ခရီးသည် 

 ြမင့်တင် ရး 

ရှိပါသည်။ 

၆)လအတွင်း အ

ဖူလ ရး ဝန်ကီ

နတွင်  အလပ်အ

၄၄၇၂၈) ဦး အ

ခဲ့ပါသည်။ (၃၆

ြခင်း ြဖစ်ပါသ

 တိးတက်သ

င် ရးအတွက် အ

လ ရး ဝန်ကီး

ကာပူ၊ ဂျပန ် စ

လပ်ကိင်လိသူမ

းညန်သင်တန်း 

ပးလျက် ရှိပါသ

အလပ ်

ကီးဌာန 

အကငိ ်

အနက ် 

၆.၇၂) 

သည်။ 

သက့ဲသိ ့

အလပ ်

ဌာနမှ 

စသည့် 

များကိ 

 ပိခ့ျ 

ည်။ 
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အခန်း(၃) 

ြမန်မာနိင်င၏ စးီပာွး ရးနှင့် လူမ ရးအ ြခအ န 

 ြမနမ်ာနိင်င၏ စးီပာွး ရးအ ြခအ နအား စစ ပါင်း ြပညတွ်င်းအသားတင် ထတ်လပ်မ 

နှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး (GDP)၊ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း (Inflation)၊ စီးပွား ရးပသဏ္ဌ ာန်၊ 

ြပည်သူဘ့ ာ ရးများြဖင့် အာက်ပါ အတိင်းတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မတန်ဖိး။ နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ကျပ ်၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅ သနး် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲ၍  ၆၅.၇ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း။ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ စကတ်င်ဘာ 

လတွင် ပျမ်းမ  ၀.၃၇  ရာခိငန်န်းရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စက်တင်ဘာလတွင ်ပျမ်းမ  ၅.၇၇ 

ရာခိင်နန်း ြဖစ်ပါသည်။  

စီးပွား ရးက ကီးများ၏ ပါဝင်မအချိုးအစား။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစ ် ပထမ (၆)လ 

ပတ် ြပည်တွင်းအသားတင် ထတ်လပ်မနင့်ှ ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးတွင် လယ်ယာက ကီး၏ 

ပါဝင်မနန်းမှာ ၂၄.၇ ရာခိင်နန်း၊ စက်မက ကီး၏ ပါဝင်မနန်းမှာ ၃၃.၄ ရာခိင်နန်းနှင့် 

ဝန် ဆာင်မက ကီး၏ ပါဝင်မနန်းမှာ ၄၁.၉ ရာခိင်နန်းြဖစ်ပါသည်။  

ြပည်သူဘ့ ာ ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် လျာထားချက်စာရင်း စစ ပါငး်ရ ငွ ကျပ ်

၁၄,၃၈၆,၂၂၁.၄ သန်းတွင် သာမန်ရ င ွ ကျပ် ၁၃,၁၄၄,၅၉၄.၇ သန်း ငွလး ငွရင်းရ ငွ ကျပ ်

၂၉၉,၇၈၈.၅ သန်းြဖစ် ပီး ကးမရီ ငွ ကျပ် ၉၄၁,၈၃၈.၂ သန်းြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ် 

တွင်  စစ ပါင်းရ င ွ ကျပ် ၅,၉၉၇,၁၅၉.၃ သန်း အနက် တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မ ှ ရ င ွ

စစ ပါင်း ကျပ် ၂၀၂,၆၉၁.၃ သန်း ြဖစ်၍ စစ ပါင်းရ ငွ အ ပ  တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မှ 

၃.၃၈ ရာခိင်နန်း ရရိှပါသည်။ ငွလး ငွရင်းရ ငွ ကျပ် ၁၅၄,၀၆၁.၀ သန်း အနက် 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မ ှကျပ်  ၁၃,၄၉၈.၀ သန်း ရရှိပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် လျာထားချက်စာရင်းတွင ်  အသးစရိတ် စစ ပါင်း ကျပ ်

၁၇,၃၁၂,၉၆၆.၉ သနး်ြဖစ် ပးီ သာမန်အသးစရိတ် ကျပ ် ၁၁,၆၈၄,၂၆၀.၇ သန်း၊ ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ကျပ် ၄,၉၂၈,၆၇၁.၁ သန်းနှင့ ် ကး မီအသးစရိတ် ကျပ်  ၇၀၀,၀၃၅.၁ သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ (၆)လပတ်  စစ ပါင်း အသးစရိတ် ကျပ် ၅,၃၄၅,၇၆၃.၄ သန်း အနက် 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် အသးစရိတ ် ကျပ် ၃၂၃,၇၅၉.၄ သနး်ြဖစ်၍  ၆.၀၆ ရာခိင်နန်း 
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ပါဝင်ပါသည်။ ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ် ကျပ်  ၁,၃၆၀,၄၈၇.၉ သန်းရိှသည့် အနက် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ်မှာ ကျပ်  ၁၀၅,၁၃၁.၉ သန်းြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမက ။   နိင်ငပိင်ရင်းနှီးြမုပ်နှမတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လ 

ပတ် တွင ် ကျပ ် ၁၄၀၆၂၈၅.၅ သန်း ရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင ် ကျပ ်

၁,၃၈၇,၀၃၁.၁ သန်း ြဖစ်ပါသည်။ သမဝါယမပိင်ရငး်နှီးြမုပ်နှမတွင ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လ တွင ် ကျပ်  ၉၇၄.၂ သန်းရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လတွင ် ကျပ ်

၈၆၃.၆ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှမတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လ 

ပတ် တွင် ကျပ် ၅,၄၃၂,၇၆၇.၂ သန်းရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ ်  ၇,၆၀၂,၅၁၄.၉ 

သန်း ရိှခ့ဲပါသည။် သိြ့ဖစ်ပါ၍ စစ ပါင်း ြပည်တွင်းရင်းနှီးြမုပ်နှမမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ကျပ ်၈,၉၉၀,၄၀၉.၇ သန်း ရှိခဲ့ပါ သည်။  

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ ကျပ် ၃၄၂၁၆၈.၃ 

သန်း ရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ် ၁,၄၂၄,၉၆၇.၅ သန်းတိးတက် ရရိှခဲ့ပါသည။် 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် အ မရိကန် ဒ လာ  ၄၁၂.၃ သန်း ရှိ ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တွင ်အ မရိကန် ဒ လာ ၁,၆၇၃.၁ သန်း ြဖစ်ပါ သည်။  

ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ ကျပ ်

၂၄၅,၂၂၄.၂ သန်း ရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကျပ ်၇၆၂,၉၂၂.၆ သန်း 

ရှိခဲ့ပါသည။်  

ြပည်တွငး်  ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လတငွ ် ကျပ ် 

၄,၈၄၅,၃၇၄.၇ သန်းရှိခဲ့ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လတွင ်ကျပ် ၅,၄၁၄,၆၂၄.၈ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ 

ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့် ဘ ာ ရး။ ပဂ္ဂလိကဘဏ် အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

တွင် ၁၉ ခနှင့် ဘဏ်ခွဲ ၄၈၅ ခရှိ ပီး၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ်၂၀ ခနှင့် စစ ပါငး် ဘဏ်ခွ ဲ၅၉၂ 

ခ ရှိပါသည။် အလိအ လျာက် ငထွတစ်ကစ်နစ်ြဖင့် ဘဏ်အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ ာနှစ်တွင် ၂၂၅ ခရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ၃၃၂ ခ ရှိခဲ့သည်။ အာမခကမ္ပဏီ 

အ နြဖင့် ၁၂ ခ စတင်ဖွင့်လှစ်ရန ်ခွင့်ြပု ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ မှတ်ပတင်ထား သာ ငွ ရး ကး ရး 

ကမ္ပဏီ အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ ၃ ခရှိ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တွင် 

ပထမ(၆) လပတ်တွင် ၄ ခ ရှိလာပါသည်။  
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ငွလဲလှယ်နန်း။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ တစ် ဒ လာလင် ၆၃၈.၆၂ ကျပ ် ရှိခဲ့ ပီး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်တစ် ဒ လာလင် ၉၅၄.၀၀  ကျပ ်ရှိခဲ့ပါသည။်  

ြပည်ပအကူအညီအ ထာက်အပ။့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ်  ြပည်ပအကူအညီ အ ထာက် 

အပ့ စီမချက ် အ ရအတွက် (၂၀)ခရှိ ပီး အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀၃.၆၆ သန်း ရှိပါသည်။ 

ချး ငွအ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင်  ချး ငွ စီမချက ် အ ရအတွက ် (၁၀)ခရှိ ပီး 

အ မရိကန် ဒ လာ ၆၆၉.၁၆ သန်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား (၃-၁) ြမန်မာနိင်င၏ စီးပွား ရးအ ြခအ န 

2013-14 ဘ ာနှစ်

ပထမ(6)လ
၁  ပြ ညတ်ငွး်အသားတငထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့် 

ဝနေ်ဆာငမ်ှုတနဖ်ိုး 

(နှစ်အလုိက်ထုတ်လုပ်သူများ၏ေစျးနှုနး်)

ကျပ်သန်း
17,582,693.3       

ပထမ(6)လ
19,460,705.0

 ပြ ညတ်ငွး်အသားတငထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်ှုတနဖ်ိုးတငွ ်

က ကးီများအလိုက  ်ပါဝင်မှုအချို း

(နှစ်အလုိက်ထုတလု်ပ်သူများေဈးနှုန်း)

လယ်ယာ (%) 26.0 24.7

စက်မှု (%) 32.7 33.4

ဝနေ်ဆာင်မှု (%) 41.3 41.9

က ကးီများအလိုက်ပြ ညတ်ငွး်အသားတငထ်တုလ်ပုမ်ှုနငှ့် 

ဝနေ်ဆာငမ်ှုတနဖ်ိုး တိုးတကမ်ှုနှုနး်

လယ်ယာ (%) 5.4

စက်မှု (%) 13.3

ဝနေ်ဆာင်မှု (%) 11.9

ေငေွကြ းေဖာငး်ပမွှုနှုနး် 

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး် 

(နှစ်အလုိက်ပျမ်းမျှ)
(%) 2.85 5.77

Inflation( Annual Average)

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး် 

(နှစ်အလုိက်ေပြ ာင်းလဲမှု)
(%) 2.83 5.72

Inflation( Year on Year)
ဘဏလ်ပုင်နး်နငှ့် ဘ ာေရး (ACCESS TO BANKING & FINANCE)

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဘဏ် ခုေရ 19 20

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဘဏခဲွ် ခုေရ 485 592

အလိုအေလျာက်ေငွထုတ်စက ်စနစ်

ကးူသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးဘဏ် ခုေရ 225 332

အာမခံကမု္ပဏီ ခုေရ  - 12

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ေငွေရးေကြ းေရး ကုမ္ပဏီ ခုေရ 3 4

 ေငလွလဲယှန်ှုနး် (EXCHANGE RATE)

ပျမ်းမျှ

ကျပ်/ေဒါ်လာ 581.58 954.00

ပထမ(6)လကနု်

ကျပ်/ေဒါ်လာ 638.62 954.00

အေကြ ာင်းအရာ ေရတက်ွပံု 2012-13  ဘ ာနှစ်စဉ်

၂

၃

၄

၅

၆

 

 



 
40 

 
 

မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းမ။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် တွင် အ မရိကန် ဒ လာ 

၅.၀၆၅ သန်းတန်ဖိးရှိ မာ် တာ်ဆိင်ကယ် ၄,၄၇၉ စီး၊ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၉.၁၂၈ 

သန်းတန်ဖးိရိှ ထွနစ်က် ၃၉,၈၀၆ စီး၊  အ မရိကန် ဒ လာ ၂၈၄.၀၇၆ သန်းတန်ဖိးရှိ 

ကန်တငယ်ာဉ် ၃၅,၄၄၇ စီး၊  အ မရကိန် ဒ လာ ၅၇.၂၉၃ သန်းတန်ဖိးရိှ ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် 

VAN ကား ၂,၃၉၈ စီး၊  အ မရိကန် ဒ လာ ၆၉.၀၇၃ တန်ဖိးရိှ  မာ် တာ်ကား (ဆလွန်း) 

၄၆,၇၆၉ စီး၊  အ မရိကန ် ဒ လာ ၂.၅၃၈ သန်း တန်ဖိးရိှ  အထူးကိစ္စရပ်အတွက် အသးြပု သာ 

မာ် တာ်ယာဉ် ၅၂ စီး တင်သွငး်ခ့ဲပါသည်။ 

လပ်စစ်ဓါတ်အား။ ြပည်တွင်းလပ်စစ်ဓါတ်အားသးစွဲမသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ကီလိဝပ်နာရီသန်း ပါင်း ၅,၉၉၃.၀ ရှိပါသည်။  လပ်စစ်မးီရရိှ သာ 

ကျးရွာများမှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ်  ၁၈,၀၄၇ ရွာ ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်လပ်စစ်မီးရရှိမ ၃,၆၂၈ ရွာ တိးတက်လာ သာ ကာင့် စစ ပါင်း 

၂၁,၆၇၅ ရွာ ြဖစ်ပါသည်။ ရနစိမ်းထတ်လပ်မမှာ အ မရိကန်စည် ထာင် ပါင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ ာနှစ်တွင် ၆,၇၃၆.၉ ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင်  ၃,၃၈၄.၂ 

ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝဓါတ် ငွ  ့ ထတ်လပမ်မှာ ကဗ ပသန်း ပါင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစ်ှတွင် 

၄၄၆,၁၀၉ ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၂၁၉,၇၇၀ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆက်သွယ် ရးနှင့် ဆယ်လူလာမိဘိင်းဖန်း အသးြပုနိင်မ။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

ဆကသွ်ယ် ရးက တွင် တပ်ဆင် ပီး ကိုးဖန်း လိင်းအ ရအတွက်မှာ ၅၃၀,၄၇၃ ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၅၃၃,၂၀၇ ြဖစ်ပါသည်။ မိဘိငး်ဖနး် 

အသးြပုနိင်မမှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ်လိင်းအ ရအတွက် ၃,၈၀၄,၅၀၇ ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄  ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် လိငး်အ ရအတွက် ၅,၇၄၈,၃၀၆ ြဖစ်ပါသည်။ 

တယ်လီဖန်းသးစွဲမ။ လူဦး ရ ၁,၀၀၀ လင ်၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ ၇၂ လးြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ ၁၀၄ လး ြဖစ်ပါသည်။ အင်တာနက် အသးြပုမ 

လိင်းအ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ၈၅၈,၂၄၇ လိငး် ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်၁,၄၀၃,၃၀၆ လိင်း ြဖစ်ပါသည်။ စာတိက်လပ်ငန်းတွင်  အစိးရ 

စာတိက် ပါင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ၁,၃၈၂ ခ ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ်၁,၃၈၁ ခ ြဖစ်ပါသည်။ 
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သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ  ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းမ ှ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ လမ်းအရှည်မှာ(၃၉၇၀၁) ကီလိမီတာရှိရာမ ှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ် (၃၉၇၈၂) ကီလိမီတာသိ ့ တိးတက်လာပါသည်။ လမ်းသိပ်သည်းဆမာှ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ(၀.၀၅၈၇)ကီလိမီတာြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

(၀.၀၅၈၈) ကီလိမီတာ ြဖစ်ပါသည်။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ် ပလက် ဖာင်းပါ သာ 

လမ်းအရှည ် ( ၃၂၂၁၇ ) ကီလိမီတာရှိခဲ့ရာ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်        

( ၃၂၂၈၁ ) ကီလိမီတာသိ ့တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ် ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၌ မှတ်ပတင ်

သည့် ယာဉ်စီး ရ မှာ (၄၂၆၈၇၃)စီး ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

ယာဉ်စီး ရ (၅၀၆၁၈၆) စီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်ရှိ မးီရထားလမ်းအရညှမှ်ာ ( ၄၈၁၈ )မိင် ရိှ ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ (၄၈၃၃) မိင်သိ ့ တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်ဘူတာရ(၉၄၄) ခ၊ ဒီဇယ်စက် ခါင်း(၄၀၅) ခ၊ လူစီးတဲွ (၁၂၉၅) 

တွဲ၊ ကန်တင်တွဲ(၃၃၆၁)တွဲြဖင့် ခရီးသည်ဦး ရ (၁.၇)သန်း နှင့် ကန်တန်ချိန ် (၁.၃) သန်းကိ 

ြမန်မာ့မီးရထားက ပိ ့ ဆာင် ပးခ့ဲပါသည်။ 

ပနှိပ်ထတ် ဝအဆင့်ရှိမီဒီယာ။ ကးမသတင်းစာထတ် ဝမမှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် 

တွင် စာင် ရ ၅၄၄.၇၉ သိန်း ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ဘ ာနှစ် ပထမ(၆) လပတ ်

ထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၃၂၄.၇၉ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့အလင်း သတင်းစာထတ် ဝမမှာ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် စာင် ရ ၄၇၇.၇၈ သိန်း ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ် ထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၂၅၆.၁၅ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ နယူးလိက် အာ့ဖ်ြမန်မာ 

သတင်းစာထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၄၈.၂၁ သိန်း ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ် ထတ် ဝမမှာ စာင် ရ ၂၆.၈၆ သိနး် ြဖစ်ပါသည်။ ြမဝတီသတင်းစာ 

ထတ် ဝမအ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ စာင် ရ ၁၄၀.၉၇ သိနး် ြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် စာင် ရ ၆၈.၃၄ သိန်း ြဖစပ်ါသည်။ မို ့ တာ်သတင်းစာ 

ထတ် ဝမ အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ စာင် ရ ၁၀.၆၁ သိနး် ြဖစ် ပးီ ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် တွင် စာင် ရ ၅.၅၃ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရတနာပ 

သတင်းစာထတ် ဝမ အ ရအတွက်မှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တင်ွ စာင် ရ ၃.၄၅ သိန်းြဖစ် ပီး 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ် စာင် ရ ၁.၈၄ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။  
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ဇယား (၃-၂) ြမန်မာနိင်င၏ လူမ ရးအ ြခအ န 

အေကြ ာငး်အရာ ေရတကွပ်ုံ 2012-13

(မတလ်ကနု်)

2013-14 

ပထမ(6)လပတ်

လမူှုေရးဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတကမ်ှု

လဦူးေရ

  စုစုေပါင်း  ေထာင်ေပါင်း 60976
  ကျား  ေထာင်ေပါင်း 30139
  မ  ေထာင်ေပါင်း 30837
လဦူးေရတုိးနှုနး် (Population Growth) % 0.98
လူဦးေရသိပ်သည်းမှု (population Density) တစ်စတုရနး်

ကလီိုမီတာ

90

မို ့ြပလဦူး ရ  ေထာင်ေပါင်း 18755

 ေကျးလက် လဦူးေရ  ေထာင်ေပါင်း 42221

မီှခုိမှုအချို း (Dependency Ratio)

(သက်ကးီ ၆၅+နှင့် သကင်ယ(်၀-၁၄)နှစ်)

(%) 53.56

မီှခုိမှုအချို း (သက်ကးီ ၆၀+နှင့် 

သကင်ယ်(၀-၁၄)နှစ်)

(%) 60.86

လ၏ူေမျှာ်မှနး်သကတ်မ်း 

(Life Expectancy at Birth)

နစှ် 67.1(ယာယ)ီ

တစ်နှစ်ေအာကက်ေလး ေသဆံုးမှုနှုနး် (Infant
 Mortality Rate)(အရှင်ေမွး ၁၀၀၀ လျှင်)

နှုန်း 26.0(ယာယ)ီ

သားဖွားမိခင်ေသဆံုးမှုအချို း (Maternal 

Mortality Ratio)(အရင်ှေမွး ၁၀၀,၀၀၀လျှင်)

အချို း 111(ယာယ)ီ

 ေမွးနှုနး်ကြ မ်း (Crude Birth Rate) 

(လဦူးေရ ၁၀၀၀ လျှင်)

နှုန်း 16.1(ယာယ)ီ

 ေသနှုနး်ကြ မ်း (Crude Death Rate)

(လဦူးေရ ၁၀၀၀ လျှင်)

နှုန်း 5.6(ယာယ)ီ

ေမာေ်တာယ်ာဉတ်ငသ်ငွး်မှု 

 ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် စီးေရ 4289 4479
သုံးဘးီယာဉမ်ျား စီးေရ 56

ထနွစ်က် စီးေရ 12480 39806

ကနုတ်င်ယာဉ် စီးေရ 31947 35447

ခရးီသညတ်င်ယာဉနှ်င့် VAN ကားများ စီးေရ 3083 2398

 ေမာ်ေတာ်ကား(ဆလနွး်) စီးေရ 92885 46769

အထးူကစိ္စအတွကအ်သုံးပြ ုေသာယာဉ်များ 
(Special Purpose Motor Vehicle)

စီးေရ 73 52

ဇန်နဝါရီလမှ 

ဒီဇင်ဘာ လ 

အထိသာ တွက်ချက်

 သည့် အတက်ွ 

ဧပြ လီမှ 

စက်တငဘ်ာ လ 

အထိ တွက်ချက် ၍ 

မရပါ။
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ဇယား (၃-၂)အဆက်

 



 
44 

 

ဇယား (၃-၂)အဆက် 
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ဇယား (၃-၂)အဆက်
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ဇယား (၃-၂)အဆက် 
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ဇယား (၃-၂)အဆး 
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အခန်း(၄) 

ငွ ကးမူဝါဒ၊ ဘ ာ ရးမူဝါဒ၊ ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း 

 

 ၂၀၀၈ ခနှစ ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၂၉ နှင့်အညီ ၂၀၁၁ ခနှစ ် မတ်လ ၃၀ 

ရက် နတွ့င် ဘ ာ ရး ကာ်မရှင်ကိ ဖွဲ စ့ည်း၍ နိငင် တာ်၏ ဘ ာ ရးနှင့် ငွ ကးမူဝါဒများ 

ကိ ချမတ်ှခ့ဲပါသည်။ နိင်င တာ် စဉ်ဆက်မြပတ် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ (Sustainable 

Economic Development) ရရှိ စရန်အတွက် ကာင်းမွန် သာ ဘဏ်လပ်ငန်း စနစ်၊ ငွ ကး 

အရင်းအနှီးများ၊ ငွ ပး ချမစနစ်များနှင့် အြခားအ ြခခ အ ဆာက်အအများ ဖွ ဖိ့ုးရန ်

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနသည ် နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ရး မူဝါဒများနှင့ ် ငွ ကးမူဝါဒတိက့ ိ

ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် နိင်င တာ်၏ လိအပ် သာ အသးစရိတ်များ 

အတွက် အခွနအ် ကာက်များ အြပည့်အဝရရိှရန် ြပည်သူဘ့ ာ ငွ ရှာ ဖွြခငး်၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း 

နှင့် ခဲွ ဝသးစဲွြခင်း၊ စ ဆာင်း ငွတိးြမင့် စ ဆာင်းရန်အတွက ် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 

ပဂ္ဂလကိ ငွ ကးလိအပ်ချက်အတွက် ပ့ပိး ပးြခင်းစသည့် လပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါသည်။ 

  

ငွ ကးမဝူါဒ (Monetary Policy) 

 နိင်င တာ်၏စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးကိ ထိ ရာက်စွာ အ ထာက်အကူြပုနိင်သည့် 

ခတ်မီဘဏ်လပ်ငနး်စနစ် ဖွ ဖိ့ုးတးိတက် ရး ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် နိင်ငတကာနှင့် ရင် ဘာင်တန်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် ကို းပမ်း ဆာင်ရွက် ရး မူဝါဒကိ ချမှတ်ခဲ့ ပီး အာက်ပါ ငွ ကးက  

ြပုြပင ် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းစဉ်များကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည-် 

 (က) ငွ ရး ကး ရးက အား စနစ်တကျ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြပုနိင် ရးအတွက် 

ြမန်မာနိငင် တာ် ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒကိ ြပဌာန်းြခင်း၊ 

 (ခ) ဘဏ်လပ်ငန်းဝန် ဆာင်မအသစ်များ တိးချဲ ခ့ွင့်ြပု ပးြခင်းနှင့် ဘဏ်ခဲွအသစမ်ျား 

တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ပးြခင်း၊ 

(ဂ) နိင်ငြခား ငွလက်မှတ် (Foreign Exchange Certificate-FEC) များ ြပန်လည် 

ရွးနတ်ြခင်း၊ 
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 ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများအရ ငွ ရး ကး ရးက ကိ အာက်ပါအတိင်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

(က) ြမန်မာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒကိ ခတ်နှင့် လျာ်ညီ စရန် ြပန်လည် ရးဆဲွ၍ 

၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ ်ဥပ ဒ အမှတ် ၁၆ ြဖင့် ၁၁.၇.၂၀၁၃ ရက် န ့

တွင် ြပဌာန်းခဲ ့ပါသည်။ ြမနမ်ာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ် နည်းဥပ ဒ ထတ်ြပန ်ရန်နှင့် 

ြမန်မာနိငင် တာ် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲအ့စည်းများ ဥပ ဒ ရးဆဲွ ြပ ာန်းရန ်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာ အကူအညီရယူ၍ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  

 (ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စက်တင်ဘာလကန်အထိ ပဂ္ဂလိကဘဏ် ၂၀ ခ မ ှ

ဘဏ်ခွဲ ပါင်း ၅၉၂ ခ ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ ပီး နိင်ငြခားဘဏ် ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွ ၃၃ 

ခနှင့် နိငင်ြခား ငွ ကးကမ္ပဏီ ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွ ၁ ခ ဖွင့်လှစ ် ဆာငရွ်က် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဂ) ထိန်း ကျာင်းမရိှသည့် စျးကွက်ကိအ ြခခ သာ နန်းရှင် ငွလဲလှယ်နန်းစနစ်ကိ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။   

(ဃ) ယခင်ထတ်ြပန်ထားသည့် နိင်ငြခား ငွလက်မှတ်များ ြပန်လည် ရွးနတ်ြခင်း 

လပ်ငန်းကိ ၁.၄.၂၀၁၃ ရက် န ့ မ ှ ၃၀.၆.၂၀၁၃ ရက် န ့ အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
 

ဘ ာ ရးမူဝါဒ(Fiscal Policy) 

 နိင်င တာ်၏ ရသးမှန်း ြခ ငစွာရင်း စီမခန ့ခ်ွဲမ ပိမိထိ ရာက်ထက်ြမက်သည့် 

လပ်ငန်းစဉ်များ ြဖစ် ပ လာ စရန်နှင့ ်ထင်သာြမင်သာရှိသည့် အခွန် ပး ဆာင်မစနစ် ြဖစ် ပ  

လာ စရန ်မူဝါဒ ချမှတ် ပီး ရည်မှန်းချက်များကိ ထားရိှခဲ့ပါသည်- 

(က) နိင်င တာ်အတွက် ရသင့်ရထိက် သာ အခွန်များ အြပည့်အဝ ကာက်ခရရိှ ရးနှင့် 

ြပည်သူများ ယကည် သာ အခွန်ဌာနအြဖစ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင် ရး၊ 

(ခ) ြပည်သူဘ့ ာ ရးစီမခန ့်ခွဲမများ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး၊ 

(ဂ) လူစ့မ်ွးအား အရင်းအြမစ်တးိတက် စမည့် က များအတွက် အသးစရိတ်များ 

တိးြမင့်ခွဲ ဝ ရး၊ 
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 ဖာ်ြပပါမူဝါဒများအရ အာက်ပါြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းများက ိ ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည-် 

(က) ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်ထမ်းြပည်သူများအား ကာင်းမွန် သာ 

ဝန် ဆာင်မများ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန် ပထမအဆင့်အ နြဖင့် အခွန်ထမ်း 

ကီးများအတွက် အခွန် ပး ဆာင်ရမည့် ရးများကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ 

အတွင်း စတင်ဖွင့်လှစ်နိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး အဆိပါရးများအတွက် 

ဝန်ထမ်းများ ရွးချယ် သင်တန်း ပးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

(ခ) အခွန်ရ ငွအား ဂျီဒီပီ နှစ်စဉတိ်းတက်မနှင့် လိက် လျာညီ ထွ ြဖစ် စရန ်

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ြပည် ထာင်စနှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် ဥပ ဒြပု 

စာရင်းများ အတိင်း ကာက်ခရမည့ ်အခွန်အခများ ခွဲြခားသတ်မှတ် ပး ရး တိက့ ိ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) ဘ ာရနပ် ငွ စာရင်းများအားလး စစည်းပါဝင်သည့် တစ်ခတည်း သာ ငွတိက် 

စာရင်း Treasury Single Account စနစ်အား စတင် ဆာင်ရွက်ရန် အတွက ်

ြပည်သူဘ့ ာ ရးစီမခန ့်ခွဲမဆိင်ရာ လပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 (ဃ) နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ငွ တိးတက်ရရှိရန်အတွက် ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး 

ကျးလက် န ြပည်သူတိ၏့ ကျန်းမာ ရး၊ ပညာ ရး အသးစရိတ်များ တိးြမင့် 

ခွဲ ဝ ချထားလျက ်ရှိပါသည်။ 

 ြပည် ထာငစ်ဝန် ကီးဌာနများနှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များအလိက ် ဘ ာ ငွခွဲ ဝ 

သးစွဲမအား အာက်ပါအတိင်း စီစဉ် ဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။  

(က) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မစှ၍ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် ရသးခန ့မ်ှန်း ြခ 

ငွစာရင်းကိ ခွဲ ဝ ပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် (ခန ့မ်ှန်း ြခစာရင်း) 

တွင် သာမန်အသးစရိတ်၌ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် စစ ပါင်းမှ ကယား 

ြပည်နယ်သည ်ကျပ် ၁၈,၀၀၂ သန်းြဖင့ ်အနည်းဆး ြဖစ် ပီး ရှမ်းြပည်နယ်သည ်

ကျပ် ၁၂၀,၄၃၅ သန်းြဖင့် အများဆးြဖစ်ပါသည်။ ငွလး ငရွင်း အသးစရိတ်တွင် 

ကရင်ြပည်နယ်သည် ကျပ် ၅,၅၂၃ သန်းြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပးီ ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီးသည ်ကျပ ်၉၆,၀၅၆ သန်းြဖင့ ်အများဆးြဖစ်ပါသည်။  
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(ခ) တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ (ခန ့မှ်န်း ြခစာရင်း) 

စစ ပါင်းအသးစရိတ်တွင် သာမန်အသးစရိတ ် ၆၃.၇ ရာခိင်နန်း၊ ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ၃၆.၂ ရာခိင်နနး်နှင့် ကးမီ ၀.၁ ရာခိင်နန်း ပါဝင်ပါသည်။ 

ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ လျာထားချက်စာရင်း စစ ပါငး်ရ ငွ ကျပ် ၁၄,၃၈၆,၂၂၁.၄ 

သန်းတွင် သာမန်ရ ငွ ကျပ် ၁၃,၁၄၄,၅၉၄.၇ သန်း ငွလး ငွရင်းရ ငွ ကျပ ်၂၉၉,၇၈၈.၅ သန်း 

ြဖစ် ပီး ကးမရီ ငွ ကျပ ် ၉၄၁,၈၃၈.၂ သန်း ြဖစ်ပါသည်။ စစ ပါင်းရ ငွ အနက ်

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မှ ရ ငွစစ ပါင်း ကျပ ် ၁,၁၇၁,၉၁၁.၅ သန်း ြဖစ်၍ စစ ပါင်းရ င ွ

အ ပ  တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်မ ှ ၈.၁၅ ရာခိင်နန်းရရှိပါသည်။ ငွလး ငွရင်း ရ င ွ ကျပ ်

၂၉၉,၇၈၈.၅ သန်းအနက ် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်မှ ကျပ်  ၈၁,၂၀၃.၆ သန်း ရရှိပါသည်။ 

ကး မီရ ငွ ကျပ ်၉၄၁,၈၃၈.၂ သန်းအနက် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များမ ှ  ကျပ် ၃၁,၈၇၅.၁  

သန်းရရိှပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် လျာထားချက်စာရင်းတွင ်  အသးစရိတ် စစ ပါင်း ကျပ ်

၁၇,၃၁၂,၉၆၆.၉ သနး်ြဖစ် ပးီ သာမန်အသးစရိတ် ကျပ ် ၁၁,၆၈၄,၂၆၀.၇ သန်း၊ ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ကျပ် ၄,၉၂၈,၆၇၁.၁ သန်းနှင့ ် ကး မီအသးစရိတ် ကျပ်  ၇၀၀,၀၃၅.၁ သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ စစ ပါင်းအသးစရိတ်အနက ် တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် အသးစရိတ် ကျပ ်

၁,၁၇၁,၉၁၁.၅ သန်းြဖစ်၍  ၆.၇၆ ရာခိင်နန်းပါဝင်ပါသည်။ ငွလး ငွရင်း အသးစရိတ် ကျပ်  

၄,၉၂၈,၆၇၁.၁ သန်းရိှသည့် အနက ်တိငး် ဒသကီး/ြပည်နယ် ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ်မှာ ကျပ ် 

၄၂၄,၉၅၇.၁ သန်းြဖစ်ပါသည်။ နိင်င တာ်၏ ဘ ာ ရး ပိ ငွ/လိ င ွ (Overall budgetary 

surplus/deficit) ကိ ဆန်းစစ်ရာတွင် လိ ငွ ကျပ် ၂,၉၂၆,၇၄၅.၅ သန်း  ြဖစ်ပါသည်။  

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမ ှအခွန် ကာက်ခရရှိမ 

 အစီရင်ခသည့်ကာလအတွင်း အခွန်အမျိုးအစားအလိက် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ြပုြပင် ပီး လျာထား ငွအ ပ  ပထမ(၆)လပတ် ယာယီစာရင်းအရ ကာက်ခရရှိမ အ ြခအ နမာှ 

တစဖ်က်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား (၄-၁) ြပည်တွင်းအခွန် ကာက်ခရရှိမ 
                                                                     (ကျပ်သန်း ပါင်း) 

စဉ ် အခန်ွအမျိုးအစား မူလလျာထားချက် 
ပထမ(၆)လပတ် 
ကာက်ခရရှိမ 

ကာက်ခရရှိမ 
ရာခိင်နန်း 

၁ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ၁၁၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၆၁၃၈၅၁.၃၅၈ ၅၅.၈၀ 
၂ ဝင် ငွခနွ ် ၁၂၈၆၀၁၄.၉၆၆ ၆၄၃၆၅၃.၂၉၉ ၅၀.၀၅ 
၃ တဆိပ် ခါင်းခွန် ၄၁၀၀၀.၀၀၀ ၁၅၄၂၈.၃၃၆ ၃၇.၆၃ 
၄ အာင်ဘာ လသိန်းဆခွန် ၁၉၉၈၅.၀၃၄ ၁၃၇၆၉.၃၂၀ ၆၈.၉၀ 
 စစ ပါင်း ၂၄၄၇၀၀၀.၀၀၀ ၁၂၈၆၇၀၂.၃၁၃ ၅၂.၅၈ 
ဇာစ်ြမစ။် ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန 
 

အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမ ှအခွန် ကာက်ခရရှိမ 

အစီရင်ခသည့်ကာလ ၁-၄-၂၀၁၃ ရက် န ့ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ အခွန် င ွ

ကာက်ခ ရရှိမ(ရးချုပ်) ကျပ် (၁၄၉၂၁၅.၀၀) သန်း ြဖစ် ပးီ၊ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၁၂၉.၇၅ 

ရာခိင်နန်း နှင့် ( မို န့ယ်ရး)များတွင် အခွန် ငွ ကာက်ခရရှိမ  ကျပ ် (၂၇၉၉၄.၇၆) သန်းြဖစ် ပီး၊ 

ရာခိင်နန်း အားြဖင့် ၁၃၉.၉၈ ရာခိငန်န်း ကာက်ခရရိှ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 

နိင်ငပိင်အခန်း လပ်ငန်းစီမကိန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

နိင်ငပိင်အခန်း လပ်ငန်းစီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိငမ်ကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပထမ 

(၆) လပတ်အတွင်း လယယ်ာစိက်ပျိုး ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကးီဌာနမှ  ဆည် ြမာင်းတာတမ 

တည် ဆာက်မ လပ်ငန်းစမီကိန်းများနှင့် ြမစ် ရတင်လပ်ငန်းများတွင် ကျပ ်၁၅၆,၀၆၆.၈ သန်း  

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနမ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်း သွယ်တနး်ြခင်း 

လပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားခဲွရ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း စီမကိန်းများကိ ကျပ ် ၇၃,၁၈၈.၁ သန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။  

 ဆက်သွယ် ရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရး 

လပ်ငန်းမ ှ ဖိက်ဘာဆက် ကာင်း နှင့် မိက္က ရိဆက် ကာင်းများ တိးချဲ တ့ပ်ဆင်ြခင်းစီမကိန်း၊ 

GSM / UMTS မိဘိင်းဖန်းလိင်းတိးချဲတ့ပ်ဆင်ြခငး်စီမကိန်း၊ Sea Me We 6 ရ အာက ်

ကဘယ်စနစ်စီမကိန်း စသည့်လပ်ငန်းများအတွက် ကျပ ် ၁၁,၁၄၇.၂ သန်း ရင်းနီှးြမုပန်ှ 

ခဲ့ပါသည်။  
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 ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထားမ ှ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းတန်ဖိးမှာ ကျပ် ၈,၁၂၈.၉ သန်း ြဖစ်ပါ သည်။ 

 ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ လမ်းတတားဦးစီးဌာန၊ လမ်းတတားတည် ဆာက် ရး 

လပ်ငန်းများတွင် ကျပ် ၁၂၄,၆၀၁.၀ သန်းနှင့် မို ရ့ွာနှင့်အိးအိမ် ဖွ ဖိ့ုး ရးဦးစီးဌာနမှ ဆာင်ရွက် 

န သာ လပ်ငန်းစီမကိန်းြဖစ်သည့် ဧရာဝဏ်နှင့်ရတနာအိမ်ရာ စီမကိနး်တွင ်ကျပ် ၇၀၈.၀ သန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။ 
ဇယား (၄-၂) နိင်ငပိင်အခန်းမှလပ်ငန်းစီမကိန်းများ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လပတ်ကနအ်ထ ိ      

  အ ြခအ န 

    
  (ကျပ်သန်း ပါင်း) 

 
စဉ်     အ ကာင်းအရာ       တန်ဖိး 

၁ 
 

လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာငး်ဝန်ကီးဌာန ၁၅၆၀၆၆ 
 

 
၁ 

 
ဆည် ြမာင်းဦးစးီဌာန 

  
    

ဆည် ြမာင်းတာတမများတည် ဆာက်ြခင်း ၁၅၅၃၂၀ 
 

 
၂ 

 
ရအရင်းအြမစ်အသးချ ရးဦးစီးဌာန 

  
    

လပ်စစ်ြမစ် ရတင်လပ်ငန်းစီမကိန်း ၇၄၆ 
 

၂ 
 

စက်မဝန် ကီးဌာန ၁၆၃၉၉၈ 
 

 
၁ 

 
အမတ်ှ(၁)အကီးစားလပ်ငန်း ၁၅၆၇၂၅ 

 
 

၂ 
 

စက္က ူနှင့်အိမ်သးပစ္စည်းလပင်န်း ၇၂၇၃ 
 

၃ 
 

ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာန ၁၂၅၃၀၉ 
 

 
၁ 

 
လမ်းတတားဦးစီးဌာန ၁၂၄၆၀၁ 

 
 

၂ 
 

မို ရ့ွာနှင့်အိးအိမဖ်ွ ဖ့ိုး ရးဦးစီးဌာန ၇၀၈ 
 

၄ 
 

လပစ်စ်စမွး်အားဝန်ကီးဌာန ၇၃၁၈၈ 
 

 
၁ 

 
ရအားလပ်စစ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဦးစီးဌာန 

  
    

ရအားလပစ်စ်စမီကိနး်များ ၅၄၈၇၉ 
 

 
၂ 

 
ြမန်မာ့လပ်စစ်ဓာတ်အားလပ်ငန်း 

  
    

ဓာတ်အားလိင်းတည် ဆာက် ရးစီမကိန်း ၁၈၃၀၉ 
 

၅ 
 

ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန ၈၁၂၉ 
 

 
၁ 

 
ြမန်မာ့မီးရထား 

  
    

ရထားလမ်း ဖာက်လပ် ရးစမီကိန်း ၈၁၂၉ 
 

၆ 
 

ဆက်သွယ် ရးနငှ့်သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန ၁၁၁၄၇ 
 

 
၁ 

 
ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရးလပ်ငနး် 

  
    

ြမနမ်ာ့ဆက်သယွ် ရးလပ်ငနး်စီမကိန်း ၁၁၁၄၇ 
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ဝန် ကီးဌာနများမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း နိင်ငအချင်းချင်း 

အကူအညီ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ၏ အကူအညီြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရက်ွမည့် လပင်န်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် -    
 

ဇယား (၄-၃) ဝန်ကီးဌာနများမ ှ၂၀၁၃ − ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ၊် ပထမ ( ၆ )  လပတအ်တွငး် 

နိင်ငအချင်းချင်း အကူအည၊ီ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ အကူအညီြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် လပင်န်းများ 

စဉ် ဝန်ကီးဌာန စီမံကိန်း အမည် 
နုိင်ငံ/ 

အဖဲွ့အစည်း 
ေငွေကြ း 
အမျို းအစား 

ပမာဏ 
(သန်းေပါင်း) 

၁ ဘ ာေရး The project for development of ICT 
System for Central Banking 

Japan Yen 5100.00 

၂ ပို့ေဆာင်ေရး သဘာ၀ ေဘး အန္တရာယ်ေကြ ာင့် 
ေပါ်ေပါက်လာမည် ့ရာသဦတု အေခြ အေန 
ေစာင့်ကြ ည့်ေရး စနစ် ထူေထာင်ေရး 

Japan Yen 231.00 

၃  ပြ န်ကြ ားေရး MRTV အစအီစဉ်နငှ် ့အသံလွှင့် 
တည်းဖြ တ်ခြ င်းဆိုင်ရာ စက် ပစ္စည်းများ 
ပိုမိုေကာင်းမွန် လာေစေရး 

Japan Yen 81.90 

၄ စီမံ/စီးပွား  မြ နမ်ာနိုင်ငံမ ှအိမ်ရငှ်အဖြ စ် လက်ခ ံ
ကျင်းပမည့် အလှည့်ကျ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ 
အစည်းအေဝး များတွင် ယာဉ်နှင့် ရုံးသုံး 
ပစ္စည်း တန်ဖိုး 

China Yuan 10.00 

၅  ေဆာက်လပ်ုေရး  မြ နမ်ာနိုင်ငံ၏ အဓိကလမး်များ 
ဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတက်ေရး၊  

Korea US$ 3.00 

၆ နိုင်ငံခြ ားေရး ညီလာခံများ ကျင်းပေရးဆိုင်ရာ 
စွမး်ေဆာင်ရည ်မြ ငှ့်တငေ်ရး၊ 

Korea US$ 1.00 

၇ လယ/်ဆည် စက်မှုလယယ်ာကးူေပြ ာငး်ေရး အတွက် 
လယ်ယာေမြ  ပြ ုပြ င် ေပြ ာငး်လေဲရး  

Korea US$ 5.27 

၈ ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် 
သိမး်ေရးနှင့် 
သစ်ေတာေရးရာ 

 မြ နမ်ာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပပူိုင်းေဒသ 
စိမး်လနး် စိုေပြ ေရး  

Korea US$ 2.50 

၉ စီမံ/စီးပွား အမျို း သား စာရင်းအင်းစနစ် ခိုင်မာေရး၊  Korea US$ 2.00 

၁၀ အလုပ်သမား၊ စက်မှု၊ 
ပညာေရး 

အသက်ေမွး၀မ်း ေကျာင်း ေလ့ကျင့် 
ပညာေပးေရး 

Germany 
(GIZ) 

Euro 4.80 

၁၁ ဘ ာေရး အေသးစား နငှ့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ 
စွမး်ေဆာင်ရည ်မြ ငှ့်တငေ်ရးအတွက် 
သင်တန်းများ ေပးခြ ငး် 

Germany 
(GIZ) 

Euro 3.45 
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စဉ် ဝန်ကီးဌာန စီမံကိန်း အမည် 
နုိင်ငံ/ 

အဖဲွ့အစည်း 
ေငွေကြ း 
အမျို းအစား 

ပမာဏ 
(သန်းေပါင်း) 

၁၂ စက်မှု ေကျးလက် အေခြ ခံ အေဆာက် အအုံ ဖွံ့ ဖြ ို း 
တိုးတက်ေရး 

Germany 
(GIZ) 

Euro 3.75 

၁၃ ေဆာက်လပုေ်ရး Maximizing Transport Benefit 
through communicity engagement 

ADB US$ 0.19 

၁၄ ေဆာက်လပုေ်ရး Preparing GMS East-West Economic 
Corridor extension Eindu to 
Kawkareik Road 

ADB US$ 1.50 

၁၅ ေဆာက်လပုေ်ရး Developing Asset management 
program for Myanmar road 

ADB US$ 1.37 

၁၆ စီမံ/စီးပွား Capacity development of the 
National statistical System of 
Myanmar 

ADB US$ 1.20 

၁၇ ဆက်သွယ်ေရး၊ သပိ္ံပ နငှ့် 
နည်းပညာ 

Design of E-Govenment master plan 
and review of ICT capacity in 
Academic Institutions 

ADB US$ 1.50 

၁၈ ပညာေရး Support for post primary education 
development project 

ADB US$ 1.50 

၁၉ လျှပ်စစ်စွမ်းအား Power transmission and distribution 
improvement project 

ADB US$ 1.50 

၂၀ စွမ်းအင် Institutional strengthening of 
National energy management 
committee in energy policy and 
planning 

ADB US$ 1.35 

        US$ 23.88 

     စစုေုပါငး် Yen 5412.90 

        Yuan 10.00 

        Euro 15.00 
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အခန်း(၅) 

က စီမကိန်း 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ အမျို းသားစီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  

ပထမ ( ၆ )လပတ ်အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒအရ တစ်မျို းသားလး၏ ြပည်တွင်း 

အသားတင် ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတတွ်င် နှစ်အလိက် စျးနန်း 

များအရ ကျပ် ၂၉,၆၂၄,၄၇၆.၅ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာရ်န်နှင့် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
  

ပ (၅-၁)   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 

တစ်မျိုးသားလး၏ ြပည်တွင်း အသားတင ် ထတ်လပ်မနှင် ့ ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးသည် 

နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁၉,၄၆၀,၇၀၅.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၆၅.၇ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး  ၁၀.၇  ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂၄,၉၃၄,၄၀၆.၇ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၉ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန် ရည်မန်ှးထားရာ ကျပ် ၁၆,၅၂၆,၆၂၇.၄ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး  ၅.၉  ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  
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ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ယခ အစီရင်ခသည့်ပထမ(၆) လပတ်တငွ် ြပာင်းလဲမနန်း ၁၀.၇ 

ရာခိင်နန်း ရရှိသြဖင့် ကျန် (၆)လ တွင် ယခပထမ(၆)လပတထ်က ်ပိမိကို းပမ်းအား ထတ်နိင်မှ 

သာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမကိန်း ဥပ ဒတွင ်တစ်နှစ်လးအတွက် ရည်မှန်းထား 

သည့် ြပာင်းလဲမနန်း ၁၅.၇ ရာခိင်နန်းကိ ြပည့်မီရန် အလားအလာရှိပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် အမျိုးသားစီမကိန်း ရညမှ်န်းချက်တွင် လယ်ယာက ကီးကိ 

၇.၁ ရာခိင်နန်း၊ စက်မက ကီးကိ ၂၉.၁ ရာခိင်နန်း၊ ဝန် ဆာင်မ က ကီးကိ ၁၂.၃ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းရာတွင် အစီရင်ခသည့် ပထမ (၆) လပတ်၌ လယ်ယာက ကးီ တွင ်၅.၄ 

ရာခိင်နန်း၊ စက်မက ကီးတွင် ၁၃.၃ ရာခင်ိနန်း၊ ဝန် ဆာင်မ က ကီးတွင ်၁၁.၉ ရာခိင်နန်း 

အသီးသီး  ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

 စီးပွား ရးက အလိက ် ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲမအ ြခအ နများကိ အာက်ပါအတိင်း ပြပ 

ဂရပ်ြဖင့ ် ဖာ်ြပအပ်ပါ သည်။  

ပ   (၅-၂)  က များ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ ် ြပာင်းလဲမနန်း 
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လ (ဧ ပီလ မ ှ စက်တင်ဘာလ) က အလိက် 

စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ နကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

လယ်ယာက  

  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် လယ်ယာက  ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၆,၅၂၉,၃၂၀.၂ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၆.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။  
 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ဒတိယ (၆)လပတ်  အမျို းသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မနှင့် တိးတက်မနန်းအ ြခအ န 
 

 
  

 
 
 
 

 

လယယ်ာက ၏ အသားတင ် ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် 

စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၆၈၂,၄၇၆.၂ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၄၁.၁ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲပါသည်။  
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 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၅,၈၁၆,၅၆၄.၁ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၂.၃ ရာခိငန်န်း တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂,၄၅၉,၅၆၇.၂ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁.၀ ရာခိငန်န်း တိးတက်ခ့ဲ ပါသည်။  

အစီအရင်ခသည့် ကာလတွင် ဈးကွက်ဝင်သီးနှ ြဖစ်သည့် အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ 

တာင်သူများ ပိမိစိက်ပျို းြခင်း၊ ကမ္ပဏီနှင့် တာင်သူများ အကျို းတူစိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်း၊ 

နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အိမ်နီးချင်းထိင်းနိင်ငမှဝယ်ယူသြဖင့် စီးပွား ရးတွက် ြခကိက် ပီး တာင်သ ူ

များ ပိမိစိက်ပျို းြခင်း ကာင့် ယခင်နစ်ှအလားတူကာလထက် အထွက်တင်း ထာင် ပါင်း ၂,၅၈၄ 

ပိမိခ့ဲပါသည်။ ဖူးစား ြပာင်းတွငလ်ညး် တာင်သူပညာ ပးလပ်ငန်းများြဖစသ်ည့် သီးနှ 

အလှည့်ကျစိက်ပျို းြခင်း၊ သဘာဝ ြမသဇာ ြပုလပ်အသးြပု စိက်ပျို းြခင်း၊ ဓါတ် ြမသဇာကိ 

အချိုးကျသးစဲွြခင်း၊ ြမဆီလာြပုြပင်ြခင်း၊ ြမဆီလာ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြမဆီလာ ထက်သန်ရန် 

ပဲမျို းနွယ်ဝင် အပင်များကိ စိက်ပျို းြခင်းတိ ့ ကာင့် ဖူး ရ ထာင် ပါင်း ၁၁၆,၁၇၂ ပိမိထွက်ရှိ 

ခဲ့ပါသည်။  

ပဲတီစိမ်းစိက်ပျို းမတွင် ဈးကွက် ကာင်းြခင်း ကာင့် တာင်သူများစိတ်ဝင်စား စိက်ပျို း 

ခဲ့သြဖင့် အထွက်နန်းြမင့်တက်ခဲ့ ပီး၊ အထွက် တင်း ထာင် ပါင်း ၅၉၈ ပိမိခဲ့ပါသည။် မိးနှမ်း 

စိက်ပျို းမမှာ  ဆည် ရ ကာင်းစွာ ရရှိသြဖင့် ပမိိစိက်ပျိုးနိငခ့ဲ် ပးီ၊ ယခင်ပထမ(၆)လထက ် 

အထက်ွတင်း ထာင် ပါင်း ၆၅၆ ပိမိ ခဲ့ပါသည်။ 

ဆီအန်းစိက်ပျို းမသည် (၁)နှစ ် စိက်ပျိုး ပီးပါက နှစ(်၃၀)စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်နိင်သည့် 

အပင်ြဖစ်သြဖင့် စိက်ဧကတိးတက်လာြခငး်၊ အပင်ြပုစ ထိနး်သိမ်းမနှင့် အပငသ်က်တမ်း 

အ ပ မူတည်၍ တစ်ဧကအထွက်နန်းမှာ တစနှ်စ်ထက်တစ်နှစ် တိးလာြခင်း ကာင့် အထကွ် 

ပိမိခဲ့ ပီး အထွက်သီးခိင်ပိဿာ ထာင် ပါင်း ၂၁,၇၁၄ ပိမိခဲ့ပါသည်။  

အစီရင်ခသည့်ကာလတွင် နွစပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ ဖူးစား ြပာင်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ မိး ြမပ၊ဲ 

မိးနှမ်း၊ ဆီအန်း၊ ချည်မင်ရှည်ဝါ၊ ကက် ပါင် စး၊ ငရတ် ြခာက်၊ ငရတ်စိ၊ အာလူးနင့်ှ အြခား 

မိးသီးနှများထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာက ၏ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ ူ ၄၁.၁ ရာခိင်နန်း 

သာ ရရှိခဲ့ြခင်းမှာ ြမန်မာြပည် အလယ်ပင်ိး ဒသများ၌ မိးရွာသွန်းမ လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း၊ 

ြမစ် ရတင် ဒသများတွင်လည်း ြမစ် ရကျဆင်းမ ကာင့် ရ ပး ဝနိင်မ အားနည်းြခငး် 

တိ ့ ကာင် ့ ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလထက ် နွစပါးအထွက် တင်း ထာင် ပါင်း ၃၀,၆၇၄ 

လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း၊ ကက် ပါင် စးအထွက်မှာလည်း အ စးလီှးချိန်တွင် မိးများစွာ ရွာသွန်းမ 

ကာင့် မွန်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းတိတွ့င် အထွက်နန်း လျာ့နည်း၍ စစ ပါင်း 
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အထွက် ပါင် ထာင် ပါင်း  ၇၀၉ လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ မိးစပါး၊ အ စ့ထတ် 

ြပာင်း၊ နွစပါး၊ နွနှမ်း၊ ကလားပဲ၊ မတ်ပဲစသည့် မိးသီးနှများ ရိတ်သိမ်းရန် ကျန်ရိှ ပီး၊ 

ဆာင်းသီးနှများကိ ရညမှ်န်းချက်အတိင်းြပည့်မီ အာင် စိက်ပျို းနိင်ပါက စီမကိန်း  ရည်မှန်းချက ်

ကိ နှစ်ကန်တွင် ြပည့်မစွီာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရကီးနစ်ြမုပ်၍ မိးစပါး စိက်ဧက ၁၂၆,၈၃၃ ထိခိက်ခဲ့ရာတွင ် ပျက်စီးဧက ၄၃,၇၅၃ 

ရှိခဲ့ရာ ၄၀,၂၄၀ ဧကကိ အချိန်မီြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ ပီး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်းစိက်ဧက ၃,၂၇၈ 

ထိခိက်ခဲ့ရာတွင် ပျက်စီးဧက ၂,၈၈၀ ရိှခဲ့ရာ ၁,၇၁၆ ဧကကိ အချိန်မ ီ ြပန်လည် 

စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ကယားြပည်နယ်မအှပ ကျန်တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များတွင် 

စစ ပါင်းစိက်ပျို းဧကမ ှ ရကီးနစ်ြမုပ်၍ ထိခိက်မ ၁၃၁,၈၁၅ ဧက ရှိခဲ့ရာ ၄၆,၇၀၇ ဧက ပျက်စီး 

ခဲ့ ပီး၊ ၄၁,၉၅၆ ဧကကိ ြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတိတ့ွင် မိးလ ိ

မိး ခါင်ြခင်း ကာင့် စစ ပါငး်စိက်ဧက ၄၉၃,၂၂၇ ထိခက်ိခ့ဲရာ ၃၆,၅၃၂ ဧက ပျက်စးီခ့ဲ သာ် 

လည်း ၂,၁၈၅ ဧက ကိ ြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ရ ကီးနစ်ြမုပ်ြခင်း၊ မိးလိမိး ခါင်ြခင်း၊ 

ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်ြခင်းနှင့် အြခားအ ကာင်းများ ကာင့် ထိခိက် ခ့ဲသည့် စစ ပါင်း စိက်ဧက 

၆၂၉,၅၉၈ ရှိရာတွင ်၈၅,၃၉၄ ဧက ပျက်စီးခဲ့ရာ ၄၄,၁၄၁ ဧက ကိြပန်လည်စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါ သည။် 

နွစပါးစိက်ဧက ပိမိတိးတက်လာ စရန်အတွက် ရရရှိနိင်မအစီအစဉ်များကိ ကိုတင် 

ဆာင်ရွက်ထားရှိြခင်း၊ အပူပိင်း ဒသများတွင် အပူဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှသည့် သီးနှမျို းစိတ ် များကိ 

ရှာ ဖွ ဖ ထတ်၍ စိက်ပျိုး စြခင်း၊ မိးများသည့် ဒသများတွင် ရကီးနစ်ြမုပ်မဒဏ် ခနိင်ရည ်

ရိှသည့် မျိုးစိတ်များကိ စိက်ပျိုး စြခင်း၊ အထွက်တိး မိးစပါးများကိ ယခင်ကထက ်

တိးတက်စိက်ပျို းလာြခင်း၊ စပ်မျို းစပါး၊ စပ်မျိုး နကာနှင့် အထွက်နန်း အထူး ကာင်းသည့် 

အ စ့ထတ် ြပာင်းများကိ စိက်ပျိုးလာကြခင်း၊ အထွက်နန်း ကာင်းသည့် သစ်သီးဝလနှင့် 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ တိးချဲ စိ့က်ပျိုးလာကြခင်း၊ သိပ္ပနည်းကျ စိက်ပျို းနည်းစနစ်များကိ 

အသးြပုလာကြခင်း၊ တာင်သူပညာ ပးလပ်ငန်းများကိ အရှိန်ြမင့် ဆာင်ရွက်လာြခင်း စသည ်

တိက့ိ ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

လယ်ယာက ၏ ရညမှ်န်းချက်များ ြပည့်မီ ကျာ်လွန်၍ ရရှည်ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မများ 

ရှိ စရန်အတွက် သီးနှအလိက် တာင်သူပညာ ပး စိက်ပျို းနည်းသင်တန်းများ၊ လယယ်ာ 

သးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တွင်ကျယ်စွာအသးြပုနိင် ရးနှင့် ကိင်တွယ် မာင်းနှင်မသင်တန်း 

များ၊ ရာသီသီးနှဆိင်ရာသရပ်ြပပွဲများ၊ ငွ ကးအရင်းအနီှးများ အချိန်မရီရိှ အာင် ဆာင်ရွက် 
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မများ၊ ကျယ်ြပန်စ့ွာ ဆာင်ရွက်ရန် အထူးလိအပ် န ပီး၊ တာင်သူ လပ်သားအခက်အခဲရှိသည့် 

မို န့ယ်များတွင် မို န့ယ်အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက် ပးြခင်းများ လိအပ်မညြ်ဖစ် 

ပါသည်။ 

 

သားငါးက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင် သားငါးက  ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တင်ွ နစှ်အလိက ် စျးနန်းများ အရ ကျပ ်၂,၂၅၄,၇၅၈.၄ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၀.၆ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်း ထားပါသည်။  
  

ပ  (၅-၄)  သားငါးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 
သားငါးက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် 

စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၀၈၇,၁၀၂.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၉၂.၆ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၁.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  
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၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ် ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၀၄၁,၄၂၂.၃ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၆.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၉၂၄,၃၀၁.၇ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၆.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ ပါသည်။  

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ်သားငါးက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးမှာ ပထမ 

(၆)လပတ် စီမကိန်းအ ပ  ၉၁.၈ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ရချို၊ ရငန ်

ငါး၊ပစွန်ထတ်လပ်မ အ နြဖင် ့ ၈၈.၄၄ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

ငါးထတ်လပ်မ ၁၀၀ ရာခိင်နန်း မြပည့်မီရြခင်းမှာ ဧ ပီလ၊ မလများတွင် တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အချို တိ့၌့ ငါးမဖမ်းဆီးရ ကာလအြဖစ် သတ်မှတ်တားြမစ်ထား၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

သိရ့ာတွင်ဒတိယ(၆)လပတ်အတွင်း ပွင့်လင်းရာသီများ၌ ငါးပိမိထတ်လပ် နိင်သြဖင့် နှစ်ကန်ချိန် 

တွင် ငါးထတ်လပ်မ ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ ကျာ်လွန် အာင ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 သိြ့ဖစ၍် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ရချို၊ ရငန ် ငါး၊ပစွန ်

ထတ်လပ်မ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ နြဖင့် ၉၀.၃၀ ရာခိငန်န်း ရရှိ န ပီြဖစ်ပါသြဖင့် 

နှစ်ကန်ချိန်တွင ် ယခင်နှစ်ကကဲ့သိ ့ ငါးထတ်လပမ် ရည်မှန်းချက ် ြပည့်မီ ကျာ်လွန် အာင ်

ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။  

သားငါးက  ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ ရးအတွက ် မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် 

ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးဝန်ကီးဌာနမှ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အသားထတလ်ပ် 

မတွင ် ကျးလက် ဒသ တိင်းရင်းကက် မွးြမူမဖွ ဖိ့ုး ရး က အ နြဖင် ့ မန္တ လးတိင်း 

ဒသကီး၊ ညာင်ဦးနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး မှာ်ဘီ မို န့ယ်၊ ညာင်နှစ်ပင်တွင် စြပ 

တိင်းရငး်ကက် မျိုးထိန်းမျိုးပွားြခ ထူ ထာင်၍ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း တိင်းရင်းကက် 

ကာင် ရ စစ ပါင်း(၃၂၆၁) ကာင ် မွးြမူထားပါသည်။ (၃၀-၉-၂၀၁၃) နထိ့ ြပည်နယ်/ တိင်း 

ဒသကီးများတွင ်ဥစားကက် ကာင် ရ (၁၅.၀၄)သန်း၊ အသားစားကက် ကာင် ရ (၁၃.၂၄) 

သန်း၊ တင်ိးရင်းကက် ကာင် ရ (၂၀၁.၀၄) သန်း၊ ကက်စစ ပါင်း ကာင် ရ (၂၂၉.၃၂)သန်း 

မွးြမူခ့ဲပါသည်။ ကူးစက် ရာဂါ ကာကွယ် ဆးအမျို းမျို းတွင ် အဆ (၃၆၈.၂၉) သန်း၊ 

ကာကွယ် ဆးအမျိုးမျိုး ထိးနှြခင်းတွင် ကိမ် ရ (၁၇.၁၂) သန်း၊ ကသ ပးြခင်းတွင ်

ကာင် ရ(၁.၆၉)သနး် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ နွားမျိုး ကာင်း မျို းသန်ြ့ပန်ပွ့ား ရးအတွက် 

မထန်မဲ့သားစပ်မတွင ် ကိမ် ရ(၁၄၅၄၇)၊ စနစ်တကျ သဘာဝသားစပ်မတွင ် ကိမ် ရ 

(၁၃၂၈၁၅) ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ ်ကာလအတွင်း ပျားရည်ထတ်လပ်မတွင ်

ပါင် ထာင် ပါင်း (၁၀၁၇) ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ ပီး ၄၂.၆ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခ့ဲ 
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ပါသည်။ ြပည်တွင်း ပျားရည် ရာင်းချနိင်မမှာ (၁.၉၃) တန်၊ ြပည်ပတင်ပိ ့ ရာင်းချရန် လျာထား 

ချက် (၈၀၀) တန်တွင် (၈၅၄.၃၇) တန်၊ အ မရိကန် ဒ လာ (၀.၉၇၆) သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ပထမ(၆)လပတ် ကာလအတွင်း ဖက်စပ်ကမ္ပဏီများ၊ ပဂ္ဂလိက 

ကမ္ပဏီများမှ တင်ပိ ့ န သာ ရထွက်ပစ္စည်းများကိ ြပည်ပမတင်ပိမီ့ သတ်မှတ် စချိန်စညန်း 

နှင့်အညီ စနစ်တကျ စစ် ဆး ပးရာ ရထွက်ပစ္စည်းများြဖစ်သည့် ရချိုပစွန် (၇၃.၈၄) တန်၊ 

ရချိုငါး (၃၈၇၀၄.၅၉) တန်၊ ရငန်ပစွန် (၅၉၉၈.၂၂) တန်၊ ရငန်ငါး (၁၆၁၄၀.၅၁) တန်၊ ကဏန်း၊ 

ကျာက်ငါး၊ ကျာက်ပစွန်၊ ငါးရှဉ့်(၂၅၁၈.၉၈)တန်နှင့် အြခား (၁၀၅၂၈.၇၇)တန် ၊ စစ ပါင်း 

(၇၃၉၆၄.၉၁ )တန် အရည်အ သွး စစ် ဆး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ရထွက်ကန်နမူနာ အ ရအတွက ်

(၁၆၈၅၆) ခအား စစ် ဆး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 
 

သစ် တာက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင ် သစ် တာက ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများ အရ ကျပ် ၈၀,၅၈၀.၆ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၂.၆ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲမ လျာ့နည်းရန် ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။  
 

ပ  (၅-၅)  သစ် တာက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
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သစ် တာက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်          

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၄၂,၄၄၂.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက် အ ပ  ၅၂.၇ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂.၃ ရာခိင်နန်း လျာ့နည်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၇၄,၆၆၁.၉ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ်နှင့် ၆.၁ ရာခိင်နနး် လျာ့နည်းထတ်လပ်ရန် ရည်မှနး်ထားရာ ကျပ် ၃၉,၆၀၄.၇ 

သန်း ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၃.၂ ရာခိင်နန်း လျာ့နည်းြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ် ဧ ပီလ(၁) ရက်မှစ၍ နိင်ငပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင်လပ်ငန်းနစ်ှရပ်လး 

သစအ်လးလိက်တင်ပိမ့ကိ လးဝရပ်ဆိင်းမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် သစ်ဝယ်ယူ သာ ကမ္ပဏီ 

များ၏ သစ်လးတင်ပိမ့အား အချိန်မီတင်ပိန့ိင် ရးကိ ရည်မှန်း ပီး လျာထားချက် ြပည့်မီစွာ 

အလျင်အြမန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် တွ က့ုရ သာ စိန် ခ မ 

များြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အထ ိကန်း ၁၂၂၄၇၈ ကဗတန်နှင် ့

သစ်မာ ၅၄၃၄၀၉ ကဗတန် ထတ်လပန်ိင်ခဲ့ ပီး သစ်မဟတ်သည့် သစ် တာထွက် 

ပစ္စည်းများကိလည်း စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် ဘာင်အတွင်းမှ ထတ်လပ်လျက် ရိှပါသည်။ 

           သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာသယဇာတ အရင်းအြမစ်များ ရရှည ်

ထတ်ယူ သးစဲွနိင် ရးကိရညမှ်န်း၍  သဘာဝ တာထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းများကိ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ကန်းသင်းသတ်ြခင်း  ၂၃၆၂၀ ပင်၊ သစ်မာ ပင် ထာင် 

ရိက်မှတ်ြခင်း ၅၇၂၄၄ ပင်၊ ပဝတ္တ ိမျို းဆက်ြခင်း ၁၅၀၀၀ ဧက၊ ဓမ္မတာမျို းဆက်ြခင်း   ၁၈၅ ဧက၊ 

အပ်မိးကာဆိင်းလဲှြခငး် ၄၅၈ ဧက၊ ပါင်းသင်ရှင်းလင်းြခင်း ၇၄၆၉၆ ဧက၊ နွယ်ြဖတ ် ညာငပ်တ် 

လဲှြခင်း ၁၀၇၇၂ ဧက၊ အကွက်နယ်နိမိတ ် ြပင်ဆင်ြခင်း ၁၂ မိင် နှင့် ကို းဝိင်း တိးချဲ ဖဲွ့ စ့ညး်ြခင်း 

၁၆၀၃ စတရန်းမိင်တိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

 ထိအ့ြပင် စိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း လပင်န်းများကိ  စီးပွား ရးစိက်ခင်း  ၁၃၃၂၅ ဧက၊ 

ကျးရွာသး စိက်ခင်း ၁၁၀၀ ဧက၊ ရ ဝ ရလဲစိက်ခင်း ၅၇၅ ဧက၊ ပဂ္ဂလိကကန်းစိက်ခင်း 

၂၅၆၅ ဧကနှင့် ပဂ္ဂလိက သစ်မာစိက်ခင်း ၅၂၈၇ ဧကတိကိ့ စိက်ပျိုးတည် ထာင်ခွင့်ြပုနိင်ခဲ့ ပီး 

အပူပိင်း ဒသ စိမ်းလန်းစိြပည် ရး လပင်န်းများကိလည်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ထိအ့ြပင် သစ် တာ သယဇာတများ၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွများ ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းများ 

နှင့် သစ် တာစိက်ခင်း တည် ထာင်ြခင်း လပ်ငန်းများ ကိလည်းနိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများ၏ 
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ပ့ပိးကူညမီများြဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ ကာင့် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းစီမချက် များသည် 

ကာလရှည ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဒသခြပည်သူများအတွက်လိအပ် သာ သစ် တာဆိင်ရာ ထွက်ကန်များ ြဖည့်ဆည်း 

ပးနိင် ရး၊ နိငင် တာ် စီးပွားဖွ ဖ့ို း ရးအား အ ထာက်အကူြဖစ် စ ရး တိအ့တွက် သစ် တာ 

သယဇာတများ ရရှည ် ထတယ် ူ သးစွဲနိင် ရးနှင့် သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို း ရး 

တိသ့ည ်သစ် တာက ၏ ရည်မှန်းချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ့ြပင ် ြမန်မာနိင်င၏ သစ် တာ 

ထွက်ပစ္စည်းများနိင်ငတကာ စျးကွက်သိ ့ ဝင် ရာက ် ယှဉ် ပို င်နိင်ရန်အတွက် သစ် တာ 

ထာက်ခချက်ရရှိ ရးလပ်ငန်းများကိလည်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် သစ် တာက ၏ ရည်မှန်းချက ်

ြပည့်မီ ရး အတွက် ကျန်ရှိသည့်ကာလများသည ်  ပွင့်လင်းရာသီြဖစ် ပီး နယ် ြမလြခုမ အ ြခ 

အ န တိးတက ် ကာင်းမွန ် လာသည်နှင့်အမ  သစ်ထတ်လပ်ငနး်များနှင့် သစ်လးသယ်ယူ 

ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများကိ ပိမိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ်၍ ရည်မှန်းချက် 

ြပည့်မီ ရးကိကို းပမ်း ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ် တာက ဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် အနာဂတ်ကာလတွင ် သစ် တာြပုစထိန်းသိမ်း ရး 

လပ်ငန်းများတွင် ြပည်သူများပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက် ရး၊ သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး တိက့ိ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်သက့ဲသိ ့တရားမဝင် သစ်ထတ်လပ်မ 

များကိလည်း တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့် အညီ ထိ ရာက်စွာအ ရးယူ ဆာင်ရွက်သွားရန ် လိအပ် 

ပါသည်။ ထိအ့ြပင ် သစ် တာနယ် ြမ အတွင်း တရားမဝင်ကျုး ကျာ်မများကိ ထိန်းချုပ်ရန် 

လိအပ်ြခင်း၊ ထငး်အစားထိး လာင်စာ ပိမသိးစဲွရန် လိအပ်ြခင်းများကိလည်း တွ က့ု နရ 

ပါသည်။ 

သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုး ရးအတွက် နိင်ငြခားတိက်ရိက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

များကိ အ လးထား ဖိတ် ခ ရန်လိအပ်သကဲ့သိ ့ နိင်ငပိင် သစ်အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများတွင် 

လည်း စက်စွမ်းအား ြမင့်တင် ရး၊ ခတ်မီနည်းပညာအသးြပု ရးနှင့် ကမ်းကျင်လပ်သားများ 

ြပုစပျိုး ထာင် ရးတိအ့ြပင်  နိင်ငပိင်က မ ှ ပဂ္ဂလိကပိင် လပ်ငန်းများအြဖစ ် ြပာင်းလဲ 

ဆာင်ရက်ွနိင် ရးကိ  အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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စွမ်းအင်က  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် စမ်ွးအင်က ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မ တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၈၈၃,၅၄၈.၁ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၀၉.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထား ပါသည်။  

ပ  (၅-၆)  စွမ်းအင်က  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

   
                   

 စွမ်းအင်က ၏ အသားတင ်ထတ်လပမ်တန်ဖးိသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် 

စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၃၆၅,၅၁၃.၁ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၂.၅ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၃.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းအရ ကျပ ် ၃၅,၄၉၉.၄ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့ ် ၅.၅ ရာခိင်နန်း တိးတကရ်န် ရည်မှနး်ထားရာ ကျပ် ၃၀,၅၄၆.၉ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၄.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါ သည်။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၂.၅ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရြခင်းမှာ ရနစိမ်းထတ်လပ်မ တွင် သမဝါယမ ပိင်အခန်း၌ 

ြမစ်သာ ရရည ် ရန ြမနှင့် ရမဲရတနာ ရန ြမမှ ရနတွင်းများ တွင်းအ ရအတွက ်

လျာ့နည်းသွားြခင်း၊ သက်တမ်း ကာြမင့်လာ၍ အထွက်နန်း တြဖညး်ြဖည်း ကျဆင်း လာရြခငး် 

တိ ့ ကာင် ့ လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိငအ်ခန်းတွင် သရက် မိုန့ယ်    ပိ တာက်ပင် ဒသရှိ 
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ရနတွင်းများအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ထတ်လပရ်န် လျာထား သာ်လညး် ခွင့်ြပုမိန် ့

မရရှိ သးသြဖင့် ထတ်လပ်နိင်မ မရှိြခင်း၊ ဂန် ့ ဂါ မို န့ယ်ရှိ ရနတွင်းများ ဖျက်သိမ်းြခင်းနှင် ့

ဆာမို န့ယ် ပဂ္ဂလိကပိင် ရနတွင်းများ ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် လည်း ကာင်း၊ 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ထတ်လပ်မတွင ် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၌ စီမကိန်း ရးဆွဲစဉ်က 

ဇာတိကစီမကန်ိးမှ ထွက်ရိှမည်ဟ ခန်မ့ှန်းထား သာ်လည်း ပထမ(၆)လပတ်အထ ိ

ထွက်ရိှမမရိှြခင်း၊ ကန်းတွင်းသဘာဝ ဓာတ် ငွတွ့င်းများသည် သက်တမ်း ကာြမင့် သာ 

တွင်း ဟာင်းများ ြဖစ်သြဖင့် decline rate အထွက်နန်းများမှာ တြဖည်းြဖည်း ကျဆင်းလာြခင်း၊ 

ရခိင်ြပည်နယ်ရှိ ရသဘာဝဓာတ် ငွစ့မီကိန်းမှာလည်း   ၁၂-၉-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင ်၄၀ လက်မ 

ြမန်မာ-တရတ်ပိက်လိင်း၏ ကျာက်ြဖူမှ နမ့်ခမ်းအထိတွင် ပျမ်းမဖိအား 6 Mpa သိ ့ ရာက်ရှိ 

သြဖင့် ပိက်လိင်းအတွင်းသိ ့ ဓာတ် ငွ  ့ ြဖည့်သွင်းြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းခဲ့ ပီး ပိက်လိင်း Leak Test 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိြခင်းတိ ့ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ ဘူးသွင်း သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ထတ်လပ်မတွင် စီအန်ဂျီ အသးြပု သာ ယာဉ်အ ိ ယာဉ် ဟာင်းများက ိ အစိးရထ 

ြပန်လည်အပ်နှြခင်း ကာင့် စီအန်ဂျီ အသးြပုမ လျာ့နည်းြခင်း နှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ များကိ 

စက်ရအလပ်ရများသိ ့ ဦးစား ပး ပိလ့တ်ရြခင်းတိ ့ ကာင့် ၇၂.၅ ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်နိင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် (ဧပီလမှစက်တင်ဘာလ) တွင ် နိင်င တာ်၏ 

စွမ်းအင်လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်းနိင် ရးအတွက် စွမ်းအင်မူဝါဒများနှင့်အညီ ဖာ်ြပပါ       

အတိင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည-် 

(က) ရနရှာ ဖွ ရးကွင်းဆင်းအဖွဲ မ့ျား၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစ ်အစီရင်ခသည့် 

ကာလ ကွင်းဆင်းတိင်းတာမ  (၁၀၇.၀၅) လိင်းကီလိမီတာ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) ရနတွင်းသစ်များတူး ဖ ြခင်း၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစလ်ျာထားချက်မှာ 

(၃၈) တွင်း ြဖစ် ပးီ အစီရငခ်သည့်ကာလ ပီးစီးမမှာ (၂၀) တွင်းနှင့် (၅၂.၆၁) 

ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဂ) ကန်းပိင်းလပ်ကွက် ၁၈ ကွက်တွင် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့် သဘာဝ 

ဓာတ် ငွလ့ပ်ငန်းနှင့် ထတ်လပ်မအ ပ ခဲွ ဝခစား ရး စာချုပ် ချုပ်ဆိ၍ ရနနှင့် 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ရှာ ဖွြခင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသည့် 

နိင်ငတကာ ရနကမ္ပဏီများ၏ အဆိြပုလာများ ခ ယူခ့ဲရာ နိင်ငတကာ ကမ္ပဏီ 

ပါင်း ၇၈ ခမှ အဆိြပုလာများ ပးပိခ့ဲ့၍ Pre-Qualified အာင်ြမင်သည့် ကမ္ပဏီ 

၅၉ ခရိှပါသည်။ လပ်ကွက်အဆိြပုလာ တင်ြပလာသည့် ကမ္ပဏီစစ ပါင်း ၂၆ ခမှ 
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လပ်ကွက်အဆိြပုလာ ပါင်း ၅၄ ခ တင်ြပခ့ဲရာ စိစစ်ြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် 

လျက် ရိှပါသည်။ 

 (ဃ) ကမ်းလွန်လပ်ကွက် ၃၀ ကွက်တွင်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့် သဘာဝ 

ဓာတ် ငွလ့ပ်ငန်းနှင့် ထတ်လပ်မအ ပ ခဲွ ဝခစား ရး စာချုပ် ချုပ်ဆိ၍ ရနနှင့် 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ ရှာ ဖွြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသည့် 

နိင်ငတကာ ရနကမ္ပဏီများ၏ အဆိြပုလာများ ခ ယူခ့ဲရာ နိင်ငတကာ ကမ္ပဏီ 

ပါင်း ၆၈ ခမှ အဆိြပုလာများ ပးပိခ့ဲ့၍ Pre-Qualified အာင်ြမင်သည့် ကမ္ပဏီ 

၆၁ ခရိှပါသည်။  

(င)  ရစီမကိန်းမှ ထွက်ရိှ သာ သဘာဝဓာတ် ငွမ့ျားက ိ တရတ်နိင်ငသိ ့ ပိက်လိင်း 

ြဖင့်သွယ်တန်း ရာင်းချရန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ တည် ဆာက် ရး 

လပ်ငန်းများအားလး ပီးစီး ပီြဖစ်၍ ၂၈-၇-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် ရစီမကိန်း၏ 

သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ စတင်ပိလ့တ်နိင်ခဲ့ ပီး ြမန်မာ-တရတ် သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ပိက်လိင်းစီမကိန်း ကိလည်းစတင် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

(စ) စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ Co-organizer အြဖစ် Alpha Resources & Training 

Co., Ltd. နှင့်ပူးတွဲ၍ Health, Safety Environment & Training လပ်ငန်း 

ကိစ္စနှင့် ပတ်သက် သာ “Myanmar Drilling 2013 Conference & 

Exhibition” ကိ ၂၀၁၃ခနှစ်၊ ဇလိူငလ် ၂၄ ရက် နနှ့င့် ၂၅ ရက် နတ့ိတ့ွင ်

ရန်ကန် မို ၊့ Traders Hotel ၌ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 
   

 

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၏ 

အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်

၃၅၄,၂၅၈.၅ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၃၀.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မန်ှးထား 

ပါသည်။  
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ပ  (၅-၇) သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 
 သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက  ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည ်ပထမ(၆)လ 

ပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁၉၅,၁၉၂.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သြဖင့် ရည်မှန်းချက် 

အ ပ  ၅၅.၁ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၇.၇ ရာခိငန်န်း လျာ့နည်း ြပာင်းလဲခဲ့ 

ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနှစ်၊  ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂၀၇,၅၆၃.၄ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၂၄.၆ ရာခင်ိနန်း တိးတကရ်န် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁၅၃,၈၂၈.၆ သန်း 

ရရှိခဲ့၍ ၇၄.၁ ရာခိငန်န်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၅၅.၁ 

ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ြခင်းမှာ ကချင်ြပည်နယ် တွင် ရထတ်လပ်မ၌ 

အ သးစားလပ်ကွက်များအ နြဖင့် သက်တမ်းတိးမမရှိြခင်း၊ သသတ္တ ုရိင်း ထတ်လပ်သည့် 

ထူးအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကမ္ပဏီ ထတ်လပ်မ ရပ်နားထားြခင်း၊ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ 

ရာငး်ဝယ် ရးလပ်ငန်းမှ ကျာက်စိမ်း ထတ်လပ်မတွင် လးခင်း၊ ဖားကန ့် ဒသ၌ 

ထတ်လပ်မရပန်ားထားြခငး်တိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် ကန်အထိ 

တူး ဖာ်မ လပ်ငန်းများ ြပန်လည် စတင်နိင်မ မရိှသြဖင့် ကျာက်စိမ်း ထတ်လပ်မ 

လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင် ့ြဖစ်ပါသည်။ 
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 စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ကျာက်မီး သွးထတ်လပ်မ၌ ကမ္ပဏီအချို  ့ မိးတွင်း 

ကာလြဖစ်၍ ထတ်လပ်မ ခတ္တ ရပ်နားထား၍လည်း ကာင်း၊  ဖယ်ရိနီကယ ် ထတ်လပ်မမှာ 

စီးပွားြဖစ် ထတ်လပ်နင်ိြခင်း မရိှ သးြခင်း ကာင့် လည်း ကာင်းထတ်လပ်မ ူ လျာ့နည်းြခငး် 

ြဖစ်ပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား ပးစက်ရမှ လပ်စစ် 

ဓာတ်အား ြပည့်ဝစွာမရရိှြခင်းနှင့် သန်စ့င် ရးသး ရလ လာက်စွာ မရရှိြခင်း ကာင့် ခဲမြဖူ 

သတ္တ ုသန ့စ်င် (၉၉.၉%) ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ြမန်မာစီးပွား ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းမ ှ

သမဏိတးထတ်လပ်ရာတွင ် လပ်စစ်ဓာတ်အား လ လာက်စွာ မရရှိြခင်း ကာင့် ထတ်လပ်မ 

လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။   

 သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက အ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ်ကာလမှာ မိးတွငး်ကာလ 

ြဖစ်သြဖင့် တူး ဖာ်ထတ်လပ်ရာတွင ် အခက်အခဲများရှိ၍ ထတ်လပ်မ လျာ့နည်း သာ်လည်း 

ပွင့်လင်းရာသီတွင ်ပိမိတိးတက် ထတ်လပ်လာနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စမး်သပတိ်င်းတာ ရှာ ဖွ ရး 

လပ်ငန်းများတိးတက်မ၊ နယ် ြမ ဒသ တည် ငိမ် အးချမ်းမ၊ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နမှ အခွင့် 

အလမ်းရရိှမ၊ ထတ်လပ်မ အ တွအ့ကု ကာငး်များနှင့် နည်းပညာတိးတက်မ တိအ့ ပ တွင် 

မူတည်၍ ထတ်လပ်မများ တိးတက်လာမည် ြဖစ် ကာင်း သးသပ် တွ ရိှ့ရပါသည်။  

 သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင ် နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးမူဝါဒများနှင့် ြပုြပင် 

ြပာင်းလဲ ရးမူ ဘာင်တိအ့ရ ချမှတ်ခ့ဲသည့် မူဝါဒ(၈) ရပ ် နှင့်အညီ အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များ 

ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် နှစ်ကန်တွင ် ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီနိင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က)   ဓာတ်သတ္တ ုများ တိးတက်ထတ်လပ်နိင် ရး အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) သတ္တ ုတွင်းသစ်များတိးချဲ ြ့ခင်းနှင့် တွင်း ဟာင်းများြပုြပင်မွမ်းမ၍ အရညအ် သွး 

ြမင့်တင်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) နိင်ငအနှ ့ ရသတ္တ ု/ ကျာက်မျက်လပ်ကွက်များကိြပည်သူများ၊အ သးစားလပ်ငနး် 

ရှင်များသိ ့ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ခွဲ ဝချထား လပ်ကိင် ရး အ လးထား ဆာင်ရွက ်

ြခင်း၊ 

(ဃ)  အ ရှ နှ့င့် အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများ၏ ဘူမိသိပ္ပဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ရး ကာ်မတ ီ(Coordinating Committee For Geo-Science Programmes 
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In East and Southeast Asia-CCOP) တွင ် အဖွဲ ဝ့င် (Member) အြဖစ် 

ဝင် ရာက်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(င) ရရှားဖက်ဒ ရးရှင်းနိင်င၏ သဘာဝအရင်းအြမစ်နင့်ှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနတိအ့ကား ဘူမိ ြမပြပုစ ရးဆဲွ ရး၊ ဓာတ်သတ္တ ု သယဇာတ အရင်း 

အြမစ်များနှင့် ရအရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် နည်းပညာဆိင်ရာ 

ပိခ့ျဖလှယ် ရး နားလည်မ စာခန်လာ (MOU) လက်မှတ် ရးထိးနိင် ရး 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနနှင့် ဂျပန်အမျို းသား ရန၊ ဓာတ် ငွန့ှင့ ်သတ္တ ု တူး ဖာ် ရး 

ကာ်ပိ ရးရှင်း (JAPAN OIL GAS AND METAL NATIONAL 

CORPORATION JOEMEC) တိသ့ည် တနသာရီတိငး် ဒသကီး အတွင်း 

ခဲမြဖူအဖို က်နက် ြဖစ်ထွနး်မများအား နှစဖ်က်ပူး ပါင်းကာ ဒတိယအကိမ် 

ကွင်းဆင်း လ့လာမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဆ)  သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနနှင့်  ကိးရီးယားသမ္မတနိင်င အသိပညာနှင့် စီးပွား ရး 

ဝန် ကီးဌာန (Ministry of Knowledge of Economy) တိသ့ည ် ြမန်မာ-

ကိးရီးယား ဓာတ်သတ္တ ုနှင့် သဘာဝ အရင်းအြမစ်များပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် 

ြမန်မာ-ကိးရီးယား သတ္တ ုသယဇာတများ ပူး ပါင်း ကာ်မတီ လပထ်း လပ်နည်း 

(မူကမ်း) (Terms of Reference) နှင့် ကိးရီးယား သမ္မတနိင်င ကိးရီးယား 

ဘူမိသိပ္ပနှင့် သတ္တ ုသယဇာတဆိင်ရာဌာန (Korea Institute of Geo-Science 

and Mineral Resource-KIGAM) နှင့် သ တသနြပု လပ်ငန်းများ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်(မူကမ်း) (Research-Agreement) လက်မှတ် ရးထိး 

နိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

(ဇ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်  ထိနး်သိမ်း ရး လပ်ငန်းစဉ်များ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 

စက်မလကမ်က  ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် စက်မလက်မက  
၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ 
ကျပ ် ၆,၀၄၉,၇၅၄.၇ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်
ရည်မှန်းထား ပါသည်။   
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ပ  (၅-၈)  စက်မလကမ်က   

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

 

  
 

စက်မလက်မက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၃,၆၀၆,၆၃၉.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၅၉.၆ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၇.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမန်ှ စျးနန်းများအရ ကျပ် ၅,၃၈၉,၃၆၈.၃ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ်နှင့် ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ်၃,၁၉၇,၆၁၆.၀ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၆.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက် ခ့ဲပါသည်။  

 စက်မလက်မက  အ နြဖင့် နိင်င တာ်မ ှ ချမှတ်ထား သာ စိက်ပျို း ရး က ကိ 

ပိမိတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ပီး ခတ်မီစက်မနိငင် ထူ ထာင် ရးဟူ သာ စီးပွား ရး မူဝါဒနှင့် 

အညီ စက်မလက်မက  ဖွ ဖ့ို းတိတက် ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရင်း စတတ္ထအဆင့် 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးြဖစ် သာ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိ ဦးတည် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

အစီရင်ခသည့်ကာလအတွင်း  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်ကျု ပျာ်၊ ဝါးခယ်မ၊ အိမ်မဲ၊ 

ဒးဒရဲ၊ ဘိက လး မိုမ့ျားတွင် ပါင်းဆန်စက် (၅) လး၊  ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအစက်မဇန်ရိှ 

UMH အထည်ချုပ်စက်ရ၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး(အ ရှ )့၊ စက်မနယ် ြမတွင် ရှင် ဆာင်း၊ 
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ကယ်စင်ဝိင်း၊ ရြမန်မာ အထည်ချုပ်စက်ရများ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ဒဂမို သ့စ် (အ ရှ ပိ့င်း) 

စက်မဇန်ခွဲတွင် လင်းဒဂအထည်ချုပ်စက်ရ၊ မဂလာဒစက်မဇန်တွင ် KMA နှင် ့ Honey 

အထည်ချုပ်စက်ရများ၊ ရွာမတာယာစက်ရ၊ ဧရာဝတီတိငး် ဒသကီးတွင် Delta Industry 

Group Co;Ltd အထည်ချုပ်စက်ရ၊ ရှမ်းြပည်နယ(် ြမာက်ပိင်း) နာင်ချို မို န့ယ်တငွ် 

ငွရည်ပလဲ ကမ္ပဏီ၏ ဆင်း ရလီသကားစက်၊ က ရာင်း ဘိလပ် ြမစက်ရ စသည့် စက်ရများ 

တိးတက်ခဲ့ ပီး အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။  

 တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ စက်မကီးကပ် ရး နှင့် စစ် ဆး ရး ဦးစီးဌာန 

တွင် မတ်ှပတင်ထား သာ စက်မလပ်ငန်းများမှာ အကီးစား စက်မလပ်ငန်း (၅၁၆၈) ခ၊ 

အလတ်စား စက်မလပ်ငန်း (၇၆၆၅) ခ၊ အငယ်စားစက်မလပ်ငန်း (၃၀၄၀၃) ခ၊ စစ ပါင်း 

စက်မလပ်ငန်း (၄၃,၂၃၆) ခ ရိှပါသည်။ လက်ရှိ တည် ဆာက် ပီး စက်မဇန် (၁၉) ဇန်တွင ်

အကီးစားစက်မလပ်ငန်း (၂၆၇၈) ခ၊ အလတ်စားစက်မလပ်ငန်း(၂၄၈၅) ခ၊ အငယ်စားစကမ် 

လပ်ငန်း (၃၈၀၄) ခ၊ စစ ပါင်း စက်မလပ်ငန်း (၈၉၆၇) ခ မှတ်ပတင ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 သိရ့ာတွင ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ ၅၉.၆ ရာခိငန်န်း သာြဖစ်သြဖင့်  လာမည့် 

ဒတိယ (၆)လတွင ်  အြပည့်အဝ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ လျာ့နည်းရြခင်းမှာ ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ အ နြဖင့် 

နည်းပညာ ကာင် ့ အရည်အ သွးအားနည်းြခင်း၊  ထတ်လပ်မစရိတ် ြမင့်မားြခင်းတိ ့ ကာင့်  

အိမ်နီးချင်းနိင်ငများမှ နည်းအမျိုးမျိုးြဖင့် ဝင် ရာက်လာ သာ ကနစ်ည်များအ ပ  ယှဉ် ပို င် 

နိင်မအားနည်းြခင်း၊  နိင်ငပိင်လပ်ငန်းများ ပဂ္ဂလိကသိ ့လဲ ြပာင်းခါစတွင် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်မ 

များကိ  ဆာင်ရွက် နရသြဖင့် ထတ်လပ်မ ရပ်ဆိငး် နြခငး်တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ရာ 

နှစ်ကန်တွင ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် ြပည့်မီ စရန်အတွက် လက်ရိှ ထတ်လပမ်များကိ တွန်းအား 

ပး ဆာငရွ်က်ရန် လိအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်င တာ် အ နြဖင့် စက်ရများအတွက် ကျခသးစွဲ နရ သာ စီမခန်ခ့ွဲမအသးစရိတ်များ 

လျာ့နည်းကျဆင်း ပီး အသားတင်ဝင် ငွရရှိ ရးနှင့် စက်မက တွင် ပဂ္ဂလိက၏ အခန်းက  

တိးတက်ြမင့်မားလာ ရး တိအ့တွက် အချို ့ သာ ပင်မစက်ရကီးများနှင့် စက်ရခွဲများကိ  

ပဂ္ဂလိကသိ ့နှစ်တိ/ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းြခင်း၊ ဖက်စပ် ဆာင်ရွက်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အထိ အထည်စက်ရ၊ ဆးဝါးစက်ရ၊ အပ်ချုပ်စက် 

စက်ရ၊ ဖိနပ်စက်ရ၊ ကထည် ြမထည်စက်ရ၊ စက်ဘီးစက်ရ၊ သစ်စက်၊ ဆန်စက်၊ အ အးခန်း 
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စက်ရ၊ စည်သွပ်စက်ရ၊ အစာစပ်စက်ရ၊ တိရ စ္ဆာန် ကာကွယ် ဆး စက်ရ  အပါအဝင် နိင်ငပိင်စက်ရ 

ပါင်း (၄၈)ရကိ ပဂ္ဂလိကသိ ့ငှားရမ်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 စက်မလက်မက  ဖွ ဖ့ို းတိတက် ရးအတွက် ဈးကွက် လိအပ်ချက်ရှိသည့် ထတ်ကန ်

အမယ်သစ်များ ြပာင်းလဲထတ်လပ်နိင်ရန ် နိင်ငြခား အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဖာ်ြပပါ  လပ်ငန်း 

များတွင် ပူး ပါင်း ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် - 

(က) ငှက်ဖျား ရာဂါကာကွယ်ကသ ဆး (Quinine Sulphate) များ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ခ) တစ် နတ့န ် (၆၀) (Chemical Termo Mechanical Part) CTMP သတငး်စာ 

စက္က ူ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) အကီးစား ဒီဇယအ်င်ဂျင်စမီကိန်းအတွက် စက်ရတည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ကန်တင်ယာဉ်ထတ်လပ်မစီမကိန်း အတွက် စက်ရ အဆင့်ြမင့်ြခင်း၊ 

(င) ကန်တင်ယာဉ်ဝင်ရိးနှင့် မာ် တာ်ယာဉ် မိ(လ်) နှင် ့ဒိင်ထတ်လပ်မစီမကိန်း 

 အတွက် အလပ်ရများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(စ) အမှတ် (၁) သမဏိစက်ရ (ြမင်းြခ) တိးချဲ စ့ီမကိန်းလပ်ငန်း တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(ဆ) အမှတ်(၂)သမဏိစက်ရ(ပင်းပက်) စီမကိန်းလပ်ငန်း တည် ဆာက်ြခင်း။ 
 

 ြပည်တွင်း စက်မလက်မ လပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စ ရး အတွက် ၂၀၁၃ ခနှစ ်

ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဖာ်ြပပါ သ တသနနှင့် တီထွင်စမ်းသပ်ထတ်လပ်မများကိလည်း 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည် - 
 

(က) ဆးဝါးအမယ်သစ် (၃) မျို းတီထွင်စမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ခ) စက်ရထတ် ဆးဝါးများ စျးကွကမ်ှ နမူနာဝယ်ယူစမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) ဆးဘက်ဝင်အပင်များ စမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ဆးဝါးထတ်လပမ်များ စမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(င) စွန်ပ့စ် ရဆိး စမ်းသပ်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊   

(စ) အရက်ြပင်းနှင့် ပလင်းသွင်းအရက် စမ်းသပ်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊ 

(ဆ) အချိုရည်စမ်းသပ်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊ 

(ဇ) စား သာက်ကန် အရည်အ သွးစမ်းသပ်ြခင်း၊ 

(ဈ) စား သာက်ကန် သ တသန ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊  
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(ည)  စက်မဇန်များမှ မာ် တာ်ယာဉ်များကိ စနစ်တကျ ထတ်လပ်နိင် ရး 

အတွက် ဒီဇိင်းပစသစ် (၁၃) မျို း ကိ စသတ်မှတ်ပစများ အတည်ြပု ပး 

နိင်ခ့ဲပါသည်။    

 ြမန်မာနိင်င စက်မက ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

နိင်င၏ စီးပွား ရးက တွင် အ ရးပါအရာ ရာက်ဆးနှင့် အများစပါဝင် နပီး၊  အလပ်အကိင် အခွင့် 

အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင်သည့် အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန် 

ရည်မှန်းချက်ထားရိှပါသည်။  

 နိင်င တာ်အ နြဖင့် ယခအခါ အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုး 

တိးတက် ရးကိ ထိ ရာက်စွာပ့ပိး ပးနိင်ရန် “အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရး လပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ကာ်မတီနှင့် လပ်ငန်း ကာ်မတီ” ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက် နတွ့င် 

ဖဲွစ့ည်းခ့ဲ ပီး အစအဖဲွ ့(၉)ခကိ ဖဲွစ့ည်းရန် စီစဉ်လျက်ရိှပါသည် ။ 

 ထိြ့ပင ် စက်မက တွင်  အဓိကပါဝင် သာ  အ သးစားနှင့်အလတ်စား လပ်ငန်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အတွက ် ၂၀၁၃ ခနှစ ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများကိ 

ပ့ပိး ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည် -  

(က) SME ဗဟိဌာန အ နြဖင့် ြပည်တွင်းရိှ SME များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ Capacity 

Building ြမင့်တင်နိင် ရးအတွက် သင်တန်းများ၊  ဆွး နွးပဲွများ၊ အစည်းအ ဝး 

ပဲွများ ကျင်းပ ပးြခင်း၊ နည်းပညာရရိှ ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်းတိကိ့ ြပုလပ ်

ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။    
 

(ခ) နိင်င တာ်အစိးရမှ အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများအတွက ်လိအပ် သာ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ ပ့ပိး ပးရန ် ငွကျပ ် (၁ဝ) ဘီလီယအား အတိးနန်း (၈.၅) % 

ြဖင့် အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဗဟိဌာန မ ှ

လပ်ငန်းရှင ် (၆၂) ဦးအား စစ ပါင်း ငွကျပ် (၉.၉၁) ဘီလီယ ချး ငွ 

ထာက်ပ့ ပး ထား ပီးြဖစ်ပါသည်။  
 

(ဂ) အ သးစားနှင့်အလတ်စားစက်မ လပ်ငန်းဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်မှ  

(၁) ချး ငွ ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န 

 (ကက)ရိးရိး ချး ငွ ၅၅၁ ဦး ကျပ် (၉၃,၃၀၃) သန်း၊ 

 (ခခ) SME ချး င ွ  ၆၀ ဦး ကျပ် (၉,၅၆၈) သန်း၊ 
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( ၂) Hire Purchase စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န 
 Hire Purchase စနစ်ြဖင့် ချး ငွလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် လပ်ငန်းရှင ် 

(၁၂) ဦးသိ ့ ချး င ွကျပ် (၂၄၄.၆၆၀) သန်း ထတ် ချးထားပါသည်။ 
(၃) အစရှယ်ယာ ရာင်းချမအ ြခအ န 

အ သးစားနှင့်အလတ်စား စက်မလပ်ငန်းဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်၏ ရာင်းချ ပီး 
အစရှယ်ယာ အ ရအတွက်မှာ (၄၆,၇၇၆) ြဖစ်၍ တန်ဘိး ငွ ကျပ ်
(၂၃,၃၈၈) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 အ သးစားနှင့်အလတ်စား စးီပွား ရးလပင်န်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန ် ဆာင်ရွက ်

ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ န ကာင်းကိ ဖန်တီး ပးရမည်ြဖစ်ရာ ြပည် ထာင်စ အဆင့်မှ 

မူဝါဒပိင်းကိ ချမှတ် ပးရန်ြဖစ် ပီး၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်များမှ လက် တွ  ့ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ဖာ် ဆာငရ်မည့် လပ်ငန်းစဉ် 

များမှာ နိငင်တကာနှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စမည့် ဥပ ဒများ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ လိအပ ်

သည့် ငွ ကးအရင်းအနှီးများ ပ့ပိး ပးြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်မများအ ပ  ကီးကပ် 

ထိန်းသိမ်းပ့ပိး ပးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ တိငး် ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များမ ှ

ဖာ် ဆာင်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်များမှာ ဒသဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ် ပးြခင်း၊ 

မိမိ ဒသအလိက် အ သးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွား ရးလပင်န်းများ ဖွ ဖ့ို းနိင် ရးအတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင် ကာင်းကိ ဖန်တီး ပးြခင်း၊ လပ်ငနး်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်ယူနစ်များ 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရး ပ့ပိး ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ မိမိ ဒသ 

အလိက် အရင်းအနီှးပ့ပိး ပးြခင်း၊ လိအပ် သာ တိငပ်င်ညိနင်းမများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ 

ခတ်မီနည်းပညာ ပိင်းဆိင်ရာ သင်တန်းများပိခ့ျ ပးနိင် ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲမ ပးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစပ်ါသည်။ 
 

လပ်စစ်ဓာတ်အားက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်အမျို းသားစီမကိန်းတွင်လပ်စစ်ဓာတ်အား က  ၏ အသားတင် 

ထတ်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ ် ၃၆၄,၂၆၂.၄ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၇.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။  
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ပ  (၅-၉) လပစ်စဓ်ာတအ်ားက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

    

လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၏ အသားတင် ထတ်လပ်မတန်ဖိးသည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃၅၁,၃၆၁.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၉၆.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၅.၆ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂၈၆,၉၀၂.၂ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၁၃.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂၇၉,၁၀၀.၃ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထ ိရည်မှန်းချက်၏ ၉၆.၅ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ြခင်းမှာ  ကချင်ြပည်နယ်တွင ် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် ရးဆဲွစဉ်က 

နယ် ြမ အ ြခအ န ကာင့် ပိတ်ထားခ့ဲသည့် တာပိန(်၁) ရအားလပ်စစ်စက်ရကိ ြပန်လည ်

လည်ပတ်နိင်ခဲ့ြခင်း၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတွင် နိင်င တာ်မ ှ

ဒီဇယ်စက် ကီးများြဖင့် မိဘိင်းစနစ်မီး ပးမ ကာင့်  လပ်စစ်မီးပိမိရရှိြခင်း၊ မွန်ြပည်နယ်တွင ်

နိင်ငပိင်လပ်စစ်မီး ပးချိန် ပိမိလာြခင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ(်အ ရှပ့ိင်း)နှင် ့ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

တိတ့ွင ် ပဂ္ဂလိကပိင်၌  အ သးစား ရအား၊ စပါးခွ လာင်စာ၊ ဒီဇယ်အား၊ န ရာင်ြခည်သး 

လပ်စစ်ဓာတ်အား  ထတ်လပ်သးစွဲမများ ပိမိခဲ့ြခင်း တိ ့ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ကျန်တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များြဖစ်သည့်  မ ကွးတိင်း ဒသကီးနှင့် ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီးတိတွ့င် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ ရည်မှန်းခ့ဲ သာ ကျးလက်မီးလင်း ရး (ဒီဇယ်) 

လပ်ငန်းများသည ်မိးတွင်းြဖစ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ်မနည်းပါး ပီး ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း) 

တွင် ရလီ ရအားလပ်စစ ်စက်ရမှ ြပည်ပ ရာင်း လပ်စစဓ်ာတ်အား လျာ့နည်း ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသား စီမကိန်းအ ပ  ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထိ (ဧ ပီလ 
မှစက်တင်ဘာလ) အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မတွင် အကီးစား ရအားလပ်စစ ် ဓာတ်အား ပး 
စက်ရ ၂၀ ရ၊ အ သးစား ရအားလပ်စစ် ဓာတ်အား ပးစက်ရ ၃၂ ရ၊ သဘာဝ ဓာတ် ငွန့ှင့် 
ရ နွး ငွအ့ား ဓာတ်အား ပးစက်ရ ၉ ရ၊ ကျာက်မီး သွးသး ရ နွး ငွ ဓ့ာတ်အား ပးစက်ရ ၁ 
ရ နှင့် ဒီဇယ်ဓာတ်အား ပးစက်များ၌ စစ ပါင်း ၃,၉၄၇ မဂ္ဂါဝပ် တပ်ဆင်ထား ပီး ကီလိဝပ်နာရ ီ
၇,၁၁၅.၈ သန်း သးစွဲနိင်ခ့ဲပါသည်။ ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖူးမအတွက် လပစ်စ် ဓာတ်အားလိင်း ၉၉၅ 
မိင် ထပမ်တိးချဲ န့င်ိခ့ဲသြဖင့် ၄၀,၁၅၂ မိငအ်ထိ သွယ်တန်း နိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၃၀ ကဗွီ ဓာတ်အား 
ခဲွရ စီမကိန်း ၇ခ၊  ၁၃၂ ကဗီွ ဓာတ်အားခဲွရ စီမကိန်း၂ခ၊ ၆၆ ကဗီွ ဓာတ်အားခွဲရ စီမကိန်း ၉ခ 
တိက့ိ တည် ဆာက်လျက ် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ(၆)လပတ် လပ်စစ ်
ဓာတ်အား အသးြပုမများကိ ဇယားြဖင့် ဖာြ်ပအပ်ပါ သည-် 

ဇယား (၅-၁)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ ်(ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ) 
လပ်စစ်ဓာတ်အားအသးြပုမ အ ြခအ န 

(ကီလိဝပန်ာရီသနး် ပါင်း) 
အမတ်ှ 
စဉ ်

အ ကာင်းအရာ 
၆လပတ် 

စီမကိနး်ရညမ်နှး်ချက် 
ပထမ ၆ လပတ် 

အ ကာင်အထည ်
ဖာ်နိင်မ(%) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

    စစ ပါင်းအသးြပု သာ 7,063.2 7,115.8 100.7 

    လပစ်စဓ်ာတအ်ား     

 ၁   နိငင်ပငိ ် 4,358.6 4,647.4 106.6 

   ၁ စက်ရသး 1,543.8 1,237.5 80.2 

   ၂ အိမသ်း 1,825.9 1,907.5 104.5 

   ၃ ဆးရ၊ရး၊ ကျာင်းစသည်များ 867.9 866.0 99.8 

   ၄ အ ထွ ထွသး 48.0 36.9 76.9 

 ၅ ကမ္ပဏီသိ ့ ရာင်းချြခင်း 73.0 599.5 821.2 

 ၂   သမဝါယမပိင် 0.7 0.6 85.7 
 ၃   ပဂ္ဂလိကပိင် 2,703.9 2,467.8 91.3   

 ဇာစ်ြမစ်။   လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမဝန် ကီးဌာန၊  

တိငး် ဒ ကီး/ြပည်နယ်စီမကိန်းဦးစီးရးများ( ဒသဆိင်ရာလပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရးများ) 
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 မို န့ယ်ခဲွများအပါအဝင် မို န့ယ်အားလး ၄၈၅ မို  ့ မီးလင်း ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျးရာွ 

အလိက်မီးလင်းမအ နြဖင့် ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းမ ှ ၄,၇၈၅ရွာ၊ မးီစက်စနစ်ြဖင့် ၁၂,၇၈၃ ရွာ၊ 

အ သးစား ရအားစနစြ်ဖင့် ၂,၁၅၄ ရွာ၊ ဆိလာစနစ်ြဖင့် ၇၄၀ ရွာ၊ ဇီဝဓာတ် ငွ /့ြဒပ်ထ (Bio 

gas/ Bio mass)ြဖင့် ၁,၂၁၃ ရွာ စစ ပါင်း ၂၁,၆၇၅ ရွာ မီးလင်းခ့ဲပါသည်။ နိင်ငအတွင်း 

စစ ပါင်း ကျးရွာ ၆၄,၉၁၇ ရိှသြဖင့် ကျးရွာအလိက်မီးလင်းမမှာ ၃၃.၄ ရာခိင်နန်းရှိခဲ့ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင ် မီးလင်းရန် ဆာင်ရွက်ဆဲ ကျးရွာများမှာ  ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းမ ှ ၂၄၉ ရွာ၊ 

မီးစက်စနစ်ြဖင့် ၁ ရွာ၊ အ သးစား ရအားစနစ်ြဖင့် ၁၅၆ ရွာ၊ ဆိလာစနစ်ြဖင့် ၃၅၈ ရွာ၊ 

ဇီဝဓာတ် ငွ /့ြဒပ်ထ (Bio gas/ Bio mass)ြဖင့် ၂ ရွာ စစ ပါင်း ၇၆၆ ရွာြဖစ် ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်အတွင်း ပီးစီးရန် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၏ရည်မှန်းချက်တာဝနမ်ျား အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်နိင်ရန်  ချမှတ်ထား သာ မူဝါဒများြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) 

လပတ် (ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ) အတွင်း ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်းနိင်ရန်အတွက် တည် ဆာကမ် ကာလတိ တာင်းသည့် သဘာဝ 

ဓာတ် ငွသ့းအင်ဂျင်စက်များ (Gas Engine)ကိ IPP Developer ကမ္ပဏီများမှ လှာ်ကား 

သဘာဝဓာတ်အား ပးစက်ရဝန်းတွင ် (၅၀)မဂ္ဂါဝပ်၊  ရွာမသဘာဝဓာတ်အား ပးစက်ရဝန်းတွင် 

(၅၀)မဂ္ဂါဝပ်၊ သာ ကတ သဘာဝဓာတ်အား ပး စက်ရဝန်းတင်ွ (၅၀) မဂ္ဂါဝပ်၊ အလ သဘာဝ 

ဓာတ်အား ပး စက်ရဝန်းတင်ွ (၁၂၀)မဂ္ဂါဝပ်တိကိ့ တည် ဆာက် တပဆ်င်၍ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူးလျက်ရှိပါသည်။ ထိင်းနိင်င EGAT ကမ္ပဏီမှ လဲ ြပာင်း ပးအပ် သာ 

(၁၂၀)မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ် ငွ  ့တာဘိင်စက(်၂)လးအား ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အငး်စိန် မို န့ယ်ရိှ  ရွာမ 

သဘာဝဓာတ်အား ပးစက်ရဝန်းအတွင်းတွင ် တိးချဲ တ့ည် ဆာက် တပ်ဆင် ရးလပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့်အြပင်  တစ်နင်ိငလးတွင် အာက်ပါလပ်ငန်းများကိလည်း  အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည် - 

 (က) ဓာတ်အားဝယ်ယူမ၊ ဓာတ်အားထတ်လပ်မ၊ ဓာတ်အား ရာင်းချမနှင့် ဓာတ်အား 

ပျာက်ဆးမ အ ြခအ န 

          (၁) ဓာတ်အားဝယယ်မူ။ ရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ 

ရလီ ရအားလပ်စစ် စက်ရ (SHPC)၊ သာက် ရခပ်(၂) ရအားလပ်စစ ်

စက်ရတိမ့ှ စစ ပါင်း ယူနစ် (၄၂၇၈.၄၀၈) သန်း ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ 
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 (၂) ဓာတ်အားထတလ်ပမ်။ သဘာဝဓာတ် ငွသ့း ဓာတ်အား ပး စက်ရများမှ  

ယူနစ် (၁၃၇၂.၆၀၅) သန်း ထတ်လပန်ိင်ခဲ့ ပီး ပဂ္ဂလိက သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ဓာတ်အား ပး အင်ဂျင်စက်များမှ ယူနစ် (၁၂၆.၃၈၂) သန်း ထတ်လပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

 (၃) ဓာတ်အား ရာင်းချမ။ လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန်ြ့ဖူး ရးလပ်ငန်းနှင့် ရန်ကန ်

မို ့ တာ်လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲတ့ိသ့ိ ့စစ ပါင်း ယူနစ် (၅၄၆၇.၆၉၄) 

သန်း ရာင်းချနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 (၄) ဓာတ်အား ပျာက်ဆးမ။ ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း စစ ပါင်းဓာတ်အား 

ထတ်လပ်မယူနစ် (၅၇၇၇.၃၉၅) သန်းြဖစ် ပီး လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး 

လပ်ငန်းနှင့် ရန်ကန် မို ့ တာ ် လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရးအဖဲွ  ့ တိသ့ိ ့

ဓာတ်အား ရာင်းချမ ယူနစ် (၅၄၆၇.၆၉၄) သန်း ြဖစ်၍ ပျာက်ဆးယူနစ် 

ပမာဏမှာ ယူနစ် (၂၅၅.၅၉၄) သန်း ြဖစ် သာ ကာင့် Transmission Loss 

ပမာဏ   (၄.၄၂၄) ရာခိင်နန်း ြဖစ်ပါ သည်။ 

 (ခ) လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရးလပ်ငန်းနှင့် ရန်ကန် မို ့ တာ ် လပ်စစ ်

ဓာတ်အား ပး ရးအဖွဲ တ့ိ၏့ လပ်စစ်ဓာတ်အား ရာင်းချရမ ။ ရာင်းရယူနစ ်

(၄၆၄၇.၃၆၅)သန်း၊ ရ ငွ ကျပ ်(၂၄၇,၁၇၁.၃၃၉) သန်း ြဖစ်ပါသည်။  
 

 (ဂ) စီမကိန်းလပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ   

 (၁) ၂၃၀ ကဗွီ မဟာဓာတ်အားလိင်းစီမကိန်းများ။     ရွာမ-လင်သာယာ 

(၈.၁၀)မိင် တည် ဆာက်လျက်ရှိသည့်အြပင် ရ တာင-် ြမာင်းတကာ 

(၁၃၀.၉၆) မိင်၊ အမး်- ြမာက်ဦး-ပ ားကန်း(၁၁၅.၇၃)မိင်၊ အမး်-

မန်း(၆၇) မိင် ၊ တာင်ကတ-် မအီ (၄၆.၇၈) မိင၊် ဥသစ်ပင-် တာင်ကတ် 

(၅၄.၄၁) မိင်တိကိ့လည်း ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 (၂) ၁၃၂ ကဗီွ မဟာဓာတ်အားလိင်းစီမကနိ်းများ။     ဘီလူး ချာင်း(၂)- 

ဘီလူး ချာင်း(၃) (၂.၉၀) မိင်ကိ ဆက်လက်တည် ဆာက်လျက ် ရှိပါ 

သည်။ 

 (၃) ၆၆ ကဗွီ ဓာတ်အားလိင်း။ ပ ားကန်း- ကျာက် တာ် (၃၇.၀၁) မိင်၊ 

ကျာက်ြဖူ GT- ကျာက်ြဖူ (၅.၅၃)မိင ်  တည် ဆာက်လျက်ရှိသည့် 
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အြပင် ပ ားကန်း-စစ် တွ အမှတ်(၁) (၂၁.၅၇)မိင်၊ ပ ားကန်း-စစ် တ ွ

အမတ်ှ(၂) (၁၈.၉၆)မိင်၊ ပ ားကန်း- ြမာက်ဦး (၃၅.၃၇) မိင်၊ ခိလန်-

ကွန်ဟိန်း (၃၂.၆၆)မိင်၊ ဂန် ့ ဂါ-ဟားခါး ( ကျာက်တိငအ်ပငိး်) 

(၂၁.၈၅)မိင်၊ ဂန် ့ ဂါ-ဟားခါး (တာဝါအပိင်း) (၃၅.၁၅) မိင်၊ မိင်းရယ်-

တန်ယ့နး် (၃၂.၅၀)မိင ် တိက့ိလည်း ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 (၄) ၂၃၀ ကဗွီ ပင်မဓာတအ်ားခွဲရစီမကိန်းများ။       နြပည် တာ်(၂) (၂၃၀/ 

၃၃/ ၁၁ ကဗွီ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ ပသိမ်(၂၃၀/ ၆၆/ ၁၁ ကဗီွ၊ ၁၀၀ 

အမ်ဗွီ အ)၊ အမ်း (၂၃၀/ ၃၃/ ၁၁ ကဗွီ၊ ၅၀အမ်ဗွီ အ)၊ ပ ားကနး် 

(၂၃၀/ ၆၆/ ၁၁ ကဗွီ၊ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ တာင်ကတ(်၂၃၀/ ၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ 

၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ အ ရှ ဒ့ဂ (၂၃၀/ ၆၆/ ၁၁ ကဗီွ၊ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ)၊ 

ကျာက်ြဖူ (၂၃၀/၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ ၁၀၀ အမ်ဗွီ အ) တိက့ိ ဆက်လက ်

တည် ဆာက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (၅) ၁၃၂ ကဗွီ ပင်မဓာတအ်ားခွဲရစီမကိန်းများ။   ဗန်း မာ် (၁၃၂/ ၆၆/ ၁၁ 

ကဗွီ၊ ၆၀ အမ်ဗွီ အ)၊ ဝင်ိး မာ် (၁၃၂/ ၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ ၆၀ အမ်ဗွီ အ) 

တိက့ိ ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 (၆) ၆၆ ကဗွီဓာတ်အားခွဲရစီမကိန်းများ။      ြမစ်ကီးနား(၁)၊ စစ် တွနှင့် 

ကျာက်ြဖူ ခွဲရများ (၆၆/ ၁၁ ကဗွီ၊၂၀ အမ်ဗွီ အ)၊ ြမစ်ကီးနား(၂) 

(၆၆/၁၁ ကဗွီ၊ ၁၀အမ်ဗွီ အ)၊ ကျာ နှင့် ဂန် ့ ဂါခဲွရများ (၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ ၂ 

အမ်ဗွီ အ)၊ တာမိးညဲ၊ ကွန်ဟိန်း၊ ဟားခါးခွဲရများ (၆၆/၁၁ ကဗီွ၊ 

၅အမ်ဗွီ အ) တိက့ိ ဆက်လက် တည် ဆာက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (၇) အထက် ပါင်း လာင်း (၁၄၀မဂ္ဂါဝပ်) (ပျဉ်းမနား)၊ နန်ချို (၄၀ မဂ္ဂါဝပ်) 

(ပျဉ်းမနား)၊ ရလ(ီ၃) (၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်)(မိးမိတ်)၊ ြဖူး ချာင်း (၄၀ 

မဂ္ဂါဝပ်) (ြဖူး)၊ အထက်ရဲရွာ (၂၈၀မဂ္ဂါဝပ်) ( ကျာက်မဲ)၊ ဟတ်ကီး 

(၁၃၆၀ မဂ္ဂါဝပ်) (ကမ မာင်း)၊ မဏိပူရ (၃၈၀မဂ္ဂါဝပ)်(က လး)၊ သူ ဌး 

(၁၁၁မဂ္ဂါဝပ်) (သတွဲ)၊ အမ်း ချာင်း (၁၀ မဂ္ဂါဝပ်) (အမး်)၊ 

အထက်ကျို င်း တာင်း (၅၁မဂ္ဂါဝပ)် (ကျိုင်း တာင်း) ရအားလပ်စစ် 
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စီမကိန်းများကိ တည် ဆာက်လျက ် ရှိပါသည်။ အထက်သလွင(်မိင်းတ) 

ရအားလပ်စစ ်စီမကိန်း (၇၁၁၀မဂ္ဂါဝပ်)  ( တာင်ကီး) တည် ဆာက်ရန ်

စူးစမ်းတိင်းတာ ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည။်   

   
ဆာက်လပ်မက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် ဆာက်လပ်မက ၏ အသားတင် 

ဆာက်လပ်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၃၄၈,၀၁၈.၆ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၂၆.၆ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။   

 

ပ  (၅-၁၀)  ဆာက်လပ်မက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
 

 ဆာက်လပ်မက ၏ အသားတင် ဆာက်လပ်မတန်ဖိးသည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၉၈၈,၆၉၁.၉ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၇၃.၃ ရာခင်ိနန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၈.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။   

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၂၄၉,၉၅၃.၇ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန ်နှင့် ၂၂.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရညမှ်န်းထားရာ ကျပ် ၈၁၈,၀၄၄.၄ 

သန်း ရရှိခဲ့ ပီး ၁၄.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   



83 

       

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ဆာက်လပ်မက ၏ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်မများမှာ ဖာ်ြပပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) (၁၂) ပ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းမှ (၂၄) ပ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဆင့် (၂၀) 

မိင် အဆင့်ဆင့်တိးြမင့် ဖာက်လပရ်န်၊ ြမလမ်း/အမာခလမ်းအဆင့်မှ (၁၂) ပ 

အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဆင် ့(၁၁၀) မိင ်တိးြမင့် ဖာက်လပ်ရန် ရည်မှန်းထားရာ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း လမ်းမိင် စစ ပါင်း (၄၉-၆)မိင် 

ဖာက်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နိင်ငတကာဆက်သွယ်မလမ်း ပ ရှိ တတား (၃၁)စင်း၊ 

ဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည် ထာငစ် လမ်းမကီးများ ပ ရှိ တတား (၁၀၈)စင်း၊ 

ဆာင်ရွက်ဆဲ ြပည် ထာင်စလမ်းသစ်များ ပ ရှိ တတား (၉)စင်း၊ စစ ပါင်း 

တတား (၁၄၈) စင်းအား (၂၄) ပ အကျယ် သကူ ကွန်ကရစ်တတားများအြဖစ ်

အဆင့်တိးြမင့် တည် ဆာက်ရန ် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် 

ပထမ(၆)လပတ်တွင ် ပ ၅၀ အာက ်တတား (၃)စင်း၊ ပ (၅၀)နှင့် အထက် ပ 

(၁၀၀) အာက ်တတား (၂၅) စင်း၊ ပ (၁၀၀) နှင့် အထက ် ပ(၁၈၀) အာက ်

တတား (၃၈) စငး်၊ ပ (၁၈၀) အထက ်တတား (၆၅)စင်း၊ စစ ပါင်း တတား 

(၁၃၁) စင်းကိ ဆာက်လပ်လျက ်ရိှပါသည်။ 

(ဂ) ဧရာဝဏ်၊ ရတနာ အထပြ်မင့်အိမရ်ာစီမကိန်းကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ဒဂမို  ့

သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မို န့ယ်တွင ်(၂၄) ခန်းတွဲ (၁၈)ထပ်၊ အ ဆာက်အဦ (၄၉) လး ကိ 

(၁.၆.၂၀၁၃) ရက် နမ့ ှစတင်၍ လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက ်

လျက် ရိှပါသည်။ 

(ဃ) မန္ထ လးတိင်း ဒသကီး မိတ္ထ ီလာ မို  ့ မီး လာင် ြမ ြပန်လည် နရာချထား ရး 

စီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ြမငး်ြခ မို ၊့ ရှမ်းြပည်နယ် 

( ြမာက်ပိင်း) လားရး မို ၊့ ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီ မို န့ှင့် ကာ့ကရိတ် မို ၊့ 

ကချင်ြပည်နယ ် ြမစ်ကးီနား မို နှ့င့် ဝိင်း မာ် မို တ့ိတွ့င် မို ့ြပစီမကိန်း ရးဆွဲြခင်း၊ 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး မ ကွး မို  ့အိမ်ရာစီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း၊ မိတ္ထ ီလာ မို  ့Layout 

Plan ချထား ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
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(င) ဆာက်လပ် ရးနှင့် အိမ်ရာဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် နိင်ငသားတိင်း အိမ်ရာ 

ပိင်ဆိင်ခွင့် ရရိှ ရးကိ အ ထာက်အကူြပုမည့် အိမ်ရာဘ ာ ငွ စနစ်တစ်ရပ ်

ြဖစ် ပ လာ စရန ် “ ဆာက်လပ် ရးနှင့် အိမ်ရာဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်” အများနှင့် 

သက်ဆိင် သာလီမိတက ် (Construction and Housing Development 

Bank-CHDB)  ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ (၁၅) ရက် နတ့ွင ် စတင ် ဖွင့်လှစ် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ ် (ဧပီလမှစက်တင်ဘာလ)အတွင်း ြပည်သူ ့

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမ ှ ချာင်း ဗဲ ကီး ချာင်းတတား၊ ရ ကျာ် ကီး ချာင်းတတား၊ အမး် 

ချာင်း( အာက)်တတား၊ ဧရာဝတီြမစ်ကူးတတား(မလွန်)၊ မိ ကျာင်းရဲတတား၊ ပင်း ချာင်း 

တတား၊ ဆငဇ်ာ ချာငး်တတား၊ လာ ချာင်းတတား၊ ဟာင်သ ရာတတား၊ မင်းတန်း ချာင်း 

တတား၊ သက္က ယ် ချာင်းတတား၊ ရတနာသိဃတတားတိက့ိ ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၂၆.၆ 

ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းခဲ့ရာ ၁၉.၅ ရာခိင်နန်းသာ တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် 

စီမကိန်းရည်မှန်းချက် အ ပ တွင်လည်း  ၇၃.၃ ရာခိင်နန်းသာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် သး 

သြဖင့်  ကျန်ဒတိယ(၆) လပတ်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်ဝစွာ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်ရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ဆာက်လပ်မ 

က အ နြဖင် ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိမ နည်းရြခင်းမှာ မိးတွင်းကာလြဖစ်၍ တည် ဆာက ်

ရး လပ်ငန်းများ နည်းပါးြခင်း ကာင် ့ ြဖစ် ပးီ၊  ကျန် ဒတိယ(၆) လပတ်တွင် ပွင့်လင်းရာသ ီ

ြဖစ်သြဖင့် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန်မှ့န်း 

ပါသည်။ 
 

ပိ ့ ဆာင် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင် ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၏ အသားတင် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃,၄၇၇,၇၅၂.၀ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၈.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။   
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 ပ  (၅-၁၁)  ပိ ့ ဆာင် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
 

ပိ ့ ဆာင် ရးက ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖးိသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၃,၀၀၀,၃၈၂.၉ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၈၆.၃ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၁၀.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။   

  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃,၁၀၂,၉၂၇.၁ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့ ် ၅.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂,၇၁၇,၈၄၆.၃ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၄.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   

ပိ ့ ဆာင် ရးက ၏ အ ကာင်အထည် ဖာနိ်င်မ ၈၆.၃ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲြခင်းမာှ 

ပဂ္ဂလိကပိင် လ ကာင်း ခရီးသွားလာမ ပိမိများြပားလာြခင်းနှင့် အ ဝး ြပးကားလိင်းများ၊ 

လိင်း ပါင်းစ ဘတ်စ်ကားယာဉမ်ျား များြပားလာြခငး်၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အငှားယာဉ်များ၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်

မာ် တာ်ယာဉ် လိင်းသစ်များ တိးချဲ ့ ြပးဆဲွလာြခင်း တိ ့ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပိ ့ ဆာင် ရးက ၏ ပထမ(၆)လပတ်သည် မိးရာသီကာလြဖစ်၍  ခရီးသွားလာမ၊ 

ခရီးစဉ်များပမှန ် ြပးဆွဲနိင်မ လျာ့နည်း သာ်လည်း ပွင့်လင်းရာသီတွင ် ပိ ့ ဆာင် ရးက  

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ပိမိ ကာင်းမွန်လာမည်ြဖစ်၍ နှစ်ကန်တွင ် ရာခိင်နန်းြပည့် အာင်ြမင်စွာ 

အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ပါသည်။  
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ ် အတွင်း ခရီးသည်ပိ ့ ဆာင်မနှင့် ကန်စည် 

ပိ ့ ဆာင်မတွင် အာက်ပါအတိငး် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ခဲ့ပါသည်- 

 (က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ပိ ့ ဆာင် ရးအဖဲွအ့စည်း(၂)ခြဖစ် သာ ြပည်တွင်း 

ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ြမန်မာ့ လ ကာင်းတိမ့ ှ ခရီးသည် ပိ ့ ဆာင်မတွင် 

ခရီးသည်ဦး ရ (၁၅.၄၈၄) သန်းလျာထားခဲ့ ပီး ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း အမှန် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ(၆.၉၀၅)သန်းြဖစ်၍(၄၄.၅၉)ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ ခရီးသည်မိင်(၃၆၃.၈၃၉)သန်း လျာထားခ့ဲ ပီး ပထမ(၆)လပတ ်

အတွင်း အမှန်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ (၁၃၃.၀၆၀)သန်းြဖစ်၍ (၃၆.၅၇) 

ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

(ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ပိ ့ ဆာင် ရးအဖဲွအ့စည်း (၂)ခြဖစ် သာ ြပည်တွင်း 

ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ြမန်မာ့ လ ကာင်းတိမ့ ှ ကန်စည ် ပိ ့ ဆာင်မတွင ်

ကန်တန်ချိန်(၂.၀၆၈၆၇)သန်းလျာထားခဲ့ ပီး ပထမ(၆)လပတ ် အတွင်း အမှန် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ (၀.၉၆၂၈၆)သန်းြဖစ်၍ (၄၆.၅၄) ရာခိင်နန်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ကန်တန်မိင်(၃၃၇.၅၀၄) သန်း လျာထားခဲ့ ပီး ပထမ(၆) 

လပတ်အတွင်း အမှန်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ (၁၄၆.၉၈၂)သန်း ြဖစ်၍ 

(၄၃.၅၅) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ ြပည်တွင်း ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးသည ်ပထမ (၆) 

လပတ်အတွင်း ပန်းဆိးတန်း-ဒလ၊ ဝါးတန်း-ဒလ၊ ရန်ကန-်ပသိမ်၊ မန္တ လး-

ညာင်ဦး(ြမန)်၊ မန္တ လး- ညာင်ဦး (ထူး)၊ မန္တ လး-ဗန်း မာ ်(ထူးြမန်)၊ မန္တ လး-

ဗန်း မာ ် (ြမန)်၊ မာ်လမို င်-ကလွီ၊ မာ်လမို င-်နတ် မာ်၊ စစ် တွ- ြမာက်ဦး၊ 

စစ် တွ-ဘူးသီး တာင်၊ မရွာ-ဟမ္မလင်း(ြမန်) တိသိ့ ့ ြပည်တွင်း ရ ကာင်းပိင် 

သ ဘာများြဖင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည ်(၁၇၄၇၈)ဦးကိ ပိ ့ ဆာင် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ြမန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်မ ှ ကန်ကိင်တွယ်မတွင် 

ပိက့န ် မက်ထရစ်တန်(၁၀.၄၃၅)သန်းလျာထားခ့ဲ ပီး၊ ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း 

အမှန် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ မက်ထရစ်တန်(၄.၀၄၁)သန်း ြဖစ်၍ 

(၃၈.၇၃) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကန် မက်ထရစ်တန ်

(၁၅.၅၅၇) သန်း လျာထားခ့ဲ ပီး ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း အမှန်အ ကာင်အထည ်

ဖာ်နိင်မမှာ မက်ထရစ်တန ်(၉.၉၆၀)သန်းြဖစ်၍ (၆၄.၀၂) ရာခိင်နန်း ဆာငရွ်က် 

နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆)လပတ ် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် တိးတက်မ 

ရှိ သာ်လည်း နိင်ငပိင်အခန်းတွင် ြပည်တွင်း ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးအ နြဖင့် ခရီးသည် 

လိက်ပါမနှင့် ကန်တင် ဆာင်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ြမန်မာ့ လ ကာင်းအ နြဖင့ ် ခရီးစဉ်ပျသန်းမ 

အတွက် လယာဉ်အင်အား လျာ့နည်းသးစွဲခဲ့ရ သာ ကာင့် ခရီးသည်၊ ခရီးသည်မိင်နှင့် 

ဝင် ငွများ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။  

 ြမနမ်ာ့မီးရထားအ နြဖင့် ရထားလက်မှတ်နန်းထားများ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ခရီးစဉ် 

အချိုတ့ွင ် မာ် တာ်ယာဉ်လက်မှတ်ခနှင့် ကွာဟမနည်းပါးြခင်း၊ ရန်ကန-် နြပည် တာ-်မန္တ လး 

အြမန်ကားလမ်းမကီး ဖွင့်လှစ် ပီးသည့် နာက် ရန်ကန-်မန္တ လးခရီးစဉ်နှင့် အဆိပါ လမ်းပိင်းနှင့် 

ဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် မို မ့ျားသိ ့ အလွယ်တကူ အချိန်တိအတွင်း မာ် တာ်ယာဉ်ြဖင့် သွားလာ 

နိင်ြခင်း၊ တာင် ပ လမ်းပိငး်များတွင် ခတ်မီ မာ် တာ်ယာဉ်လိင်းများ ပိမိလျင်ြမန်စွာ ပိ ့ ဆာင ်

နိင်မ ကာင့် ခရီး ဝးရထားစီးခရီးသည် စီးနငး်မ လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း၊ ရန်ကန် မို ပ့တ်နှင့် 

ဆင် ြခဖးလမ်းပိင်းတွင်လညး် အထူး မာ် တာ်ယာဉ်လိငး်များ တိးချဲ  ့ ြပးဆွဲလာြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ရထားစီးခရီးသည် လျာ့နည်းရြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက ကျာက်တင်ပိ ့ ပးမ ရထားတွဲဆိင်းများအား 

သိမ်းဆည်းခ့ဲ ပီး မို ့ြပအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ကျာက်ရထားအြဖစ် အသးြပုခ့ဲရြခင်း ကာင့် လစဉ ်

ပျမ်းမတန်ချိန် (၀.၀၁၃)သန်းနှင့် ဝင် ငွကျပ် (၁၀၀)သန်း လျာ့နည်းခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ 

 ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးအ နြဖင့် ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးပိင်ယာဉ်များသည် စီးပွား ရး 

တွက် ချမကိက်သည့် ယာဉ်များ များြပားြခင်း၊ ဆာက်လပ် ရး ကန်တန်ချိန ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

ကိက်ညီမမရိှြခင်း၊ ြပးဆွဲစီး ရ လျာ့နည်းြခင်းနင့်ှ ပဂ္ဂလိကပိင်ယာဉ်များနှင့် ယှဉ် ပို င် ြပးဆွဲ 

နိင်မ မရိှြခင်းတိ ့ ကာင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင်မ လျာ့နည်း 

ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း အာက်ပါလပ်ငန်းစဉ်များကိ  

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်- 

 (က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း လ ကာငး်ပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းသစ် ၂၆ ခ 

တည် ဆာက်ရန်လျာထားခ့ဲ ပီး ြမစ်ကီးနား လဆိပ် ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း (၀.၆) 

ရာခိင်နန်း၊ ဟဲဟိး လဆိပ်ဖွ ဖ့ို း ရး လပ်ငန်း (၁၃.၀၇)ရာခိင်နန်း၊ ညာင်ဦး 

လဆိပ်ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်း (၂၈.၂၆) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ပါသည်။  
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 (ခ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း ရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် ချာင်းများဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက် ရး လပ်ငန်းများအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်း ၁၁ ခ နှင့် လပ်ငန်း 

သစ် ၁ ခကိ ဆာင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းမှ ဧရာဝတီြမစ ်

ရလမ်း ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငနး်(၄.၄၅)ရာခိင်နန်း၊ ချင်းတွင်းြမစ် ရလမ်း ဖွ ဖ့ိုး ရး 

လပ်ငန်း (၁.၀၂)ရာခိင်နန်း၊ စ က္က ာ့-ကျီးကန်းသိက် ရလမ်း ဖွ ဖ့ိုး ရး လပ်ငန်း 

(၅၂.၂၇) ရာခိင်နနး် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

(ဂ) ြမန်မာ့မီးရထားသည် သစ်သား ဇလီဖားတး ဝယ်ယူလဲလှယ်မ အ ြခအ နတွင် 

သစ်သား ဇလီဖားတး (၃၁၁၅၈) တး ၀ယ်ယူရန် လျာထားသည့်အနက် ြမန်မာ့ 

သစ်လပ်ငန်းထမှ သစ်သားဇလီဖား (၁၇၈၉) တးနှင့် အထူးဇလီဖား (၄.၅၄) တန် 

၀ယ်ယူရရိှခ့ဲပါသည်။ သစ်သားဇလီဖား (၁၄၀,၀၀၀)တး လဲလှယ်ရန်လျာထားခ့ဲရာ 

(၆၂၈၉) တး လဲလှယ်ထည့်သွင်း နိင်ခဲ့ပါသည်။ ကွန်ကရစ်ဇလီဖား ထတ်လပ် 

နိင်မနှင့် လဲလှယ်နိင်မ အ ြခအ နတွင် ကွန်ကရစ်ဇလီဖား စက်ရများမ ှကွန်ကရစ ်

ဇလီဖား (၅၃၀၀၀၀)တး ထတ်လပ်ရန ်လျာထားခ့ဲ ပီး(၄၃၇၄၉၈) တး ထတလ်ပ် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ ထတလ်ပ် ပးီ ကွန်ကရစ်ဇလီဖားများကိ တိင်းအသီးသီး သိ ့

ပးပိလ့လှဲယ် စခ့ဲရာ စစ ပါင်း (၁၅၇၆၅၅)တးကိ လဲလှယ် ထည့်သွင်းနိင်ခ့ဲ ပါ  

သည်။ လမ်းခင်း ကျာက်ြဖည့်တင်းနိင်မ အ ြခအ နတွင ်ကျင်း ပါင်း (၄၂၀၀၀) 

ကျင်း ၀ယ်ယူြဖည့်တင်းရန် လျာထားသည့်အနက ် တိင်းအသီးသီးရိှ လမ်းပိင်း 

များသိ ့ (၅၄၁၈၀.၂၅)ကျင်း၊ ရထားလမ်း ဖာက်လပ် ရး စီမကိန်းလမ်းပိင်းများ 

သိ ့ (၂၄၃၈.၅၀) ကျင်း၊ စစ ပါင်း (၅၆၆၁၈.၇၅) ကျင်း ြဖည့်တင်းနိင်ခဲ့သြဖင့် 

(၁၄၃.၈၀) ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ယခအချိန်တွင် အိန္ိဒယ ချး ငွြဖင့် 

တစ်နာရီလ င် တန်(၅၀)ကျ ကျာက်ခွဲစက ်(၈)လးနှင့် တစ်နာရီလင ်(၂၅)တန်ကျ 

ကျာက်ခဲွစက် (၈)လးကိ ၀ယ်ယူခ့ဲ ပီး အဆိပါ ကျာက်ခဲွစက်များကိ အသးြပုကာ 

လမ်းခင်း ကျာက်များကိ  ပိမိရရိှ အာင် ထတ်လပ်၍ လမ်းပိင်း အသီးသီးသိ ့ စနန်း 

ြပည့် ြဖည့်ဆည်းနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဃ)   ြမန်မာ့မီးရထား ၊ ရထားသွားလာ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အ ရးပါ၍ မရှိ 

မြဖစ် လိအပ်ချက်မှာ အချက်ြပများ ကာင်းမွန် ရးနှင့် တစ်ဘူတာ နှင့် တစ်ဘူတာ၊ 

ဘူတာအချင်းချင်း ဆက်သွယ်သည့် ဆက်သွယ် ရးစနစ် ြပည့်စ ကာငး်မွန် စ ရး 
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(Railway Signalling & Telecomunication Service) တိ ့လိအပ်ပါသည်။ 

သိြ့ဖစ်၍ အိန္ဒယသမ္မတနိင်ငမှ ချး ငွြဖင့် ရန်ကန်-မန္တ လး လမ်းပိင်းအတွင်းမှ 

ဘူတာများအား အချက်ြပနှင့် ဆက်သွယ် ရးစနစ်များ အဆင့်ြမင့်တင်နိင် ရး 

အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းများကိ လပ် ဆာင်ခဲ့ပါ သည-် 
 

(၁) ဘူတာ(၆)ဘူတာအတွက် Solid State Interlocking ကွန်ပျူ တာ ကွန်ထရိး 

စနစ်သးမည့် မီး ရာင် ြပာင်း အချက်ြပစနစ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူြခင်းနှင့် 

Block Proving with Axle Counter အချက်ြပစနစ်များ တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

( ၂) ပဲခူးဘူတာမ ှမန္တ လးဘူတာအထိ Block Proving with Axle Counter 

အချက်ြပစနစ ်တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

( ၃ ) ဘူတာအချင်းချင်းနှင့် ဌာနချုပ် ဆက်သွယ်ရန်အတွက ် ရန်ကန-်မန္တ လး 

လမ်းပိင်းရှိ ဘူတာများတွင် EPABX Exchangများ တပ်ဆင်ကာ Cable 

Media အသးြပုသည့် Fiber Phone ကွန်ယက်ြဖင့် Block Phone များ 

ဆက်သွယ် တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

(၄) Electronic Private Automatic Branch Exchange စက်ခလတ်ခ (၈) 

ခ တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငနး်၊ 

(၅) Optical Fibre Cable - OFC သွယ်တန်းြခင်းနှင့် Transmission 

စက်များ တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း၊ 

ပိ ့ ဆာင် ရးက အ နြဖင့် နယ်စပ် ဒသများတွင ် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးခက်ခဲြခင်း၊ 

ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးတွင် ပဂ္ဂလိကက မှ အြပည့်အဝရင်းနှီးြမုပန်ှလပ်ကိင်နိင်စွမ်း ရိှလာ 

ြခင်း ကာင့် ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းြမင့်မားလာြခင်း၊ လယာဉ်လက်မှတ် စျးနန်းများကီးြမင့်ြခင်း 

တိမ့ှာ အဓကိြပဿနာ အဟန ့အ်တားများြဖစ်ပါသည်။ အ ြခခအ ဆာက်အအများ မလ လာက် 

ြခင်း၊ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများနည်းပါးြခင်း၊ နိင်ငတကာအဆင့်မီကန်သိ လှာင်ရများ လိအပ်ြခင်း 

များလည်းြဖစ် ပ လျက်ရှိပါသည။် 

နိင်ငပိင် ပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းများအ နြဖင့် ပဂ္ဂလိက ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ နှင့ ်

ယှဉ် ပို င် ြပးဆဲွနိင်မ မရိှသြဖင့် ဖက်စပ်လပ်ငန်း (Joint Venture)၊ တည် ဆာက် လပ် ဆာင ်

လဲ ြပာင်းစနစ် (BOT) နှင့် အစိးရနှင့် ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလပ် ဆာင်မ အစီအစဉ် (PPP)  
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စနစ်ြဖင့် ြပာင်းလဲကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းအ နြဖင့် 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း ဟသာဝတီ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်သစ ်

တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းအတွက ် တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီးြဖစ် သာ Incheon Airport 

Consortium နှင့် လည်း ကာင်း၊  ရန်ကန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငနး် 

အ နြဖင့် တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီး ြဖစ် သာ Pioneer Aerodrome Service နှင့် လည်း ကာင်း၊ 

မန္တ လး အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်သစ ် ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း အတက်ွ တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီး 

ြဖစ် သာ Mitsubishi-Jalux in association with SPA နှင့်လည်း ကာင်း အကျိုးတူ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန ်ညိနင်းလျက်ရှိပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်တွင ်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်မ ှရန်ကန်ဆိပ်ကမ်း ဒသ ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းများ ြဖစ်သည့် ဗိလ်တ ထာင်ဆိပ်ကမ်းတွင် 

အပန်း ြဖအနားယူနိင် ရး နရာများ၊ အ ဆာက်အဦများ၊ ဆိင်ခန်းများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

ဆူး လဆပ်ိခတတား အမှတ် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) အဆင့်ြမင့်တင ် တည် ဆာက်ြခင်း၊ နန်းသီတာ၊ 

ပန်းဆိးတန်း၊ ဒလဆိပ်ခတတား အဆင့်ြမင့်တင ် တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် စီးပွား ရးဆိင်ရာ 

ခတ်မီ အ ဆာက်အအများ တည် ဆာက်ြခင်းတိက့ိ PPP စနစ်ြဖင့် တင်ဒါ ခ ယူ ပးီ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ကျးလက် နြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ့ို းတိးတက ်

စ ရးနှင့ ် မို ့ြပနှင့် ကျးလက်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ကွာဟချက်နည်းပါး စမည် ၊လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ် ရး လြခု ချာ မွ ့ စ ပီးစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် သွားလာနိင်မည်၊ ပိ ့ ဆာင် ရး ဆိငရ်ာ 

ဝန် ဆာင်မများမှာအြခားအာဆီယနိင်ငများနည်းတူြဖစ်လာမည်၊ြပည်တွငး်ြပည်ပ လ ကာင်း 

လိင်းခရီးစဉ်များတိးချဲ ပ့ျသန်းြခင်းြဖင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန်နှင့် နိင်င တာ်၏အကျို း 

စီးပွားကိ ကာကွယ် ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

ဆက်သွယ် ရးက   

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် ဆက်သွယ် ရး က  ၏ အသားတင ်

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိပထမ(၆)လပတ်တင်ွ နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၂၈၀,၃၆၃.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၂၆.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲမ လျာ့နည်းရန် လျာထား ခဲ့ပါသည်။  
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ပ  (၅-၁၂)  ဆက်သွယ် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
ဆက်သွယ် ရးက  ၏ အသားတင ် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ် ၃၅၀,၃၅၆.၂ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၁၂၅.၀ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၆.၁ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၇၇၃,၈၆၂.၆ သန်း အ ကာင် 

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၅၇.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၉၇၀,၅၆၇.၂ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၇၁.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း (၁၅၀၀ကျပ်တန်) တနဖိ်းနည်း မိဘိင်းဖန်း များကိ  

လစဉ် မို န့ယ်၊ ကျးရွာများသိ ့ တိးချဲ  ့ တပ်ဆင် ပးခဲ့ သာ ကာင့် ဆက်သွယ် ရးက ၏ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ ၁၂၅.၀ ရာခိင်နန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တယ်လီဖနး် 

တပ်ဆင်မအ နြဖင့ ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် တယ်လီဖန်းလး ရ စစ ပါင်း ၂၂၀၂၀၀၀ 

ရည်မှန်းခဲ့ရာ ပထမ (၆)လပတ ်အထိ တပ်ဆင်သည့် တယ်လီဖန်းလး ရ စစ ပါငး် ၁၇၇၂၇၉၀ 

ြဖစ်၍ ၈၀.၅ ရာခိင်နန်း တပ်ဆင်နိင်ခဲ့ပါသည်။ တယ်လီဖန်းတပ်ဆင်မ ၈၀.၅ ရာခိင်နနး်အထိ 

ဆာင်ရက်ွ နိင်ခဲ့၍ တယ်လီဖန်း ဝင် ငွလည်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  



92 

       

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်ကန် အထိ မဘိိင်းဖနး်များကိ လစဉ ်တိးချဲ တ့ပ်ဆင ် ဆာင်ရွက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ရာခိငန်န်း ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင ်

မည်ဟ သးသပ်ရပါသည်။ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းမူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ 

အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နများမှာ 

ဖာ်ြပပါ အတိင်းြဖစ်ပသည-် 
 

(က) ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒကိ ခတ်နှင့် လျာ်ညီစွာ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက် ရးဆဲွထားသည့် 

ဆက်သယ်ွ ရးဥပ ဒ(မူကမ်း)အား လတ် တာ်သိ ့ တင်သွင်းထားရှိပါသည်။ 

ဆက်သွယ် ရးဥပ ဒကိ ြပဌာန်း ပီးပါက နည်းဥပ ဒက ိ ဆက်လက် ရးဆွဲ 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငတကာအ တွအ့ကုရှိ ပီး လကရိှ် ဆက်သွယ် ရး 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ဆက်သွယ် ရး ကမ္ပဏီကီး 

များ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငတကာ ဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာ တငဒ်ါ ခ ယ ူ

ရွးချယ်၍ ဆက်သွယ် ရး ၀န် ဆာင်မ လပ်ငန်းလိင်စင် ရရိှသည့် ကမ္ပဏီ ၂ခ 

ြဖစ် သာ Telenor Mobile Communications နှင့် Ooredoo ကမ္ပဏီတိကိ့ 

ရွးချယ်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခအခါတွင ် နိင်င တာ ် ဘတ်ဂျက် ငွကိသာမက 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ ချး ငွနှင့်အကူအညီ အ ထာက်အပ့များပါ ရယူ၍ စီမကိန်း 

လပ်ငန်းများကိ ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ စရန်အတွက ် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

(ခ) ချင်းြပည်နယ ် ဆမီး မို န့ယ်ခဲွ တွင် အဆင့်(၅)ရိှစာတိက် ရးသစ်(၁) ရးနှင့် 

ကးနန်းရး အသစ် (၁) ရး ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး 

သရက် ချာင်း မို န့ယ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး(အ နာက်) ကိုပ့င် ကာက် မို န့ယ်၊ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း 

သိန္နီ မို န့ယ်တိတွ့င် ကးနန်းရးများကိ အဆင့်ြမင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ မချမ်း ဘာ၊ 

လင်းဘဲွ ၊့ က လးဝ၊ ပလက်ဝ၊ ပင် လာင်း၊ သိန္န၊ီ မိင်းတနှင့် ငွ ဆာင် မို န့ယ် 

တိတ့ွင ် ကွန်ပျူတာြဖင့် ကးနန်းပိြ့ခင်း လပ်ငန်းကိတိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါ 

သည်။ ထိသိ ့ ဆက်သွယ် ရးရးများကိ ဝးလ ဒသများတွင ် တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ် ပး 

နိင်ြခင်းြဖင့် ဒသ နြပည်သူများ ယခင်ထက် ဆက်သွယ် ရး ကာင်းမွန် 

လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ဂ) တယ်လီဖန်းလပင်န်း အ နြဖင့် လပ်ငန်းလိအပ်ချက်များအရ နြပည် တာ်တွင ် 

GSM စခန်း၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် GSM, CDMA-800 နှင့် MEC 

စခန်းများ၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် CDMA-800 နှင့် MECစခန်းများ နှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်းတွင် CDMA-800 နှင့် MECစခန်းများစသည့်၊ 

မိဘိင်းရး (၅) ရး ဖွင့်လှစ် နိင်ခ့ဲပါသည်။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် က လးဝ 

နှင့် မာ်လိက်၊ ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ဘးူသီး တာင်၊ ရ သ့ တာင်နှင့်အမ်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်းတွင် ကာလိ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းတွင ် မဘိမ်း၊ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ် ြပငစ်လူ၊ ချင်းြပည်နယတ်ငွ် ကန်ပက်လက်၊ 

တနသာရီတိင်း ဒသကီးတွင ် တနသာရီ နှင့် မ ကွးတိင်း ဒသကီးတွင် ဆာ 

စသည့် မို န့ယ်များတွင် တယ်လီဖန်း ရးသစမ်ျား (၁၁) ရး ဖွင့်လှစ်ြခင်း နှင့် 

နြပည် တာ်တငွ ် ဒက္ိခဏသီရိ မို သ့စ်နှင့် ရကာပင(်၁,၂)၊ ဧရာဝတီတိင်း 

ဒသကီးတွင် ပန်းတ နာ်၊ ြမန် အာင်နှင့် ကျာင်းကန်းနှင့် ကယားြပည်နယ်တွင် 

ဒီ မာဆိးစသည့် မို န့ယ်များတွင် လိင်းအင်အား တိးချဲ ြ့ခင်း (၆) ရးကိ 

ဆာင်ရွက် နိင်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) မိဘိင်းတယ်လီဖန်းများကိ ၂၃-၄-၂၀၁၃ ရက် နမ့ ှစတင်၍ ၁၅၀၀ကျပ် စျးနန်း 

သိ ့ လျာ့ချတပ်ဆင်၍ မို ့ြပ/ ကျးလက် န ြပည်သူများအထိ သးစွဲနိင်ရန ်

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ လစဉ် မိဘင်ိးဖန်းများကိ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

များအလိက ်တပ်ဆင် ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိရာ  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ 

(၆) လပတ်အထ ိ တပ်ဆင်ပးီ မိဘိငး်ဖန်း ၅,၇၄၈,၂၉၈ လးအပါအဝင် 

တယ်လီဖန်း လး ရ စစ ပါင်း ၆,၃၂၁,၉၀၃ လး တပ်ဆင် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ သိပ့ါ၍ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်တင်ွ တယ်လီဖန်း သိပ်သည်းဆ ၃.၇ ရာခိင်နန်းသာ 

ရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ် တွင်GSM/ UMTS မိဘိင်းတယ်လီဖန်း တိးချဲ  ့

တပ်ဆင်ြခင်း စီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ် စက်တင်ဘာလကန်အထိ တယ်လီဖန်းသိပ်သည်းဆ မှာ  ၁၃.၇၈ 

ရာခိင်နန်း ရိှလာ ပီြဖစ်ပါသည်။ 

(င) GSM/ WCDMA မိဘိင်းတယ်လီဖန်းြဖင့် အြခားနိင်ငများသိ ့ သွား ရာက ်

အသးြပုနိင် သာ International Roaming  ချိတ်ဆက်မစနစ ်ကိ ဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ နိင်င ပါင်း(၂၅)နိင်ငမှ Operator (၄၉) ဦး၏ မိဘိင်းတယ်လီ 

ဖန်း သးစွဲသူများမှာ ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရး လပ်ငန်း၏ မိဘိင်း Network တွင ်

Inbound Roaming လာ ရာက် သးစွဲနိင် ပ ီြဖစ်ပါ သည်။ 
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(စ) အင်တာနက်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းအ နြဖင့် ပက်ကက်ဆွီချင်လိင်း၊ ဖက်ိဘာ လိင်း၊ 

MPT Satellite Terminal E1 လိင်း၊ ADSL လိင်း ၊ Dial up လိင်း စသည်ြဖင့် 

ဆက်သွယ် ရးစနစ် အမျို းမျို းကိအသးြပု၍ အင်တာနက် ချိတ်ဆက ် အသးြပု 

လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ ် အထိ အင်တာနက် လိင်း 

အင်အား၁,၄၀၃,၃၀၆လိင်းနှင့် သးစွဲသူဦး ရမှာ ၁,၄၈၉,၂၅၁ ရှိလာ ပ ီြဖစ်ပါသည်။  

 (ဆ) ဖိက်ဘာဆက် ကာင်း လပ်ငန်းများအ နြဖင် ့ ဆာင်ရွက်ဆဲ ၈၃၉ ကီလိမီတာ 

ရှည် သာ ရန်ကန်- နြပည် တာ် -မန္တ လး(အြမန်လမ်း) ၊ ၇၀၀ ကီလိမီတာ ရှည ်

သာ ရန်ကန်-ြပည်-နတ် မာက-် ပျာ်ဘွယ်- နြပည် တာ်ဆက် ကာင်း များ၏ 

ဖိက်ဘာချခင်းသွယ်တန်းြခင်းမှာ ၁၀၀ ရာခိင်နန်း နှင့် ၉၆.၃၂ ကီလိမီတာ 

ရှည် သာ ဂွးချို - ရန ချာင်း-မ ကွး ဆက် ကာင်းမှာ ၈၀ရာခိင်နန်း ပီးစီး 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
  

ငွ ရး ကး ရးက    

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျို းသားစီမကိန်းတွင် ငွ ရး ကး ရး က  ၏ အသားတင် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၃၉,၉၃၄.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၆၄.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  

ပ  (၅-၁၃)  ငွ ရး ကး ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
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 ငွ ရး ကး ရး က  ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ်တွင် 

နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၄၃,၃၄၁.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၁၀၈.၅ 

ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂၄.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၅၁,၅၃၅.၇ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၉၂.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၅၅,၉၃၁.၅ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁၀၀.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

ငွ ရး ကး ရးက အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နိင်ငပိင်အခန်းတွင ် ြမန်မာ ့

လယ်ယာ ဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်မှ တာင်သူများသိ ့စိက်ပျို းစရိတ် ချး ငွများ ပိမိ ထတ် ချး ပးနိငခ့ဲ် 

ပါသည်။ ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်းသည ် ဝင် ငွ လျာ့နည်းမ ြဖစ် ပ ခ့ဲ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

ပဂ္ဂလကိ အာမခကမ္ပဏီများလပ်ငန်းများ စတင ် ဆာင်ရွက်လာခဲ့ြခင်း ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် အ နြဖင့် နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း ြပာင်းလဲြခင်းမှ ရ ငွများနှင့် 

ပတ်သက်၍ စာရင်းထားရှိမ စနစ် ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့်  (ကျပ် ငွလဲနန်းြမင့်တက်လာသြဖင့်) 

ဝင် ငွ လျာ့နည်းြခင်း ြဖစ် ပ သည ်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

 သမဝါယမပိင်အခန်းတွင ်  သမဝါယမ ငွစ ငွ ချး အသင်းများမ ှ  ချး ငွများ ပိမ ိ

ထတ် ချးခ့ဲသြဖင့် အတိးရ ငမွျား တိးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ ပဂ္ဂလိကဘဏ် 

(၂၀) ဘဏ်သည ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စက်တင်ဘာလကန်ထိ နိင်ငတစ်ဝှမ်း ဘဏ်ခဲွ ပါင်း 

၅၉၂ ဘဏ် ဖွင့်လှစ် နိင်ခဲ့သြဖင့် ပထမ(၆)လပတ်တွင် စစ ပါင်းဘဏ်ခွဲ ၁၀၇ ဘဏ် အသစ်တိးချဲ  ့

ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပီး ဘဏ်ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများလည်း တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိြ့ပင ်

ကျးလက် ဒသ န ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် အ သးစား 

ပဂ္ဂလိက ငွစ ငွ ချး လပ်ငန်းများကိလည်း တိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက် နိငခ့ဲ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက  တိးတက် ရးအတွက် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

စနစ်တကျ ကီးကပ်ကပ်ွကမဲ ြပုနိင် ရးအတွက ်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများအား ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ြဖည့်စက်ွြခင်း၊ အသစ် ြပန်လည် ရးဆဲွြခင်း၊ အမိန်နှ့င့်ညန်ကားချက်များ ထတ်ြပန်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်ငတကာ အဆင့်အတန်းနှင့်အညီ ြဖစ် စရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကးရန်ပ ငွအဖွဲ  ့ (IMF)၏ နည်းပညာအကူအညီ၊ လိအပ် သာ 

ကမ်းကျင်မ အကူအညီ ရယူ ဆာင်ရွက် လျက်ရိှပါသည်။ 

နိင်ငတကာရိှ ဘဏ်လပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ် ပို င်လပ်ကိင်နိင် ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ပဂ္ဂလိကဘဏခဲွ်များ တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်ြခင်း၊ နိင်ငြခားဘဏ် ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွများ နှင့် 
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နိင်ငြခား ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီ ကိယ်စားလှယ်ရးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုြခင်းများ ဆာင်ရွက ်

ြခင်းြဖင့် ငွ ကးနှင့်ဘ ာ ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတကလ်ာပါသည်။ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး စခန်းများ 

တွင် ငွလဲ ကာင်တာများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှြခင်းနှင့် ပဂ္ဂလိက အာမခ ကမ္ပဏီ (၁၂) 

ခအား အသက်အာမခ၊ မီးအာမခ၊ အလးစ မာ် တာ်ယာဉ်အာမခ၊  ငွပိ ့ ငွသယ် အာမခ၊ 

ငွသားလြခုမအာမခ၊ သမာဓိအာမခလပ်ငနး်များ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းတိက့ိ ဆာငရွ်က် 

လျက်ရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ထိသိတ့ိးတက်လာမ အစဉ်ဖွ ဖ့ို း စရန် လိအပ် သာ သင်တန်း 

(နည်းပညာ) အ ထာက်အပ့များ သင်ကား ပးြခင်း ဆာင်ရွက် ပး သင့်ပါသည်။ 

 ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန နှင့် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် ဘ ာ ရး မူဝါဒများနှင့် 

ငွ ကးမဝူါဒတိကိ့ ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရပါသည်။  နိင်င တာ်၏ လိအပ ်

သာ အသးစရိတ်များ အတွက် ရသင့်ရထိက် သာ အခွန်အ ကာက်များ ရရှိရန ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

ြပည်သူဘ့ ာ ငွ ရှာ ဖွြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ခွဲ ဝသးစွဲြခင်း၊ ငွ ကး ဖာင်းပွမ ကျဆင်း 

ရး၊ ကန် စျးနန်း တည် ငိမ် ရး၊ စ ဆာင်း ငွတိးြမင့် စ ဆာင်းရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် 

ပဂ္ဂလကိ ငွ ကး လိအပ်ချက်အတွက ် ပ့ပိး ပးြခင်း စသည့် လပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီ

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင ် အထူးသြဖင့် ဖွ ဖိ့ုးလာ သာ ပဂ္ဂလိက 

ငွ ရး ကး ရး က အား မျက် ြခမြပတ် စာင့်ကပ ် ကည့်ရသးသပ် နရန် လိအပ်ပါသည်။ 

ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ တိကျစွာချမှတ်ရန်လည်း လိအပ ် ပါသည်။ ငွ ကးနှင့် 

ဘဏ်လပ်ငန်း များသည ်နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး တစ်ရပ်လးနှင့် တိက်ရိက် ဆက်နွယ် နသြဖင့် 

ပဂ္ဂလကိ လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုး ရးအတွက် အစဉ်မြပတ ် ထိ ရာက်စွာ ကွပ်ကဲကပ်မတ် 

ထိန်း ကာင်းြခင်းြဖင့် ငွ ရး ကး ရးက ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသား 

စီမကိန်းအား ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရး ပိမိ ကိုးပမ်းရမည် ြဖစ်ပါ ကာင်း 

တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

ကန်သွယ် ရးက    

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အမျိုးသားစီမကိန်းတွင် ကန်သွယ် ရး က  ၏ အသားတင် 

ကန်သွယ် ရးတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၅,၆၆၉,၈၀၆.၅ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ  (၅-၁၄)  ကန်သွယ် ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
��

ကန်သွယ် ရး က  ၏ အသားတင် ကန်သွယ် ရးတန်ဖိး သည ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ် ၃,၄၃၃,၈၈၅.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှနး် ချက်အ ပ  

၆၀.၆ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၉.၆ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၄,၇၇၂,၁၆၁.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် နှင့် ၆.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှနး်ထားရာ ကျပ် ၂,၈၃၂,၄၂၁.၄ 

သန်း ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၃.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  
 

ြပည်ပကန်သွယ်မ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ြပည်ပကန်သွယ်မ 

တန်ဖိး အ ြခအ နမာှ ြပည်ပပိက့န် ကျပ ် ၄,၈၉၈,၄၅၂.၅ သန်းရှိ ပီး ြပည်ပသွင်းကန် မှာ ကျပ ်

၅,၂၉၂,၆၉၁.၀ သန်း ရရှိသြဖင့် စစ ပါင်း ကန်သွယ်မပမာဏ ကျပ် ၁၀,၁၉၁,၁၄၃.၅ သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ပသွင်းကန်များ (အထူးသြဖင့် ရင်းနီှးကန်ပစ္စည်းများ) တင်သွင်းမတွင ်

ပိမိလာပါသည်။ 

ြမနမ်ာနိင်င၏ပိက့န်များ တင်ပိမ့အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ 

ပတ်တွင ်  စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၅,၁၂၂.၁ သန်း တင်ပိန့ိင်ခဲ့ပါသည်။ လယယ်ာ 

ထွက်ကန်ပစ္စည်း၊ သတ္တ ုတွင်းထွက်နှင့် ကျာက်မျက်ရတနာပစ္စည်း၊ စက်မကန် ချာပစ္စည်း 

စသည့် ပိက့န်အပ်စ များတွင် ပိမိတင်ပိ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပထမ 
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(၆)လပတ်တွင် တိရ စ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ ရထွက်ပစ္စည်း၊ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွန့င့်ှ သစ် တာ 

ထွက်ပစ္စည်းတင်ပိမ့တိတွ့င် ယခင်နှစ်ကထက် လျာ့နည်း န ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်းအပ်စ တွင်ပါဝင်သည့် ြပာင်း၊ နှမ်း၊ ရာဘာနှင့် ဆန်ကဲွ တင်ပိနိ့င်မ 

သိသိသာသာ တိးတက်လာပါသည်။ ကန်သွယ် ရး ြဖ လျာ့မများ ဆာင်ရွက်လာြခင်းြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ ဥ ရာပနိင်ငများနှင့် အ မရိကန်နိင်ငတိ၏့ စီးပွား ရး ပိတ်ဆိမ့များ ဖယ်ရှား 

ပးမ ကာင့်လည်း ကာင်း ပိက့န် စျးကွက်များ ကျယ်ြပန ့်စွာ ထိး ဖာက်လာနိင်သည့် အတွက ်

စက်မကန် ချာပစ္စည်းအပ်စတွင ်ပါဝင် သာ ချုပ် ပီးအထည်တင်ပိမ့ (လက်ခစား လပ်ငန်း)သည ်

ယခင်နှစ ် အလားတူကာလထက ် ပိမိခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပွင့်လင်းလာ သာ စျးကွက် 

သစ်၊ အမယ်သစမ်ျား တင်ပိ ့ကန်သွယ်နိင် ရးကိ ဆက်လက်ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက ်ရပါမည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကန်ပစ္စည်းအပ်စအလိက် သွင်းကန် 

တင်သွင်းမအ ြခအ နမှာ စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ  ၅,၅၄၆.၁ သန်း တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမတွင ် အ ြခခကျ သာ ရင်းနှီးကန်ပစ္စည်းများ၊ 

လပ်ငန်းတွင်းသး ကန်ကမ်းနှင့် အရန်ပစ္စည်းများတွင ် အလားတူကာလထက ် ပိမိတင်သွင်းခဲ့ 

ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

 ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအ နြဖင် ့ ဌာနများအား ဝန်ကီးရး၊ 

ကန်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးနှင့် စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရးဦးစီးဌာန တိက့ိ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း စီမ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကန်သွယ်မ 

က  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ရးအတွက် ဖ ြပပါ  လပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက် စနိင်ပါသည် − 
 

(က) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆) လပတ်တွင ် နယ်စပ် ဒသများအတွင်း 

တရားမဝင ်ကန်သွယ်မ တားဆီးထိန်းချုပ် ရးအဖဲွ  ့(Mobile Team)များ ဖွဲ စ့ည်း 

၍ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်လာမည့်ကာလ ပွင့်လင်းရာသီတွင ် (Mobile 

Team)များပိမိ၍ ဆာင်ရွက် စြခင်းြဖင့် တရားမဝင်ကန်သွယ်မ လျာ့နည်း 

ပ ပျာက် စ ပီး ပမှန်ကန်သွယ်မ တိးပွားလာပါ မည်။ 

(ခ) ကန်ထတ်လပ်မ စက်ရ/အလပ်ရများအတွင်း နည်းပညာနှင့် လိအပ်ချက် အ ြခ 

အ နများကိ  ြပည်တွင်း/ြပည်ပကန်သည်များ၊ အသင်းအဖဲွမ့ျားက ပါငး်စပ် ပ့ပိး 

ပးြခင်းြဖင့် ထတ်လပ်သူနှင့် ကန်သွယ်သူတိအ့ကား လိအပခ်ျက်များ ပိမိ 

ချာ မွ ့ စပါသည်။ 
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(ဂ) Website နှင့ ် Trade News Bulletin ၊ Hot News စာ စာင်တိတွ့င ်

ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပမှ စျးကွကသ်တင်း အချက်အလက်များ 

အား လ့လာ ဖာ်ြပြခင်းအြပင် စာ စာင်များတွင်စီးပွား ရးဆိင်ရာများ ထည့်သွင်း 

ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

(ဃ) ပိက့န/်သွင်းကန် လိင်စင် လာက်ထားမစနစ ် (IELPS) အား အဆင့်လိက် 

သင့်တင့်စွာ ဆက်လက် ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့သြဖင့် ကန်သွယ်မပိမိ ချာ မွ  ့

စမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) ပိက့န/်သွင်းကန် လိင်စင် ကးြဖတ် တာက်ရာတွင် အသးြပု နသည့် e-payment 

စနစ်အား ြမန်မာနိင်ငသားများဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သကဲ့သိ ့အြခား 

ငွ ကးနင့်ှ ဘဏ်လပ်ငန်းများကိပါ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် ရး ဆာင်ရွက်သင့် 

ပါသည်။ 

(စ) ြမန်မာနိငင်၏ကန်သွယ်မမူဝါဒ ဆန်းစစ်ြခင်းအတွက် ADB အကူအညြီဖင့် 

နည်းပညာ၊ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အတိင်ပင်ခပဂ္ိုဂ လ်များြဖင့် ကမ္ဘာ့ 

ကန်သွယ် ရးအဖွဲ န့ှင့် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခစာများမှ အားသာချက် အားနည်းချက် 

များကိ သးသပ ်ြပုြပင် သင့်ပါသည်။ 

(ဆ) ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖဲွ၏့ ဖွ ဖ့ို းမအနည်းဆးနိင်ငများသိ ့ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ 

အကူအညီ ပးသည့် Enhanced Integrated Framework (EIF) အစီအစဉ် 

မိတ်ဆက်အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပ ပီးြဖစ်၍ လက် တွလ့ပ်ငန်းစဉ်များ 

တွင်လည်း စတင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ရည်မှန်းချက်များြပည့်မီ အာင် ဆာငရွ်က် 

နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်င တာ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကန်သွယ် ရးက အ နြဖင့် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာ သာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ ကမ္ဘာ့နင်ိငအသီးသီးနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 ကန်စည်ကန်သွယ် ရး သ ဘာတူစာချုပ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး အတွက် ြမန်မာနိင်င 

သည ်WTO အဖဲွဝ့င် နိင်ငတစ်နိင်ငအ နြဖင့် ဖ ြပပါ ဘာသာရပ်များကိ လိက်ပါ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်− 

(က) အ ကာက်ခွန် လျာ့ချ ရး၊ 

(ခ)  အ ကာက်ခွန်မဟတ် သာ အတားအဆီးများ ဖယ်ရှား ရး၊ 
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(ဂ)  ပင်ရင်း ဒသ စည်းမျဉ်းများ၊ 

(ဃ) အ ကာက်ခွန ် ပါင်းစည်း ရး၊ 

(င)   စချိန်စညန်းနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ အတားအဆီးများ၊ 

(စ)  ကန်သွယ်မ လင်ြမန် ချာ မွ ့ စ ရး၊ 

(ဆ) အာဆီယ ြပူတင်းတစ် ပါက်စနစ် ြဖစ် ပ ရးစသည်တိြ့ဖစ်သည်။ 

ထိဘာသာရပ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင ် ဦး ဆာင်အာဏာပိင ်

အဖဲွအ့စည်း တစ်ခ (Competent Authority) သတ်မှတ်၍ ဆာင်ရွက်နင်ိရန် ဦး ဆာင်အဖွဲ  ့

(Intergovernment Agency Body) ဖွဲ စ့ည်း ရးအတွက် ဆာင်ရွက် နဆဲြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ 

အာဆီယစးီပွား ရး အသိက်အဝန်း အ ကာင်အထည် ပ ရးအတွက် အာဆီယ ဒသတွင်း 

ထတ်လပ်မနှင့ ် စျးကွက ် ယှဉ် ပို င်နိင်စွမ်း ြမင့်တင် ရး လပင်န်းစီမချက်အရ ကန်စည်များ 

လွတ်လပ်စွာစီးဆင်း ရး လပ်ငန်း ကာ်မတီကိ အစိးရဌာန/အဖွဲအ့စည်း (၁၈)ခ၊ ပဂ္ဂလိက 

လပ်ငန်းအဖဲွ (့၃)ခ၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစးိရအဖဲွ  ့ ကိယ်စားလှယ်တိြ့ဖင့် ဖဲွ စ့ညး်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

အာဆီယဝန် ဆာင်မက /က ခွမဲျားအတွက် Market Research Services 

(CPC86401)၊ Market Management Consulting Services(CPC86503) တိန့ှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမတွင ် ခွင့်ြပုသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိင်း ြဖ လျာ့ 

ပးခဲ့ပါသည်။  

 ခတ်မ ီ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာမနှင့်အတူ ြမန်မာနိင်င၏ထွက်ကန်များ ပိမိတငပိ်လ့ာနိင် ရး 

အတွက် အမျိုးသားအဆင့် ပိက့န်မဟာဗျူဟာ ရးဆဲွမအား ဂျာမန် နည်းပညာဆိင်ရာ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရက်ွ ရးအဖွဲ  ့ (GIZ) နှင့် နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မစင်တာ (International Trade 

Center-ITC)၏ နည်းပညာအ ထာက်အပ့တိြ့ဖင့် အမျိုးသားအဆင့် ပိက့န်ြမင့်တင် ရး 

မဟာဗျူဟာ (National Export Strategy-NES) ကိ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်စီစဉ် 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ပိက့န်ြမင့်တင် ရးအတွက ် ဦးစား ပးကန်ပစ္စည်း (Priority Sector Goods) တွင ်   

ဆန်၊ ပဲအမျို းမျို းနှင့်ဆီထွက်သီးနှ၊ ရထွက်ကန်ပစ္စည်း၊ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်၊ 

သစ်နှင့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းစသည့် ကန်ပစ္စည်း(၅)မျိုးအား ဦးစား ပးသတ်မှတ်ခ့ဲ ပီး၊ 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအြဖစ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလပ်ငန်းအား လညး် ကာင်း၊ ဖွ ဖ့ို းရန် အလားအလာ 

ရိှ သာ က တင်ွ ရာ်ဘာအားလည်း ကာင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစား ပး အ ထာက်အကူြပု 

က များအ နြဖင့ ် ကန်သွယ်မဆိငရ်ာ ငွ ကးဝန် ဆာင်မ၊ ကန်သွယ်မ သတင်းအချက် 
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အလက်နှင့် ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရး၊ အရည်အ သွးစီမခန ့်ခွဲြခင်း၊ ကန်သွယ်မ လျင်ြမန ်

ချာ မွ ့ြခင်းနှင့် ကန်စည်သယ်ယူ ပိ ့ ဆာင် ရးစသည့် က များအား သတ်မှတ်ထား ပီး 

အမျိုးသားအဆင့် ပိက့န်ြမင့်တင် ရးမဟာဗျူဟာ ဒီဇိင်း ရးဆဲွြခင်းအား ထိက များအတွင်း 

ဆာင်ရွက်သွားရန်ြဖစ်သည်။ 

 နိင်ငအလိက် ကန်သွယ်မ အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

အာရှနိင်ငများသည် ကန်သွယ်မပမာဏ အများဆးြဖစ် ပီး(၉၅.၁)ရာခိင်နန်း၊ ဥ ရာပနင်ိငများ 

(၁.၉)ရာခိင်နန်း၊ အ မရိကန်နိင်င(၀.၅)ရာခင်ိနန်းနှင့် အြခားနိင်ငများ၏ကန်သွယ်မသည် (၂.၅) 

ရာခိင်နန်းြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း အဓိကကန်သွယ်ခဲ့ သာ နင်ိငများသည ်

တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င၊ ထိငး်နိင်င၊ စကာပူနိင်င၊ ဂျပန်နိင်င၊ အိန္ိဒယနိငင်၊ ကိရီးယားနိင်ငတိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိအ့နက် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသည ် ကန်သွယ်မပမာဏ အ မရိကန ်

ဒ လာ ၃.၄၉ ဘီလီယနှင့် ထိင်းနိင်ငသည် အ မရိကန် ဒ လာ ၂.၄၃ ဘီလီယ အများဆး 

ကန်သွယ်မ ြပုခဲ့ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း  ြမန်မာနိင်ငမှ ပိက့န်အများဆး တင်ပိန့င်ိခဲ့ 

သည့်နိင်ငသည် စစ ပါင်းပိက့န်ပမာဏ၏(၃၇.၂) ရာခိင်နန်းရိှခ့ဲ သာ ထိင်းနိင်င ြဖစ်ပါသည်။ 

တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသည် စစ ပါင်းပိက့န် ပမာဏ၏(၃၄.၄)ရာခင်ိနန်းြဖင့် ဒတိယ 

အများဆး တင်ပိနိ့င်ခဲ့သည့်နိင်င ြဖစ်ပါသည်။ ပထမ(၆)လအတွင်း  ကန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခဲ့သည့် 

နိင်ငများအနက် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသည ် စစ ပါင်း သွင်းကန်ပမာဏ၏(၃၁.၂) 

ရာခိင်နန်းြဖင့် အများဆး တင်သွင်းခဲ့ ပီး စကာပူနိင်ငသည ် (၂၃.၅) ရာခိင်နန်းြဖင့်  ဒတိယ 

အများဆး တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 

 နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနှင့်အညီ အာဆီယနိင်ငများ၊ အာရှနိင်ငများနှင့်သာမက 

ဥ ရာပသမဂ္ဂ အဖွဲဝ့င်နိင်ငများ၊ အ မရိကန်နိင်ငကဲ့သိ ့ ကမ္ဘာ ပ ရှိ အင်အားကီး အ နာက် 

နိင်ငများနှင့် လိက် လျာညီစွာ ပါင်းသင်းဆကဆ်မအားြဖင့်  လွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မ 

စျးကွက်သိ ့ ဦးတည် ရာကရိှ် စ ပီး၊ ြမန်မာနိင်ငအတွင်း မျက် မှာက်ကာလနှင့် အနာဂတ ်

၏ရင်းနီှးြမုပ်နှမများ ပိမိဝင် ရာက်လာ စမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

သမဝါ ယမက ။ သမဝါယမက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် မူဝါဒများချမှတ် ဆာင်ရွက ်
လကရိှ်ရာ အဓိကမူဝါဒများမှာ ခတ်မီနည်းပညာနှင့်အတတ်ပညာတတ် ြမာက် အသးြပုနိင ်
သည့် သမဝါ ယမအသင်းများ၊ အသင်းသားများြဖစ် စ ရး အား ပး ဆာင်ရွက်ရန်၊ အရည် 
အ သွးြမင့် ထတ်ကန်များတိးတက ်ထတ်လပ်နိင်ရန်နှင့် ြပည်ပပိက့န်တိးြမင့်နိင် ရး ဆာင်ရွက ်
ရန်၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရးနှင့် ဆင်းရဲမ လျာ့ချ ရးလပ်ငန်းစဉ်ကိ အ ထာက်အက ူ
ြဖစ် စ ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
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သမဝါယမပိင် အခန်းက အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ နမှာ ထတ်လပ်မ၊  

ဝန် ဆာင်မ၊ ကန်သွယ်မ စစ ပါင်းတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ကျပ် ၁၈၀,၂၀၆.၅ သန်း 

ရရှိရန ် မာ်မှန်းထားရိှခဲ့ရာ ကျပ် ၁၇၆,၂၉၅.၇ သန်း ရရှိခဲ့သြဖင့် ၉၇.၈ ရာခိင်နန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပါသည်။ တိးတက်မနန်း အ နြဖင့် ၄.၅ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် 

မာ်မှန်းခဲ့ရာ ၄.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ပ  (၅-၁၅)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ၊ သမဝါယမပိင်အခန်းမှ ပထမ(၆) လပတ ်ထတလ်ပမ်၊   

ဝန် ဆာင်မ၊ ကန်သွယ်မ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 

 
 စီမကိန်းရည်မှန်းချက် လပ်ငန်းစဉ်များအ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ်မအ ြခအ နနှင့် 

ပတ်သက်၍ လူတန်းစားအလာ ပါင်းစ ဆာင်ရွက် စနိင်မည့် အ ြခခသမဝါယမအသင်း (၂၃၈၄) 

သင်းကိ တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ ပီး (၃၀-၉-၂၀၁၃) အထိ ဖဲွစ့ည်း ပီး သမဝါ ယမ အသင်း ပါင်း 

(၂၂၉၄၉) သင်း ဖွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ပိင်တစ်နိင ်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ပါဝင် ဆာင်ရွက် 

နိင်ရနအ်တွက် လိအပ် သာ ငွ ကးအရင်းအနီှး ရရှိ စရန်   ငွစ ငွ ချးနှင့်   အ သးစား 

ချး ငွလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ သားငါးက  ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် 

မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ လပ်ကိင် သာ သမဝါယမအသင်း (၄၈၈) သင်း၏ ငွစ ငွ ချး လပ်ငန်း 

ခွဲများမှ အသင်းသား(၃၆၉၅၄)ဦးသိ ့ ကျပ်(၂၄၂၈.၄၇၄) သန်းထတ် ချး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

လိအပ် သာ ငွ ကး အရင်းအနီှးရရှိ စရန်နှင့် ဘ ာ ရး ခိင်မာမရရှိ စရန ်အစတစ်စ တန်ဖိး 
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ကိလည်း (၅၀၀) ကျပ် မ(ှ၅၀၀၀) ကျပ်သိ ့အစတန်ဖိး တိးြမင့် ထည့်ဝင် စြခင်း၊ အကျိုး ငြွဖင့် 

အရင်းြဖည့်သွင်းြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ဒသထွက်သယဇာတအရင်းအြမစမ်ျားကိ အသးြပုလပ် ဆာင် သာ စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းများြဖစ်သည့် ရနစိမ်းထတ်လပ်ြခင်းကိ သမဝါယမအသင်း(၆)သင်းမှလညး် ကာင်း၊ 

ကျာက်စိမ်း ကျာက်မျက်အရိင်း ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငနး်၊ ဂဝအတ်ြပား၊ လမ်းခငး် ကျာက်၊ 

ြမစ်သဲ၊ ရတွင်း ကျာက၊် ကျင်း ကျာက်၊ စကျင် ကျာက်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ 

သမဝါယမအသင်း(၁၂)သင်းမှ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ကျးလက် နြပည်သမူျား၏ လူမစးီပွားဘဝတိးြမင့်လာ ရးအတွက် လူတစ်ဦးချင်း 

ဝင် ငွရရိှရန် ချး ငွများထတ် ချး ပီး၊ ဝက်၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ငါး မွးြမူ ရးလပ်ငန်း၊ အိမ်ဆိင် 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပီး ဝင် ငွတိးပွား အာင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ သမဝါ ယမ 

အသင်းများမှ လိအပလ်ျက်ရိှ သာ ငွ ကး၊ စက်ပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာ များကိ ဂျပန်၊ 

ကိရီးယား၊ မ လးရှားနိင်ငများရှိ စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆွး နးွ ညိနင်း 

ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 နိင်ငတကာကန်စည်ြပပွဲများြဖစ် သာ တရတ်- တာင်အာရှ၊ ကူမင်း၊ တရတ်-အာဆီယ 

ကန်စည်ြပပွဲများသိ၊့ သမဝါယမအသင်းများမှ  ကျာက်မျက်ရတနာ၊ သစ်အ ချာထည်၊ ပန်းပ 

ရပ်မျို းစ၊ ကိမ်ထည်ပစ္စည်းများ သွား ရာက်ြပသ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သမဝါယမတက္က သိလ်(၂)ခ၊ ကာလိပ(်၂)ခ၊ သင်တနး် ကျာင်း (၄) ကျာင်းနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး သင်တန်း ကျာင်း (၃) ကျာင်းတိတွ့င် လက်မတ်ှရ စာရငး် ရး 

စာရင်းကိင်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ လကနိှ်ပ်စက်သင်တန်း၊ အရာရှိများလပ်ငန်းခွင် 

ကမ်းကျင်မ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 အ သးစားစက်မလက်မလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှလည်း စား သာက်ကန်၊ လူသးကန်၊ 

အြခားနညး်ပညာသငတ်န်း၊ (၃၀) ကိမ်အထိ ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ အ သးစား စက်မ 

လက်မလပ်ငန်း ြမင့်တင် ရးဥပ ဒအရ မှတ်ပတင် ဆာင်ရွက် ပးြခင်းကိ လပ်ငန်း (၉၄၉)ခ 

လျာထားရာ (၁၀၀၉)ခ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။  

 သမဝါယမပိက့န်သွင်းကန် လပ်ငန်းမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် တွင ် 

ပိက့န်တင်ပိနိ့င်မမှာ လယ်ယာဥယျာဉ်ြခ ြမထွက် သီးနအှ နြဖင့် မတ်ပဲ၊ ရထွက် ပစ္စည်း စသည် ့

ပိက့န်ပစ္စည်း (၂)မျိုး အတက်ွ မက်ထရစ်တန်ချိန် (၉၂၃.၉၆၅၀)၊ တန်ဖိး ကျပ် (၄၆၃.၅) သန်း၊ 

သမဝါယမအသင်းများမှ ပိက့န်တင်ပိန့ိင်မမှာ လယ်ယာဥယျာဉ ် ြခ ြမထွက ် သီးနှ၊ ရထွက ်
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ပစ္စည်း၊ ကိမ်၊ လက်မပစ္စည်း၊ ကန်မျို းစ အတွက် မက်ထရစတ်နခ်ျိန် (၁၃၇၀၀.၆)၊ တန်ဖိး ကျပ ်

(၉၆၃၂.၅) သန်း တင်ပိနိ့င်ခဲ့ပါသည်။  

ပ  (၅-၁၆)   သမဝါယမပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း၊ သမဝါယမအသင်းများ၏ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
  

  
  

သမဝါယမပိင် အခန်းက အလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ နမှာ သမဝါ ယမ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်း၏ ကန်ပစ္စည်းတင်ပိမ့တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ကျပ် ၄၁၄၂.၆ 

သန်း လျာထားခဲ့ရာ ကျပ် ၄၆၃.၅ သန်း ရရှိခ့ဲသြဖင့် ၁၁.၂ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ သမဝါယမအသင်းများ၏ ကန်ပစ္စည်းတင်ပိမ့ တန်ဖိးကိ ကျပ ် ၅၂၂၇.၂ သန်း 

လျာထားခဲ့ရာ ကျပ ်၉၆၃၂.၅ သန်း ရရိှခ့ဲသြဖင့် ၁၈၄.၃ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိငခ့ဲ် 

ပါသည်။ 

 

ငှားရမ်းခနှင် ့အြခားဝန် ဆာင်မက  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျိုးသား စီမကိန်းတွင် ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက  

၏ အသားတင ်ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ် တွင် နှစ်အလိက ် စျးနန်းများအရ ကျပ ်
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၆၁၄,၃၁၄.၂ သနး် အ ကာင် အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၁၉.၇ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။  

ပ  (၅-၁၇)  ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 

  
ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက  ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးသည်  

ပထမ(၆) လပတ ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများ အရ  ကျပ် ၆၃၅,၅၉၁.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၁၀၃.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂၀.၇ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၅၅၉,၈၃၆.၈ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန ် နှင့် ၁၅.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၅၄၀,၀၇၅.၂ သန်း 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ၁၅.၁ ရာခိငန်န်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက  အ နြဖင့် ပိ ့ ဆာင် ရး၊ ဆက်သွယ် ရး၊ 

ငွ ရး ကး ရး၊ လူမ ရးနှင့် စီမခန်ခဲွ့ ရးစသည့် ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများတွင ် အကျုးဝင်ြခင်း 

မရိှ သးသည် ့ အြခားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့် ငှားရမ်းမ လပ်ငန်းတိ၏့ ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ စစည်း၊ ခန်မ့ှန်း ဖာ်ြပလျကရိှ်ပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းသည် ငှားရမ်းခနှင့် 

အြခားဝန် ဆာင်မက တွင် ၉၆% ကျာ်ပါ ဝင် န ပီး ြပာင်းလဲလာ သာ ခတ်စနစ်နှင့်အညီ 

ြပာင်းလဲတိးတက်လာ သာ ဝန် ဆာင်မ လိအပ်ချက်များအရ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ၊ 
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ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မ၊ နက့ လးထိန်းလပ်ငန်း၊ စား သာက်ဆိင်လပ်ငန်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်

ဟိတယ်၊ မိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိခန်း၊ ခရီးသွား ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊ အင်တာနက်ဆိင်၊ 

အလှြပင်ဆိင်၊ အားကစားစင်တာ၊ ဂိမ်းစင်တာ၊ Toll Gate   တိအ့ပါအဝင် ပဂ္ဂလိကဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ တိးတက်ြဖစ် ထွနး်လာပါသည်။ 

 ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဟူ သာနိငင် တာ်သမ္မတ လမ်းညန် ချက်နှင့်အညီ 

နိင်င တာ်၏ပညာ ရးအဆင့်အတန်းြမင့်မားလာ စရန်၊ ထူးခန်ထက်ြမက်သည့် လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစမ်ျား ပ ထွက်လာ စရန် ရည်ရွယ်၍ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မအ နြဖင့် ၂၀၁၁ခနှစ် 

ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက် နတ့ွင ် ပဂ္ဂလိက ပညာသင် ကျာင်းများက ိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ်ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမ ှ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆)လ 

ပတ်တွင ် ပဂ္ဂလိက ကျာင်း (၆၉)ခ၊ ဘာ်ဒါ ဆာင်လပ်ငန်း(၄၈၁၉)ခနှင့် နက့ လးထိနး် 

လပ်ငန်း (၂၂၈၀)ခတိ ့ြဖင့် ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများကိ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  အဆင့်အတန်းြမင့်မား ပီး ခတ်မီဖွ ဖ့ိုး သာ ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ ပ  

ထွန်းလာ စရန ် ပဂ္ဂလိက ဆးရ၊ ဆးခန်းများကိလည်း ၂၀၀၇ ခနှစ် ဧ ပီလ ၅ ရက် နတွ့င် 

ဥပ ဒနှင့်အညီခွင့်ြပု၍ ဆာင်ရွက် စခ့ဲပါသည်။ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင ် ပဂ္ဂလိက 

ပိင်အခန်းမှ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ပဂ္ဂလိက ဆးရ (၁၆၇)ခ၊ 

ဆးကသခန်း (၅၅၄၅)ခ၊ တိင်းရင်း ဆးကသခန်း (၈၅၉)ခ အထိ ြဖစ် ပ တိးတက်ခ့ဲ ပီး 

ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ 
 

ခရီးသွားလပ်ငန်း။ ခရီးသွားလပ်ငန်းသည် နိင်င တာ်မှ ချမှတ် ပး သာ ဦးစား ပး 

လပ်ငန်း (၇)ခတွင် တစ်ခအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်င၏ ခရီးသွားလပ်ငန်း ရာသီချိန်နှင့် 

ပတ်သက် ပီး ခရီးသည်အများအြပားလာ ရာက်ချိန်နှင့် ခရီးသည်ဦး ရ နည်းပါးသည့်အချိန် 

ဟူ၍ အ ြခအ နနှစ်မျို းရှိရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်သည ် ခရီးသည ်

နည်းပါးသည့ ် အချိန် ဟ သတ်မှတ်နိင်ပါသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည ် ဦး ရကိ ၉၀၀,၀၀၀ ဦး 

ရည်မှန်းခဲ့ရာ  ခရီးသည် ဦး ရ ၇၉၄၅၁၉ ဦး ရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ အဆင့် (၄)ဆင့်ြဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

၎င်းတိအ့နက် ပထမအဆင့်ြဖစ် သာ နိင်င ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ ြပုလပ်ြခင်း ကာင့် ြမန်မာ 

နိင်ငကိ နိင်ငတကာမှ စိတ်ဝင်စားလာ သာ ကာင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းကိ ဆဲွ ဆာင်မ ြဖစ် စပါ  

သည်။ ဒတိယအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမြဖစ် သာ စးီပွား ရးနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ြပုြပင် 
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ြပာင်းလဲမများ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ နင်ိငတကာမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ လာ ရာက် လပ်ကိင် 

လိြခင်းသည်လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကိ ဆဲွ ဆာင် စသည့် အချက်ြဖစ်ပါသည်။  

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ဟိတယ်များ၊ ဟိတယ်အခန်းများလိအပ်ချက်ရိှြခင်း၊ အဆင့်အတန်းမ ီ

သာဟိတယ်များသည ် တည်းခိခန်းခ စရိတ်ကီးြမင့်ြခင်း၊ ကန ့သ်တ်နယ် ြမများ သတ်မှတ်၍ 

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအား သွား ရာက်ခွင့်မြပုြခင်း၊ ဒသတွင်းလြခုမမရှိြခင်း၊ လူမျိုး ရး 

ပဋိပက္ခများ ကာင့ ် ငိမ်းချမ်းမမရိှြခင်းများက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ နည်းပါးသွား စသည့် 

စိန် ခ မတစ်ရပ ်ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ကျန်ရှိ န သာ ဒတိယ(၆)လပတ်သည်  ခရီးသည်အများအြပား 

လာ ရာက်ချိန် ြဖစ်သည့်အြပင် မကာမီြပုလပ်မည့ ် (၂၇) ကိမ် ြမာက ် အ ရှ ့ တာင်အာရ ှ

အားကစား ပို င်ပွဲနှင့် ၂၀၁၄ခနှစ် အတွင်း အိမ်ရှင်နိင်ငအြဖစ ် တာဝန်ယူကျင်းပြပုလပ်မည့် 

အာဆီယထိပ်သီး အစည်းအ ဝးများ ကာင့် နိင်ငြခားသား ခရီးသည ် ဝင် ရာက်မအ ြခအ န 

တိးတက်များြပားလာနိင်သည့်အြပင် ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိလာ သာ နိင်င တာ်၏ အ ြခအ န 

များ ကာင့ ် နင်ိငြခားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိမိတိးတက် ဝင် ရာက်လာနိင်ြခင်း ကာင့် 

ရည်မှန်းထားသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည ်ဦး ရထက် ကျာ်လွန်မည်ဟ မာ်မှန်းထားြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ခရီးသွားလပ်ငန်း အာင်ြမင်မရရိှရန်အတွက် ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း 

ဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့်ဟိတယ်များကိအဆင့်အတန်းမီဟိတယ်များြဖစ် ပ ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

လပ်ကိင်ခွင့်ြပုထား သာဟိတယ်တည် ဆာက်မများနှင့်ခရီးသွားလပ်ငနး်နှင့်ဆကစ်ပ် န သာ 

လပ်ငန်းများကိလည်း ပီးစီး အာင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာနင့်ှ ဒသတွင်း 

ခရီးသွားြပပွဲများတွင ် ပါ ဝင်ြပသနိင် ရး ကီးကပ်စီစဉ် ပး ပီး ဈးကွက်ရှာ ဖွ ဆာင်ရွက ်

ြခင်း၊ စင်းလးငှား လယာဉ်၊ လယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ြမစ်တွင်းအ ပျာ်စီး သဘာခရီးစဉ်များ 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ ခရီးစဉ် ဒသအလိက ် နိင်ငြခားသားများအတွက် လြခုမရှိ စရန ်

စာင့် ရှာက ်အကူအညီ ပး ရးလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း၊ ခရီးစဉ် ဒသတွင်း ဒသခြပည်သူများ လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်နိင် 

စ ရးနှင့ ် ဝန် ဆာင်မ ကာင်းများြဖင့် ဧည့်ဝတ် ကျပွန်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် စ ရး ရည်ရွယ် ပီး 

သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်းနှင့် အြပညြ်ပည် 

ဆိင်ရာ လ ကာင်းလိင်းများတိက်ရိက် ြပးဆွဲနိင် ရး၊ နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပါက်များတွင ်

အဆင် ြပစွာ ဝင်/ထွက် သွားလာနိင် ရးတိအ့တွက် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  
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 ခရီးသွားလပ်ငန်း အလျင်အြမန် ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာြခင်းသည် စီးပွား ရး လင်ြမန်စွာ 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မကိ ဖန်တီးနိင်ရန်နှင့် ရရှည ် တည်တ့ခိင် မဲ စမည့် ခရီးသွားလပ်ငန်းအြဖစ ်

စနစ်တကျ အ ကာင်အထည် ဖာ ်နိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င သရးများ၊ 

ရးစိက်ရာ မို မ့ျားနှင့်  အလှမ်းကွာ ဝး သာ နိင်ငြခားသား ဧည့်သည်များအတွက ်   ပထမ(၆)လ 

ပတ်အတွင်း  ခရီးသွားလပ်ငန်း ကမ္ပဏီ (၉၂) ခမ ှ  နိင်ငြခားသားဧည့်သည် (၁၁၅၅၈) ဦး အတွက်  

ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ  (Visa  On Arrival) ရရိှ ရး  ထာက်ခ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခ့ဲ ပီး ဟိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလပ်ငန်းများတွင ်  တာဝန်ထမ်း ဆာင်မည့်/ တာဝနထ်မ်း ဆာင်လက်ရိှသည့် နိင်ငြခား 

သားဝန်ထမ်း (၆၇၁)ဦး အတွက် ဗီဇာသက်တမ်း တိးြမင့် ရး ထာက်ခ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

 ခွင့်ြပုထားသည့်ခရီးစဉ်များအြပင ် ခွင့်ြပုချက်ရယူ၍ သွား ရာက်ရမည့် ခရီးစဉ်များ 

အတွက် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ခရီးသွားကမ္ပဏ ီ (၁၇၅)ခမ ှနိင်ငြခားသားဧည့်သည် (၂၇၇၁) 

ဦး အတွက် ခရီးစဉ်ခွင့်ြပုမိန ့ရ်ရှိ ရး ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ တိငး်ရငး်သား လပ်ငန်းရှင ်

များမှ ဟိတယ် ဆာက်လပ်ခွင့်ြပုမိန ့် တာင်းခခဲ့ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း 

ဟိတယ်(၅)လးအတွက် ဆာင်ရွက် ပးနိငခ့ဲ်ပါသည်။  

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွား လာ ရးလပ်ငန်း ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

ကိက်ညီ သာလပင်န်းရှင်များအား လပ်ငန်းလိင်စင်(၄)မျိုးကိ ထတ် ပးလျက်ရိှပါသည်။ 

(က) ဟိတယ်နှင့်တည်းခိရိပ်သာလပ်ငန်းလိင်စင ်

(၁) ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကပင်ိလပင်န်း (၈၃၄) ခ၊ နိင်ငြခားနှင့်ြပည်တွင်းဖက်စပ ်

ဟိတယ် (၂၆) ခ၊ ဌာနပိင်ငှားရမ်း ဟိတယ်(၂၁) ခ စစ ပါင်း (၈၈၁) ခ 

ရိှ ပီး၊ ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကပိင် ဟိတယ်၌(၂၇၁၉၂) ခန်းနှင့် နိင်ငြခားနှင့် 

ဖက်စပ ် ဟိတယ်(၃၈၇၁)ခန်းနှင့် ဌာနပိင်ငာှးရမ်း ဟိတယ်(၉၆၈) ခန်းရှိ 

ပါသည်။  စစ ပါင်း အခန်း (၃၂၀၃၁) ခန်း ရိှ ပါသည်။  

(၂) ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကပိင်ဟိတယ်များမှာ မန္တ လးတိင်း၌ အများဆးရှိ ပီး၊ 

ရန်ကနတိ်င်း၌ ဒတိယအများဆးရှိပါသည်။  

(၃) နိင်ငြခားဟိတယ်များနှင့် ဖက်စပ်ဟိတယ်များမှာ ရန်ကန် မို ၌့ အများဆး 

နှင့် ဒတိယအများဆးမှာ မန္တ လး မို၌့ ြဖစပ်ါသည်။    

 (ခ) ခရီးလှည့်လည် ရးကမ္ပဏီများ 

(၁)  ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကမ ှ လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ ခရီးလှည့်လည် ရးကမ္ပဏ ီ

များမှာ စစ ပါငး်(၁၂၃၃) ခ ရှိပါသည်။ ၄င်းကမ္ပဏီများသည် ရန်ကန်၀င ်
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ပါက်မှ၀င် ရာက်လာ သာ  ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၏  ခရီးစဉ် ချာ မွ  ့

စ ရးအတွက ်  လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ကပါသည်။ တချို ့ သာ ကမ္ပဏီများ 

သည ် နယ်စပ်၀င် ပါက်များမှတဆင့် ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့ ၀င် ရာက် 

လာမည့် နိင်ငြခားသားများအတွက်  ခရီးစဉ ် ဆာင်ရွက်ကပါ သည်။ 

(၂)  နိင်ငြခားမှ ရာနနး်ြပည့်ရင်းနီှးလပ်ကိင် သာ ခရီးလှည့်လည် ရး ကမ္ပဏီ 

(၁) ခရှိ ပီး၊ ြပည်တွင်းနှင့် နိငင်ြခားဖက်စပ်လပ်ကိင် သာ ကမ္ပဏီ (၂၃)ခ 

ရှိပါ သည်။  

 (ဂ) ဧည့်လမ်းညန်လိင်စင် 

  (၁)  ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရှိစဉ် ြမန်မာလူမျို း 

တိင်းရငး်သားတိ၏့ ဆီးကို သာအြပုးများကိ နှစ် ခို က်စွာ လက်ခက ပီး    

ြမနမ်ာ့ ရ ြမ တာ တာင် သဘာ၀ရခင်းများက ိ   ကည့်ရ လ့လာ ခစား 

ရင်းြမန်မာ့ ရိးရာယဉ် ကျးမ ရှး ဟာင်းသမိင်း၀င ် အ ဆာက်အဦများ 

အ ကာင်းကိ ၎ငး်တိ၏့ဘာသာစကားြဖင့် ရှင်းလငး် ြပာကားြခင်း ကိ 

နှစ်သက်ကပါသည်။ 

(၂)  ယင်းသိ ့ ရှင်းလင်း ြပာကားနိင်ရန ် သက်ဆိင်ရာ ဘာသာရပ ် အလိက် 

ဧည့်လမ်းညန်များကိ အခါအား လျာ်စွာ လ့ကျင့် မွးထတ ် ပးလျက်ရှိပါ 

သည်။ ယခအခါ ဧည့်လမ်းညန်စစ ပါင်း (၃၄၄၃) ဦးကိ မွးထတ် ပးခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တိအ့နက် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်  လိင်စင်ရရှိသူမှာ အများ 

ဆးြဖစ် ပီး ဂျပန်ဘာသာမှာ ဒတိယအများဆးြဖစ်ပါသည်။  တရတ်ဘာသာ 

မှာ တတိယအများဆး ြဖစပ်ါသည်။ ကျန်ဘာသာရပ်များမှာ အနည်း 

အကျဉး်သာ ရိှကပါသည်။ 

 (ဃ) ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းလိင်စင် 

(၁) ြမနမ်ာနိင်ငအတွင်း ရာက်ရှိလာ သာ  ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအား 

သက် တာင့်သက်သာစွာ ပိ ့ ဆာင် ပးနိင်ရန် ပိ ့ ဆာင် ရးလပင်နး် 

လိင်စင်များကိ ထတ် ပးခ့ဲပါသည။်  

(၂) ယင်းသိ ့ ထတ် ပး ပီး သာ လိငစ်င်စစ ပါင်းမှာ (၁၉၂)ခ၊ စင်း ရ ပါင်း 

(၁၉၆) စင်း ရိှပါသည်။  
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   (၃) ပဂ- ညာငဦ်း ဒသအတွင်း မိးပျပူ ဖာင်းြဖင့် ကာင်းကင်ယမှ လှည့်လည ် 

 ကည့်ရရန ်ခရီးလှည့်လည် ရးကမ္ပဏီ (၁) ခအား လပ်ငန်းလပ်ကိင် ခွင့်ြပု 

 ထားပါသည။် 

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်းဝန် ကီးဌာနသည် ခရီးသွားလပ်ငန်း က ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရးအတွက ် ြမန်မာနိင်င ခရီးသွားလပ်ငန်းအဖဲွ ခ့ျုပ်၊ ၎င်းအဖွဲ ခ့ျုပ် အာက်ရှိ လပ်ငန်း 

က အလိက ် အသင်း(၁၁) သင်းတိန့ှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အြပင ် ဟိတယ်ဇန ်

(၁၁)ဇန် သတ်မှတ် ပီး သက်ဆိင်ရာဇန် နယ် ြမအလိက ် အလပ်အမ ဆာင်များက ိ ဖွဲ စ့ည်း 

ပးခဲ့ ပီး ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရးအတွက် ရည်မှန်း ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရး လပ်ငန်းဝန်ကီးဌာနသည် ယခနှစ်ကန်ပိင်းတွင် ကျင်းပ 

မည့် Sea Game၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်အတွင်းကျင်းပမည့် အာဆီယထိပ်သီး အစည်းအ ဝး 

များကျင်းပချိန်နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် AEC အဖဲွသိ့ဝ့င် ရာက် ပီး ပိမိပွင့်လင်းလာမည့် 

အချိန်များတွင ် တိးတက်ဝင် ရာက် လာမည့် နိင်ငြခားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် 

တည်းခိ နထိင် ရး ကိစ္စများ အဆင် ြပ စ ရးအတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

လပ်ငန်းရှင်များကိ ဖိတ် ခ ပီး ဟိတယ်များတိးတက်လာ အာင် မ ာ်မန်ှး ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလပ်ငန်း ရရှည်တည်တ့နိင် စရန်အတွက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ ဆာင်ရန်၊ ရှာင်ရန ် (Dos and Don’ts for Tourists) ပညာ ပး မှတ်တမ်း 

စာအပ်နှင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းတွင် ဒသခြပည်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် စရန် အတွက် ြပည်ပ 

ပညာရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့် Policy for Responsible Tourism, Policy for 

Involvement in Tourism စာအပ်များကိ ရိက်နှိပ်ထတ် ဝကာ ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသ 

ကီးများအထိ ြဖန ့် ဝထားရိှ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ြမန်မာနိငင် ခရီးသွားလပ်ငန်း ပင်မစီမ 

ကိန်း   Myanmar Tourism Master Plan  ကိလည်းထတ် ဝရန ်စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ 

 ကျင်းပ ပီးစီးခ့ဲသည့် အ ရှအ့ာရှဆိင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရး ဖိရမ်ကာလအတွင်း Tourism 

Sector ၏  High Level Meeting ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ပါဝင် တက် ရာက်ခဲ့ကသည့် 

အာဆီယအဖွဲ ဝ့င်နိင်ငအချို နှ့င့်လည်း Letter of Intent on Smart Tourism လက်မှတ် 

ရးထိးနိင်ခဲ့ ပီး Guiding Principle for Sustainable Tourism Development in 

Myanmar ကိလညး် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 
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  ၎င်းအြပင်World Economic Forum ကျင်းပချိန်နှင့် ချိန်ကိက် ပီး Nation Branding 

Campaign TV Commercial အစီအစဉ်ကိ Channel News Asia နှင့် BBC Channel 

တိတ့ွင ် ထတ်လင့်ြပသနိင်ခဲ့သကဲ့သိ ့ ဆက်လက်ပီး CNN Channel ၌လည်း လင့်တင်ြပသ 

လျက်ရိှပါသည်။  

 ပဂ္ဂလိကဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအ နြဖင့် ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါ က အ ရအတွက ်

တိးလာသည့်အြပင် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၏ ဝင် ငွတိးလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါ သည်။  

ပဂ္ဂလကိဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားြဖင့် ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ၊ ကျန်းမာ ရး 

ဝန် ဆာင်မ၊ ခရီးသွားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၊ Toll Gate လပ်ငန်းများ၊ အလှြပင်ဆငိန်ငှ့် 

ဆက်စပ်လပ်ငန်းများ၊ Internet   ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများသည်  ယခင်နှစ်နှင့်  နင်းယှဉ်ပါ က  

အ ရအတွက် တိးလာသည့်အြပင် ဝင် ငွများလည်း တိးတက်လာ သာ ကာင့် ဘ ာနှစ် 

ကန်ဆးချိန်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီနိင်မည် ြဖစ်ပါ သည်။ 
 
 

လူမ ရးနှင့်စီမခန ့ခ်ွဲ ရး 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အမျို းသားစီမကိန်းတွင် လူမ ရးနှင့် စီမခန ့ခဲွ် ရးက ၏ 

အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်

၆၇၇,၈၀၅.၁ သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ်နှင့ ်၅၁.၅ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထား 

ပါသည်။  

ပ  (၅-၁၈)  လူမ ရးနှင့် စီမခန ့်ခွဲ ရးက  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်အမျိုးသားစီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   

ပထမ (၆)လပတ်  အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ ြခအ န 

(နှစ်အလိက် ဈးနန်း) 
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 လူမ ရးနှင့် စမီခန ့ခဲွ် ရးက ၏ အသားတင် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည ်ပထမ(၆)လ ပတ် 

တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၆၇၇,၇၂၉.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက် အ ပ  

၁၀၀.၀ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ ၂၆.၅ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခ့ဲပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၅၇၂,၁၄၈.၀ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန ်နှင့် ၂၇.၈ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၅၀၇,၁၇၆.၀ 

သန်းရရှိခဲ့ ပီး၊ ၂၄.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန။ နိင်င တာ် လြခု ရး၊ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ ရပ်ရွာ အးချမ်း 

သာယာ ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် သာ လပ်ငန်းများမှာ- 

(က) လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒအရ အသိပညာ ပး၍ နရပသိ် ့ ကယ်တင် 

နိင်ခဲ့ ပီး တရတ်နိင်င၊ ထိင်းနိင်င၊ အင်ဒိနီးရှားနိင်ငတိမှ့ လူကန်ကူးခရသူများ  

စစ ပါင်း (၁၆၆) ဦး လဲ ြပာင်း ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စတတ် သာ ဆးဝါးများအန္တရာယ် 

တားဆီး ကာကွယ် ရးဗဟိအဖွဲသ့ည် ဘိန်းခင်း ၂၉၅၄.၆၇ ဧက ကိ ဖျက်ဆီးနိင်ခဲ့ပါ 

သည်။  

(ဂ) ြမန်မာနိငင်ကူး လက်မှတ် ထတ် ပး ရးအဖဲွသ့ည် ယာယီ နိင်ငကူးလက်မှတ် 

ထတ် ပး ရးရး (ရ နာင်း) အပါအဝင် (၁၁)ရး တိးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်ထားရာ နှစနိ်င်င 

ညိနင်းချက်အရ ထိင်းနိင်ငတွင် (စမစခွန် (မဟာချိုင)်၊ စူရတ်ဌာနီ၊ ချင်းမိင်၊ 

ရ နာင်း) ယာယီ ြမန်မာနိင်ငကူးလက်မှတ်ရး (၄) ရးြဖင့် ြမန်မာအလပ်သမားများ 

၏ သက်တမ်းတိး ပးြခင်း၊ ဒဏ် ကးြဖင့် စာအပ်အသစ် ြပန်လည် ထတ် ပးြခင်းတိကိ့ 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) နိင်င တာ်သမ္မတ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ဆများအတွက် သက်ဆိင်ရာ စိက်ပျို း ရး 

ဦးစီးဌာန၊ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများနှင့် လပ်ငန်း 

ကာ်မတီဥက္က  ကိယ်တိင် ြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ် ဆး၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 

နိင်င တာ်သမ္မတက နိင်င့စွမ်း ဆာင်ရည်ဆကိ ချီးြမင့်နိင် ရး အတွက် မို ့ြပ/ 

ကျးရွာအဆင့် စိက်/ မွးဆိင်ရာ ဆချီးြမင့် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီ အ နြဖင့် 

အာက်ပါဆများ ချီးြမင့် နိင် ရးကိ ဆာင်ရွက် ပး ခ့ဲပါသည်- 

 (၁) စိက်ပျိုးထတ်လပ်မအ ကာင်းဆး တာင်သူလယ်သမားဆ၊ 

 (၂ ) စိက်ပျိုးထတ်လပ်မအ ကာင်းဆးလပ်ငနး်ရှင်ဆ၊ 
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 (၃) မွးြမူထတ်လပ်မ အ ကာင်းဆးလူပဂ္ဂ လ်ဆ၊ 

 (၄) မွးြမူထတ်လပ်မ အ ကာင်းဆးလပ်ငန်းရှင်ဆ၊ 

 (၅) ရထွက်ပစ္စည်း မွးြမူထတ်လပ်မ အ ကာင်းဆးလပ်ငန်းရှင်ဆ။ 

(င) ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားရှာ ဖွ ကယ်ဆယ် ရး ကာ်မတီကိ နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ 

၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ(၂၇)ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ ၅၀၆(၃၅၉)/၁၂/ သမ္မတရး ခွင့ ်ြပု 

ချက်အရ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်း ပီး အမျိုးသားရှာ ဖွ ကယ်ဆယ် ရးလပ်ငန်း 

ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာနမှ လဲ ြပာင်း တာဝန်ယူ 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ အမျိုးသားရှာ ဖွ ကယ်ဆယ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီမှ 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်(၁၄)ခတွင် သဘာဝ ဘး အန္တရာယ် ြဖစ်ပွားမ(၁၈၁) 

ကိမ်တွင် ဒက္ခသည် ပါင်း (၅၆,၃၅၃) ဦးကိ ကယ်ဆယ် ရး လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရး ဖွဖိ့ းုတိးတက်မဝန်ကီးဌာနနှင့် ကလသမဂ္ဂဖွဖိ့ုးမ အစီ 

အစဉ် (UNDP)တိအ့ကား Country Programme Action Plan - CPAP 

(2013-2015)အား မ ိုင ် (၃)ရပ်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် 

ဝန်ကီးဌာနများ နှင့်အတ ူ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။       

“ ဒသဖွ ဖိ့ုးမ စီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း၊ ထိ ရာက်ြမန်ဆန် သာ ြပည်သူဝ့န် ဆာင်မ ပး 

ြခင်း နှင့် ပဋိပက္ခ ကိုတင် ကာကွယ်တားဆီးြခင်း အတွက် ဒသဆိင်ရာ အစိးရများ၏ 

စွမ်းရည် နှင့် စီမခန်ခဲွ့မ တိးတက် စြခင်း” ရလဒ်ကိ အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင် 

ရးအတွက ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန နှင့် UNDP တိ ့ပူး ပါင်း၍  Good 

Local Governance and People Centered Services ခါင်းစဉ်ြဖင့် နိင်င တာ် 

အဆင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွကိလည်း ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ အမျို းသားအဆင့် 

အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ၏ နာက်ဆက်တွဲ အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွများကိ မွန်ြပည်နယ်နှင့် 

ချင်းြပည်နယ်တွင ်ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ မ ိုင(်၁) ရလဒ်၊ က ပါ ထိ ရာက် 

သာ ြပည်သူဝ့န် ဆာင်မများအတွက် မိုန့ယ်ဖွ ဖိ့ုးမ ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့မနှင့် 

ပတ်သက် သာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ (၂) ကိမ် ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ ြပည်သူ ့

ရးရာစီမခန ့ခဲွ်မ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးဆိင်ရာ  လပ်ငန်းအဖဲွ၏့ ပထမအကိမ် အစည်း 

အ ဝးကိ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ ပီး အစည်းအ ဝးသိ ့ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန ကိယ်စား 

လှယ်များ၊ UN အဖဲွအ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ တက် ရာက် ဆွး နးွခ့ဲ 

ပါသည်။ ညာငဦ်းခရိင်၊ ပဂ ဒသတွင် ြမန်မာ-အိန္ိဒယနယ်စပ် နယ်ဘက် အာဏာ 
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ပိင်များ၏(၂၀) ကိမ် ြမာက် ဒသအဆင့် အစည်းအ ဝးပဲွကိ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ 

ပါသည်။ 

(ဆ) အကျဉ်းဦးစီးဌာန၏ လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ကျင့်ထး-၄ဝ၁(၁)အရ နိင်ငြခားသား 

အကျဉ်းသား (၅)ဦး နှင့် နိင်ငသား အကျဉ်းသား (၁၈၆)ဦးတိ ့ လွတ် ြမာက်ခဲ့ပါ 

သည်။ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကက် ြခနီ ကာ်မတီ (ICRC) နှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အင်းစိန်ဗဟိ အကျဉ်း ထာင်၊ မန္တ လးဗဟိ အကျဉ်း ထာင်၊ 

သာယာဝတီ ဗဟိအကျဉ်း ထာင်နှင့် ြမင်းြခ အကျဉ်း ထာင်များ၌ ရနှင့်သန ့ရှ်င်းမ 

ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ တိးတက် ကာင်းမွန် လာ စ ရးအတွက် ပ့ပိးကူညီ 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း လပ်ငန်းများအြပင် အကျဉ်း ထာင်များသိ ့ ဝင် ရာက ်

လ့လာြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) မးီသတ်ဦးစီးဌာနသည် မီး ဘး ကာကွယ်တားဆီး ရးအဖဲွ ့ အဆင့်ဆင့်ကိ တိင်း 

ဒသကီး /  ြပည်နယ်အဆင့်(၁၄)ဖဲွ၊့ ခရိင်အဆင့်(၅၉)ဖဲွ၊့  မိုန့ယ်အဆင့် (၃၂၄)ဖဲွ၊့  

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ အဆင့် (၈၀၃၈)ဖဲွ၊့  စစ ပါင်း(၈၄၃၅)ဖဲွကိ့ ဖဲွစ့ည်းနိင်ခ့ဲပါသည်။  
 

 ကာကွယ် ရးဝန်ကီးဌာန။ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနသည် ဖာ်ြပပါလပ်ငန်း များကိ 

ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည ်- 

(က) တပ်မ တာ်အ နြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်အတွငး်ရိှ နိင်င တာ်အစိးရပိင် စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းများ၊ အ ရးကီးအ ဆာက်အဦများ၊ လယာဉ်ကွင်းများ၊ စီမကိန်းဝင ်

တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းများအား လြခု ရး အြပည့်အဝ ဆာင်ရွက် ပး 

ခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ြပည် ထာင်စအဆင့် ငိမ်းချမ်း ရး ဆွး နွးမ 

ြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ ကယားြပည်နယ်အတွင်း ြပည်နယ်အဆင့် ငိမ်းချမ်း ရး 

ဆွး နးွခဲ့ ပီး သ ဘာတူညီချက် ၁၄ ချက် ကိလက်မှတ် ရးထိးခဲ့ပါသည်။  

(ခ) တပ်မ တာ်နယ်လှည့် အထူး ဆးကသ ရးအဖဲွသ့ည် ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီး 

များတွင် အခမဲ့ ဆးဝါး ကသ ပးသည့်လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင ် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း တာ ကျာက်၊ မိင်းြဖတ်ကား ချာင်း ရ 

တိက်စားမ ကာင့်   ကျးရွာအတွင်း ရနစ်ြမုပ်မ ြဖစ်ပွားြခင်း၊  နမ့်လင်း ချာင်း 

ရကီးမ ကာင့် နစ်ြမုပ်ပျက်စီး ယိယွင်းမများ၊ ကတ်ထိက် ကျးရွာအပ်စ 

တစ်ဝိက်တွင ် မိးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းြခင်း၊ ကတ်ဝနး် ကျးရွာ တစ်ဝိက်တွင် 

မိးသီးများ ကကျြခင်း၊ နာင်ရှန်တတား ရတိက်စားမ ကာင့် ရ ဘးသင် ့
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အိမ်များကိ ြပာင်း ရွ ့ ပးြခင်း၊ သဲနန်းတူး ဖာ်ြခင်း၊ ရစီးလမ်း ကာင်း 

တူး ဖာ်ြခငး်၊ လမ်းအူ ကာင်း ြပန်လည် ဖာ်ြခင်းနငှ့် ရ ဘးကယ်ဆယ် ရး 

လပ်ငန်းများ ကိ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါ သည်။ 

(ဂ) ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်အတွင်း၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီးအတွင်း၊ 

ပခက္က ူ မို န့ယ်၊ အမရပူရမိုန့ယ်၊ စဉ့်ကိင် မိုန့ယ်၊ ြမစ်သား မိုန့ယ်၊ မင်းဘူး မိုန့ယ်၊ 

ညာင်ဦး မိုန့ယ်များတွင် ရကီးနစ်ြမုပ်မများမှ ရ ဘးသင့်အိမ်များကိ ရ ဘး 

ကင်းလွတ်ရာ နရာများသိ ့ ကူညီ ြပာင်း ရ ့ ပးြခင်း၊ ရ ဘးကယ်ဆယ် ရး 

စခန်းများ တည် ဆာက် ပးြခင်းနှင့် ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်းများ ပးအပ်လှူဒါန်း 

ခ့ဲပါသည်။  လြခု ရးနှင့်ဆိင် သာ ပနိှပ်လပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်း 

များ အတွက် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ 

 နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာန။ နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက်မ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ဗဟိ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုချမှတ် ပးထား သာ နှစ်တိ 

နှစ်ရှည ်စီမကိန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည။် 

(က) နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာနသည ် နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ့ို း ရး လမ်းတတား လပ်ငန်း 

အ နြဖင့် လပ်ငန်း ပီးစးီမမှာ ြမလမ်း (၄၆/၂) မိင်၊ ကျာက်လမ်း (၁၄၁/၂) မိင်၊ 

ကတ္တရာလမ်း (၂၈/၄) မိင်၊ တတားကီး(၃) စင်း၊ တတားငယ် (၁၈)စင်းနှင့် 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငနး်အတွက် ဆည်(၁)ခ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

(ခ) နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွ ဖိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနနှင့် 

အိန္ဒယနိင်ငတိ ့ ပူး ပါင်း၍ ြမန်မာ-အိန္ိဒယ နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိန်းအား 

ချင်းြပည်နယ ် (၉) မို န့ယ်နှင့် နာဂကိယ်ပိင ် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ (၃)မို န့ယ်တိတွ့င ်

ကျးလက်လမ်းများ ဖာက်လပ်ြမင့်တင်ြခင်း၊ တတားငယ်များ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ 

ရရရိှ ရးလပ်ငန်း၊ အ သးစားလပ်စစ်ဓါတ်အား ရရိှ ရး၊ ပညာ ရး၊ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ World Food 

Programme (WFP)တိ ့ ပူး ပါင်း၍ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ 

မွန်ြပည်နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ တနသာရီ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးများတွင် ဆန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာြဖန်ြ့ဖူး 

ြခင်း လပ်ငန်းများ ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။                          
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(ဂ) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) နှင့် 

နယ်စပ် ဒသ နှင့် တိင်းရငး်သားလူမျိုးများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာနတိ ့

ပူး ပါင်း၍ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရှမ်း 

ြပည်နယ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး နှင့် တနသာရီတိငး် ဒသကီးတိတွ့င် ကျးရွာ 

အ ြခြပု လူထစွမ်းရည်ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်း၊ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ 

လပ်ငန်း၊ ပညာ ရးလပ်ငန်း၊ ကျနး်မာ ရးလပ်ငန်း၊ ရနှင့်သန်ရှ့င်း ရးလပ်ငန်း 

နှင့် တန်ဘးိနည်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါ သည်။ 

(ဃ) SWISS Agency For Development Cooperation (SDC) နှင့် ပူး ပါငး်၍ 

ဒသဖွ ဖ့ို း ရးစီမကိန်းအား မွန်ြပည်နယ် နှင့် ကရင်ြပည်နယ် တိတွ့င ်ပညာ ရး၊ 

ကျန်းမာ ရးနှင့် ရရရှိ ရးလပ်ငန်း၊ JICA နှင့် ဘိန်းစိက်ပျို းမ ပ ပျာက် ရးနှင့် 

ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ စီမချက်ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ ် ( ြမာက်ပိင်း) တွင ်

စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း၊World Vision Myanmar နှင့် ကိးကန် ့ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ် 

ခွင့်ရ ဒသ နှင် ့ကရင်ြပည်နယ်တိတ့ွင် ကျးရွာလူထ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ စွမး်ရည် 

ြမင့်တင် ရး၊ ပညာ ရးနှင့် က လးသူငယ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး၊ အ သးစား 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့် စိက်ပျို း ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ရနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်သန်ရှ့ငး် ရး၊ သဘာဝ ဘး ကိုတင်ကာကွယ် ရး၊ လာ့ချ ရးနှင့် 

အ ရး ပ ကယ်ဆယ် ရး လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ Terra People Association (TPA) နှင့် ရှမ်းြပည်နယ ်

( တာင်ပိင်း)တွင ် ဒသအလိက် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး၊ စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး၊ လူသား 

အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးနှင့် ပညာ ရး၊ ယဉ် ကျးမဖလှယ် ရး၊ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများ The Association of  Medical 

Doctors of Asia (AMDA)နှင့်လည်း ကိးကန်က့ိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသနှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်( ြမာက်ပိင်း)၊ နမ္မတူတိတ့ွင ်ပဏာမ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် ရး၊ 

ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မများတိးတက် ကာင်းမွန် ရး၊ ကျာင်း ထာက်ပ့ ရး 

လပ်ငန်းများအား အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။  

(င) SWISSAID နှင့် ပူး ပါင်း၍ ကချင်ြပည်နယ ် နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိတွ့င် စားနပ ်

ရိက္ခာဖူလ ရး၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်စီမခန်ခဲွ့ြခင်း၊ စွမ်း ဆာင် 

ရည်ြမင့်တင်ြခင်းနင့်ှ လူသားအရင်းအြမစ်ဖွ ဖ့ို း ရး၊ ဂျင်ဒါ နှင့် အမျို းသမီးဖွ ဖိ့ုးမ 
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လပ်ငန်းများအား  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် လျက်ရိှပါသည်။ Nippon 

Foundation ( စတနာ) နှင့် ပူး ပါင်း၍ ငိမ်းချမ်း ရးနှင့် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး 

အတွက် ပညာသင်ကားြခင်း စီမကိန်းအား ရှမး်ြပည်နယ်တွင် စာသင် ကျာင်း 

(၁၀၀) ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ကျာင်း (၅၀) ြပုြပင်ြခင်း လပ်ငန်းများ၊ Nippon 

Foundation (BAJ)နှင့် ပူး ပါင်း၍ ရခိငြ်ပညန်ယ်တွင် စာသင် ကျာင်း (၁၀၀) 

ဆာက်လပ်ြခင်း စီမကိန်းအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

Welt hunger hilfe (Whh)နှင့် ပူး ပါင်း၍ လူမစီးပွားဘဝနှင့် အသက် မွး 

ဝမ်း ကျာင်းလပ်ငန်းများ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်မ ှ

ထိခိက်မ လာ့ချ ရးနှင့် ကျးလက် ဒသ ရရှည်ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး စီမကနိး် 

အား ရှမ်းြပည်နယ(် ြမာက်ပိင်း)တွင် အ ြခခအ ဆာက်အဦ ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း၊ 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငနး်နှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများအား အ ကာင ်

အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ Malteser International နှင့် ပူး ပါငး်၍ 

ကျန်းမာ ရး၊ သာက်သး ရနှင့် တစ်ကိယ် ရ သန်ရှ့င်း ရး စီမကိန်းအား ရှမ်း 

ြပည်နယ်နှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိတွ့င် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) စက်မလက်မ သင်တန်း ကျာင်း  (မိင်းလား၊ ပန်ဆန်း၊ လာက်ကိင်၊ လပွတ္တ ာ) 

(၄) ကျာင်းတွင် လာက်ကိင်နှင့်လပွတ္တ ာ ကျာင်း တိတ့ွင်သင်တန်း (၄)ကိမ် 

ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲ့ ပီး သင်တန်းသား(၁၅၀) ဦး တက် ရာက်လျက်ရှိပါသည်။ တိငး်ရင်း 

သားလူမျို းများဖွ ဖ့ို း ရးပရဟိတ(ကျား) ကျာင်း၊ ရန်ကန် မို တ့ွင် “အသက် မးွမ 

ပညာ လ့ကျင့် ရး သင်တန်း ကျာင်း (စက်/ အလပ်ရ)” ဖွင့်လှစ် ပီး စက်ြပင ်

သင်တန်း၊ အ ြခခလပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ ် သင်တန်း၊ လပ်စစ်ဂ ဟဆက် 

သင်တန်းတိက့ိ (၆)လ သတ်မှတ်သင်ကား ပးလျက ် အာင်လက်မှတ်များ ချီးြမင့် 

ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) အမျို းသမီးအိမ်တွင်းမ သက် မွးလပ်ငန်းပညာ သင်တန်း ကျာင်း(၃၆) ကျာင်း 

တွင် အ ြခခစက်ချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်စက်ချုပ်၊ သိး မွး၊ ဂျပ်ခတ်၊ ရက်ကန်း စသည် ့

သင်တန်းများကိဖွင့်လှစ် ပး ပီး  ပထမအကိမ် သင်တနး်သူ စစ ပါင်း(၁၈၁၅)ဦး 

တက် ရာက် အာင်ြမင်ခဲ့ ပီး၊ ဒတိယ အကိမ ်သင်တန်းကိ သင်တန်းသ ူစစ ပါင်း 

(၁၉၁၉)ဦး သင်ကား ပးခ့ဲပါသည်။ 
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 နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာန။ အိမ်နီးချင်းနိင်ငများနှင့် ချစ်ကည်ရင်းနီှးစာွ နထိင်နိင် စ 

ရန် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ် ဆာင်ရွက် ရးနှင့် မိမိနိင်င တာ်၏အကျို း၊ နိင်ငသားတိ၏့ အကျိုးကိ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး လပ်ငန်းများကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

(က) အ ရှအ့ာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဌာန၊ အ ရှ ့ တာင်အာရှဌာန၊ အ ရှအ့လယ်ပိင်းနှင့် 

အာဖရိကဌာန၊ ဥ ရာပဌာန၊ အ မရိကဌာန၊ တာင်နှင့် အ နာက် အာရှဌာနများ၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် စီးပွား ရးဌာနတိမ့ ှ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

၍ နိင်င တာ်၏ အကျိုးစီးပွားဖွ ဖိ့ုး တိးတက် ရးများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ကာင်စစ် ရးရာနှင့် နယ်နိမိတ် ရးရာများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့် 

စာချုပ်များ၊ လူမ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည ်

ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် သတမန် ရးရာ လပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာက်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။   

(ဂ) နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသည် သမ္မတကီး၏ တရတ်ြပည်ချစ်ကည် ရး ခရီးစဉ် 

အတွင်း ဘိ အာင်းဖိရမ်အစည်းအ ဝးတွင် နှစ်နိင်ငဘက်စ မဟာဗျူဟာ ြမာက် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ဆိင်ရာလပ်ငန်း 

စီမချက်(မူကမ်း)ကိ သ ဘာတူခဲ့သည်။ 

(ဃ) မဲ ခါင်-ကိးရီးယား အဆင့်ြမင့် အရာရိှ ကီးများ အစည်းအ ဝးကိ ၂၀-၆-၂၀၁၃ 

ရက် နတွ့င် ရနက်န် မို ၊့ ဆီဒိးနားဟိတယ်၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျငး်ပခဲ့ပါ 

သည်။ (၄၆)ကိမ် ြမာက် အာဆီယ နအ့ခမ်းအနားကိ ၂၀၁၃ခနှစ် သဂတလ် (၈) 

ရက် နတွ့င် နြပည် တာ်ရိှ ြမန်မာနိင်င အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိ 

ဌာနတွင ်ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

(င) ဆွမ်ဇာလန်နိင်င၊ ဂျီနီဗာ မို တ့ွင ် ၁၁-၉-၂၀၁၃ ရက် နမှ့ ၁၄-၉-၂၀၁၃ ရက် နထိ့ 

ကျင်းပသည့် (၂၄)ကိမ် ြမာက ် ကလသမဂ္ဂ လူအ့ခွင့်အ ရး ကာင်စ ီ အစည်း 

အ ဝး၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်း ရးညီလာခနှင် ့အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဏြမူ စွမ်းအင် 

ညီလာခတိတွ့င်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဏြမူ စွမ်းအင် အဂျင်စီ၏ နာက်ဆက်တွဲ 

စာချုပ်က ိလက်မှတ် ရးထိးခ့ဲပါသည်။ 
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 ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန။  ြမန်မာ့မီဒီယာ လာကကိ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအ ပ  

အ ြခခသည့် စစ်မှန် သာ စတတ္ထ မ ို င်ြဖစ်လာ ရး ြမင့်တင်ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရန် အပါအဝင် 

လပ်ငန်းစဉ်(၅၅)ခကိ ချမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

(က) ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့အသနှင့် ရပ်ြမင်သကားသည် ပခက္က ူစက်ရ 

(3KW) ၊  ရဦးစက်ရ (3KW)၊ မိင်းလစက်ရ (50W)၊ ခိလန်စက်ရ (50W)၊ 

ပန်လစက်ရ(50W)၊ ကာလိစက်ရ(50W)၊ မာ်ထိက်စက်ရ (50W)နှင့ ်မင်းတန်း 

စက်ရ (250W)တိက့ိ တိးချဲ တ့ည် ဆာက်ခဲ့ ပီး ရပ်သအစီအစဉ်များ ထတ်လင့် 

ခဲ့ပါသည်။  

(ခ) ြပန်ကား ရးနှင့်ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးဦးစီးဌာနသည် မွန်ြပည်နယ် အတွင်းရှိ 

ြပည်သူစ့ာကည့်တိက် (၈)တိက် နှင့် ကျးရွာစာကည့်တိက် (၁၉)တိက် စစ ပါငး် 

(၂၇) တိက်ကိ International Media Support  (IMS)အဖဲွ  ့ နှင့ ် ပူး ပါင်း၍ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အင်တာနက်အသးြပု နိင်ရန် Sky Net များတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

ခရိင်ရးများ၌ အများြပည်သူဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် Router 

များ တပ်ဆင် ပးြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ခရိင်ရး (၁၃)ရးတွင် တပ်ဆင် ပးခ့ဲ 

ပါသည်။           

(ဂ) ြပန်ကား ရးနှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆ ရး ဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)မှ ခရိင် (၃၅)ခတွင် 

ြပည်တွင်းြပည်ပ ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သတင်း အချက် အလက်များကိ 

သိရှိနိင်ရန်အတွက် WiFi များ တပ်ဆင် ပးခ့ဲပါသည်။ ခရိငရ်း (၆၉)ရး၊ မို န့ယ် 

ရး (၂၅၉)ရးနှင့့်် မို န့ယ်ခဲွရး(၈၄)ရး တိတွ့င ် ြမစက်ိ နရကပ်စာ စာင်များ စိက်ထ ူ

ြပသထားပါသည်။  

(ဃ) ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စများရိှ မူလတန်း ကျာင်းများ၊ ရပ်ကွက် အပ်ချုပ် ရးမှူး 

ရးများ၌ နယ်လှည့်စာကည့်တိက် လပ်ရှားမ(၅၆၂၃)ကိမ်၊ လက်ကမ်း စာ စာင် 

ထတ် ဝမ (၃၇၅) ကိမ်၊ နရကပ်စာ စာင်ြပသမ (၅၂၂၂)ကိမ်၊ ဓာတ်ပြပပဲွ 

(၅၂၇၆) ကိမ်၊ ဟာ ြပာပွဲ (၅၆၂၃) ကိမ်ကိ ခင်းကျင်းြပသ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်/ခရိင် ြပန်ကား ရးနှင့် ြပည်သူ ့ ဆက်ဆ ရးဦးစီးဌာန 

၏ကူညီ ဆာင်ရွက်မများြဖင့် e-Library (၁၀၈)ခကိ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
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(င) ခရိင်နှင့် မို န့ယ်ရး စာကည့်တိက်များတွင ် က လးစာဖတ်ခန်း နရာများကိ 

သီးြခားသတ်မှတ် ပးထား ပီး က လးဆိင်ရာစာ ပများကိ ဝယ်ယူ စ ဆာင်း 

ပးခဲ့ပါသည်။  

(စ) ဝန်ထမ်းများ၏ အပ်ချုပ်မစွမ်းရည်၊ စည်းရး ရးစွမ်းရည်နှင့် ြပည်သူ ့ဆက်ဆ ရး 

လပ်ငန်းစွမ်းရည်များ တိးတက်လာ စ ရးအတွက် စာကည့် တိက် ပညာသင်တန်း၊ 

သတင်း ဗီဒီယိရိက်ကူးြခင်းနှင့် တည်းြဖတ်ြခင်း သင်တန်း၊ (၂၇) ကိမ် ြမာက် 

အ ရှ ့ တာင်အာရ ှအားကစား ပို င်ပွဲအတွက ်ဆက်သွယ် ရးအရာရှိ သင်တန်းနှင့် 

စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းတိကိ့ ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) သတင်းစာ တိက်(၁၃)ခမှ စာင် ရ ပါငး်(၆၀၇၈၀၆၃၉) စာင် ရိက်နှိပ်နိင်ခဲ့ ပီး၊ 

စက်လး ရ (၂၁)လးြဖင့် လည်ပတ်လျက်ရှိရာ စက်တစ်လးချင်း အ နြဖင့် မူလ 

စက်စွမ်းအားအ ပ  ၅၉.၈၁ ရာခိင်နန်း  ထတလ်ပ ်နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) ြမန်မာ့ရပ်ရှင်လပ်ငန်းသည ်  ရပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၅၄)ကား၊ ဗီဒီယိတိပ် ခွ (၈၆၈) 

ခွအား စစ် ဆး ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲ ပီး သတင်းကား ရိက်ကူးြခင်းတွင်  (၇)ကား 

ရိက်ကူးနိင်ခဲ့ပါသည်။  

  သာသနာ ရးဝန်ကီးဌာန။ သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် သာသနာ ရးဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့် ြပည်သူအ့ကျိုးြပု လပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် e-Government  

အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး လပ်ငန်းအတွက် Infrastructure တည် ဆာက်ြခင်း၊ HRD 

(Human Resources Development) ြမင့်တင် ရးလပင်န်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ Data base 

Portal ထူ ထာင်ြခင်း၊ ကိယ်ပိင် Website ထူ ထာင်ြခင်း၊ e-Library ထူ ထာင်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ICT နည်းပညာရပ်များအသးြပုကာ လူနည်းနည်းြဖင့် စွမ်းရည် 

ြပည့်ဝ အာင် ဆာင်ရွက်ရန်၊ ICT နည်းပညာရပ်များကိ အ ြခြပုကာ ခတ်မီအစိးရ 

အပ်ချုပ် ရးယန္တရား များ ြဖစ် စ ရးကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ 

(က)  (၆၅) ကိမ် ြမာက် တိပိဋကဓရ ချီးကျူးပူ ဇာ်ပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပြခင်း၊  

(၆၆) ကိမ် ြမာက် တိပိဋကဓရ ရွးချယ် ရး စာ မးပဲွကျင်းပ ရး ကိုတင ်

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ (၆၆) ကိမ် ြမာက ် တိပိဋကဓရစာ မးပွ ဲ ဝင်ခွင့်လာများကိ 

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များသိ ့ ြဖန ့် ဝ ပးပိြ့ခင်း၊  ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 

(၂၁) ကိမ် ြမာက ် နိကာယ်စာ မးပဲွကိ ကျင်းပြခင်း၊ (၂၁)ကိမ် ြမာက် နိကာယ် 

စာ မးပဲွ အာင်စာရင်း ထတ်ြပန် ကညာြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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(ခ) ြပည်ပသာသနာြပုအ နြဖင် ့ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ တရားအားထတ်ရန် လာ ရာက်က သာ 

နိင်ငြခားသားရဟန်း တာ်၊ သီလရှင်၊ ယာဂီများ၏ ြပည် နခွင့်သက်တမ်း တိးြမင့်ြခင်း၊ 

ြပည်ဝင် ဗီဇာ လာက်ထားြခင်း၊ ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လာက်ထားြခင်းများကိ နိင်င 

ပါင်း ၅၈ နိင်ငမှ ရဟန်း ၂၆၇ ပါး၊ သီလရှင် ၁၇၈ ပါးနှင့် ယာဂီ ၂၇၃ ဦးတိအ့တွက် 

ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ ြပည်ပသိသ့ာသနာြပ  ု ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဘရားဖူးက ရာက် 

က သာ ရဟန်း ၉၀၅ ပါးနှင့် သီလရှင် ၃၀ ပါးတိ ့အတွက် နိင်ငကူးလက်မှတ်များ 

ထတ် ပးခ့ဲပါသည်။ 

(ဂ)  ပိဋကတ် ဘာသာြပန်စာတည်းအဖဲွက့ ပိဋကတ် တာ် ဘာသာြပန်စာမူများကိ တည်း 

ြဖတ် ပး ပီး နာက် စာမူ ချာ ြပုစြခင်း၊ စာစီြခင်း၊ ပနိှပ်ထတ် ဝြခင်း နှင့်ဌာနဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ ြပန်ဆိ စာစီြခင်းလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) ြမန်မာနိင်င၌ ထူးြခားထင်ရှား သာ သာသနာ့ဥ သာင် ဆရာ တာ်များ၏ အထ္တ ုပ္ပတ္တ  ိ

များကိ ရှာ ဖွစ ဆာင်း၍ ထရပ္ပတ္တ ိအကျဉ်းကိ အဂလိပ်ဘာသာ ြပန်ဆိြခင်း စသည် 

တိ ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ဗဒ္ဓယဉ် ကျးမြပတိက်အတွင်းရိှ ရးှ ဟာင်းဗဒ္ဓ ရပ်ပွား 

ဆင်းတ တာ ်၅၇၅ ဆူအား ရှးမူမပျက် ြပန်လည်ြပုြပင် ပီး ရသကန်း ကပလှ်ူ 

ပူ ဇာ်ြခင်း၊ အမျိုးအစားခဲွြခား၍ စာရင်းြပုစြခင်း၊ ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများ 

အတွင်း စာရင်း ရးသွင်းြခင်း စသည်တိကိ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

  လူ၀င်မကးီကပ် ရးနှင့်ြပည်သူအ့င်အား၀န်ကီးဌာန။ ၀န် ကီးဌာနသည် အဓိက 

တာ၀န်ကီး (၃)ရပ် ြဖစ် သာ လူ၀င်မကီးကပ် ရးလပ်ငန်း၊ အမျိုးသား မှတ်ပတင် ရးနှင့် 

နိင်ငသားမှတ်ပတင်လပ်ငန်း၊ ြပည်သူအ့င်အားစာရင်း ကာက်ယူထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများ 

အ ကာင်အထည် ဖ  ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(က) ြမန်မာနိင်ငတွင် နိင်ငြခားသားအမဲတမ်း နထိင်ခွင့် (PR)စနစ် စမီခန်ခဲွ့မ ကာ်မတ ီ

လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ စစ ပါင်း(၃)ကိမ် ကျင်းပ ပီး၊ နည်းဥပ ဒ 

(မူကမ်း)အား ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရးသိ ့ သ ဘာထား မှတ်ချက ် တာင်းခ 

ထားပါသည်။ အိမ်နီးချင်း(၅)နိင်ငအနက် အိန္ိဒယနင်ိငမှ လဲွ၍ ကျန်(၄)နိင်ငနှင့် 

နယ်စပ် ြဖတ်သန်းသွားလာ ရးဆိင်ရာ စာချု ပ်များအရ  စစ ပါင်း ဝင်/ထွက် ပါက် 

(၁၆) ပါက်ဖွင့်လှစ်၍ နှစ်နိင်ငြပည်သူများအား နယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်၊ 

ယာယီနယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့် လက်မှတ်တိြ့ဖင့် နှစ်နိင်င ြပည်သူများအား အဆင် ြပ 

ချာ မွစွ့ာ ဝင်/ထွက်သွားလာ ရး ခွင့်ြပုလျက်ရိှပါသည်။ ြမန်မာ-ထိင်း နယ်စပ်တွင် 

နယ်စပ်ဝင်/ထွက် ပါက် (၃) ပါက်အြပင်  ထီးခီး-ဖူနာရွန် နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပါက် 



122 

       

အား အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နယ်စပ်ဝင်/ထွက် ပါက်များအြဖစ် အဆင့်တိးြမင့်သတ်မှတ် 

၍ (၂၈-၈-၂၀၁၃) ရက် နမှ့စ၍ နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပါက်(၄) ပါက်တွင် Visa 

ပါရိှ သာ နိင်ငကူးလက်မှတ်ြဖင့် ြမန်မာ-ထိင်း နှစ်နိင်ငသားများ နှင့် တတိယ 

နိင်ငသားများကိ ဝင်ထွက် ခွင့်ြပုလျက်ရိှပါသည်။ 

(ခ) လူဝင်မကီးကပ် ရးလပ်ငန်းတွင် ရဆိပ်စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ှ ၀င် ရာက်  သ ဘာ 

(၇၆၃)စီးနှင့် ထွက်ခွာသ ဘာ(၆၂၃)စီးကိစစ် ဆးခဲ့ ပီး၊ ကမ္ဘာလှည့် သ ဘာ(၁)စီး 

ဝင် ရာက်/ ထွက်ခွါခဲ့ပါသည်။ On Arrival Visa ထတ် ပးသူ (၃၂၈၉၅)ဦး၊ 

Overstay ြဖစ်သူ (၇၆၂၈) ဦး၊ နယ်စပ်နှင့်ကန်းလမ်းမှ နိင်ငြခားသား   (၇၉၁၄၅၃) 

ဦး ဝင် ရာက်ခဲ့ ပီး ြမန်မာနိင်ငသား (၂၆၅၃၄၇၇) ဦး ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ ြပည ်

ြပန်၀င်ခွင့်ဗဇီာ ထတ် ပး ပီးသူ (၃၀၁၁) ဦး၊ အခွန်အခ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုသူ (၈၄၅) 

ဦး၊ ဆက်လက် နထိင်ခင့်ွြပုသည့် နင်ိငြခားသား (၁၄၇၃၉) ဦးနှင့် အခွန်အခ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသူ (၁၄၂၉)ဦးတိြ့ဖစ်ပါသည်။  

(ဂ) ၂၀၁၄ခနှစ်၊ ြပည်လးကတ်လူဦး ရနှင့် အိမ်အ ကာင်းအရာ သန်း ခါင် စာရင်း 

ကာက်ယူရန်အတွက် ကးတိင်နှင့် ြမစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ဝယ်ယူထား သာ 

Universal  Transverse Mercator  ြမပ(၁၁၃၄)ပအား လကခ်စစ် ဆးြခင်း၊ 

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပပညာရှင်များ၏ ၂၀၁၃ ခနှစ ် လူဦး ရနှင့်အိမ်အ ကာင်းအရာ 

သန်း ခါင်စာရင်း ဥပ ဒအသစ်ကိ အတည်ြပု ပီး (၃၁-၇-၂၀၁၃)ရက် နတွ့င် 

ထတ်ြပန် ကညာခ့ဲပါသည်။ သန်း ခါင်စာရင်း ကာက်ယူြခင်း လပ်ငန်းအတွက ်

ကာင်းကင ် ြမပရရှိရန် Google Earth Software  အသးြပု၍ ကွန်ပျူတာြဖင့် 

ြမပများ ရးဆွ ဲလျက်ရိှရာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိင်း၊ တနသာရီ၊ 

မွန်၊ ရခိင်၊ ရှမ်း နှင့် နြပည် တာ်ရှိ ကျးရွာ ြမပများအား ရးဆွဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

Geographic Information System နည်းပညာကိ အသးြပု၍ ရးဆွဲြခင်းနှင့် 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များမ ှ လာ ရာက်အပ်နှ သာ ြမပ(၅)မျို းနှင့် စာရင်း 

ကာက်ကွက် ြမပများကိ Scan ဆွဲြခင်းနှင့် Editing ြပုလပ်ြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  အားကစားဝန်ကီးဌာန ။ နိင်င တာ်၏ အားကစားအဆင့်အတန်း တိးတက် ြမင့်မား 

စ ရးအတွက် အားကစားလပ်ငန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိငင် တာ ်

အ နြဖင့် “ြမန်မာ့အားကစား မှ ကမ္ဘာ့အားကစားသိ'့' ဟူ သာ ရည်မှန်းချက်ကိ ရတိ ရရှည ်

စီမချက်ြဖင့် အရှိန်အဟန်ြမင့်တင ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  
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(က) အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသည့် ရွးချယ် ရး စီမချက်၊ လ့ကျင့် ရး 

စီမချက်နှင့် အာင်နိင် ရး စီမချက်များအား လက် တွ ့ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ြပည်တွင်း အားကစား ပိုင်ပဲွများ ကျင်းပြခင်း၊ 

နိင်ငတကာ အားကစား ပိုင်ပဲွများတွင်  ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အားကစား ပိုင်ပဲွများ ြမန်မာနိင်ငတွင် လက်ခကျင်းပြခင်း၊ ြပည်ပနိင်ငများသိ ့

အစည်းအ ဝး၊ ဆွး နွးပဲွနှင့် ဒိင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် ကိယ်စားလှယ် စလတ် 

ြခင်း၊ ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ အားကစားသင်တန်းနှင့် ပညာသင် စလတ်ြခင်း၊ ြပည်ပ 

နိင်ငများသိ ့ သွား ရာက်၍ ပူးတဲွ လ့ကျင့်မများ ြပုလပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း၌ 

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 

(ခ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖဲွ  ့ အစအီစဉ်ြဖင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ ကျန်းမာက့ခိင်မ 

ဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ လ့လာစစ်တမ်းများနှင့် လ့ကျင့်ပညာ ပးလပ်ငန်း၊ 

လူငယ်လူရွယ်များ၏ ကိယ်ခန္ဓာကီးထွားဖွ ဖ့ို းမ နှင့်က့ခိင်မကိ လ့လာစစ်တမး် 

ကာက်ယူ ရးလပ်ငန်း၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ခရိင်/ မို န့ယ်များတွင် 

အားကစားနည်းအလိက် အားကစားကလပ် အသင်းများ ဖွဲ စ့ည်း လ့ကျင့် စခဲ့ရာ 

အားကစား ကလပ် ပါင်း (၁၀၄၇)  ဖွဲ စ့ည်း ပီး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) အားကစားဝန် ကီးဌာနနှင့် ပညာ ရးဝန်ကီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း၍ သိပ္ပဘွဲ  ့     

(အားကစားပညာ)၊ Bachelor of Science (Sport)၊ B.Sc(Sport) နှင့် ဝိဇ္ဇာဘဲွ  ့

(အားကစားပညာ) Bachelor of Arts (Sport)၊ B.A(Sport) ဘွဲ ့ကို သင်တန်း 

ကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမ ှ စတင်၍ ဒဂတက္ကသိလ် (ရန်ကန်) 

နှင့် ရတနာပတက္က သိလ်(မန္တ လး) တိတ့ွင ် ဖင့်ွလှစနိ်င်ရန် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ(၆)လပတ ်အ ကာင်အထည် 

ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ဉာဏ်ပညာထူးခန် ပီး ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ စာရိတ္တ ကာင်းမွန်သည့် နိင်င့သား 

ကာင်းများ ပ ထွန်းလာ စရန်၊ ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများ၏ စနမူနာြပ 

လူငယ်များ ပ ထွန်းလာ စရန ် ရည်ရွယ်ချက်များ ြဖင့် ဘက်စထူးခန်လူငယ် 

ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများကိ ရွးချယ် ပးခ့ဲ ပါသည်။  

(ခ) အ ြခခပညာ ကျာင်းများတွင ် နိတ့ိက် က း ရး စီမကိန်း၊ ကျာင်းကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  အဂလိပ်ဘာသာကမ်းကျင်မ အဆင့် ြမင့်တင် ရး 
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အ နြဖင့် အဂလိပဘ်ာသာစွမ်းရည် ပို င်ပွဲကျင်းပြခင်း၊ အ ြခခပညာဆရာ၊ 

ဆရာမများ အထူးမွမ်းမ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်း တိအ့ြပင် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ပညာသင်နှစ်တွင ် ကိယ်ပိင် ကျာင်း (၁၅၉) ကျာင်း အထိ တိးြမင့် ဖွင့်လှစ်ရန ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများရရှိ စ ရးနှင့် ကျးလက် ဒသများတွင် ဆရာ 

တည်မဲ ရးအတွက် အ ြခခ ကျာင်း / ရးများတွင် နစ့ား၊ လ ပး မူလတန်းြပ 

ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၉၅၃၅) ဦး၊ နစ့ား၊ လ ပး အာက် ြခ ဝန်ထမ်း (၂၂၁၀၀) ဦး 

စစ ပါင်း (၅၁၆၃၅) ဦး တိက့ိ တစ်နိင်ငလး အတိင်းအတာြဖင့် ြဖည့်ဆည်း 

ခန်ထ့ား ပးနိငခ့ဲ်ပါသည်။ နိင်ငြခား ရာက် ြမန်မာက လးငယ်များ အတကွ် 

အ ြခခပညာ စာ ပးစာယူနည်းြဖင့် ဆက်သွယ်ပိခ့ျ ပးခ့ဲရာ နိင်င ပါင်း ၃၉ နိင်ငမှ 

အ ြခခပညာ မူလတန်းအဆင့် (၂၅၀) ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့် (၁၈၃)ဦး၊     

အထက်တန်း အဆင့် (၁၁၇)ဦး၊ စစ ပါင်း ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူ (၅၅၀)ဦး 

ဆက်သွယ် သင်ယူ နဆဲြဖစ်ပါသည်။ ကျာင်းြပင်ပ မူလတန်း ပညာ ရးနှင့် ကျာင်း 

ြပင်ပ ရာက် က လးများ/လူငယ်များအတွက် စဉဆ်ကမ်ြပတ် တိးချဲ ပ့ညာ သင်ယ ူ

ြခင်း စီမချက် EXCEL ကိ မို န့ယ် ၃၀ တွင် လည်း ကာင်း၊ အ ြခခပညာ က  

လ့လာစိစစ ် အကဲြဖတ်ြခင်း နှင့် ပညာ ရး ကာလိပ်သင်ရိးတွင ် က လး ပျာ် 

ကျာင်းသ ဘာတရားများ ပါင်းစပသ်င်ကား ရး လပ်ငန်းများကိ 

လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဃ) ပညာ ရး၀န်ကီးဌာနနှင် ့ ယူနီဆက်တိပ့ူး ပါင်း ပီး ဘက်စအရည်အ သွး 

ြပည့်၀ သာ ပညာ ရး အစီအစဉ် (Comprehensive Quality Education) ြဖင့်  

အရည်အ သွးရှိသည့် အ ြခခ ပညာ ရးစီမချက် (Quality Basic Education 

Project-QBE) ရှးဦးက လးသူငယ် ဖွ ဖို း ရး စီမချက် (Early Childhood 

Development- ECD)၊ ဘ၀တွက်တာ ကမ်းကျင်စရာနှင့် HIV/AIDS 

ကာကွယတ်ားဆီး ရးပညာ ရး စီမချက်(Life-skill & HIV/ AIDS 

Prevention Education Project-LAPE)များကိ ဆကလ်က် 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(င) ြမန်မာ-ယူနီဆက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ်အရ ပညာ ရးက တွင် 

အ ြခခပညာ ရး နှင့် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အ ရးရရိှ ရး အစအီစဉ် (Basic 

Education and Gender Equality–BEGE)ကိ ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါသည်။ 
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ဘဝတွက်တာ ကမ်းကျင်စရာ နှင့် ခခအား ကျဆင်းမ ကူးစက် ရာဂါ ကာကွယ် 

တားဆီး ရးနှင့် ဒတိယအကိမ် သင်ယူမ အခွင့်အလမ်း ရရိှ ရး (Life Skills 

and HIV/AIDS Prevention Education and Second Chance Education) 

စသည့် စီမချက်လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျာင်း နအရွယ် 

က လးများအားလး မူလတန်းပညာ ပီးဆးသည်အထိ ကျာင်း န မဲ ရးတိ ့

အတွက် ဒသအာဏာပင်ိများ၊ ပညာ ရးဝန်ထမ်းများ၊ ဒသဆိင်ရာများ လူမ ရး 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ကျာင်းအကျိုး တာ် ဆာင်အဖဲွမ့ျား၊ စတနာရှင် မိဘများ 

ပူး ပါင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲကပါသည်။ ကျာင်း န အရွယ်လွန် 

သက်ကီးစာမတတ်သူ အားလး စာတတ် ြမာက် ရးအတွက် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အ ြခခ 

စာတတ် ြမာက် ရးလပ်ငန်းကိ ဘားအမိုန့ယ်၊ တီးတိန် မို န့ယ်၊ ချာင်းဦး 

မို န့ယ်၊ ရဦး မို န့ယ်၊ တမူး မို န့ယ်၊ ငဖဲ မို န့ယ်၊ ရစကို မို န့ယ်၊ ကျိုက်ထိ 

မို န့ယ်နှင့် မဒမို န့ယ်များတွင် လပအ်ား ပး တက္က သိလ် ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူ 

များြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) တက္က သိလ်အသီးသီး၏ ဘွဲသ့င်တန်းများကိ ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်စီ တိးြမင့် 

သင်ကား ပးလျက်ရိှ ပါသည်။ Comprehensive Education Sector Review 

(CESR) ကိ နိင်ငတကာမှ Development  Partners များနှင့် ဆွး နွးကာ 

Phase (၃) ခ ြဖင့် ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၀န်ကးီဌာန(၁၃) ခ အာက်ရိှ 

တက္က သိလ်များ၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်များ၊ ကာလိပ်များတွင ် ပ ပါက်လာမည့် 

တက္က သိလ် ပညာ ရးဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာငရွ်က်ရန် ညိနင်း 

ဆးြဖတ်ခဲ့က ပါသည်။ 

(ဆ) ဘက်စလမ်းြခုနိင် သာ ပညာ ရးက  လ့လာသးသပ် ရး (Comprehensive  

Education Sector Review-CESR) လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အချိန်တိ 

အတွင်း အကဲြဖတ်ြခင်း (Rapid Assessment)၊ အ သးစိတ် လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 

(In-depth Analysis) တိကိ့ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အ မရိကန် နိင်င၊ Spoon 

River College နှင့် ရန်ကန်တက္ကသိလ်၊ ရူပ ဗဒ ဌာနတိပူ့း ပါင်း၍  Training 

for Computer Based Laboratory (CBL) သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

ရန်ကန်စီးပွား ရးတက္ကသိလ်နှင့် အမျို းသားစီမကိန်း နှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို း 

တိးတက်မဝန်ကီး ဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း ဖွင့်လှစ်သည့် "အာဆီယ စီးပွား ရး 

ပညာရပ်ကမ်းကျင်မ သင်တန်း" ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။  
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(ဇ) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ် လျာ့ပါး ရး ပညာ ပး အစီအစဉ် (Education for 

Disaster Risk Reduction)ကိ ယူနက်စကိနှင့်ပူး ပါင်း၍ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ် ၆ ခရိှ  ၈၈ မို န့ယ်တင်ွ ၂နှစ် ကာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက ် အ ကာင် 

အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ ငလျင် ဘး၊  မီး ဘး၊ ရ ဘး၊ မန်တိင်းစ သာ 

သဘာ၀ ဘးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး တွ က့ုရပါက ကိုတင ် ြပင်ဆငတ်တ်ရန် နှင့် 

ကယ်ဆယ် ရး၊ ြပန်လည် နရာချထား ရး၊ ြပန်လည ် ထူ ထာင် ရး လပ်ငန်းစဉ ်

များနှင့် ပညာ ပးလပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အ ြခခပညာ 

ကျာင်းသင်ခန်းစာများ၊ ဆရာအတတ်ပညာဆိင်ရာ သင်ခန်းစာများနှင့် ပညာ ရး 

အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ဆိင်ရာ လမ်းညန်ချက်များကိ ြမန်မာ့အသ နှင့် ရပ်ြမင ်

သကား ( ရဒီယိက )  မှ ထတ်လင့် ပးခဲ့ပါသည်။  

 ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ ် အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) တိင်းရင်း ဆး ကာင်စ ီ ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒအား (၂၀၁၃) ခနှစ်၊ 

ြပည် ထာင်စ လတ် တာဥ်ပ ဒ အမှတ်(၂)ြဖင့် (၁၅-၁-၂၀၁၃) ရက် န၊့ ပဂ္ဂလိက 

ကျနး်မာ ရး လပ်ငန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ ြပငဆ်ငသ်ည့် ဥပ ဒအား (၂၀၁၃)ခနှစ်၊ 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၁၄)ြဖင့် (၂၈-၆-၂၀၁၃) ရက် န၊့ 

ြမန်မာနိင်င မိခင်နှင့် က လး စာင့် ရှာက် ရးအသင်း ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒအား (၂၀၁၃) ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၁၅) ြဖင့် (၂၈-

၆-၂၀၁၃) ရက် န၊့ အမျိုးသားအစားအ သာက် ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒအား (၂၀၁၃) ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၂၄)ြဖင့် (၁၃-

၈-၂၀၁၃) ရက် န၊့ မျက်စ ိလှူ ဒါန်းြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒကိ ြပင်ဆငသ်ည့် ဥပ ဒအား 

(၂၀၁၃) ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် (၂၅)ြဖင့် (၂၀-၈-၂၀၁၃) 

ရက် န ့တိတွ့င် အသီးသီး ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် ။  

(ခ) The Geneva Convention Implementing Act (India Act XIV, 1936, 

Vol V) ကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ(မူ ကမ်း)နှင့် ကိယ်အဂါအစိတ်အပိင်း 

လှူဒါန်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ  ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ(မူကမ်း) တိအ့ား ညိနင်း 

ရးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ) နိင်ငသားတိင်း အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ပီးြပည့်စသည့် ကျန်းမာ ရး စာင် ့

ရှာက်မက ိ သာတူညီမ  ရရိှခစားနိင် စရန် အစီရင်ခသည့် ကာလအတွင်း 
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ဆးရများ အသစ်ဖွင့်လှစ်ြခင်း(၂)ရ၊ စကိက်ဖွဲ စ့ည်းပ နှင့် လက်ရှိဖွဲ စ့ည်းပများ 

ြပင်ဆင်သည့် ဆးရ(၁)ရြဖစ်၍  ကျးလက် ကျန်းမာ ရးဌာန (၁) ဌာန အသစ် 

ဖွင့်လှစ် ပး ပီး၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွ ဲ (၂၃၇) ဌာနကိလည်း အသစ် 

ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့သည့်အြပင် ခရိင်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူး ရး(၃)ရးကိလည်း 

ဖွင့်လှစ် ပးခ့ဲပါသည် ။ 

(ဃ) ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာနသည် အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် 

မ ပးနိင်မည့် ကျန်းမာ ရး လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ်များကိ လ့ကျင့် မွးထတ် 

ပးနိင်ရန်အတွက် ဆးတက္က သိလ်အသစ်တစ်ခအား ရှမ်းြပည်နယ် ( တာင်ပိငး်)၊ 

တာင်ကီး မို တ့ွင် ထပ်မတိးချဲ  ့ ဖွင့်လှစ်နိင် ရး အတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

(င) ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာနသည် ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိင်းနှင့် ဒသများ(နာဂ၊ 

ဓန၊ ပအိဝ့်၊ ပ လာင်၊ ကိးကန်၊့ ဝ) နှင့်နိင်င တာ်မ ှ ထတ်ြပန်ထား သာ 

ဒသစရိတ်ခစားခွင့်ရှိသည့် သွားလာ ရး နှင့် လူမ ရးခက်ခဲ သာ ဒသများမှ 

(၂၀၁၃) ခနှစ်၊ တက္က သိလ်ဝင် စာ မးပဲွကိ ဓါတ ဗဒ၊ ရူပ ဗဒ၊ ဇီဝ ဗဒ ဘာသာ 

တဲွြဖင့် အာင်ြမင်သူများအား ဆးတက္ကသိလ် ဝင်ခွင့်ြပု ရးအတွက ် စီစဉ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည ်။ 

(စ) ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရး လပင်န်းများအ နြဖင့် ငှက်ဖျား ရာဂါ တိက်ဖျက် ရး 

ဌာနသည ်တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် (၁၄)ခ ရိှ ဆးရ၊ ဆး ပးခန်း၊ ကျးလက ်

ကျန်းမာ ရးဌာနများမ ှ ငက်ှဖျား ရာဂါြဖစပွ်ားသူ၊ (RDT/ Microscope) ြဖင့် 

သွးစစ် ဆး ပးသူ လူနာများအနက် ရာဂါပိး တွရ့ှိသူများအား ကသ ပး 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဆ) သွးလွန်တပ် ကွး ရာဂါအ နြဖင့် အစီရင်ခကာလအတွင်း သွးလွနတ်ပ် ကွး 

ရာဂါ ြဖစ်ပွားသူ ပါငး် (၁၇,၉၅၀)ဦး ရိှ ပီး သဆးသူ (၇၉)ဦး ရှိပါသည်။ 

သးွလွန်တပ် ကွး ရာဂါြဖစ်ပွား သာ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်များ၏ မို န့ယ် 

(၂၅၆) တွင ်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရး လပ်ငန်းများကိ ဖး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ ် ဆာင်ရွက ်

ြခင်းအြဖစ ်ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ ပါင်း(၁၄,၇၄၂)၊ အိမ် ြခ ပါင်း (၁,၇၁၅,၀၂၆)တွင ်

လူဦး ရ(၇,၂၀၇,၂၅၆)ဦး ကာကွယ် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ဆးမတ် ဆာင်ရွက်ြခငး် 

အြဖစ် မို န့ယ် ပါင်း(၉၄) မို န့ယ်၊ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ ပါင်း (၁၀၇၆)ခ၊  အိမ် ြခ/ 
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ကျာင်း ပါင်း (၂၁,၈၀၂)၊ ကာကွယ် ပးနိင်သည့် လူဦး ရ ပါင်း (၁၅၉,၀၂၉)ဦး၊ 

ကျန်းမာ ရး ပညာ ပးခ့ဲသူ ပါင်း (၁,၆၇၂,၁၉၅)ဦး ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ဆင် ြခ ထာက် ရာဂါကင်း ဝး ရး၊ လူကန် ဆး ကးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

ပီးစီးမအ နြဖင့် တိင်း ဒသကီး(၇)တိင်း၊ နြပည် တာ် နှင့် ကရင်၊ မွန်ြပည်နယ် 

တိတ့ွင် ဆးတိက်ရန ်ရည်မှန်းလူဦး ရ စစ ပါင်း(၃၃.၄သန်း) အနက် ဆးတိက ်

ကးပီးစီးသည့် လူဦး ရ စစ ပါငး် (၂၃.၇) သန်းရိှ ပီး ဆးတိက် ပီးစီးမ 

ရာခိင်နန်းအားြဖင့် (၇၀.၉၆%)ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဈ) အမျို းသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရး စီမကိန်းအ နြဖင့် တီဘီ ရာဂါ ရှာ ဖွ ရး 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ အ နြဖင့် သလိပ်ပိး တွလူ့နာသစ် (၂၁,၃၇၈)ဦး၊ 

သလိပ်ပိး တွ  ့ ြပန်ြဖစ်လူနာ   (၂,၃၁၆) ဦး၊ ပျက်ကွက်ြပန်က လူနာ(၂၄၅)ဦး၊ 

ဆးကသမ မ အာင်ြမင် သာ လူနာ (၈၁၈)ဦး၊ သလိပ်ပိး မ တွလ့ူနာ (၂၀,၈၄၃) 

ဦး၊ က လးတီဘီ(၁၀,၈၀၉)ဦး၊ အဆတ်ြပင်ပတီဘီ လူနာ(၈,၀၂၃) ဦး၊ အြခား 

လူနာများ (၂,၄၄၆)ဦး၊ စစ ပါင်းလူနာ(၆၆,၈၇၈) ဦးတိအ့ား ကသ ပးနိင်ခ့ဲသည်။ 

(ည) အစားအ သာက်၊ ဆးဝါး၊ အလှကန်နှင့် လူသးကန်ပစ္စည်းများ ဘးကင်း 

လြခုစိတ်ချ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနသည ် အစား အ သာက် 

နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရး ဦးစီးဌာနအား ၂၂-၄-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၉/၂၀၁၃အရ အသစ်တိးချဲ  ့ ဖဲွ စ့ညး်ခွင့် ရရိှခ့ဲပါသည်။ အဆိပါဌာနမ ှ

ြပည်သူများ အရည်အ သွးြပည့်မီ၍ ဘးဥပါဒ် အန္တရာယ် ကငး်စင် သာ အစား 

အ သာက်နှင့် ဆးဝါးများ ရရိှသးစဲွ နိင် ရးနှင့် အလှကန်၊ လူသးကန်က့ဲသိ ့ သာ 

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် ဆးပစ္စည်းများ၏ အရညအ် သွးနှင့် 

ဘးအန္တရာယ ် ကင်းရှင်း ရး တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိပါ 

ကန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း၊ ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး ရာငး်ချြခငး်၊ မှတ်ပတင်ြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနငှ့် 

ဓါတ်ခဲွစစ် ဆးြခင်း ကိစ္စရပ်များကိ   ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဌာနအသစ ်

ဖွင့်လှစ်ြခင်း အ နြဖင့် (၁၁-၅-၂၀၁၃) ရက် နတ့ွင ် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်း၊  

တမူး အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးရးခဲွကိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည ်။ 

(ဋ) အစားအ သာက် ကီးကပကွ်ပ်ကဲ ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း အ နြဖင့် 

အစားအ သာက် ကီးကပ်ကွပ်ကဲ ရးလပ်ငန်းများမ ှအစားအ သာက် တင်သွင်း 

ြခင်း နမူနာ (၃၁၅၀)ခ၊ အစားအ သာက် တင်ပိြ့ခင်း နမူနာ(၉၅)ခ အတွက် 
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ကျန်းမာ ရး ထာက်ခချက်/လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း၊ ြပည်တွင်းတွင်လပ်ငန်းသစ် 

အစားအ သာက် လပ်ငန်း(၁၁)ခ၊ သာက် ရသန် ့ လပ်ငန်း (၂၀)ခ၊ တိးချဲ  ့

ထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက ် လက်မှတ် လာက်ထား သာ အစားအ သာက် 

လပ်ငန်း(၁၉)ခ၊ သာက် ရသန် ့ လပ်ငန်း(၃)ခ၊ ထာက်ခချက် သက်တမး်တးိ 

ပးရန ် လာက်ထား သာ အစားအ သာကလ်ပင်န်း(၂၈)ခ၊ သာက် ရသန် ့

လပ်ငန်း(၃၈)ခတိအ့ား ထာက်ခချက်လက်မှတ်များ ထတ် ပးခ့ဲပါသည။် အစား 

အ သာက် နမူနာ(၁၉)မျိုး၊ စျးကွက်နမူနာ ကာက်ယူ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးခဲ့ ပီး 

အစားအ သာက် ထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်း(၄၀)ခအား ကွင်းဆင်းစစ် ဆးခ့ဲ 

ပါသည်။  

( ဌ) ကျန်းမာ ရးသတင်းအချက်အလက်လပ်ငန်း အ နြဖင် ့တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အတွင်းရှိ ဆးရများ၏ ဆးမှတ်တမ်းဌာနမှ ဆးမှတ်တမး်ထိန်းများအား 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ရာဂါသ ကတ (International Classification of 

Diseases (ICD-10) ြပုလပ်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာအသးချ ဆးမှတ်တမ်းစနစ ်

(Computer Assisted Medical Record System-CAMRS) သင်တန်းနှင့် 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများကိ ကျင်းပြပု လပ်ခဲ့ပါသည်။  

(ဍ) e-Health လပ်ငန်းအ နြဖင့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာကွန်ယက်စနစ် 

အ ြခခသ ဘာတရားများ နားလည် စရန ်  ရည်ရွယ်၍ ဝန်ထမ်းများအား 

ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်စနစ် အ ြခခြပုြပင် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

သင်တန်းပိခ့ျြခင်း၊ Geographical Information System (GIS) စနစ် 

အသးြပု၍ ကျန်းမာ ရးတည် နရာြပ ြမပများ ရးဆွဲြခင်းကိ ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိရာ ကရင်ြပည်နယ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း)၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(အ ရှ ပိ့င်း)၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီးတိတွ့င် ဆးရ၊ ကျန်းမာ ရး 

ဌာန၊ ကျန်းမာ ရး ဌာနခဲွတိ၏့ Geo-database နှင့် တည် နရာြပ ကွန်ပျူတာ 

ြမပများအား တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် အလိက်၊ မို န့ယ် တစ်ခချင်းအလိက်  

ြပုစ ရးဆွဲခဲ့ ပီး မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ နြပည် တာ်တိအ့တွက် Geo-database နှင့် 

တည် နရာြပ ကွန်ပျူတာ ြမပများအား တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်၊ မို န့ယ် 

တစ်ခချင်း အလိက် ြပုစ ရးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ 
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(ဎ) အ ြခခ/အဓိက ဆးဝါးများ၊ ကာကွယ် ဆးနှင့် တိင်းရင်း ဆးဝါးများကိ 

လ လာက်စွာ ရရိှ စ ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိ ဆးသိ လှာင် ရးဌာနမ ှ

ကျပ်သန်း ပါင်း ၁၄,၈၃၆ ၊ FEC ၅၇၂၁၀ နှင့် US$ ၁၃,၄၈၁,၉၃၉ တန်ဘိးရှိ 

ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်းများကိ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် ဆးရအသီးသီးသိ ့  ခွဲ ဝ 

ြဖန်ြ့ဖူးခဲ့ပါသည်။ 

(ဏ) ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းလိင်စင် ခွင့်ြပုြခင်းအ နြဖင့် လိင်စင် လာက်ထားမများအ ပ  လပ်ငန်း 

လိင်စင်(ယာယီ) ခွင့်ြပု ပးမ စစ ပါင်းမှာ အထူးက ဆးခန်း (၄၇၅)ခန်း၊ ဆးရ 

(၁၇၆)ရ၊ သားဖွားခန်း(၁၇)ခန်း၊ ရာဂါရှာ ဖွ ရး လပ်ငန်း(ဓာတ်ခွ)ဲ (၁၅၂)ခန်း၊ 

ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပ်ငန်း (ဓာတ်မှန)် (၁၁၅) ခန်း၊ သူနာြပုစ ရး ဂဟာ(၁) ခ၊ 

ကျန်းမာ ရး အကျို း ဆာင်လပ်ငန်း (၁၃)ခ၊ အ ထွ ထွကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း 

(၁၂) ခ တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

(တ) နိင်ငတကာအဖဲွအ့စညး်များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအ နြဖင် ့ သစ တးလျ 

နိင်င Royal Adelaide Hospital အဖွဲသ့ည် ြမန်မာမျက်စိက ဆရာ၀န်များ 

အဖဲွန့င့်ှ ပူး ပါငး်၍လညး် ကာင်း၊ ြပင်သစ်နိင်င AMFA အဖွဲ မ့ှ က လးအရးိ 

အထူးက ဆရာ၀န်ကးီနှင့် မ့ ဆးအထူးက ဆရာ၀န်ကီးတိသ့ည် ြမန်မာ 

ဆရာ၀န်ကီးများ အဖွဲ န့ှင့် ပူး ပါင်း၍လည်း ကာင်း၊  ြပင်သစ်နိင်င AMFA မ ှ

နှလးခွဲစိတ်က ဆရာ၀န်ကီး ဦး ဆာင် သာအဖဲွ ၊့ ဂျပန်နိငင် Department of 

Endoscopy, Nagoya University အဖွဲ ၊့  ဗီယက်နမ်နိင်ငမှ နှလးအထူးက 

ဆရာ၀န်ကီးတိသ့ည် ြမန်မာနိင်ငမှ ဆရာ၀န် ကီးအဖဲွတ့ိနှ့င့် ပူး ပါင်း၍ ခွဲစိတ ်

ကသမများ၊ သင်တန်းပိခ့ျမများ ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ 

(ထ) ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉြ်ဖင့် 

“အစိးရကျန်းမာ ရးအသးစရိတ်ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းလပ်ငန်း”အစညး်အ ဝး၊ 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာ ရးအဖွဲတ့ိ ့ ပးူ ပါင်း စီစဉ်မြဖင့် 

ကျန်းမာ ရးမူဝါဒနှင့် စီမကိန်း ြပန်လည် သးသပ်စိစစ် ရးဆိင်ရာ အက ပး 

ဆွး နးွပွဲ (Health Policy and Meeting)၊ ကျန်းမာ ရး မူဝါဒများ 

စိစစ် လ့လာ အကြပုသည့်လပ်ငန်း (Technical Consultation Meeting  on  

Myanmar  Health  Systems  in    Transition  Series  (Myanmar  Hits) 

အစည်းအ ဝး တိက့ိ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ 
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(ဒ) တိင်းရငး် ဆးပညာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် နြပည် တာ် အမျိုးသား 

ပရ ဆးဥယျာဉ်ကိ မူလ(၂၂.၇၇) ဧကမှ (၁၉၆.၄) ဧကအထိ တိးချဲ ့ပီး တိင်း ဒသ 

ကီးများနှင့်ြပည်နယ်များမှ ရှားပါးပရ ဆးပင်များ အပါအဝင် ပရ ဆးပင ်အမျိုး 

အစား ပါင်း(၄၆၅)မျိုး၊ အပင်အ ရအတွက် စစ ပါင်း(၁၂၀၀၀) ကျာ် စ ဆာင်း 

ထားရှိနိင်ခဲ့ ပီး ၄င်းတိအ့နက် (၆၇၀)ပင် ကိ ြမချ စိက်ပျို းထားရှိခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါ 

သည်။  

(ဓ) အ ြခခသ တသန၊ အသးချသ တသနနှင့် ကျန်းမာ ရးမူဝါဒ၊ ကျန်းမာ ရး 

စနစ်ဆိငရ်ာ သ တသနများကိ ဟန်ချက်ညီညီ တိးြမင့် ဆာင်ရွက် ရးအတွက ် 

စက်မဇန်များမှ စွန်ပ့စ် သာ ရများ စီးဆင်းရာ ြမစ် ကာင်းများမှ ရနမူနာယူရန ်

နရာများကိ လ့လာလျက်ရှိ ပီး စက်ြဖင့် တိင်းတာနိင်ရန ် စမ်းသပ်လျက်ရှိပါ 

သည်။ 

(န) ြမန်မာနိငင်အတွင်း ငှက်ဖျား ရာဂါပိးအဓိကသယ် ဆာင် သာ Anopheles 

dirus (baimaii) ြခင် ၏ ဒသအလိက် မျို းရိးဗီဇကဲွြပားမကိ သိရိှနိင်ရန်အတွက် 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန် မိ့ုန့ယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ တမူး မိုန့ယ်နှင့် ကသာ 

မို န့ယ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ လာင်းလ မို န့ယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

မိးကတ် မို န့ယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ မဒမို န့ယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် လားရး မို န့ယ်တိမ့ှ 

ဖမ်းယူရရှိခဲ့ သာ A.dirus (baimaii) ြခင်များအား မန်ချက်စတာတက္က သိလ်သိ ့

ပိ ့ ဆာင်ခဲ့ ပီး၊ Molecular genetic analysis စိစစ်မကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ 

သည်။ 

(ပ) ဆးသ တသန ဦးစီးဌာန(အထက်ြမန်မာြပည်မှ) ြပင်ဦးလွင် မိုန့ယ် အတွင်းရှိ 

နမိးနီးယား အဆတ် ရာင် ရာဂါြဖင့် ဆးရတက် န သာ က လး များတွင ်

တွရ့ သာ သတ္ထ ုဓာတ် ြပာင်းလဲမများအား လ့လာြခင်း၊ မန္တ လးခရိင်အတွင်း 

ရိှ သွးလွန် တပ် ကွး ြခင်ကျား (Aedes Aegypti)၏ ပိးသတ် ဆးအာနိသင် 

ယဉ်ပါးမရှိ/မရိှကိ ဓာတ်ခွဲခန်း အတွင်း စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အထက်ြမန်မာ 

ြပည်ရှိ ရွးချယ်ထား သာ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များရိှ ဆးရများတွင ်

HIV ရာဂါကသ ရးနှင့် စာင့် ရှာက် ရးလပ်ငန်းများ အ ပ တွင် လူနာများ၏ 

သ ဘာထားအြမင ် လ့လာသည် ့သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ြမန်မာနိငင် အသက်ငါးနှစ် အာက် က လးများ သဆးရြခငး် အ ကာင်းအရင်း 

များအား လ့လာြခင်း၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ ချမ်း အးသာစမို န့ယ်၊ ရန်မျိုးလ 
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ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ  အိမ် ထာင်စများ၏ ကျန်းမာ ရးအသးစရိတ ်  စစ်တမး် 

ကာက်ယူြခင်း၊ ဆယ် ကျာ်သက ်တက္က သိလ် ကျာင်းသားများ လိင်ဆိင်ရာ အြပု 

အမူနှင့် ကိယ်ဝန်တား ဆးသးစွဲမတိက့ိ လ့လာြခင်း သ တသနတိ ့ ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဖ) (၂၇)ကိမ် ြမာက ် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပို င်ပွဲတွင ် ယှဉ် ပို င်မည့်  

အားကစားသမားများအား တားြမစ် ဆးဝါးသးစဲွမရိှ/မရိှ စစ် ဆးမည့် တားြမစ်

ဆးဝါးစစ် ဆးသည့် အဖဲွ  ့ (Doping Control Team) ကိ ကူညီ ဆာင်ရွက် 

ပးမည့်သူများ (Chaperon) အြဖစ် တာဝန် ပး လ့ကျင့်ရန် အတွက် 

ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူ(၁၀၀)ဦး တိ၏့ အမည်စာရင်းအား ရွးချယ်၍ 

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ပးပိခ့ဲ့ပါသည်။ 

 ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန။ မျို းဆက်သစ်အနပညာရှင်များြပုစပျို း ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း 

အ နြဖင့် အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့် အနပညာတက္က သိလ် (ရန်ကန)်တွင် ကျာင်းသား၊ 

ကျာင်းသ ူ ၄၈၄ ဦး၊ အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့် အနပညာတက္က သိလ်(မန္တ လး)တွင ် ကျာင်း 

သား၊ ကျာင်းသ ူ ၂၀၀ ဦး၊ အနပညာအထက်တန်း ကျာင်း (ရန်ကန)်တွင ် ကျာင်းသား၊ 

ကျာင်းသ ူ ၁၀၆ ဦးနှင့် အနပညာအထက်တန်း ကျာင်း (မန္တ လး)တွင ် ကျာင်းသား၊ 

ကျာင်းသ ူ၇၆ ဦး ကိ ပညာသင်ကား ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(က) ြမန်မာ့ ရှး ဟာင်း ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်း 

များအ နြဖင့် စစ်ကိင်း ဒသ၊ ပဂ ဒသ၊ မန္တ လး ဒသ၊ ရဘိ-ဟန်လင်း ဒသ၊ 

ဘားအ ဒသ၊ ြမာက်ဦး ဒသ၊ တ ကာင်း ဒသ၊ ဗိဿနိး ဒသများရိှ 

ရှး ဟာင်းဘရားများ၊ လဏ်များရှိ နရ ဆး ရးပန်းချီများ၊ ကျာက်စာရနှင့် 

ကျာက်စာချပ်များ၊ ဂူဘရားများ၊ အက်ကဲွ ကာင်းများ၊ ကန်းများနှင့် 

ကး ခတ်၊ သ ခတ် သမိငး်အ ထာက်အထား ရပ်ကင်းများအား ဓာတ ဗဒ 

နည်းြဖင့ ်ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) ြမန်မာ့ြဒပ်မဲ ့ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ်များအား ကမ္ဘာ့ြဒပ်မဲ့ အ မွအနှစ်စာရင်း သိ ့

တင်သွင်းနိင် ရးအတွက် တာင်ကီး ဒသ၊ လိွုင် ကာ် ဒသ၊ ကျို င်းတ ဒသ၊ 

မန္တ လး ဒသတိတွ့င ် ရှး ဟာင်းဝတ္ထ ုပစ္စည်းများ၊ ပပရပိဒ်များ စာရင်း ကာက် 

ယူြခင်း၊ တိင်းရင်းသား ရိးရာယဉ် ကျးမ ဓ လ့ထစများနှင့် လက်မပညာရပ်များ 

ကိ သ တသနြပု မှတ်တမ်းတင်ခ့ဲပါသည်။ 
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(ဂ) သမိင်းသ တသန လပ်ငန်းများအ နြဖင့ ် ြမန်မာ့နိင်င ရးသမိငး်(၁၉၄၅-၁၉၄၈)၊ 

ြမန်မာ့သတ္ထ ု ခတ်ကာလ ( ကး ခတ်၊ သ ခတ)် သမိင်း၊ ြမန်မာသမိင်း 

သ တသနစာ စာင် အမတ်ှ (၂၄) စာအပ်များ ပနှိပ်ထတ် ဝခဲ့ ပီး၊ မာ်ကွန်း 

ဌာနတွင ် စ ဆာင်းထားရှိသည့ ် ဖလင်လိပ ် (၅၂)လိပ၊် အသသွင်းတိပ် ခွ (၁၀၉) 

ခွ၊ မဟာမနိတတိင်း အတွင်းရိှ ကျာက်စာမင်ကူးချပ် ရ (၈၄)ချပ ် တိအ့ား 

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သိ ့ ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 အမျို းသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန်ကီးဌာန။    နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သူ 

တိ၏့လူမစီးပွား လျင်ြမန်စွာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရးအတွက် မူဝါဒ(၉)ရပ်ြဖင့် ဦးတည် ဆာင်ရွက် 

လျကရိှ်ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလကန်အထိ လပ်ငန်းစဉ်များ 

ချမှတ်၍ အာက်ပါအတိင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည-် 

(က) လက်ရိှအသးြပု န သာ ၁၉၆၈ ခနှစ်၊ အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ်မှ ၂၀၀၈ ခနှစ် 

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်သိ ့ ြပာင်းလဲ ရးအတွက် သင်တန်းများ ပးြခငး်၊ 

ကာက်ယူရရိှသည့် ကိန်းဂဏန်းများကိ ကွန်ပျူတာ ပရိဂရမ်များြဖင့် စမ်းသပ် 

စာရင်း ရးသွင်းြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) က စီမကိန်းတာ၀န်ယူသည့် ၀န် ကီးဌာနများနှင့် ဒသန္တရစီမကိန်း တာ၀န်ယ ူ

သည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျားမှ နိင်ငပိင်၊ ပဂ္ဂလိက နှင့်အသငး် 

အဖွဲ မ့ျားအတွက် ကာက်ယူထားသည့် စာရငး်များက ိ ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ 

အမျိုးသားဘက်စ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး စီမကိန်း ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) ဌာနဆိင်ရာများ နှင့် ဒသန္တရဆိင်ရာများမှ စာရင်းများရယူ စစည်းထတ်ြပန် ြခင်း၊ 

စာရင်းအင်းများမှန်ကန် စ ရးအတွက ် လိအပ်မည့်စစ်တမ်းများ ကာက်ယူြခင်း၊ 

လူမစီးပွားအညန်းကိန်းများ က ပါင်းစ ထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက် ဌာန အသီး 

သီး နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ နိင်ငတကာ  စသတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ကိက်ည ီ

မကိ စိစစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စာရင်းအင်း ဥပ ဒအား ခတ်နှင့် လျာ်ညီစွာ 

ြပင်ဆင် ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) စီမကိန်း ရးဆဲွ ရးဦးစီးဌာနနှင့် Action Aid Myanmar တိ ့ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်သည့် ြပည်သူအများ ပူး ပါင်းပါဝင်မရိှ သာ အာက် ြခမ ှ စီမကနိး် 

ရးဆဲွြခင်းဆိင်ရာ အလပရ် ဆွး နွးပွဲများကိ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။  

(င) မာ်ကွန်း ဥပ ဒအသစ် ရးဆွဲ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် နိင်င တာ်၏ မှတ်တမ်း 

များ ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်ြခငး်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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(စ) ြမန်မာနိငင် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာမ်ရှင်သိ ့ ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒနှင့ ်

နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒတိန့င့်ှအညီ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပလာ သာ 

စက်မနှင့် ထတ်လပ်မ လပ်ငန်း(၄၃)ခ၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း (၃၉)ခ၊ CMP 

လပ်ငန်း (၅၅)ခ၊ ဟိတယ်လပ်ငန်း(၁၀)ခ နှင့် သ ဘာကျင်း လပ်ငန်း(၁)ခ၊ 

စစ ပါင်း ပဂ္ဂလိက ရငး်နီှးြမုပ်နှမ(၁၄၈)ခတိ၏့ စီးပွား ရး ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ 

စိစစ် ပီး တွရ့ှိချက်များကိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သိ ့ အ ကာင်း 

ြပန်ကားခဲ့ပါသည်။ 

(ဆ) ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန ်ဗဟိအဖွဲ  ့ပဉ္စမအကိမ် ြမာက် ညိနင်း အစည်းအ ဝးကိ 

၂၃-၉-၂၀၁၃ တွင ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ 

ကာ်မတီနှင့် သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီကိ ၁၀-၉-၂၀၁၃ 

တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၃) နှင့် (၂/၂၀၁၃)ြဖင့် ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ 

ပါ သည်။ ြမန်မာအစိးရနှင့် အ မရိကန် ြပည် ထာင်စအစိးရတိအ့ကား ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမ ဆွဲ ဆာင် ပးြခင်းဆိင်ရာ သ ဘာတူစာချုပ်က ိ ၂၁-၅-၂၀၁၃ တွင ်

အ မရိကန်နိင်င၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် လက်မှတ် ရးထိးခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) UNCTAD National Workshop on FDI Statistic in Myanmar; Survey 

Methodologies in Collecting Data on FDI and TNC Activities ကိ ၁၆-

၇-၂၀၁၃ မှ ၁၉-၆-၂၀၁၃ အထိ နြပည် တာ် ရနန်း တာ်ဟိတယ်တွင် ကျင်းပခ့ဲ 

ပါသည်။ Euromoney Myanmar Global Investment Forum ကိ ၁၀-၉-

၂၀၁၃ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၃ အထိ နြပည် တာ်တွင် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ 

(ဈ) အ ရှအ့ာရှ ဒသ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးဖိရမ ် (World Economic Forum on East 

Asia 2013)ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ ် ဇွနလ်(၅)ရက် မ ှ (၇)ရက် နအ့ထိ ြမန်မာ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကွန်ဗန်းရှင်းဗဟိဌာန၊ နြပည် တာ်တင်ွ ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ 

(ည) ြမန်မာ-ယူနီဆက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး နိင်ငဆိင်ရာ လပ်ငန်းအစီအစဉ် 

၂၀၁၁-၂၀၁၅ ကာလဝက် ြပန်လည်သးသပ် ရး အစည်းအ ဝးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

သက်ဆိင်ရာ (MTR-Organizing Committee) အစည်းအ ဝးကိလည်း 

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

(ဋ) ြမန်မာနိင်ငဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ်

အစိးရဘက်မ ှက အလိက် လပ်ငနး်အဖဲွမ့ျား (Sectoral Working Groups - 
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SWGs) အစည်းအ ဝးကိ ၆-၅-၂၀၁၃ နှင့် ၅-၇-၂၀၁၃ ရက် နမ့ျားတွင် ကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။ 

(ဌ) အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို း တိးတက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝး 

ခန်းမတွင် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ လပ်ငန်းက အဖွဲ မ့ျား ပါ ဝင် သာ 

(Sectoral Strategy Development Framework) ရးဆဲွ ရး အတွက် 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ၂၂-၉-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင် လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာအစိးရ 

ဘက်မှ လပ်ငန်းက  အဖွဲ မ့ျားပါဝင် သာ (Sectoral Working Groups - 

SWGs) အစည်းအ ဝးကိ ၅-၇-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် လည်း ကာင်း၊ အာဆီယ 

အသိက်အဝန်း ( အအီးစီ) ၂၀၁၅ ြပည့်မီ ရးနှင့် ၂၀၁၄ ခနှစ် အာဆီယဥက္က ဌ 

အြဖစ် အာင်ြမင်နိင် ရးအတွက် အာဆီယ ဒသတွင်း ထတ်လပ်မနှင့် စျးကွက် 

ယှဉ် ပို င်နိင်စွမ်း ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်း စီမချက်ပါ လပ်ငန်း ကာ်မတီ အစည်း 

အ ဝးကိ ၃၀-၄-၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငနှင့် အာဆီယနှင့် 

အ ရှအ့ာရှစီးပွား ရး သ တသနဌာန(အီရီယာ)တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

သည့် (MCDV) စီမချက် လ့လာမ အစည်းအ ဝးကိ ၂၈-၅-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ်

လည်း ကာင်း ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အာဆီယအသိက်အဝန်း ( အအီးစီ)အတွက် 

အသင့် ြပင်ဆင်ရန် အ ထာက်အကူ ပးနိင်သည့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲက ိ             

၄-၉-၂၀၁၃ မှ ၅-၉-၂၀၁၃ ရက် နအ့ထိ အမျိုးသား စီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန်ကီးဌာနတွင ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နိင်ငြခားအကူအညီ စီမခန်ခ့ွဲမ 

လပ်ငန်း ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးကိ ၉-၉-၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် သမ္မတရး(၃)၌ 

ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။  

 အလပ်သမား၊ အလပ်အကိင်နှင့်လူမဖူလ ရးဝန်ကီးဌာန။ အစိးရ၊ အလပ်ရှင် နှင် ့

အလပ်သမား(၃)ဦး (၃)ဖလှယ်ပူး ပါင်း ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးသည့် အသွင်သ ာန်ြဖင် ့

လပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။ အလပ်သမားများ၏ ရပိင်ခွင့်များကိ 

ြပဌာန်းထားသည် ့ ဥပ ဒများနှင့်အညီ အကျိုးခစားခွင့်များရရိှ ရး၊ လူမ ရးရပိင်ခွင့်များ 

ခစားခွင့် ရရိှ ရးတိအ့တွက် ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် အလပ်ရှင်၊ အလပ်သမား 

အြငင်းပွားမများကိလည်း ညိနင်း ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။    

(က) ရန်ကင်း မို န့ယ်ရိှ ကမ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရး သင်တန်း ကျာင်းတွင် The 

Organization for Educational Resource and Technological Training 

(ORT) အဖွဲ န့ှင့်ပူး ပါင်း၍ ကမ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရး သင်တန်းများ၊ ရန်ကန် မို  ့
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တွင် ဖင့်ွလှစ် န သာ ဆွစ်ဇာလန်နိင်င အ ြခစိက် အသက် မွးမ အတတ်ပညာ 

သင်တန်း ကျာင်း Centre for Vocational Training (VT Myanmar)တိက့ိ 

ဖွင့်လှစ် ရးကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 

(ခ) လပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှင့် ကျာင်းအပးီ လပ်ငန်းခွင် ဝင် ရာက်မ အကူး 

အ ြပာင်း ဆန်းစစ်ြခင်းစစ်တမ်း ကာက်ယူနိင် ရးအတွက် လပ်ငန်းအစည်း 

အ ဝးများ ြပုလပ်ခဲ့ ပီး၊ အလပ်သမားအလပ်အကိင်နင့်ှ လူမဖူလ ရး ဝန် ကီးဌာန 

နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အလပ်သမား ရးရာအဖွဲ တိ့အ့ကား ချုပ်ဆိမည့် နားလည ်

မ စာခန်လာ ရးထိးနိင်ရန ်ြပငဆ်င် ဆာငရွ်က်လျက ်ရိှ ပါသည်။ 

(ဂ) ၁၉၅၄ခနှစ်၊ လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒသည် ခတ်နှင့် လျာ်ညီမ မရိှ တာသ့ြဖင့် 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒနှင့် ညီညွတ် သာဥပ ဒ ြဖစ် စရန် 

လည်း ကာင်း၊ ASEAN Charter နှင့် သဟဇာတ ြဖစ် စရန် လည်း ကာင်း၊ 

ILO Conventions များ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စနန်းများ နှင့် ညီညွတ် စရန ်

လည်း ကာင်း ြပင်ဆင် ရးဆဲွခ့ဲ သာ ၂၀၁၃ခနှစ်၊ လူမဖလူ ရး ဥပ ဒအား 

အတည်ြပုခ့ဲ ပးီ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါသည်။  

(ဃ) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရိှ ရးခွဲ (၅) မဂလာဒစက်မဇန်နယ် ြမမ ှ စတင်ကာ          

ရးခွဲ ပါင်း (၇) ရးမှ ဌာန ပါင်း (၂၄၈၀) ဌာန ရိှ အာမခအလပသ်မား ပါင်း 

(၁၃၄၈၂၀)ဦးတိ၏့ လက် ဗ ွနှင့် ဓာတ်ပများက ိ စက်ရ၊ အလပ်ရများ အ ရာက် 

ကွင်းဆင်းရယူနိင်ခဲ့ပါသည်။ အာမခအလပ်သမား (၄၁၂၀၂) ဦး လက်ဝယ်သိ ့

Smart Card များ ထတ် ပးနိင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာန။ လူမ ရး 

ြပဿနာများ ကိုတင်ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ တစ်မျို းသားလးက့ခိင် ရး နှင့် ပညာရည ်

ြမင့်မား ရးတွင် လူမ ရးချို တ့ဲ့သူများ ပါဝင်နိင် စ ရး၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ထိခိက ်

ဆးရးမ လျာ့ပါး ရးအတက်ွ စီမခန ့်ခဲွမလပ်ငန်းများကိ စနစ်တကျ ထိ ရာက ် လျင်ြမန်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(က) တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ် လူငယ်ရိပ်သာ (၇၀)ခကိ ဖွင့်လှစ် ပီး၊ 

လူငယ်ရိပ်သာများအား လူမ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပရိ ဘာဂ နှင့်အားကစား 

ပစ္စည်းများကိ ထာက်ပ့လျက် ရှိပါသည်။ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

တွင် စတနာမူလတန်း ည ကျာင်း(၈၉) ကျာင်းဖွင့်လှစ် ပီး၊ ကျာင်းသား 

ပါင်း (၅၅၀၇)ဦးကိ မူလတန်းပညာရပ်များ သင်ကားလျက ် ရှိပါသည်။ 
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တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ် လူငယ်သင်တနး် ကျာင်းနှင့် အမျို း 

သမီးများ သင်တန်း ကျာင်း (၁၀)ခ ဖွင့်လှစ် ပီး ပျမ်းမအားြဖင့် လူငယ် 

(၁၄၂၂)ဦး လက်ခ၍ ကျာင်းပညာသင်ကားြခင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ  

ကာင်းမွန်လာ အာင် ဆးမြပုြပင် ပးြခင်း၊ အသက် မွး၀မ်း ကျာင်း 

ပညာသင်ကား ပးြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ လူငယ်အမျိုးသား/ 

အမျိုးသမီး (၂၇၈) ဦးကိ မိဘအပ်ထိန်းသူထ ြပန်လည်အပ်နှ ပးြခင်း၊ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာ ရးနှစ်အတွက ် လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရိှ သင်တန်း 

ကျာင်း/ ဌာနငယ်များမှ ပညာသင်ကား န သာ မူလတန်း ကျာင်းသား 

(၄၄၄) ဦး၊ အလယ်တန်း ကျာင်းသား (၃၀၈)ဦး၊ အထက်တန်း ကျာင်း 

သား(၅၄) ဦး နှင့်တက္က သိလ် ကျာင်းသား (၄)ဦးတိအ့တွက် မူလတန်း(၁)ဦး 

(၈၀၀၀) ကျပ်၊  အလယ်တနး် (၁၂၀၀၀) ကျပ်၊ အထက်တန်း (၁၅၀၀၀) 

ကျပ်နှင့် တက္က သိလ်(၁)ဦး (၂၀၀၀၀)ကျပ် စစ ပါင်း ပညာသင်စရိတ်  

ကျပ်သနး်  ၈.၁၄၅  ကိ  ခွဲ ဝ ထာက်ပ့ ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) အစီရင်ခသည့် ကာလအတွင်း တရတ်နိင်ငသိ ့ လူကန်ကူးြခင်းခရသူ 

(၆၀)ဦး၊ ထိင်းနိင်င သိ ့လူကနကူ်းြခင်းခရသူ(၂၆) ဦး၊ အင်ဒိနီးရှားနိင်ငသိ ့

လူကနကူ်းြခငး် ခရသ ူ (၇၀) ဦးတိအ့ား မိဘရပ်ထ ြပန်လည်အပ်နှခဲ့ပါ 

သည်။  

(ဂ) တိင်း ဒသကီးများနှင့် ြပည်နယ်များအတွင်း ဘိးဘွားရိပ်သာ (၆၂)ခ တွင် 

ဘိးဘွား ပါင်း (၂၁၇၈) ကျာ်ကိ စာင့် ရှာက်ထားပါသည်။ ြပာင်းလဲလာ 

သာ ြမန်မာ့လူအ့ဖွဲ အ့စည်း၏ အသွင်၊ အြမင်များအား ထာကရ်၍ 

ရိပ်သာအ ြခြပု နှင့် ရပ်ရွာအ ြခြပု စာင့် ရှာက် ရး နည်းစနစ ် (၂) မျိုး 

လး ရာစပ်ထား သာ သက်ကီးရွယ်အိ နပ့င်ိး စာင့် ရှာက်မ ဂဟာ 

(Day Care Centre for Aged)ကိ ရန်ကန် မို ၊့ အမတှ်(၆၄)၊ ကမ္ဘာ အး 

စတီလမ်း၌ ဖွင့်လှစ်၍ ရန်ကန်တိင်းအတွင်းရှိ အသက(်၇၀) နှင့်အထက် 

လူမ ရးအရ အထီးကျန် န သာ သက်ကီးရွယ်အိ (၃၀)ဦး ြဖင့် စတင ်

ဆာင်ရွက်ရန်စီစဉ်လျက် ရှိပါသည။် 

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများြပုစ စာင့် ရှာက် ရး ဂဟာကိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိ ပီး၊ 

လူမ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန လက် အာကရိှ် ဌာနငယ်၊ သင်တန်း ကျာင်းများမှ 

မသန်စွမ်းက လးများနှင် ့ ဉာဏ်ရည်မမီသူများအား ြပုစ စာင့် ရှာက် 
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လျက်ရှိရာ က လး (၆၂) ဦးကိ ြပုစ စာင့် ရှာက်လျက ် ရှိပါသည်။ 

ဉာဏ်ရည်မမီနင့်ှ ကိယ်အဂါ မသန်စွမ်းသူ က လးများ အတွက် မသန်စွမ်း 

သက်ငယ် သင်တန်း ကျာင်းကိ ရန်ကန် မို တ့ွင် ဖွင့်လှစ်ထား ပီး၊ ကျာင်း 

သား (၂၁၈) ဦးကိ လ့ကျင့် ပးလျက်ရှိပါသည်။ နစ့ဉလ်ပရှ်ား သွားလာ 

မ၊ လူမဆက်ဆ ရးနှင့် အကို အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း ပညာများ 

သင်ကား ပးလျက်ရိှပါသည။် မသန်စွမ်း သက်ကီးသင်တန်း ကျာင်း ကိ  

ရန်ကန် မိုတွ့င် ဖွင့်လှစ်ထား ပီး၊ သင်တန်းသား (၉၃) ဦး လက်ခထားရှိ၍ 

စက်ချုပ်၊ ရဒီယိ အီလက်ထ ရာနစ်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ ပိးဇာ ပနှိပ် 

သင်တန်း၊ ဆပင်ညပ် သင်တန်းများနှင့် ဓါတ်ပ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် 

သင်ကား ပးလျက် ရိှပါသည်။ ရန်ကန် မို ရိှ့ မျက်မြမင် ကျာင်းတွင် 

ကျာင်းသား (၁၃၂)ဦးကိ လက်ခ စာင့် ရှာက်ထား ပီး၊ မျက်မြမင် 

လကစ်မ်းစာ ပ Braille ြဖင့် ကျာင်းပညာ သင်ကား ပးြခင်း၊ 

ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ လ့ကျင့်သင်ကား ပးြခင်း၊ ဂျပန်စာ နှင် ့

စကား ြပာ၊ အဂလိပ်စာနှင့် စကား ြပာ လ့ကျင့် သင်ကား ပးြခင်း၊ 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း ပညာရပ်များအြဖစ် ကိမ်ထိးြခင်း၊ တြမကစ်ည်း 

ြပုလပ်ြခင်း၊ အနှိပ်သင်တန်း၊ သိး မးထိးသငတ်န်းများ သင်ကား ပး 

လျက်ရှိပါသည်။ မျကမ်ြမင် ကျာင်း(စစ်ကိင်း)တွင် ကျာင်းသား/ 

ကျာင်းသ ူ (၆၆)ဦးကိ စာင့် ရှာက်ထား ပီး၊ အတန်းပညာနှင့် အသက ်

မွး၀မ်း ကျာင်း ပညာရပ်အြဖစ် ကိမ်ထိးလပင်န်း ပညာကိ သင်ကား ပး 

လျက်ရှိပါသည်။ နားမကား သာ က လးများ ကျာင်း(မန္တ လး)တွင ်

ကျာင်းသား (၁၉၀)ဦး ရှိ ပီး၊ Sign Language ြဖင့် ကျာင်းပညာ 

သင်ကားြခင်း၊ အသက် မွး၀မ်း ကျာင်း ပညာရပ်များ သင်ကားြခင်း 

တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(င) မူးယစ် ဆးြဖတ် ပီးသူများအား ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးတွင် ရန်ကန်၊ 

မန္တ လး၊ လားရး၊ ြမစ်ကီးနားနှင့် တာချီလိတ ် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး 

စခန်းတွင် စစ ပါင်းသင်တန်းသား (၂၅၈)ဦးအား ဆာင်ရွက် ပးလျက် 

ရိှပါသည်။ ရြပည်သာလူငယ်များြပုစ ပျိုး ထာင် ရးဌာနတွင ် မိဘအပ ်

(သီးသန်)့ သင်တန်းသား(၂၉)ဦးကိ လက်ခ စာင့် ရှာက ် ပးလျက် 

ရိှပါသည်။ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးစခန်း အသီးသီးမှ သင်တန်းဆင်းများ 
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အား ပတ်၀န်းကျင ်အသိင်းအဝိင်းအတွင်း ၀င်ဆ့နိငရ်န်အတွက် စတနာ ့

၀န်ထမ်းမူးယစ် ကးီကပ် ရးမှူး အသင်း၏ ကူညီမြဖင် ့ ဆာင်ရွက် 

ပးလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကန် မို ၊့ တာချီလိတ် မို ၊့ ကျို င်းတမို ၊့ မန္တ လး မို  ့

နှင့်လားရး မိုတွ့င် စစ ပါငး်(၁၅၄)ဦး အား နာက်ဆက်တဲွ စာင့် ရှာက်မ 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

(စ) HIV / AIDS ရာဂါ ဝဒနာ ခစား နရ သာ က လးသူငယ်များအား 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး လပ်ငန်းအား လူမ၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် 

UNICEF တိပ့းူ ပါင်း၍ ြပည် မို ၊့ မာ်လမို င် မို န့ှင့်မရွာ မိုမ့ျားတွင် ၂၀၁၃ 

ခနှစ်မှ စတင်၍ ဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်လျက်ရိှပါသည်။  

(ဆ) သင်တန်း ကျာင်းအ ြခြပုလပ်ငန်းအြဖစ် လူငယ်သင်တန်း ကျာင်း (၁၀) 

ခတွင ် က လးဦး ရ ကျား(၁၀၇၉)ဦး၊ မ(၃၄၃) ဦး၊ စစ ပါင်း (၁၄၂၂) 

ဦးကိ လက်ခ စာင့် ရှာက ် ပးလျက်ရှိပါသည။် သင်တန်း ကျာင်းမ ှ

က လးများအား မိသားစထ ြပန်လည်အပ်နှနိင် ရးအတွက ် Terre def 

hommes-L အဖဲွအ့စညး်မှ မိသားစြပန်လည ် ပါင်းစညး်နိင်ရန် 

နာက် ကာင်း ရာဇ၀င် လ့လာြခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ 

က လး (၆၁)ဦး အတွက် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဇ) ငှက် အာ်စမ်း လူငယ်သင်တန်း ကျာင်းမ ှ က လး(၁၅)ဦးအား အလပ ်

အကိင်ရရှိရန ် နှင့် လူအ့သိက်အဝန်းအတွင်း ြပန်လည်၀င်ဆ့နိင် စရန ်

အတက်ွ Group Home ပစြဖင့် နထိင် စ ပးီ အသက် မးွ ၀မး် ကျာင်း 

သင်တန်းများြဖင့် လ့ကျင့် ပးလျက ် ပနှိပ်လပ်ငန်းတွင် အလပ်အကိင် 

ရှာ ဖွ ပးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကန် မို  ့ လူမဝနထ်မ်း အတတ်သင်သိပ္ပ ကျာငး် 

တွင် Adolenscent Counselling ကိ သင်တန်းသား(၂၅)ဦးြဖင့် 

သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် Counselling Training of Trainer 

သင်တန်းကိ သင်တန်းသား(၃၀)ဦးြဖင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Shelter  Self  

Improvement အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲရာ၊ သင်တနး်သား/ 

သူ (၁၇)ဦးသည ်  Shelter Visit အြဖစ် ကျိုင်းတ အမျိုးသမီး သက် မွး 

အတတ် ပညာသင် ကျာင်း၊ မူဆယ် လူကန်ကူးခရသူများ ယာယီ စာင့် 

ရှာက် ရး ဂဟာ၊ မန္တ လးအမျိုးသမီး သက် မးွအတတ်ပညာသင် 

ကျာင်း၊ ရန်ကန ်အမျိုးသမီး သက် မွးအတတ်ပညာသင် ကျာင်းတိသ့ိ ့
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သွား ရာက ် လ့လာကပီး ရန်ကန် မို  ့ လူမဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပ 

ကျာင်း၌  Shelter Visit  Wind Up  အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

(စျ)  လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် JICA တိပ့းူ ပါင်း၍ ရန်ကန် မို ၊့ လူမဝန်ထမ်း 

အတတ်သင် သိပ္ပ ကျာင်းတွင် Trafficking Training of Trainer 

သင်တန်း တက် ရာက် ပီးသူများမှ ဆင့်ပွားသင်တနး်များကိ ရန်ကန် မို  ့

Central Hotel ၌ Case Form Meeting ကိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ ပီး 

ရန်ကန် မို နှ့င့် မန္တ လး မို တိ့တ့ွင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျနင်ိခ့ဲပါသည်။ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် အမျိုးသမီး ရးရာ အဖွဲ ခ့ျုပတိ် ့ ပူး ပါင်း၍ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ လားရး မိုတ့င်ွ လက် တွ  ့ဝန် ဆာင်မ ပး န သာ အမျိုး 

သမီး ရးရာ အဖွဲ ဝ့င်များ စမ်ွးရညြ်မင့်တင် ရး သင်တန်းကိ သင်တန်းသား 

(၃၀)ဦးြဖင့် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။  

(ည) ဘးဒက္ခသည်များအား ကယ်ဆယ် ထာက်ပ့ြခင်းကိ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်/ ခရိင်/ မို န့ယ် အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ  ့ နှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ ဒက္ခသည်များ စား သာက် ရးအတွက ် ဆန် (၁) အိတ် 

(၁၉၂၀ဝ) ကျပ်နန်းြဖင့် လူဦး ရအလိက် ဆန်ရိက္ခာ (၃)ရက်စာမှ (၁) 

လစာထိ ထာက်ပ့ြခင်း၊ လတ်တ လာ သးစွဲနိင်ရနအ်တွက် ကယ်ဆယ် 

ရး ပစ္စည်းများကိ ဘးသင့်အိမ် ထာငစ် အလိက် ထာက်ပ့ြခင်း၊ ပျက်စီး 

အိမ် ြခအတွက် (၁) အိမလ်င ် (၅၀၀၀ဝ) ကျပ်နန်းနှင့် ဘာသာ ရး 

အ ဆာက်အဦြဖစ် သာ ဘန်း ကီး ကျာင်း (၁) ကျာင်းလင ် (၆၀၀၀ဝ) 

ကျပ်နန်း ထာက်ပ့ြခင်း၊ သဘာ၀ ဘး အန္တရာယ် ကာင့် သဆးသူများ 

အတက်ွ ဗဟိအ ထွ ထွ ကယ်ဆယ် ရး ရန်ပ ငွမ ှ လူကီး (၁) ဦးလင် 

(၁၀၀၀၀ဝ)ကျပ်၊ က လး(၁) ဦးလင ် (၅၀၀၀ဝ) ကျပ်နန်း ထာက်ပ့ ပး 

ြခငး်တိ ့ ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါသည်။ မီး ဘး(၆၈) ကိမ်၊ ရ ဘး(၂၅) 

ကိမ်၊ လ ဘး(၄၇) ကိမ်၊ အြခား ဘး(၂၇) ကိမ်ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး၊ ၎င်း ဘး 

များအတွက် ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်း (၈)မျို း၊ စစ ပါင်း (၁၄၀၆၆) အိမ် ထာင် 

စာနှင့် ရန်ပ ငွအပါအဝင် စစ ပါင်း ကျပ်သန်း ၂၇၈.၅၉၁ ထာက်ပ့ခဲ့ပါ 

သည်။ သဆးသူက လး (၁၃)ဦးနှင့် လူ ကီး (၂) ဦး အတွက်  ဗဟိ 

အ ထွ ထွကယ်ဆယ် ရး ရန်ပ ငွမှ ကျပ်သန်း ၀.၈၅၀ ကိ ထာက်ပခ့ဲ့ 

ပါသည်။ ထိခိက်ပျက်စီး ဆးရးမ ကီးမား သာ ဘးများမှာ ကရင ်    
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ြပည်နယ်ရိှ မို န့ယ်/မို န့ယ်ခွဲ (၁၃) ခ၌ ရ ဘးြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ယငး် ဘး 

အတက်ွ ကျပ်သန်း ၄၂.၅၄၁ တန်ဖိးရိှ ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်း (၈)မျိုး ကိ 

ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။ မွန်ြပည်နယ်ရှိ မို န့ယ်(၅)မို န့ယ်၌ ရ ဘး 

ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ယင်း ရ ဘး အတက်ွ ဆန်ရိက္ခာ ရန်ပ ငွ ကျပ် ၁.၁၁၉ သန်း၊ 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းနှင့် ြပန်လည ်ထူ ထာင် ရး လပ်ငန်းများအတွက် 

ကျပ် ၂၀.၆၄၄ သန်း ကိ ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးရှိ 

မို န့ယ်(၆)မို န့ယ်၌ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ရ ဘးအတွက် ကျပ် ၃.၅၆၄ သန်း 

တန်ဖိးရိှ ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်း (၄) မျိုး နှင့် ဆန်ရိက္ခာ ရန်ပ င ွ ကျပ ်

၄.၁၄၁ သန်း ကိ ထာက်ပ့ ခဲ့ပါသည်။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးရိှ မို န့ယ်(၄) 

မို န့ယ်၌ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ရ ဘးအတွက် ကျပ ် ၁.၂၇၈ သန်း တန်ဖိးရိှ 

ကယ်ဆယ် ရး ပစ္စည်း(၄) မျို းနှင့် ဆန်ရိက္ခာ ရန်ပ ငွ ကျပ် ၀.၅၈၉ 

သန်းကိ ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။ ပါင် မို သိ့ ့ ရာက်ရှိလာ သာ ြပည်တွင်း 

ရ မျာ ြမနမ်ာ ရလပ်သား(၁)ဦး၊ အိန္ဒယနိင်င၊ ပိဘ့လဲယား မို ရ့ှိ 

အကျဉ်း ထာင်တွင ် ြပစ်ဒဏ်ကျခ ပီးသည့် ြမန်မာ ရလပ်သား (၁၂၃)ဦးကိ 

ြပန်လည် ခ ယူ၍ နရပ်များသိ ့ြပန်လည် ပိ ့ ဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဋ) ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး ဦးစီးဌာနသည ် သဘာ၀ 

ဘးအန္တရာယ်စီမခန်ခ့ွဲမနှင့် လူသားချင်း စာနာကူညီမဆိငရ်ာ အာဆီယ 

ညိနင်း ရးမှူ းရး (AHA-Centre) ထူ ထာင ် ရာတွင ် ြမန်မာနိင်ငအ န 

ြဖင့် (၁)နှစ်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ (၃၀၀၀၀) ြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်အတွက် ထည့်ဝင်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အာဆီယ 

သဘာ၀ ဘး စီမခန်ခဲွ့ ရးနှင့် အ ရး ပ  ကယ်ဆယ် ရးရန်ပ ငွ 

(AADMER- Fund) သိ ့ နှစ်စဉ် ကး အ မရိကန် ဒ လာ (၂၀၀၀၀) ကိ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွက် ထည့်ဝင်နိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။  

(ဌ) သဘာ၀ ဘးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက် သာ အသိပညာများကိ ရပ်ရွာ 

လူထများ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် သိရိှ စရန်အတွက် ရပ်ကွက်/ ကျးရွာများ 

အထိ ဆွး နွး ဟာ ြပာပဲွများ ြပုလပ်လျက်ရိှရာ မို န့ယ် (၅၀)ရိှ ြပညသူ် 

လူထ (၁၀၇၄၆)ဦးကိ သဘာ၀ ဘး အန္တရာယ်ဆိင်ရာ အသိပညာများက ိ

ြဖန ့် ဝ နိင်ခဲ့ပါသည်။    
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 သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ၀န်ကီးဌာန။ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အတွက် အဆင့်ြမင့် 

သိပ္ပနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာပညာရှင်များ မွးထတ် ပးနိင်ရန်၊ အမျိုးသားစီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

ရးအတွက ်အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန်နှင့် သ တသနနှင့်ဖွ ဖိ့ုး ရး လပ်ငန်းများကိ ပိမိ အာင်ြမင ်

စ ရးအတွက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရိှပါသည်- 

(က) လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ် ြပုစပျိုး ထာင် ရးက တွင် အ ြခခကမ်းကျင်မ 

အဆင့်ြဖစ် သာ ဒီပလိမာအချိန်ပိင်း သင်တန်းမှစ၍ အဆင့်ြမင့်ပါရဂူဘဲွ  ့သင်တန်း 

များအထိ အထူးြပုပညာရပ် ဆိင်ရာ သင်တန်းများကိ အာင်ြမင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲရာ 

ပါရဂူဘဲွရ့ရိှ ပီးသူ (၁၄၇၉)ဦး၊ မဟာဘဲွရ့ရိှ ပီးသူ (၉၉၂၇) ဦး အပါအ၀င် စစ ပါင်း 

(၃၄၃၀၁၆) ဦးအား အာင်ြမင်စွာ မွးထတ်နိင်ခ့ဲပါသည်၊ 

(ခ) သင်တန်းများကိလညး် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မ ှ စတင်၍ သင်တန်း ကာလ 

(၅)နှစ်မှ (၆) နှစ်သိ ့ ြပာင်းလဲ၍ တိက်ရိက်အင်ဂျငနီ်ယာဘဲွ  ့ BE ရရှိမည့် 

သင်တန်းများကိ ရနက်န်နည်းပညာတက္က သိလ် နှင့် မန္တ လး နည်းပညာတက္က သိလ် 

တိတွ့င် ြပုလပ်လျက်ရိှ ပီး ကျန်နည်းပညာတက္ကသိလ်များ ၏ ပညာသင်နှစ်အား 

(၅)နှစ်မှ (၆)နှစ်သိ ့တိးြမင့်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာ တက္က သိလ်များ၏ ပညာသင်နှစ်ကိ 

(၄)နှစ်မ ှ (၅)နှစ်သိ ့ တိးြမင့်ြခင်းများကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်၊ 

(ဂ) နိင်ငြခားတက္ကသိလ်များ၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်းကာ ရိးရိးတွငခ်၊ ဖာက်ခ 

များအား PC-Based Computer Numerical Control Machine များ 

အြဖစ်သိ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သ တသနလပ်ငန်း၊ Internal Combustion Engine 

ဆိင်ရာ သင် ထာက ် ကူပစ္စည်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သ တသန လပ်ငန်းနှင့် 

အ သးစား ရအား လပ်စစ်တာဘိင ်သ တသနြပု ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်းများ 

တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်၊ 

(ဃ) ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများက ိ သက်ဆိင်ရာ 

သ တသန လပ်ငန်းများအလိက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး ကန်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး ပးြခင်းနှင့် လက် တွသ့းစွဲနည်းများအား ကျးရွာ 

များသိ ့ အ ရာက် ကွင်းဆင်းြပသြခင်းတိက့ ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် 

နည်းပညာတက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ သိပ္ပနှင့် ကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကား 

လျက်ရိှ သာ ကျာင်းသား၊ ကျာင်းသူများ၏ သင်ရိးညန်းတမ်းများကိ ြပန်လည ်

ဆန်းသစ် ရးဆွဲြခင်း၊ အမျိုးသားပညာ ရးနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည ် ြမင့်တင် ရးတွင် 
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ကမ်းကျင်မစ သတ်မှတ် ရးဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊ ဆရာ၊ 

ဆရာမများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တငြ်ခင်းဆိင်ရာ သင်တန်းများ ပိခ့ျ ပးြခင်း 

တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် အင်ဒိနီးရှား သမ္မတနိင်င SEAMOLEC 

စင်ကာပူ သမ္မတနိင်င၊ ဖိလစ်ပိင် သမ္မတနိင်င၊ တရတ်ြပည်သူ ့သမ္မတနိင်င၊ Asian 

Development Bank (ADB)၊ Korea International Cooperation Agency 

(KOICA), Japan International Cooperation Agency (JICA)၊ Asia 

Institute of Technology (AIT) တိန့ှင့် Techanical Vocational Education 

Training (TVET) တိနှ့င့်ပူး ပါင်း၍ က ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။  

(င) အဏြမူ စွမ်းအင်ဆိင်ရာ နည်းပညာရပ်ဖွ ဖ့ိုး ရးက ိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက ်

သွားရန်နှင့် အဏြမူ ဓာတ် ရာင်ြခည်အန္တရာယ ် ကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများကိ 

စနစ်တကျ ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ သတ္တ ု ဗဒ သ တသန 

နှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရးလပ်ငန်းဌာန ( အလာ)၊ စက်မနည်းပညာ ြမင့်တင် ရး သင်တန်း 

ဌာန (ဘယ်လင်း) နှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ၊ လက် တွ  ့ကမ်းကျင်မ သင်တန်း 

များနှင့် အလပ်ရလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 ရင်းနှီးြမုပ်နှမက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စရန ် နိင်ငပိင်အခန်းမှ ကျပ် ၄,၉၂၈,၈၂၄ သန်း (ပါဝင်မရာခိင်နန်း ၂၅.၅ 

ရာခိင်နန်း)၊ သမဝါ ယမပိင်အခန်းအ နြဖင့် ကျပ် ၁,၆၇၄ သန်း (ပါဝင်မရာခိင်နန်း ၀.၀၁ 

ရာခိင်နန်း)၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းအ နြဖင့် ကျပ် ၁၄,၄၁၂,၁၆၈ သန်း (ပါဝင်မရာခိင်နန်း ၇၄.၅ 

ရာခိင်နန်း) ရင်းနှီးြမုပ်နှနိင်မည်ဟ လျာထား သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ အ နြဖင့် 

နိင်ငပိင်အခန်းမှ ကျပ် ၁,၃၈၇,၀၃၁ သန်း (ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၂၈.၁၄ ရာခိငန်န်း)၊ သမဝါ ယမ 

ပိင် အခန်းအ နြဖင့်ကျပ် ၈၆၄ သန်း (ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၅၁.၆၀ ရာခိင်နန်း)၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်

အခန်းအ နြဖင့် ကျပ ် ၇,၆၀၂,၅၁၅ သနး် (ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၅၂.၇၅ ရာခိင်နန်း) အ ကာင ်

အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

 ယခင်နှစ် ပထမ(၆)လပတ ် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မနှင့် နင်းယှဉ်ကည့်ပါက နိင်ငပိင် 

အခန်းအ နြဖင့် ၁.၄ ရာခိင်နနး် လျာ့နည်းအ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ သာ်လည်း သမ/အဖွဲ  ့

အစည်းပင်ိနှင့် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း အ နြဖင့် ၃၉.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက ်အ ကာင်အထည် ဖာ် 



144 

       

နိင်ခ့ဲပါသည်။  စစ ပါင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမတွင် ယခင်နှစ ် ပထမ(၆)လပတ်ထက ် ၃၁.၄ ရာခင်ိနနး် 

ပိမိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

 

ဇယား (၅-၂)  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ရင်းနှီးြမုပန်ှမလျာထားချက်နှင့် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ 
မှတ် 
စဉ ်

အ ကာင်းအရာ 
နိင်ငပိင် 

သမ/အဖဲွအ့စည်းပိင် 
နှင့်ပဂ္ဂလိကပိင် 

စစ ပါင်း 
တန်ဖိး 

(ကျပ်သန်း) 
ပါဝငမ် 
ရာခိင်နန်း 

တန်ဖိး 
(ကျပ်သန်း) 

ပါဝငမ် 
ရာခိင်နန်း 

၁ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 
(ပထမ ၆ လ) 

၁၄၀၆၂၈၅ ၂၀.၆ ၅၄၃၃၇၄၂ ၇၉.၄ ၆၈၄၀၀၂၇ 

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
(လျာထားချက်) 

၄၉၂၈၈၂၄ ၂၅.၅ ၁၄၄၁၃၈၄၁ ၇၄.၅ ၁၉၃၄၂၆၆၅ 

၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
(ပထမ ၆ လ) 

၁၃၈၇၀၃၁ ၁၅.၄ ၇၆၀၃၃၇၈ ၈၄.၆ ၈၉၉၀၄၀၉ 
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အခန်း(၆)  
 

ဒသန္တရစမီကိန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအ ြခအ န 
 

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ ်ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခဥပ ဒအရ ြပည် ထာင်စ အစိးရ 

နှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းြဖစ် ပ ခဲ့ရာ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အစိးရအဖွဲ မ့ျားမှ မိမိတိ၏့ ဒသန္တရစီမကိန်းများကိ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ တိငး် ဒသကီး/ြပည်နယ်များ၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး အ ြခအ နများ 

ဆာင်ရက်ွ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 
 

 ကချင်ြပည်နယ်  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ကချင်ြပညန်ယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ်တင်ွ နှစ်အလိက် စျးနနး် များအရ ကျပ် ၇၇၅,၁၈၀.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း ြပာငး်လဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။    

ပ  (၆-၁)  ကချင်ြပည်နယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ကချင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ ်

တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂၉၀,၅၀၄.၃ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၃၇.၅ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး -၀.၃  ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

(ကျပ်သနး်) 
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 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနနး်များအရ ကျပ ် ၆၁၈,၆၁၀.၈ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၈.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၂၄၃,၅၁၆.၈ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သြဖင့် ၃.၃  ရာခိင်နနး် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရင်ခသည့်ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၈၂၈၃၂၇ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ ထိအ့ြပင ် အထွက်တိး ပလဲသွယ်စပ်မျိုးစပါး 

စမ်းသပ် စိက်ပျို းြခင်းကိ ဝိင်း မာ် မို န့ယ်၊ ဝါ ရှာင ်ဆည် ရ သာက် ဧရိယာတွင် ဧက ၁၀၀၊ 

မိး ကာင်း မို န့ယ် ကလားကန်း ဆည် ရ သာက် ဧရိယာတွင် ဧက ၁၀၀၊ ဟိပင ် မို န့ယ်ခွဲ 

မို သ့စ်က လး ဆည် ရ သာက် ဧရိယာတွင ်ဧက ၁၀၀ တိက့ိ စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သစ် တာက ။    ပထမ(၆)လပတ်တွင် နိငင်ပိင် အခန်းမှ ကန်း နှင့် သစမ်ာ 

ထတ်လပ်မများ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမ မရှိ စ ရး အတွက် 

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများက ိထတ်ယူရာတွင ်စနစ်တကျ စိစစ်၍ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

  သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။ ရထတ်လပ်မ၌ အ သးစားလပ်ကွက်များ အ နြဖင့် 

သက်တမ်းတိးမမရိှြခင်း၊ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းမ ှ ကျာက်စိမ်း 

ထတ်လပ်မတွင် ဖာ်ထတ်လပ်ကွက်များ ရပ်ဆိငး်ထားြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင ်အခနး်တွင် လးခင်း၊ 

ဖားကန ့် ဒသတွင် တူး ဖာ်မလပ်ငန်းများ ြပနလ်ည်စတင်နိင်ြခင်း မရိှသြဖင့် ကျာက်စိမ်း 

ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သယဇာတ သတ္တ ုသိက်များ မကန်ခမ်း စ ရး၊ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ အနည်းဆး ြဖစ် စ ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားရိှပါသည်။ 

  စက်မလက်မက ။ စက်မဇန်တည် ထာင်နိင်ြခင်း မရိှ သာ်လည်း မိးညင်း မိုန့ယ်နှင့် 

မိး မာက် မို န့ယ်များတွင် သစ်အ ြခခကန် ချာပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ၊ ဖားကန ့ ်

မို န့ယ်နှင့် တနိငး် မိုန့ယ်များတွင် ပီ လာပီန ကာ်မန ့်စက်ရနှင့် စက္က ူထတ်လပ်ြခငး်စက်ရ 

လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ြပည်နယ် စက်မ 

ကီးကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရးဦးစးီဌာန၌ မှတ်ပတင်ထား သာ ပဂ္ဂလိကစက်မလပ်ငန်း 

အကီးစား ၄၂ ခ၊ အလတ်စား ၉၄ ခ၊ အငယ်စား ၁၀၅၈ ခ၊ စစ ပါငး် လပ်ငန်းဦး ရ ၁၁၉၄ ခနှင့် 

မှတ်ပ မတင်ထား သာ လပ်ငန်းဦး ရ ၁၀၂၀ ခ ရိှပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ရအားလပ်စစ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဦးစီးဌာန တာပိန ်

(၁) မှ ြပညပ်သိ ့ ဓာတ်အားတင်ပိြ့ဖန ့်ြဖူးမ ယခင်နှစ်က ရပ်ဆိင်းခဲ့ သာ်လည်း ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ ် ဧပီလမ ှ စ၍ ြပည်ပသိဓ့ာတ်အားများ ြပန်လည် ြဖန ့်ြဖူးလျက်ရှိပါသည်။ မိးညင်း- 

နမ္မားသိ ့ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးရှိ ကျာက်ပထိး မဟာဓာတ်အားစနစ် (National Grid) 

လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်မှ ၃၁.၈.၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် လညး် ကာင်း၊ မိး ကာင်းသိ ့ ၁.၉.၂၀၁၃ 
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ရက် နတွ့င် လညး် ကာင်း စတင်ြဖန ့ြ်ဖူးလျက် ရိှပါသည်။ ချီ ဖွငယ ် ရအား လပ်စစ ်

ဓာတ်အားလပ်ငန်းသည ် ရာနန်းြပည့် တည် ဆာက် ပီးြဖစ်၍ ဓာတ်အားပိလ့တ်နိင် ရး 

စီစဉ်လျက် ရိှပါသည်။ မလိခ ရအားလပ်စစ် ဓာတ်အားကိ ဘူးဂါးကမ္ပဏီမှ တစ်ယူနစ်လင ်၁၆၀ 

ကျပ်နန်းြဖင့် ြမစ် ကီးနား မို န့ယ်အတွင်း ြဖန ့ြ်ဖူးလျက်ရိှ သာ်လည်း ဓာတ်အား လိအပ်ချက် 

ရှိ နဆဲြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

  ဆာက်လပ်မက ။  နင်ိငပိင်လမ်းတတားများ ဖာက်လပ်ြခငး်၊ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးမ ှ

ကသာ-ဗန်း မာ်လမ်း ဖာက်လပြ်ခင်း၊ ရဘိ-ြမစ်ကီးနားကားလမ်းနငှ့် ြမစ်ကီးနား-ဆွမ်ပရာ 

ဘွမ်-ပူတာအိကားလမ်းများ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြမစ်ကီးနားပညာ ရး ကာလိပ်၊ ဗန်း မာ ်

သူနာြပုသင်တန်း ကျာင်း၊ တကွင်း ရလဲွဆည်တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် မိးညင်းခရိင်တွင် သာသနိက 

အ ဆာက်အဦတည် ဆာက်ြခင်း၊ စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ မှ့ လမ်းများ ဖာက်လပ ်ြပုြပင်ြခင်းနှင့် 

ပဂ္ဂလိကအခန်းတွင ်လူ နအိမ်များအသစ် ဆာက်လပြ်ခင်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

  ပိ ့ ဆာင် ရးက ။  မးီရထားကိသာ အဓိက အသးြပုသွားလာ နရသြဖင့် ရထား လမး် 

ပိမိ ကာင်းမွန် ရးအတွက် ကွန်ကရစ်ဇလီဖားတးများ၊ လမ်းခင်း ကျာက်များ ၊ လူစီးတွဲ၊ 

ကန်တဲွများ ြဖည့်ဆည်း ပးြခင်း တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြမစ်ကီးနား-ဗန်း မာ်လမး်၊ 

ြမစ်ကီးနား-ဖားကန ့်လမ်း၊ ြမစ်ကးီနား-တနိင်းလမ်း၊ ြမစ်ကးီနား-ဆဒး-ကန်ပိက်တီးလမး်များ 

ြပန်လည် ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ြခင်း ကာင့် ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ ် လိငး်များ အသီးသီး 

ြပးဆဲွလျက်ရှိရာ ကန်စည်များလည်းပမှန် ပိ ့ ဆာင်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ဆက်သွယ် ရးက ။    တယ်လီဖန်းကွန်ယက်များ ချဲထ့ွင် ပးြခင်း၊ သက်တမ်း ကာြမင့် 

သည့် ြမ အာက် ကိုးများနှင့် ကာင်းကင်ကို းများလဲလှယ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တယ်လီဖန်း ၂၇၂၁၆ လးအား အသစ်တိးချဲတ့ပ်ဆင် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

    ငွ ရး ကး ရးက ။ နိင်ငပိင်အခန်းတွင် ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်၊ ြမန်မာ့အ သးစား 

ငွ ရး ကး ရး ကီးကပ်စစ် ဆး ရးလပ်ငန်းတိ၏့ ဝင် ငွများတိးလာြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင်ဘဏ ်

များတွင် က မ္ဘာဇဘဏ်နှင့် အာရှစိမ်းလန်းဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်တိ၏့ ဝင် ငွတိးလာြခင်း၊ ဧရာဝတ ီ

ဘဏ်ခွ ဲအသစ်ဖွင့်လှစ်ြခင်း တိ ့ ကာင့် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 

  ကျနး်မာ ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ် ကန်အထိ နိင်င တာ ်

ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ြမစ် ကီးနား၊ ဝိင်း မာ်၊ တနိင်း၊ အင်ဂျန်ယန်၊ မိးညင်း၊ မိး ကာင်း၊ ဖားကန ့်၊ 

မိး မာက်၊ ပူတာအိ၊ မချမ်း ဘာ မိုန့ယ်များတွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာန ၅ ခနှင့် ကျးလက် 

ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ၉ ခ တိက့ိ ကျပ် ၁၅၀၃.၉၈သန်း ြဖင့် တည် ဆာက် လျက်ရှိပါသည်။ 
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 သာက်သး ရရရှိမ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထိ တနိင်း၊ 

ဖားကန ့်၊ မိး ကာငး်၊ မိး မာက်၊ မန်စီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ပူတာအိ၊ ရှင် ဖွယန် မို န့ယ်များတွင် မို ြ့ပ 

ရ ပး ရးလပ်ငန်း ၂၆ ခ တိအ့ား စည်ပင်သာယာရန်ပ င ွ ကျပ် ၈၁.၅၉ သန်း ြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ ကျးလက် ရ ပး ဝ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် ဖားကန ့ ် မို န့ယ်တွင ်

လပ်ငန်း ၁ ခ ကိ စည်ပင်သာယာရန်ပ ငွ ကျပ် ၃.၅၅ သန်း ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် 

  ကျးလက်မီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်ကန်အထိ 

ကျးရွာ ပါင်း ၂၅၇၉ ရွာတင်ွ မီးလငး် ပီး ကျးရွာ ၂၉၆ ရွာရှိ ပီး ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၁၁.၄၈ 

ရာခိင်နန်း ရိှပါသည်။ 

 လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ် ကန်အထ ိ

ြပည်နယ်အတွင်း မို ြ့ပလမ်းတတားလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် ကတ္တရာလမ်း ၇/၃.၂ မိင်၊ 

ကျာက် ချာလမ်း ၀/၃.၇၁၉ မိင်၊ ဂဝ/သဲ ကျာက်ခင်းလမ်း ၅.၉၃၉ မိင်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း 

၀/၁.၅၇၅ မိင်၊ ကွန်ကရစ်တတား ၃၀ စင်း၊ သစ်သားနှင့် အြခားတတား ၁၇ စငး်တိအ့ား 

စည်ပင်သာယာရန်ပ င ွ ကျပ်သန်း ၁၀၂၀.၈၉၆၆ ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျးလက်လမ်း၊ 

တတား ဆာင်ရွက်မတွင ် ကျာက် ချာလမ်း ၀/၁.၅၁ မိင်၊  ဂဝ/သဲ ကျာက်ခင်း လမ်း ၀.၁၇၆၅ 

မိင်၊ သစ်သားတတား ၁ စင်း တိက့ိ စည်ပင်သာယာရန်ပ ငွ ကျပ် ၁၅.၁၃၈ သနး် ြဖင့် ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။ 

 နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး။ ကန်သွယ် ရးက တွင ် လွယ်ဂျယ်၊ ကန်ပိက်တီး နယ်စပ် 

ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် ကန်သွယ်မ လျင်ြမန် ချာ မွ ့ စရန်အတွက ် အတားအဆီးြဖစ် န သာ 

စာရွက်စာတမ်းကိစ္စများကိ အနည်းဆးြဖစ် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယခင် ကမ္ပဏီလိင်စင် 

ြဖင့်သာ ကန်ပစ္စည်းတင်ပိြ့ခင်း၊ တင်သွငး်ြခင်း ခွင့်ြပုခဲ့ သာ်လည်း ယခအခါ ITC (Individual 

Trading Card) များထတ် ပး ပီး တစ်ဦးချင်း ကန်သွယ်ခင့်ွမြပု သာ ကန်ပစ္စည်းများ၊ 

စားသးသူ အန္တရာယ်ြဖစ် စ သာ ကန်ပစ္စည်းများနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများမှအပ အြခား 

ကန်ပစ္စည်းများကိ တင်သွင်းခွင့်ြပုလျက ်ရှိပါသည်။ 

 ကချင်ြပည်နယ်၏ ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် ြပည့်မီ စရန ်

ထတ်လပ်မက များ ပိမိတိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် လယ်ယာက ၊ 

သတ္တ ုနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ၊ စက်မလက်မက နင့်ှ ပိ ့ ဆာင် ရး က များမှာ စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက ် ြပည့်မီနိင်ရန ်အားနည်း န သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 လယယ်ာက တွင် မိးစပါးမှာ ဧက ၅၅၀၀၀၀ ကျာ် စက်ိပျိုးရန် ရည်မှန်း သာ်လည်း 

၄၄၀၀၀၀ ကျာ်သာ စိက်ပျိုးထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်း က သည် နယ် ြမ 
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အ ြခအ နအရ ထတ်လပ်မ ရပ်ဆိငး်ခ့ဲရသည့် အ ြခအ နများ ရိှ နြခင်း၊ ကျာက်စိမ်းများ 

ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ရလပ်ကွက်များတွင ် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏီများမ ှ

ရလပ်ကွက်အတွက ် တစ်နှစ်စာ ရစင် ၂၄ ကျပ်သား ကိုတင် ပးသွင်းရြခင်း စနစ် ကာင့် 

သက်တမ်းလွန် လပ်ကွက်များအား ဆက်လက ် သက်တမ်း မတိးြခင်းနှင့် လပ်ကွက ် ြပန်လည် 

အပ်နှြခင်း၊ စက်မလက်မက တွင် သစ်မာခဲွသား၊ ကျာကစိ်မး်လက် ကာက၊် ကျာက်စိမ်းပွင့် 

နှင့် ကျာက်စိမး်ြပားတိတ့င်ွ ထတ်လပ်မ ရည်မှန်းချက် မြပည့်မီြခင်း၊ မာ် တာ်ကားနှင့် 

ဆိင်ကယ်ဝပ် ရှာ့ လပ်ငန်းများ၊ ဆွယတ်ာ ထိးလပ်ငန်း ထတ်လပ်မ လျာ့နည်း ကျဆင်း နြခငး်၊ 

ပိ ့ ဆာင် ရးက  အ နြဖင့် ပွင့်လင်းရာသီ ကာလတွင် ြမစ်ကီးနား-တနိင်း၊ ြမစ် ကီးနား-

ဖားကန ့်၊ ြမစ်ကီးနား-လိင်ဇာ၊ ြမစ်ကီးနား-ဗန်း မာ်၊ ြမစ် ကီးနား-ကန်ပိက်တီးလမ်းများ 

ပွင့်လင်းလာ၍ ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ် လိင်းများ ပမန်ှ ြပးဆဲွ လာနိင် သာ်လည်း အဓိက 

အားြဖင့် မီးရထားကိသာ အားထားအသးြပု သွားလာ နရြခင်း စသည် တိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင် စီမကိန်းရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်ရန ် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ကယားြပည်နယ် 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ကယားြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 
တန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၉၈,၂၆၁.၈ သန်း 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ   (၆-၂)   ကယားြပည်နယ်၏  
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 

 ကယားြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆) 

လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၇၅,၂၉၉.၇ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ၇၆.၆ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၁၃.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနစ်ှ၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၈၉,၁၂၄.၀ သန်း အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရန်နှင့် ၈.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၆၈,၄၀၈.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့ 

သြဖင့်  ၆.၁ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရငခ်သည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၂၆၄၆၈၅ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။အထူးသြဖင့် မိးစပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ 

ြမပဲ၊ နှမ်းနှင့် နကာ တိက့ိ သိပ္ပနည်းကျ စိက်ပျို းနည်းစနစ်ြဖင့် စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

မျို း ကာင်း မျိုးသန ့် ြဖန ့်ြဖူးမအ နြဖင့် စပါးအထွက် ကာင်းမျို းသန ့်၊ ပလဲသွယ် မျိုးစပါး၊ 

အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ နကာ၊ ြမပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲစင်းင၊ ပဲပတ် တိက့ိ ြဖန ့ြ်ဖူး ပးခ့ဲပါသည်။ 

မိးစိက်သီးနှြဖစ်သည့် ပဲအမျိုးမျို းမာှ ယခင်နှစ်ထက် ပိမိထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ့လယ်ယာ 

ဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်မှ မိးသးီနှစိက်ပျိုးထတ်လပ် ရန်အတက်ွ တာင်သူလယ်သမားများ သိ ့ ချး င ွ

ကျပ် ၁၄၈၄.၃ သန်း ထတ် ချးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 သားငါးက  ။  ြပည်နယ်အတွင်း အသားစားသးမ ဖူလ စရန်အတွက် ဒသနှင့် 

ကိက်ညီ သာ တိရ စ္ဆာန် မျိုး ကာင်းမျိုးသန်မ့ျား တိးချဲ ့ မွးြမူနိင်ရန ် မိတ္ထ လီာ မို န့ယ်၊ 

(ကျပ်သနး်) 
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တာမ ကျးရွာ နိစ့ားနွား မွးြမူ ရးြခမှ သားစပ်မိတ်လိက်နိင် သာ ဖရီရှန်နိစ့ားနွားသိး ၇ 

ကာင်၊ ဒိက်ဦး မွးြမူ ရးြခမှ သားခဲွဝက်ငယ် ကာင် ရ ၂၀၀ မွးြမူလျက ် ရှိပါသည်။ 

ငါး မွးြမူသူဦး ရ ၁၂၂ ဦးမှ ငါး မွးကန် ၇၅၉.၀၄ ဧကတွင် မွးြမူလျက်ရှိပါသည်။ 

 သစ် တာက ။ သစ် တာက  ဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် သစ် တာစိက်ခင်း ထူ ထာင ်

ရန် စစ ပါင်း ကန်း ၂၃၇၄၂ ပင်၊ သစ်မာပင် ၁၆၉၀၀ ပင ် စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက 

ကန်းစိက်ခင်းတွင် လိွုင် ကာ် မိုန့ယ် မ ထာခူကို းဝိင်းတွင ် ဧက ၅၀ ၊ သစ်မာစိက်ခင်း 

ပိ တာက်ဧက ၅၀ ၊ ဒီး မာဆိ မို န့ယ ် နန ့စ်ဖူး ကိုးြပင်ကာကွယ် တာတွင် သစ်မာမျို းစ ဧက 

၁၉၀ စိက်ပျိုး ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ပထမ(၆)လပတ်တွင ် 

ပဂ္ဂလိကအခန်းမှ ခဲမြဖူအဖို က်နက ် ရီှးလိက် ရာရာ မက်ထရစ်တန ် ၃၉၁.၉၄၉၊ ခ နာက်စိမ်း 

မက်ထရစ်တန ်၈၉၀ နှင့် ထး ကျာက ်၁၆၈၄ တန် ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆) လပတ် အတွင်း ၁၇၅ ရွာ 

မီးလငး်နိင်ခ့ဲပါသည်။ ဘီလူး ချာင်း အမှတ်(၃) ရအားလပ်စစ်စီမကိန်းက ိ High Tech 

Concrete Technology Co. Ltd မ ှ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ  ၇၃ ရာခိင်နန်း ပးီစီး ပီ 

ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငပင်ိ လပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိဝပ် နာရီ ထာင် ပါင်း ၁၇၃၈၂ နှင် ့ ပဂ္ဂလိကပိင ်

လပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိဝပ်နာရီ ထာင် ပါင်း ၅၉၁ စစ ပါင်း ကီလိဝပ်နာရီ ထာင် ပါင်း 

၁၇၉၇၃ အသးြပုနိင်ခ့ဲပါ သည်။  

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်  ပထမ (၆)လပတ် အတွင်း ယာဉ်လိင်း ၂၂ 

လိင်း၊ ယာဉစ်းီ ရ ၁၁၂ စီးြဖင့ ်လိွုင် ကာ်-ရန်ကန်၊ ရန်ကန-် နြပည် တာ-် တာင်ငူ၊ လိွုင် ကာ်-

တာင်ကီး၊ လွို င် ကာ-်မန္တ လး၊ လွို င် ကာ-်မိတ္ထ လီာခရီးစဉ်များကိလည်း ကာင်း၊ ြပည်နယ် 

အတွင်း ယာဉ်လိင်း ၁၂ လိင်း၊ ယာဉ်စီး ရ ၆၂ စီး ြဖင့်လည်း ကာင်း ခရီးသွားလာမ နှင့် 

ကန်စည်စီးဆင်းမလွယ်ကူ ချာ မွ ့ စရန် ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

  ဆက်သွယ် ရးက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနစ်ှ ပထမ(၆) လပတ် အတွင်း တန်ဖိးနည်း 

တယ်လီဖန်းများကိ  ြပည်သူများသိ ့ လစဉ ် ြဖန ့ြ်ဖူး ပးလျက်ရိှရာ ၇၄၀၉ လး ြဖန ့်ြဖူး ပး 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ကယားြပည်နယ်အစိးရအ နြဖင့် လယ်ယာက တွင ် မိးသီးနှ ဆာင်းသီးနှများကိ 

ပိမိထွက်ရှိရန်အတွက် တွနး်အား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကျန်ပင့်ွလင်းရာသီတွင် သတ္တ ုက ၏ 

ထတ်လပ်မက ိတိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ပါက နှစ်ကန်တွင် စီမကိန်း ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မစီာွ 

အ ကာင် အထည ် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန်မှ့န်းထားပါသည်။ 
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ကရင်ြပည်နယ ်
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ကရင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတတွ်င် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၄၇၈,၅၇၃.၇ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၁.၀ ရာခိင်နနး် ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။   
ပ   (၆-၃)   ကရင်ြပညန်ယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ကရင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်  

တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၂၅၈,၄၄၈.၅ သနး် ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ၅၄.၀ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၇.၀ ရာခိင်နန်း  ြပာင်းလဲခဲ ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၄၃၄,၆၀၁.၉ သန်း 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၈.၆ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၂၄၈,၂၄၉.၃ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၄.၉ ရာခိင်နန်း  တိးတက်ခ့ဲ ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရငခ်သည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှစိက်ဧက ၁၂၀၆၅၀၇ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသြဖင့် စီးပွား ရးတွက် ြခကိက် 

သည့် အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ ြမဝတီ မို န့ယ်တွင် ယခင်နှစ်ထက ်ဧက ၇၀၀၀ ကျာ် ပိမိစိက်ပျို း ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ရာဘာစိက်ပျိုးနည်းကိ ကမ္ပဏီများမ ှ နည်းပညာ ပးြခင်း ကာင့်  တာင်သူများ 

စိတ်ပါဝင်စားလာပီး စက်မသီးနှ ဦးစီးဌာနမ ှ နာင်နန်းမျိုးက့ဲသိ ့  မျို း ကာင်း မျိုးသန် ့

(ကျပ်သနး်) 



153 
 

ြဖန် ့ ဝ ပးြခင်း၊ ရာဘာစိက်ပျိုး ြဖစ်ထွန်း သာ မွန်ြပည်နယ်မ ှ နည်းပညာများ ရရှိြခင်း 

တိ ့ ကာင် ့ ရာဘာ ၂၂၃၁၄၄ ဧက စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။  

 သားငါးက ။  ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဘားအငါးလပ်ငန်းစခန်းရှိ ငါး မွးကန်များ 

အား ရလမကာကွယ်တားဆီးရန် လက်ရိှ ြမသားကန်များကိ အနက် ၂ ပစီ ြမတူး ဘာင် 

ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပါင်းစည်းလယယ်ာ ငါး မွးကန်များနှင့် 

တစ်ပိင်တစ်နိင ် ငါး မွးကန်များသိ ့ ငါးသား ပါက်များ ြဖန ့ြ်ဖူး ပးြခင်း၊ စပါးငါးကန်များ 

အတွင်းသိ ့ ငါးသား ပါက်များ ြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်း၊ ငါး မွးြမူ ရးဆိငရ်ာ နည်းပညာများ 

ြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်း၊ ကျးရွာများသိ ့ ကွင်းဆင်း ပီး အစအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 စက်မလကမ်က ။      ဘားအ မိုန့ယ်၊ ကာအင်းဆိပ်ကီး မို န့ယ်၊ ကာ့ကရိတ် မို န့ယ ်

များရိှ ဆနစ်က်များအား အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း ကာင့် ဒသတွင်း ကိတ်ခွဲမများ ပမိိလာခဲ့ 

ပါသည်။ ဘားအစက်မဇန်မှ စက်ရများ၏ ထတ်လပ်မများ၊ ဘရားသးဆူ မို န့ယ်ခဲွတငွ် 

စက်မလပ်ငန်းများ၏ထတ်လပ်မများပိမိလာြခင်း၊ ၄ငး်တိအ့နက်မှ ဦးမန်းသိန်းပိင် ‘ဆိပန်းဆ’ 

ဖိနပ်လပ်ငန်းတွင ်လပသ်ား  ၁၈၅၀ ခန ့် ၀င် ရာက် လပ်ကိင်လျက်ရှိ ပီး၊ တစ်လ ထက်တစ်လ 

လပ်ငန်းတွင်ကျယ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဦး ဆာက်ပန်း ရသန ့လ်ပ်ငန်း၏ ကျးရွာ 

အ ရာက် ြဖန ့်ြဖူးမ တိးချဲ လ့ာြခင်း ကာင့် ထတ်လပ်မများ ပိမိလာပါသည။် အိမ်တငွး် 

စက်မလက်မ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး အစီအစဉ်အရ ဘားအမို  ့ သစ်လွင်ယက္က န်း ကန်ထတ ်

သမဝါယမ ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အရင်းအနှီး ပိမိရရိှကာ ယက္က န်းထည် ထတ်လပ်မများ 

တွင်ကျယ်လျက်ရိှပါသည်။ ြမဝတီ မိုန့ယ်တွင် ြပည်တွင်းြပည်ပဧည့်သည ် ပိမိဝင် ရာက ်

လာမ ကာင့် သာက် ရသန ့ ် လပ်ငန်းများ ပိမိထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ဘားအ မိုန့ယ်တွင ် ြမန်မာ့လပ်စစ်ဓာတ်အားလပ်ငန်းနှင့် 

ပဂ္ဂလကိ MCC ကမ္ပဏီတိ ့ ပူး ပါင်း၍ သဂတ်လမ ှ စတင် ပးီ ဓာတ်အား ြဖန ့ြ်ဖူး ရးလပ်ငန်း 

များကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါ သည။် 

 ဆာက်လပ်မက ။  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ပိမ ိ

ချာ မွလ့ာ စရန်အတွက် ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းနှင့် နယ်စပ် ဒသနှင့် တိင်းရငး်သား 

လူမျိုးများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာနတိမှ့ လမ်းတတားတည် ဆာက်မများ ယခင်နစ်ှထက် 

တိးတက် ဆာက်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ ပဂ္ဂလိကယာဉ်လိင်းများ  ယခင်နှစက်ထက် 

ပိမိတိးချဲ  ့ ြပးဆဲွလာခ့ဲပါသည်။ 
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 ဆက်သွယ် ရးက ။  တယ်လီဖန်း အသစ်တပ်ဆင်မများ ယခင်နှစ်ထက် ၁၄၀၆၇ လး 

ပိမိတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက ။  ြမဝတီ မိုတွ့င် ဧရာ၀တီဘဏ်နှင့် ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ ်ဘဏ်ခွ ဲ

များကိ တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။   

 ပညာ ရးက ။ ပညာ ရး၀န်ထမ်းလိအပ်ချက်အရ နစ့ား၊ လ ပး ၀န်ထမ်းဦး ရ   

၂၁၇၆  ဦး တိးချဲ  ့ခန ့်ထားခဲ့ပါသည်။ ကရင်ြပည်နယ်၏ ပညာ ရးက တွင ် ကျာင်းဆရာနှင့် 

ကျာင်းသားအချို းမှာ မူလတန်းအဆင့်တွင ် ၁:၃၇၊ အလယ်တန်းအဆင့်တွင ် ၁:၃၈၊ 

အထက်တန်းအဆင့်တွင် ၁:၂၂ ြဖစပ်ါသည။်   

 ကျန်းမာ ရးက ။ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း ၂၅၈ ဦး တိးချဲ ခ့န ့်ထားခဲ့ပါသည်။ 

တိင်းရင်း ဆးပညာ ဦးစီးဌာနအ နြဖင့် တိင်းရင်း ဆးပညာြဖင့် ြပည်သူများအား ပိမိ 

စာင့် ရှာက်နိင်ရန်အတွက် တိင်းရင်း ဆးဆရာအသင်း (ကရင်ြပည်နယ် အသင်းခွဲ)၊ မိခင်နှင့် 

က လး စာင့် ရှာက် ရးအသင်း၊ အမျိုးသမီး ရးရာအသင်း အစရိှသည့် NGO အဖဲွအ့စညး် 

များနှင့် ပူး ပါင်း၍ ကွင်းဆင်းကသ ပးြခင်း၊ ကျန်းမာ ရး အသိပညာ ပးြခင်း၊ ကျာင်း 

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်းတိက့ ိ ဆာင်ရွက် ပးလျက် ရှိပါသည်။    

 ငှားရမ်းခနှင့်အြခားဝန် ဆာင်မက ။ ဟိတယ်နှင့်တည်းခိခန်း ဝင် ငွ တိးတက်လာြခင်း 

မှာ ြမဝတီဝင် ပါက်မှ နိင်ငြခားခရီးသွားများနှင့် တတိယနိင်ငသား လာ ရာက် လညပ်တ်ခငွ့်ြပု 

ခဲ့ ပီး ြဖစ်သြဖင့် ခရီးသွားလပ်ငန်းအ နြဖင့် Vega Hpaan International Tour & Air 

Ticket Center  လပ်ငန်းမှ  Passport နှင့် Visa ြပုလပ် ပးြခင်း၊  ြပည်တွင်း ြပည်ပ လယာဉ ်

လက်မှတ်များ ရာင်းချ ပးြခင်း၊ နိင်ငတကာ ဟိတယ်များမ ှ အခန်းများ ရယူ ပးြခင်း၊ 

မွန်ြပည်နယ်-ကရင်ြပည်နယ် အလည်အပတ် ခရီးစဉ်များ စီစဉ် ပးြခငး်၊ နိင်င ၁၂ နိင်ငအား 

အလည်အပတ်ခရီးစဉ်များ စီစဉ် ပးြခင်း ထိင်းနိင်င၊ ဘန် ကာက်မို  ့ မစ်ရှင် ဆးရ ကီးတွင် 

ဆးကသမခယူလိသူများအား အထူး ဝန် ဆာင်မများ ပးြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။                 

 ကရင်ြပည်နယ်အ နြဖင့် ပထမ(၆) လပတ် စီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ်

အ စ့ထတ် ြပာင်းကိ စမ်းသပ် စိက်ပျို းခဲ့ရာ အာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမ ရရိှြခင်း ကာင့် စစ ပါင်းဧက 

၂၀၀၀ ကိ CP ကမ္ပဏီနှင့် တာင်သူများ အကျိုးတူ စိက်ပျို းထတ်လပ်မည့် Contract Farming 

စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်သွားရန ် ညိနင်း ဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အတွက ် လယ်ယာက ၏ 

ထတ်လပ်မများ ပိမိတိးတက်လာမည်ြဖစ်၍ နှစ်ကန်တွင် ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီစွာ 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ချင်းြပည်နယ ်
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ချင်းြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနင့်ှ ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ် တွင်  နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ  ကျပ ် ၉၆,၁၄၈.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၂.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  

 

ပ  (၆-၄)  ချင်းြပည်နယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 

ချင်းြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် 

နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ  ကျပ ်၆၅,၂၁၈.၂ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၇.၈ 

ရာခိင်နန်း အ ကာငအ်ထည် ဖာ်နိင် ခ့ဲ ပးီ ၉.၃ ရာခိငန်န်း ြပာင်းလဲခ့ဲ ပါသည်။  

၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ  ကျပ် ၈၇,၂၄၈.၈ သန်း အ ကာင်အထည ်

ဖ ရန်နှင့် ၈.၈ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၆၁,၆၉၆.၁ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  

၆.၂ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ ပါသည်။  

လယ်ယာက ။  ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရငခ်သည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၂၈၅၉၂၄ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည။် အထူးသြဖင့် လယ်ယာ ြမ ဖာ်ထတ်ြခင်းကိ 

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ ကုန်းမြ င့်လယ်ယာ ( လှခါးထစ်လယ်) ၁၅၀ ဧက ဖာ်ထတ်ရန ်စီစဉ် 

ထားရှိပါသည်။ INGO အဖွဲအ့စည်းများြဖစ် သာ CAD၊ ADRA၊ GRET၊ KMSS၊ UNDP 

(ကျပ်သနး်) 
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အဖွဲ မ့ျား၏   ကူညီပ့ပိးမြဖင့်  လှခါးထစ် လယ် ၁၀.၆၂ ဧက နှင့် တာင်သူများမှ  ၁၇၇.၄၂ ဧက 

ဖာထ်တ်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။  

 သားငါးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း တိရ စ္ဆာန် မွးြမူမအ နြဖင့် 

တစ်ပိင်တစ်နိင် မွးြမူ ရးမှ တစ်ပိငတ်စ်နိငစီ်းပွားြဖစ် မွးြမူ ရးသိ ့ ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက ်

ရာတွင် နွား နာက် ၄၉၃၉ ကာင ်၊ ဝက် ၈၀၄၈ ကာင်၊ ဆိတ် ၁၄၂၆ ကာင်၊  တိက့ိ စီးပွားြဖစ် 

မွးြမူနိင်ခ့ဲပါသည်။ ချင်းြပည်နယ် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ိုး ရးနှင့် ဆငး်ရဲမ လျာ့ချ ရးအတွက ်

မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း ဝန် ကီးဌာနမှ တာင်သူများသိ ့ ချး င ွကျပ ်၂၀၀၀ သန်း  ထတ် ချး 

ခဲ့ပါသည်။ 

 စက်မလက်မက ။ အ သးစား အိမ်တွင်းစက်မလက်မ လပ်ငန်းများအား မှတ်ပတင ်

ထတ် ပးလျက်ရှိ ပီး မှတ်ပတငထ်တ် ပး ပီးသည့် လပ်ငန်းများမှာ စပျစ်ဝိင်လပင်န်း၊ ြမင်းဆ ိ

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း၊ ပရိ ဘာဂနှင့် သစ်သီးစ ဖျာ်ရည်လပ်ငန်း၊ ဗျူတီလင်းဝငိ ်

လပ်ငန်း၊ လနး်ဆန်း အာင် သစ်သီးစ၊ ဝိင်နှင့် ဖျာ်ရည်လပ်ငန်း၊ ရမက်မန်း ဝိင်လပင်နး်၊ 

ဆီကိတ်လပ်ငန်းနှင့် မန ့်ဖတ်လပ်ငန်းများ ြဖစ်ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း မီးလင်း သာ ကျးရွာများ 

တိးတက်လာ ရးက ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ကျးရွာ ပါင်း ၄၇ ရွာကိ အသစ်ထပ်မ မီးလင်း စ 

နိင်ခ့ဲပါသည်။ ကျးရွာများကိ မီးလင်း ရး ဆာင်ရွက်ရာတွင် မီးလင်း ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၃၆၆ 

ရွာ ရှိ ပီး ကျးရွာများ မီးလင်း ရးအတွက် ဒီဇယ်စွမ်းအင်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ စပါးခွစွမ်းအငြ်ဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ ဆိလာစမ်ွးအင်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ဘိင်အိဂက်စ်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ အ သးစား 

ရအား လပ်စစ်စမ်ွးအင်ြဖင့် လည်း ကာင်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးနှင့် 

ကူးသန်းသွားလာ ရး တိးတက် ကာင်းမွန်ရန်အတွက် ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာနမှ နိင်င တာ ်

ဘတ်ဂျက်ြဖင့် က လး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း၊ ဟားခါး-ဂန ့် ဂါလမ်း၊ ဟားခါး-မတူပီလမး်၊ 

မင်းတပ်-မတူပီလမ်း၊ သိငး်ငင်-တီးတိန်လမ်း၊ တီးတိန-်တွန်းဇန်-ကျီခါးလမ်း၊ တီးတိန်-ရိဒ်လမ်း၊ 

ပခက္က ူ- ပါက်- ကျာက်ထ-မင်းတပ်လမ်း၊ ဂန ့် ဂါ-အိက်ကားလမ်း၊ ကျာက် တာ်-ပလက်ဝ 

လမ်း၊ ဟားခါး-ထန်တလန-်ဆာဆီ ချာက်လမ်း၊ ကန်ပက်လက်-မင်းတပ်လမ်း၊ ရှာတလိင်း- 

လိ တာလမ်းနှင့် တီးတိန် မို တ့ွင်းလမ်းများကိ တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။  

  ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်ြဖင့် မတူပီ-ပလက်ဝလမ်း၊ ဟားခါး-မတူပီလမ်း၊ လာငး်ရှည်- 

ကျင် ဒွးလမ်း၊ ကနပ်က်လက်-မင်းတပလ်မ်း၊ ဖလမ်း-ရိဒ ် လမ်း၊ ထန်တလန်-လလဲလမ်း၊ 



157 
 

ထန်တလန်-နှာရှိန-် ရဇွာ-မတူပီလမ်း၊ က လး-နတ် ချာင်း-ဖလမ်းလမ်း၊ ဖိဝ့က်- ထတ်လင ်

လမ်း၊  ဖလမ်း မို ့ ရှာင်ကွင်းလမ်း၊ လာင်းရှည်-ကျင် ဒွး လမ်း၊ မတူပီ-ပလက်ဝလမ်း၊ 

ရှာတလိင်း-လိ တာလမ်း၊ ဂန ့် ဂါ-အိက္က ားလမ်း၊ ဟားခါး-ထန်တလန-် ဆာဆီ ချာက်လမး်၊ 

တီးတိန ် မို တ့ွင်းလမ်း၊ မင်းတပ် မိုတ့င်ွးလမ်းများကိ ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန် အာင် 

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်ကန်အထ ိ  ြပည်သူ ့

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငနး်မှ ြပည် ထာင်စလမ်းများအတွက် ငွလး ငွရင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း 

ရန်ပ ငွ ကျပ် ၁၈၀၂၅.၄ သန်း သးစွဲထားပါသည်။  

 လမး်ပန်းဆက်သွယ်မ တိးတက် ကာင်းမွန်လာ ရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်း ရး 

နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန၏ ပ့ပိးမနှင့် လူမဖွ ဖ့ို း ရး ထာက်ပ့ ငွ၊ ကျးလက် ဒသ 

ဖွ ဖိ့ုး ရးနှင့် ဆင်းရဲမ လျာ့ချ ရး ရန်ပ ငွတိြ့ဖင့် ကျးရွာချင်းဆကလ်မး်များ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ 

ချာင်းကူးတတားများ တည် ဆာက်ြခင်း လပ်ငနး်များကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 
  

 သာက်သး ရရရှိ ရး။  မို ြ့ပ/ ကျးလက် နြပည်သူများ သန ့ရှ်ငး် သာ သာက်သး ရ 

ရရိှ ရးအတွက် ရရှိနိင်သမ သာ ရအရင်းအြမစ်ထွက်ရိှရာ နရာ ဒသများတွင ် ရဖမ်း၊ 

ရစကန်များ တည် ဆာက်၍ ၄င်းကန်များမှတစ်ဆင့် ရပိက်လိင်းများ သွယ်တန်းကာ ရမတီာ 

များ တပ်ဆင်၍ မို ြ့ပ ကျးလက ် ရ ပး ဝမများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်တွင် ကျးလကဖွ် ဖိ့ုး ရးဦးစီးဌာန အစီအစဉ်ြဖင့် ကျးရွာ ပါင်း ၃၀ ရွာနှင့် 

ြပည်နယ်အစိးရ ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ကျးရာွ ပါင်း ၇ ရွာကိ သာက်သး ရ ရရှိ ရးအတွက ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ကန်သွယ်မက ။ ဒသထွက်ကန်များကိ စစ်ကိငး်တိင်း ဒသကီး၊ မ ကွးတိင်း 

ဒသကီးနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချ ပီး၊ မန္တ လး-ဂန် ့ ဂါ-ဟားခါးလမ်း၊   

က လး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း၊ က လး-တီးတိန်လမ်း၊ ပခက္က ူ-မင်းတပ်လမ်းများြဖင့် ဒသ 

တွင်း ကနစ်ည်များ ြဖန်ြ့ဖူး ပးခဲ့ပါသည်။ ြပည်မမှ ကန်စည်များကိ ချင်းြပည်နယ်ရှိ ရိ ခါဒါရ်  

နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမတှဆင့် အိန္ဒယနိင်င၊ မီဇိရမ်ြပည်နယ်နင့်ှ ကူးသန်း ရာင်းဝယ်လျက် 

ရှိ သာ်လည်း မိးရာသီ သွားလာ ရး ခက်ခဲသြဖင် ့  နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး ကန်စည်စီးဆင်းမ 

ကန် ့ကာ သာ ကာင့်  လက်ရှိအ ြခအ နတွင် များစွာဖွ ဖ့ို းမ မရိှ ကာင်း  တွရ့ှိရပါသည်။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ နှစ်ကန်တွင်  စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင ်အ ကာင ်

အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ မာ်မှန်းပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် ဆာက်လပ်မက နှင့် ဆက်သွယ် ရး 
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က များမှာ စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီစာွ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန ့မှ်န်းပါ  

သည်။ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ် တွင ်နှစအ်လိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၃,၂၃၅,၂၅၁.၀ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၃.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
 

ပ  (၆-၅)   စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ 

(၆)လပတ်တင်ွ နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ် ၁,၈၁၅,၇၁၉.၄ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၅၆.၁ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၆.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၈၈၇,၅၄၁.၄ သနး် အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၉.၅ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၆၅၁,၁၈၁.၇ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၅.၄ ရာခိင်နနး် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှစိက်ဧက ၅၇၉၃၇၂၄ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လ 

ကျပ်သန်း 



159 
 

ပတ်အတွင်း စစကိ်င်း၊ မရွာ၊ ရဘိခရိင်များတွင် ငွချည် ၆ စြပကွက် ဧက ၇၅ ဧက၊ မျိုးသန် ့

စိက်နိင်သည့် စစ ပါငး် ဧက ၇၆၃၇၃ ဧက စိက်ပျို း နိင်ခဲ့ပါသည်။  

လမး်၊ တတားများ အသစ်တည် ဆာက်ြခင်း၊ အဆင့် ြမင့်တင်ြခင်း။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း လမ်းြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း အတက်ွ 

ကျပ် ၂၈၈၀၀.၀ သန်းနှင့် တတားြပင်ဆင် အဆင့်ြမင့်တင် ဆာက်လပ်ြခင်းအတွက ် ကျပ ်

၂၆၀၃.၆ သန်း ကန်ကျခ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နာဂ ဒသ၏ ဆင် သ-လဟယ်လမ်းနှင့် 

ရှင် ဗွယန-်နန်ယွန်း-ပန် ဆာင် လမ်းအားတစ်နစ်ှပတ်လး မာ် တာယ်ာဉ်များ သွားလာနိင်ရန ်

အတွက် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

လပ်စစ်သွယ်တန်းထတ်လပ်မနှင့် ြဖန်ြ့ဖူး ပး ရးလပ်ငနး်။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်

ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး လပ်ငန်းအ နြဖင် ့ စစ်ကိင်း မိုတွ့င် 

၄၀၀ ဗိလိ့င်းကွန်ကရစတ်ိင်များ အစားထိးလဲလှယြ်ခင်းလပ်ငန်း၊ ချာင်းဦး မိုတွ့င် ကွန်ကရစ် 

တိင်များ အစားထိးလဲလှယ်ြခင်းလပ်ငန်း၊ ကဗီွ အခဲွရ ၁ ရ၊ ၁၁ ကဗီွ လိင်းတည် ဆာက်ြခင်း၊ 

ဆားလင်းကးီ မို  ့၃၃/၁၁ ကဗွီ (၅)အမ်ဗီွ အခဲွရ၊ ၃၃ ကဗွီ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ကနီ မိုတွ့င ်၁၁ 

ကဗွီလိင်း၊ ၂၀၀ ကဗီွ အခဲွရ တည် ဆာက်ြခငး်၊ မရွာ မို န့ယ် အလတွင ်၃၃/၁၁ ကဗီွ (၁၀) 

အမ်ဗွီ အခွဲရ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရဘိ မို တ့ွင် ခွဲရတည် ဆာက်ြခင်း၊ ရဦး မိုတွ့င်ခဲွရ ၃ ရ 

တည် ဆာက်ြခင်း စသည့်လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ရရရှိ ရးလပ်ငန်းများတိးချဲ ြ့ခင်း၊ အသစ်တည် ဆာက်ြခင်း။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊  

စိက်ပျို း ြမ ၁၅၀၀ ဧက အကျိုးသက် ရာက်မည့် အရာ တာ(်၂) လပ်စစ် ြမစ် ရတင် စီမကန်ိး 

ဆာင်ရက်ွလျက်ရိှရာ ပထမ(၆)လပတ်အတင်ွး ရ ပး ြမာင်းြပုြပင် ရးလပ်ငန်း ၇၄ 

ရာခိင်နန်း၊ စက်မလပ်ငန်း ၂၅ ရာခိင်နန်း နှင့် လပ်စစ်လပ်ငန်းပိင်း အ နြဖင့် ၁၀ ရာခိင်နန်း 

အထိ ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ပါသည်။ ဝက်လက် မိုန့ယ်၊ တပ်ရွာ လပ်စစ်ြမစ် ရတင် လပ်ငန်း 

အတွက် ရ ပး ြမာင်းြပုြပင် ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

ဆည် ရရရှိမတိးတက် ကာင်းမွန် ရး ဆာင်ရွက်မည့်အစအီစဉ်များ။၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ ် ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း ဆည် ရရရှိမ ကာငး်မွန် စ ရးအတွက် ြပည် ထာင်စ 

ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ရာဇ ဂိုလ် ရ လှာင်တမ ဘက်စစီမကိန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ လပ်ငန်း 

တစ်ခလး ပီးစီးမရာခိင်နန်းမှာ အကိုတည် ဆာက်မ ၄.၅၂ ရာခိင်နန်း၊ တမ ၃၂.၁၄ ရာခိင်နန်း ၊ 

ရအားလပ်စစ ် ၀.၀၄ ရာခိင်နန်း၊ ရပိလဲ ၁၄.၁ ရာခိင်နနး် နှင့် ဆည် ရ သာက် ၅.၀၂ 

ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။ 
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ဆက်သွယ် ရး လပ်ငန်းများ တိးချဲ ြ့ခငး်၊ အသစ် တည် ဆာက်ြခင်း။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ်တွင် တိင်း ဒသကီးအတွင်း တန်ဖိးနည်းဖန်းကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဧ ပီလမှစတင၍် ပထမ 

(၆) လပတ်အတွင်း ဖန်းလး ရ ၆၅၂၀၀ လး ရာင်းချ ပးခဲ့ပါသည်။  

  ပညာ ရးက ။ စစ်ကိင်း မို န့ယ်တွင ် သမဝါယမတက္က သိလ်နှင့် နည်းပညာ 

တက္က သိလ်တိကိ့ အဆင့်ြမင့်၍ စစ်ကိင်း ဝိဇ္ဇာသိပ္ပတက္က သိလ်ကိ ထပ်မဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မရွာ 

စီးပွား ရးတက္က သိလ်တွင် ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခန ့ခ်ွမဲ မဟာသင်တန်း (MPA)၊ စီးပွား ရး စီမ 

ခန ့ခဲွ်မမဟာသင်တနး်(MBA)တိက့ိ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျ လျက်ရှိပါသည်။ 

 ကျန်းမာ ရးက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆)လပတ်အတွင်း ကျန်းမာ ရး 

ဦးစီးဌာနအ နြဖင့်  ရဝန်းြပည့်ကမ္ပဏီမှ ခင်ဦး မို န့ယ်၊ တန ့ဆ်ည် မို န့ယ် နှင့် ကန ့်ဘလ ူ

မို န့ယ်တိတွ့င် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွဲ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ သစ္စာ တာင်ကမ္ပဏီမ ှ

ကန်းလှ မို န့ယ်၊ ကာလင်း မိုန့ယ်၊ ဝန်းသိ မို န့ယ်တိတ့ွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွ ဲ

ဆာက်လပ်ြခင်း၊ သာထကက်မ္ပဏီမှ ရဘိ မို န့ယ်၊ ဝက်လက် မို န့ယ်တိတ့ွင ် ကျးလက် 

ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ချင်းတွင်း  ငွဇင် ယာ်ကမ္ပဏီမ ှ စစ်ကိင်း မို န့ယ်၊ မရွာ 

မို န့ယ်တိတ့ွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွဲ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ Good Tow Side ကမ္ပဏီမ ှ

မရွာ မို န့ယ်တွင် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခဲွ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြမန်မာ့ ခတ် ကမ္ပဏီမ ှ

ကန ့ဘ်လ ူ တိက်နယ် ဆးရနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ဒါက်တာတင် အာင် ဆွ 

ကမ္ပဏီမ ှ တမူးခရိင ် ဆရာဝန်များ နအိမ် ဆာက်လပ်ြခင်း၊ မန္တ လးစွမ်းအား ကမ္ပဏီမ ှ

တိင်း ဒသကီး ကျန်းမာ ရးဦစးီဌာနမှူ းရး၊ ဧည့်ရိပ်သာ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ စာရာ မရိ အားမာန် 

နှင့် ရညီအစ်ကိများ ကမ္ပဏီမှ လရီှး မိုန့ယ် ဆးရ ရစင် ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ဇယျာ ဖိုး ကမ္ပဏီ 

မှ ခမး်ပတ်တိကန်ယ် ဆးရ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်းစသည့် တည် ဆာကြ်ခင်း 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ရ ပး ဝမည့်အစီအစဉ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ၊် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း နယ်စပ ်

ဒသနှင့် တိင်းရင်းသား ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာနနှင့် မို န့ယ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားမ ှ

ကျးလက ် သာက်သး ရ ရရိှ ရးအတွက် ရ ပး ရးလပ်ငန်း ၈၈ ခ အတွက ် ဆာင်ရွက်ရန ်

ပစ္စည်းများ စ ဆာင်းလျက်ရိှပါသည်။  

ကျးလက်မီးလင်း ရး။၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ် မီးလင်းရန် ကျန်ရိှ သာ ကျးရွာ 

၂၅၂၆ ရွာ၊ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၄၂.၁ ရာခိင်နန်းကိ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ဆက်လက ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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 စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၏ ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ 

လယယ်ာက တွင် တာင်သူအစီအစဉ်ြဖင့် ပလပ် ြမမ ှ ၆၁၂ ဧက၊ ြမရိင်းမှ ၂၆၉၃ ဧက၊ 

တာရိင်း ြမမ ှ ၇၂၅၃ ဧက၊ စစ ပါငး် ၁၀၅၅၈ ဧက ဖာ်ထတ ် စိက်ပျို းနိင်ခဲ့သည့်အတွက ်

လယ်ယာက အ နြဖင့် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်းပါသည်။  

 သီးနှများ လလွင့်ဆးရးမ လျာ့နည်း စ ရးအတက်ွ ရိတ်သိမ်း ခ လှစ့က်များက ိ

တိင်း ဒသကီး အစီအစဉ်ြဖင့် ဝယ်ယူ၍ မို န့ယ်များတွင် ရိတ်သိမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ 

ဆန်စက်၊ သစ်စက်များ တိးချဲ ့ ဆာက်လပြ်ခငး်၊ လပ်ငန်းသး စက်ကိရိယာများ တိးချဲ ရ့င်းနီှး 

ြမုပ်နှမများရိှြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပင်ိက တွင် မရွာစက်မဇန်မ ှ ရတနာမိးြမင့် စက္က ူထတ်လပ်ြခင်း၊ 

သီဟထွန်း သရည်ကျို စက်ရမှ လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ ထတ်လပ်ြခင်း၊ စစ်ကိင်း စက်မဇန် 

ဟွန်ဒါြမန်မာကမ္ပဏီမှ သစ်ပါးလာအမျိုးမျိုး ထတ်လပ်ြခင်း၊ က လး စက်မဇန်မှ ရနတွင်းတူး 

ကိရိယာများ ထတ်လပ်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။  

 ပိ ့ ဆာင် ရးက တွင် မာ် တာ်ယာဉ်များ အစားထိးလဲလှယ်မများ နှင့် မာ် တာ်ယာဉ ်

လိင်းသစ်များ တးိချဲ ့ ဆာင်ရွကြ်ခင်း၊ ဆက်သွယ် ရးက တွင် တန်ဖိးနည်း တယ်လီဖနး်များ 

ဆက်လက ်တိးချဲ ခ့ျထား ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အတွက ် နှစ်ကန်တွင ် စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည ် ဖာ်နင်ိမည်ဟ ခန်မ့ှန်းထားပါသည်။ 

 

 
 

 

တနသာရီတိင်း ဒသကီး 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင် ထတ်လပ်မနှင့ ်

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆) လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၆၂၇,၄၄၃.၄ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၂၆.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ   (၆-၆)  တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏  
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 

 တနသာရီတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင် ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ 

(၆) လပတ ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ်  ၁,၅၀၀,၆၀၃.၃ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၉၂.၂ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၃.၂ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊  ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၈၅၁,၅၂၃.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၇.၄ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ်  ၆၈၀,၃၃၅.၁ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၅.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း စစ ပါင်း 

စိက်ပျို း ပီးဧကမှာ ၁၄၁၇၀၈၃ ဧကြဖစ်ပါသည်။ ဆီအန်း ၃၆၂၃၄၂ ဧကနှင့့် ရာဘာ ၃၁၈၈၁၆ 

ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။  

 သားငါးက ။  သားငါးက တွင် ကမ်း ဝး ရယာဉ် ၁၀၀၂ စီး၊ ကမ်းနီး ရယာဉ် ၄၉၅၁ 

စီးနှင့် ငါးသယ် လှစီး ရ ၉၀ စီးြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အက်ဖ်အိဘီ ( မိတ်) 

စနစ်ြဖင့် စက်တင်ဘာလကန်အထိ ငါး၊ပစွန်တန်ချိန် ၅၉၅၅.၂၈ တင်ပိခ့ဲ့ရာ အ မရိကန် ဒ လာ 

၇.၆၅ သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 စွမ်းအင်က ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ရြဖူ မို ၌့ 

ရဲတခွန် ရန ြမ သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ထတ်လပ်မက ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ သဘာဝဓာတ် ငွ  ့

ကျပ်သန်း 
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ကဗ ပသန်း ၇၁၂၄၆ ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ ပီး ရနစမ်ိး(ကမ်းလွန)် အ နြဖင့် အ မရိကန ် စည ်

ထာင် ပါင်း ၁၇၆၇.၃၀၂ ထတ်လပ ် ဆာင်ရွက် နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သတ္တ ုက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ် ခဲမြဖူသတ္တ ု ၆၈၄ မက်ထရစ်တန ်

ထတ်လပ်ရန် ရည်မန်ှးထား ပီး ပထမ (၆) လပတ် အတွင်း ၃၁၂ မက်ထရစတ်န် ထတ်လပ် ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ထတ်လပ်မအသစ်အြဖစ် မင်းဂနီးစ်ဒိင် အာက်ဆိဒကိ်လည်း မက်ထရစတ်န် ၁၅၅၀ 

ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ မဟာဓာတ်အားလိင်းမ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိသည့် 

အတွက် တိင်း ဒသကီး လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး လပ်ငန်းပိင် ဒီဇယ်အင်ဂျင် အလး ၂၀၊ 

မို မ့းီလငး် ရး ကာ်မတီ၏ ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၈၆ လး၊ စစ ပါင်း ၁၀၆ လးြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား 

များ ြဖန ့ြ်ဖူး ပးလျက်ရိှရာ တိင်း ဒသကီးအတွင်း ဓာတ်အား လိအပ်ချက်အ နြဖင့ ် ၃၅.၉၁၂ 

မဂ္ဂါဝပ် ရှိသည့်အနက် ၁၄.၀၈၁ မဂ္ဂါဝပသ်ာ ထတလ်ပ် ြဖန ့ြ်ဖူး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျာက်မီး သွးသး လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး စက်ရစီမကိန်းကိ ကာ့ သာင်း မို ၊့ ရြပည်သာ 

စက်မဇန်အနီးတွင် သန်း ဖိုးသူ သတ္တ ုလပ်ငန်းကမ္ပဏီလီမိတက်မှ တပ်ဆင် အသးြပုမည့် 

စက်အင်အား (၈) မဂ္ဂါဝပြ်ဖင့် ခ မာက်ကီး မို န့ယ်ခွဲရှိ ကျးရွာများ၊ စက်မ လက်မလပ်ငန်း 

များသိ ့ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ သဂတ်လမ ှစတင်၍ ဓာတ်အားြဖန ့ြ်ဖူးနိင်ခ့ဲပါသည်။  

 ဆာက်လပ်မက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်အတွင်း 

ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမှ ြပည် ထာင်စလမ်းြဖစ် သာ ထားဝယ်- ရး- မိတ်လမ်း၊ မိတ်-

တနသာရီ-ဘတ်ြပင်း- ကာ့ သာင်းလမ်း ပ ရိှ လမ်း/တတားများ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ မိတ်-

တနသာရီလမ်း ပ ရိှ ချာင်းမွန်တတား၊ ရန်ကန-်မတိ ်လမ်း ပ ရိှ ကဲတတား၊ ပ လာ တတား၊ 

ပိ တာက်ငယ်တတား၊ ကညင် ချာင်းတတား၊ မိတ်တက္ကသိလ်အ ဆာက်အဦနှင့် ထားဝယ်ခရိင ်

အတွင်းရှိ ရး အ ဆာက်အဦများ၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်လပ်ငန်းများကိ တည် ဆာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆)လပတ ် အတွင်း ကန်းလမ်း 

ပိ ့ ဆာင် ရးတွင် ထားဝယ်- မိတ်- ကာ့ သာင်း ခရီးစဉ်ကိ ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ်များ ြပးဆွဲ 

လျက်ရိှပါသည်။ ရ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးတွင် ပဂ္ဂလိက အြမန် ရယာဉ်များနှင့် ြမန်မာ ့

ကယ်ငါးပွင့်သ ဘာလပ်ငန်းများမှလည်း  ြပးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာ့ လ ကာင်း လိင်းမ ှ

အပတ်စဉ် ကာသပ တးနှင့် တနဂ န ွ (၂) ရက် ြပးဆွဲ၍ ပဂ္ဂလိက လ ကာင်းလိင်း 

များြဖစ် သာ Air Mandalay, Air KBZ, Air Bagan, Asia Wings, Yangon Airways 

တိမ့ ှ နစ့ဉ ်ပျမ်းမအနည်းဆး ၁ စီးစီ ြပးဆဲွလျက ်ရိှပါသည။် 
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 တနသာရီတိင်း ဒသကီးအ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိနး် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

နိင်မမှာ သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက တွင ်ပဂ္ဂလိကပိင်က မှ ဂ ဒန် ကျာက် (အမည်သစ်) 

ထတ်လပ်မနှင် ့ စကာပူအ ြခစိက်ကမ္ပဏီပိင ် သဲတင်သ ဘာများမ ှ ပင်လယ်သဲ ထတ်လပ်မ 

ပိမိလာနိင်မည်ြဖစ် သာ ကာင့်ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက တင်ွ ပွင့်လင်းရာသီ ရာက်ရိှ ပီြဖစ်ပါသြဖင့် ြပည် ထာငစ် လမ်းမကီး 

ြဖစ် သာ ထားဝယ်- ရးလမ်း တည် ဆာက်ြခငး်၊ ထားဝယ် ခရိင် ရိှ ကလိန် အာင ် တတား၊ 

ရြဖူ တတား၊ တတားြဖူ တတားများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ခရိင်ချင်းဆက ်လမ်းများ၊ တတား 

များ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရး၊  ကျာင်း၊  ဝန်ထမ်း အိမရ်ာများ၊  သာသနိက အ ဆာက်အဦများ၊ 

ဆည် ြမာင်း ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများ၊ ရရရှိ ရးလပ်ငန်းများနှင့် နယ်စပ် ဒသ ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရး လပ်ငန်းများြဖစ်သည့် လမ်းတတား လပ်ငန်းများ၊ စာသင် ကျာင်းများ၊ 

စာကည့်တိက်များ၊ ကျးရွာ ရရရိှ ရး လပ်ငန်းများကိ တည် ဆာက် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည် 

ြဖစ်ပါသြဖင့် ရည်မှန်းချက်ကိြပည့်မီ ကျာ်လွန်နင်ိမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် ဈးနန်း များအရ ကျပ် ၂,၃၅၆,၈၄၈.၉ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၀.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ (၆-၇)  ပဲခးူတိင်း ဒသကးီ၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ (၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် ဈးနနး် များအရ ကျပ် ၁,၁၈၉,၇၂၄.၉ 

သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်း ချက်အ ပ  ၅၀.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး 

၁၁.၃ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ ခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမန်ှ ဈးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၁၄၉,၂၈၆.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၈.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရညမှ်န်းထားရာ ကျပ် ၁,၁၂၉,၀၉၀.၆ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၄.၆ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း စစ ပါင်း စိက်ပျို း ပီး 

ဧကမှာ ၃၅၉၈၆၃၄ ဧကြဖစ်ပါသည်။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးတွင် ယခနှစ် မိးရာသီ မိးရွာသွန်းမ 

ပမှန်ထက ်မိးရွာရက်နှင့် မိး ရချိန်လက်မ အနညး်ငယ်သာ ပိမိရွာသွန်းခ့ဲ၍ မိးစပါးများ စိက်ပျို းမ 

တွင် ပဲခူးခရိင၊် တာင်ငူခရိင်၊ ြပည်ခရိင်တိတွ့င ် ထိခိက်ြခင်းမရိှခဲ့ပါ။ သာယာဝတီခရိငတ်ငွ ်

ဧရာဝတီြမစ်နှင့် ြမစ်မခြမစ်တိ ့ ြမစ် ရတိးြခင်းတိ ့ ကာင့် မိးစပါးဧက ၃၇၄၂ ဧက ထိခိက်မ 

ရှိခဲ့ပါသည။် ကက် ပါင် စး စိက်ပျို းမ၌ စိက်ဧက ၃၁၄၃ ဧက တိးလာြခင်း နှင့် အ စးလှီးဧက 

များ၏ သက်တမ်းြပည့်မီလာြခင်းတိ ့ ကာင့် ရာဘာအထွက် တိးတက်လာပါသည်။ 

စက်မလကမ်က ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ် အတွင်း ပဂ္ဂလိကပိင် 

က တွင ် ဒသန္တရစက်မလက်မ လပ်ငန်းများမ ှ သာက် ရသန် ့ ထတ်လပ်မ၊ အထည်ချုပ ်

ကျပ်သန်း 
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လပ်ငန်းတွင် ရှင် ဆာင်း အထည်ချုပ်စက်ရနှင့်  ကယ်စင်ဝိင်း အထညခ်ျုပ ် စက်ရများမ ှ

ချုပ် ပီးအထည်ထတ်လပ်မများ တိးတက်လာခဲ့ပါ သည်။ ဂျပန် ဂါကလ်ကအိ်တ် စက်ရကိ 

၂၄.၉.၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် ဖွင့်လှစ်၍ လပ်သားများအား လပ်ငန်းခွင်သင်တန်း ပးလျက်ရှိရာ 

လက်ရိှ အ ြခအ နတွင ် ထတ်လပ်နိင်မ မရိှ သး သာ်လည်း လပ်ငန်းစတင် လညပ်တပ်ါက 

လပ်သား အင်အား ၂၅၀ ဦးအထ ိခန်ထ့ား၍ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ( ၆) လပတ်အတွင်း ကွန်ကရစ ်

လမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကျာက်လမ်း၊ ဂဝလမ်း၊ ြမလမ်းနှင့် တတားများစသည်ြဖင့် ဆာငရွ်က် 

ရာတွင် ကျပ ်၁၇၀၅.၅ သန်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ကျန်းမာ ရးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ ာနစ်ှ ၊ ပထမ(၆) လ ပတ် အတွင်း ပဲခူး မို ၊့ ကဝ၊ 

ဝါ၊  အတတွ်င်း၊   ရတာရှည် မို န့ယ်များတင်ွ ကျန်းမာ ရး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ်ြခင်း 

နှင့်  တိက်နယ် ဆးရ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ အတ်တွင်း၊ အတ်ဖိ၊ ရ တာင်၊ မင်းလှ မို န့ယ်များတွင ်

ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနများ တည် ဆာက်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လ ပတ်အတွင်း လယယ်ာ 

ကန်ထတ်လပ်မ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် မျို းသစ်စမ်းသပ်ကွက်များ တည် ထာင် ြခငး်၊ ဇန ်၈ 

ဇန် တွင ်မျို းသန်ဇ့န်တည် ထာင်ြခင်း၊ မွးြမူ ရးနှင့် သားငါးက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် 

က ဲ၊ နွားများကာကွယ် ဆးထိးြခင်း ၂၁ ကိမ်နင့်ှ ကျးလက် ဒသအ သးစား ကန်ထတ် 

လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတွက် အစအဖွဲ  ့ ၁၅ ဖွဲအ့ား လိင်စင်ချထား ပးခဲ့ ပီး 

အ သးစားနှင့် အလတ်စား SME လပင်န်းများအတွက် ငွထတ် ချး ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

 ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ   အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရာတွင် အဓိကကျ သာ လယ်ယာက ၏ ရည်မှနး်ချက်ြပည့်မီ စရန်အတွက် စပါး၊ 

မတ်ပဲ၊ ပဲတီစမ်ိးနှင့်ပဲအမျိုးမျိုး၊ အြခားသစ်သီးဝလများ၏ အထွက်နန်းပိမိ တိးတက် စ ရး 

အတွက် တွန်းအား ပး ဆာငရွ်က်ြခင်း၊ အ ထာက်အပ့ ပးြခင်းတိအ့ြပင် သာယာဝတီ ခရိင်တွင် 

ြမစ် ရတိး၍ ပျက်စီးသွား သာ စိက်ဧကများကိ အချိန်မီ ြပန်လည်စိက်ပျို းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက် 

ရန် လိအပ်မည ်ြဖစ်ပါသည်။   

 

 
 
 



167 
 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် မ ကွးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင် နှစ်အလိက် ဈးနန်း များအရ  ကျပ ်၂,၇၄၂,၆၆၃.၈ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၄.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှန်းထားပါသည်။  

 
ပ (၆-၈)   မ ကးွတိင်း ဒသကးီ၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 
 မ ကွးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လ 

ပတ်တွင ် နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ  ကျပ် ၂,၀၉၉,၅၉၃.၄ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၆.၆ ရာခိငန်န်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၁၁.၀ ရာခင်ိနန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် ဈးနန်းများအရ  ကျပ် ၂,၃၉၀,၃၂၅.၈ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၀ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ရန ်ရညမှ်န်းထားရာ ကျပ ်၁,၈၆၉,၄၈၃.၅ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၆.၃ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

လယ်ယာက ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင် ၆၂၂၁၉၂၇ ဧက 

စိက်ပျို း ပီးြဖစ်ပါသည်။ လယ်ယာ ြမ မှတ်ပတင်ြခင်း လပင်နး်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁) 

ရက်မှ စတင်၍  ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ပထမ(၆)ပတ်တွင ်  ၇၀ ရာခင်ိနန်း   ဆာငရွ်က် 

ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည။် မျိုးသန်မ့ျိုးပွား စ့ ၃၄၀၄ တင်း၊ ပလဲသွယ် စပ်မျို း စပါး ၂၁၀၀၀ ကီလိ၊ 

ကျပ်သန်း 
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ထတ်လပ ်ပွားများနိင်ရန်   ရည်မှန်းထားခဲ့သည့် အတိင်း ဆာင်ရွက် နိင်ခ့ဲပါသည်။ ပထမ(၆) 

ပတ်တွင ် လယ်ယာသး စက်ကိရိယာထွန်စက်  စီး ရ  ၃၀၅  စီး ရာင်းချ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။ 

ြမယာ ြပုြပင် ရး၊ ထွန်ယက် ရးလပ်ငနး် အ နြဖင် ့  ၁၂၃၄၈ ဧက ထွန်ယက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သားငါးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ၊ပထမ (၆)လပတ်တွင် ငါးလပင်နး် 

ဦးစီးဌာန မှ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ငါးမျို းစိက်ထည့်ြခင်း၊ ဆည်၊ တမ၊ ကန်၊ ဂရမ်အင်းများ၊ 

စပါးခင်းများအတွင်း ငါးမျိုးစိက်ထည့်ြခင်းနှင့် ငါးရစ်သန်ကာလြဖစ် သာ မလ နှာင်းပိင်းမ ှ

ဇူလိင်လကန်အထိ ငါးမဖမ်းဆီးရန် အဆိပ်ချငါးဖမ်းြခင်း၊ ဘက်ထရ ီ ရှာ့တိက ်ငါးဖမ်းဆီးြခင်း 

များ မြပုလပ်ရန ် ကီးကပ် ဆာင်ရွက်လျက ် ရိှပါသည်။  ကီးအကီးဝဆည်အတွင်း တစ်ပိင ်

တစ်နိင် ငါးသား ပါက်စခန်း တည် ဆာက်ြခင်း စတတ္တ ရာ မို န့ယ် သဲဆည် ကျးရာွ 

ငါးကန်ထတ် သ/မအသင်း ဖွဲ စ့ည်းြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင်  

ကျာက်မီး သွး ထတ်လပ်သည့် ပဂ္ဂလိကပိင ်ကမ္ပဏီ ၂ ခ တိး၍ စစ ပါင်း  ကမ္ပဏီ  ၆ ခ ြဖင့် 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 စက်မလကမ်က ။   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်၊ပထမ(၆)လ ပတ်ကန်အထိ  ရန ချာင်း 

စက်မဇန်နှင့် ပခက္က ူစက်မဇန်၊ ဇန်(၂)ဇန် အပါအဝင် စက်မ ကီးကပ် ရးနှင့် စစ် ဆး ရး 

ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ထား သာ လပ်ငန်းဦး ရ စစ ပါင်း ၂၆၆၆ ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တန်ဖိး 

ကျပ် ၂၀၄၈၃.၁၈၆ သန်း၊ အ မရိကန် ဒ လာ ၀.၂၃၂ သန်းြဖင့် တိးတက် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။    

လပ်စစ်မီးရရှိ ရး။ လပ်စစ်မီးြပည့်ဝစွာ ရရိှ ရးအတွက ် ဒသအတွင်းရိှ ြမစ် ချာင်းများ 

၏ အရင်းအြမစ် ပ  အ ြခခ၍ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရိှရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်

ဂန် ့ ဂါခရိင် ဂန် ့ ဂါ မို တွ့င် (၁၁) ကဗီွ လိင်းများအားလး တိင်ထူ ပီး ြဖစ၍် လပ်ငန်း၏ ၁၀ 

ရာခိင်နန်းခန် ့ ပီးစီး ပီးြဖစ်ပါသည်။ (၁၁/၀.၄) ကဗွီ ခဲွရတည် ဆာက် ြခင်းလပ်ငန်းများမှာ 

Transformer ၅ လး ရာက်ရိှ ပီး လပ်ငနး်၏ ၁၅ ရာခိင်နန်း ဆာင်ရွက် ပီးြဖစ်သည်။  

ကျးလက်မီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)ပတ်အထိ  မးီလငး်ရန် 

ကျန်ရှိသည့်  ကျးရွာ ၂၀၈၇ ရွာ၊ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၄၃.၅ရာခိင်နန်းကိ ဆာင်ရွက် နိင်ခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကျန်းမာ ရး။   ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ  ့ (JICA) 

အစအီစဉ်ြဖင့် ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာန(၃၁)ခ၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရး ဌာနခွဲ၁ခတိက့ိ  

ဂျပန်ယန်း င ွ၁၂၅၆ သန်း အ ထာက်အပ ့ြဖင့် ဆာက်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ 
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ဆက်သွယ် ရးက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် အာ်တိ 

တယ်လီဖန်း ၈၁ လး၊ Mobile (GSM + CDMA) ၁၂၃၃၅၀ လး တိးချဲ တ့ပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

ခရီးသွားလပ်ငန်းများဖွ ဖ့ိုး ရး။ မ ကွးတိင်း ဒသကီးအတွင်း ဟိတယ် ၆ လး၊ 

တည်းခိရိပသ်ာ ၉၆ လးြဖင့် ခရီးသွားဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။    

မို ့ြပဖွ ဖ့ိုး ရးနှင့် အိးအိမ်က ဖွ ဖ့ိုး ရး ။     မ ကွး မို  ့ မို ရွ့ာနှင့် အိးအိမ်ဖွ ဖ့ို း ရး 

ဦးစီးဌာနပိင် ြပည် တာ်သာအိမ်ရာ စခန်းတွင် တိင်း ဒသကီး  ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ၄ ခန်းတဲွ ၂ ထပ ်

အ ဆာက်အဦ  ၂  လး၊ ၂ ခန်းတဲွ ၂ ထပ် အ ဆာက်အဦ၁ လး၊ ၄ ခန်းတဲွ ၂ ထပ် အ ဆာက်အဦ 

၁ လး၊ ၆ခန်းတွဲ ၂ ထပ် အ ဆာက်အဦ ၂ လးတိကိ့ ပထမ(၆)လပတ်တွင်စတင် ဆာက်လပ် 

လျက် ရိှပါသည်။ 

မ ကွးတိင်း ဒသကီးအ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နှစ်ကန်တွင ် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ြပည့်မီ ကျာ်လွန် အာင် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ ခန ့မ်န်ှးထားပါသည်။

 လယယ်ာက တွင် မိးစပါးသီးနှ သည ် မိးရွာသွန်းမ နာက်ကျြခင်း၊ မိး ရချိန် 

နည်းပါးြခင်းတိ ့ ကာင့ ် စိက်ပျို းချိန် နာက်ကျခ့ဲရသြဖင့် စိက်ဧက မြပည့်မီသည့်အတွက ်

စစ ပါင်းစိက်ဧက ြပည့်မီ ရးအတွက် ဆာင်းသီးနှကိ တိးတက်စိက်ပျိုးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မိး ရချိန် နည်းပါး၍ ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များတွင် ရဝင် ရာက်မနည်းပါးသြဖင် ့ နစွပါး 

စိက်ပျို းရန် ရလ လာက်စွာ မြဖန ့် ဝနိင်သည့်အတွက ် အစားထိးသီးနှအြဖစ် တွက် ြခကိက် 

သည့် ပဲသီးနှများကိ အစားထိး စိက်ပျိုးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆာင်းသီးနှများြဖစ် သာ  

ဆာင်းနှမ်း၊ ဆာင်း ြမပ၊ဲ နကာ၊ မတ်ပဲ၊ ကလားပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ဘိကိတ်၊ ပဲလွန်း၊ ပဲစဉ်းင၊ 

ပဲကီးတိက့ိ ပိမိတိးတက် စိက်ပျိုးနိငပ်ါက ရညမှ်န်းချက်အ ပ  ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်း 

ပါသည်။   

 သားငါးက တွင် ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်း၌ တစ်နိင်တစ်ပိင ် ဆိတ် မးွြမူ ရး လပ်ငန်းများ 

နိစ့ားနွား မွးြမူ ရး လပ်ငန်းများ ပိမိတိးတက် မွးြမူရန်စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း တိ ့ ကာင့် 

လည်း ကာင်း၊ ငါး မွးြမူ ရးလပ်ငန်းတွင ် ဧရာမင်း သမဝါယမအသင်း က့ဲသိ ့ သာ အသင်း 

အဖဲွမ့ျား ကာင့်လည်း ကာင်း၊ အသားထတ်လပ်မ၊ ငါးထတ်လပ်မများ ပိမိထွက်ရှိလာနိင်ပါ 

သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  ြပည့်မီ နိင်မည်ဟ ခန ့်မှန်းပါသည်။   

 ငှားရမ်းခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက ၏ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် 

ရး ြမန်ဆန် ချာ မွ  ့လာသည်နှင့်အမ  ြပည်တွင်းြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သညမ်ျားပိမ ိလာ ရာက် 

နိင်မည်ဟ မာ်မှန်း၍ မ ကွး မိုတွ့င ် နန်းထိက်သူ ဟိတယ်သစ် တည် ဆာက်ြခင်း၊ ပွင့်လင်း 

ရာသီ၌ ရစက် တာ် ဘရားပွဲ တာ်၊ ခရီးသွားဧည့်သည်များ  လာ ရာက် လ့လာရန် နရာများ 
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ြဖစ်သည့် ဗိဿနိး မို ့ ဟာင်း၊ ကွ ့ ချာင်း ခတပ်၊ မင်းလှ ခတပ်၊ စ လ ရပစ် ကျာင်းသိ ့ ပိမိ 

လာ ရာက်နိင်ရန ် စီမထားရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ရည်မှနး်ချက ်

အ ပ  ြပည့်မ ီနိင်မည်ဟ ခန ့်မှန်းပါသည်။  
  
 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၃,၀၅၄,၉၇၅.၂ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၉.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန ်ရည်မှနး်ထားပါသည်။  

 
ပ  (၆-၉)  မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 

 
 မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) 

လပတ်တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၂,၀၈၈,၉၄၅.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၈.၄ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၃.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲ 

ခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၇၆၄,၅၀၂.၃ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖ ရန်နှင့် ၇.၀ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၉၇၇,၉၂၉.၁ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၅.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

ကျပ်သန်း 
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 လယ်ယာက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစီရင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါငး် သီးနှ 

စိက်ဧက ၃၈၁၄၂၁၉ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ(၆)လပတ်အထိ လယ်ယာက တွင်  

မိးစပါး ပလဲသွယ် အထူးအထွက်တိးမျို းကိ ၂၁၅၅ ဧက၊ မ နာသခ ၂၁၉၇၀၅ ဧက၊ ရသွယ်ရင် 

၄၁၇၃၉ ဧက၊ ရဆငး်လးသွယ် အထူးအထွက် ကာင်းမျိုးကိ ၆၁၃၈ ဧကနှင့် အြခားမျိုးများ 

အပါအဝင် မိးစပါး ၄၅၆၈၈၀ ဧက စိက်ပျို းထားပါသည။်  

 သားငါးက ။ ကျးလက် ဒသ တိင်းရင်းကက ် မွးြမူမဖွ ဖ့ို း ရးအ နြဖင့် စြပ 

တိင်းရငး်ကက် မျို းထိန်းမျိုးပွားြခက ိ ညာင်ဦး မိုန့ယ်တွင် ထူ ထာင် မွးြမူြခင်း၊ 

တိင်းရငး်ကက်၊ ဥစားကက်များအား တိးချဲ ့ မးွြမူနိင်ြခင်း ကာင့် အသားထတ်လပ်မ၊ ဥ 

ထတ်လပ်မ တိးတက်လာြခင်း၊ က ဲနိ ့ နွားနိန့ှင့် က ဲနွားထွက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်မနှင့် 

ငါးထတ်လပ်မများလညး် တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

စက်မလကမ်က ။    မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ြမင်းြခခရိင် ြမင်းြခ မို န့ယ်တွင ်

ဧရာဝတီြမစ ် ဆီမီးခဆိပ်ကမ်းကိ Royal Hi-Tech Group ကမ္ပဏီမ ှ မှတ်ပတင် ပးီ မတည ်

ရင်းနီှး ငွ အ မရိကန် ဒ လာ ၃၁.၁ သန်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ကျပ် ၄၈၄၀၀ သန်းြဖင့် ်

ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ြမင်းြခခရိင် မို သ့ာတွင် ခတ်မစီကမ်ဥယျာဉ ် (Industrial Park) 

စီမကိန်းကိ ြမ ၁၀၇၃၄ ဧကတွင် လျာထား ဖာ် ဆာင် ပီး စြပစက်မ မို ့ တာ်တစ်ခ ပ ပါက် 

ရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ။    ရ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ၊ ခသွဲပ် ရာရာသတ္တ ုရိငး်၊ 
ကျာက်မီး သွး၊ ထး ကျာက် နှင့် ခ နာက်စိမ်းများ ထတ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ အမှတ်(၁) 
သတ္တ ုတွင်းလပ်ငန်း အ နြဖင့် ကးနီ၊ ခ နာက်စိမ်း၊ သွပ်သတ္တ ုများကိ ဦးစား ပး 
ထတ်လပ်လျက်ရိှပါသည်။ပထမ(၆)လပတ်ကန်ထိအမှတ(်၁)စက်မဝန် ကီးဌာန ြမင်းြခသမဏိ 
စက်ရမှ သမဏိတး ၅၈၆၃.၄၂ မက်ထရစ်တန် ထတ်လပနိ်င်ခ့ဲပါသည်။ 
 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။  ပထမ(၆)လ ပတ်ကန်ထိ ကျးလက်မီးလင်း ရးအ နြဖင့် 
မီးလငး် ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၂၁၂၂ ရွာရှိပါသည်။ ၎င်းရွာများတွင်ယခင ် မီးလင်း ပီး ကျးရာွ 
၁၅၃၁ ရွာ၊ တိငး် ဒသကီး အစီအစဉ်အ နြဖင့် မီးလငး် ပီး ၃၈၅ ရွာ၊ ကိယ့်အားကိယ်ကိး 
အစီအစဉ်ြဖင့်မီးလင်း ပီး ၂၀၆ ရွာ တိ ့ပါဝင်ပါသည်။  
 ဆာက်လပ်မက ။     ဒသအလိက်ဖွ ဖ့ို းမဆိငရ်ာ လပ်ငန်းများကိ အ ဆာက်အဦ 
အထူးအဖွဲ (့၆)မှမန္တ လး မိုတ့ွင ်အိးအိမ် ၁ ခနး်တဲွ ၈ ထပ်တိက်(ဓာတ် လှကားပါ) ဆာက်လပ် 
ြခင်း၊ ညာင်ဦးခရိင်၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိင်နှင့် ြမင်းြခခရိင်တိတ့ွင် ဆးရဝန်ထမ်း အိမ်ရာများ 
ဆာက်လပ်ြခင်း၊ စာကည့်တိက် ဆာက်လပ်မများနှင့် ညာင်ဦးတွင ် ခရိင်အင်ဂျင်နီယာမှူ းရး  
ြပင်ဆင်မများအတွက ် ကျပ် ၈၁၆၉.၄ သနး် သးစွဲခဲ့ပါသည်။ လမ်း ဖာက်လပ်မတွင ် မန္တ လး-
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ချာင်းဝန်းလမ်းပိင်း၊ ရန်ကင်း တာင ် - စက်မ တက္က သိလ်- ရတခွန် တာင်လမ်းပိင်းတိအ့ား 
ြမသား ဘာင်ဖိ ့ ကိတ်ြခင်း၊ ကျာက်ရိးစ ီ ြမကာ နရြပုလပ်ြခင်း၊ ကတ္တရာလမး်သား 
တိးချဲ ြ့ခင်း၊ မန္တ လး-တ ကာင်း- ဗန်း မာ် ြမစ်ကးီနား မဟာဗျူဟာလမ်းပိင်း ကတ္တရာခင်းရန ်
ရပိတ်လာ လာင်းြခင်းနှင့် မန္တ လး- မိးကတ် လမ်းပိင်း၊ ရတနာသိဃ တတားချဉ်းကပ် 
လမ်းအား ကျာက်စီ ရ ြမာင်း တည် ဆာက်ြခင်း၊ မိတ္ထ လီာခရိင် အတွင်း ရ ဝ-သဖန်း ချာငး် 
လမ်းပင်ိးတွင် ကျာက် ချာလမ်းခင်းြခင်း၊ ကတ္တရာလမ်း အဆင့်သိ ့ တိးြမင့် ဆာင်ရွက် 
လျက်ရိှပါသည်။ 

တတားတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းတွင် ရန်ကန်-ြပည်-မန္တ လးလမ်း ပ ရှိ စွန်းလွန်း 
တတား၊ မို သ့ာ-ငါန်းဇွန်-စစ်ကိင်း လမး် ပ ရိှ သစသ်ားတတား၊ ထွနး်သာ ချာင်း ရ ကျာ် 
တတားနှင့် ရွာသစ် ရ ကျာ်တတားများအား သကူကွန်ကရစ် တတားအြဖစ်လည်း ကာငး်၊ 
ြပင်စာ- ရ ချာင်းလမ်း ပ တွင်သကူကွန်ကရစ်တတား(၃)စင်း၊ဒဌဝတီတတား ဆာက်လပ ်
ြခင်းများနှင့် ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ့ို း ရးအတွက် ကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖာက်လပ်လျက် 
ရိှပါသည်။  

 ငွ ရး ကး ရးက ။ က မ္ဘာဇဘဏ်၊ သမဝါယမဘဏ်၊ အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွ ဖ့ိုး ရး 

ဘဏ်ခွဲအသစ ်ဖွင့်လှစ်နိငြ်ခင်းနှင့် ငွ ကးကိင်တွယ်သးစွဲမ လျာ့ချ ရးအတွက ်ချက်လက်မှတ ်

များ အသးြပု ငွ ပး ချြခင်းနှင့် ငွ ပး ချကဒ်များ Myanmar Payment Union Card သးစွဲ 

မကိ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ ATM နှင် ့POS များတွင ် ငွများ ထတ်ယူသးစွဲလျက်ရှိပါသည်။  

 မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ နှစ်ကန်ခန်မှ့န်း ြခ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မမှာ ြပည့်မီ 

အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းမရှိဟ ခန်မ့ှန်းရပါသည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၏ လယယ်ာက  

စိက်ပျို းသီးနှများမှာ မိး ကာင်း သာက် သီးနှများြဖစ် ပီး ယခနှစ်မိးရာသီတွင် မိးရွာသွန်း 

ရက်မှာ စစ ပါငး်ရက်(၅၀)ခန်သ့ာရှိ ပီး မိး ရချိန်မှာလည်း များစာွ လျာ့နည်းသည့် အတွက်သီးနှ 

များ စိက်ပျို းထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခငး် ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ သတ္တ ုက တွင် သပတ်ိကျင်း 

ြမငလျင် ကာင့် ရထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်းနှင့် သမဏိထတ်လပ်မတွင်လည်း စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင ်ထတ်လပ်နိင်မ မရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

မွန်ြပည်နယ် 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် မွန်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး 

ကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၁,၁၇၄,၁၅၈.၃ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၁၁.၂ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  
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ပ (၆-၁၀)  မနွြ်ပညန်ယ၏် 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 
အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 မွန်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့ ် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆)လပတ်တွင ်

နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ ် ၇၁၆,၆၄၀.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရညမှ်န်းချက်အ ပ  

၆၁.၀ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၅.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊  ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၁,၀၆၆,၉၂၃.၁ သန်း အ ကာင ်

အထည် ဖ ရန်နှင့် ၉.၁ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၆၇၁,၃၈၂.၄ သန်း 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၅.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၁၆၁၈၈၁၄ ဧက စက်ိပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ စပါးမျိုးကဲွများြဖစ် သာ မ နာသခ၊ 

ပ ဆန်း ဘးကား၊ ဆင်းသွယ်လတ်စ သာ မျို း ကာင်း မျိုးသန ့်များကိ စိက်ပျိုးခ့ဲပါသည်။ 

ြပည်ပပိက့န်အတွက်   အ ရးပါ သာ စက်မကန်ကမ်းသီးနှြဖစ်သည့် ကက် ပါင် စးသည် အ စး 

ြခစ်ချိန်၌ မိးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းြခင်း ကာင့် ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက အထွက်နန်းများ 

လျာ့နည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါ သည်။  

 စက်မလကမ်က ။   ပထမ(၆)လပတ်အထိ နိင်ငပိင်စက်ရ ၉ ခ အနက် ဘီးလင်း 

အရက်ပျစက်ရ၊ စစ် တာင်းစက္က ူစက်နှင့် ဘးီလင်းသကား စက်ရတိကိ့ ပဂ္ဂလိကသိလ့ဲ ြပာင်း 

လပ်ကိင်ခဲ့ပါသည်။ သထတာယာစက်ရ၊ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးယာဉ် တည် ဆာက်ြပုြပင်ြခင်းနှင့် 

အြခား အ သးစား ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းများမှကန်ပစ္စည်းများ ပိမိထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

ကျပ်သန်း 
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 ဆာက်လပ်မက ။    နိင်ငပိင်အခန်းတွင ် ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမှ ခါဇာ 

မို န့ယ်ခွဲတွင် ရး - က လာ ့ - ခါဇာလမး် ၊ ကျို က်ထိ မို န့ယ်တွင် သဲြဖူ ချာင်း - တာင်စွန်း 

လမ်း ၊ ဘီးလင်း မိုန့ယ်တွင် နှင်းပလဲ- ရ လှ-လိပ်ခးလမ်းများ ကတ္တရာလမ်း သစ်ခင်းြခင်း ၊ 

ဆည် ြမာင်း တာတမများ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်းမှ ဆည် ြမာင်းဦးစီးဌာန၏ ချာင်း ကာ၊ 

ြမာင်း ကာများ၊ တာတမများ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမး်ြခင်း လပ်ငန်းများ၊ တူး ြမာင်းများ ြပန်လည ်

တူး ဖာ်ြခငး်၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းမှ ပါင် မို န့ယ်တွင် ထန်းပင် ချာင်ကီးရွာတွင်း လမ်းခင်းြခင်း၊ 

မတ္တ မ - ပသမ်ိကွင်း - ဇင်းဘာလမ်း ြပုြပင်ြခင်း၊ ကျို က်မ ရာ မို န့ယ်တွင ် ခ နာင် ကျးရွာ 

ကတ္တရာလမ်းခင်းြခင်း၊ ဘရားကန်း- ဘိန်း ဗျာလမ်း ကျာက် ချာခင်းြခင်း၊ ပါ လာ-က တာ 

ရွာချင်းဆက် တတားများတည် ဆာက်ြခင်း၊ နအိမ်အ ဆာက်အဦများ ဆာက်လပ်ြခင်းနှင့်  

ြပုြပင်ြခင်း လပ်ငန်းများ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည ်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ဒသဖွ ဖ့ိုး တိးတက်လာသည်နှင့်အမ  ကားလမ်းနှင့် တတားများ 

တိးတက် ကာင်းမွန်လာြခင်း ကာင့် ခရီးသည်နှင့် ကန်စည်ပိ ့ ဆာင်မ ပိမအိား ကာင်းလာ ပီး 

ခရီးသည်နှင့် ကန်စည်တင်ယာဉ်များ တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိက ပိ ့ ဆာင် ရးတွင် မာ်လမို င ်

မို န့ယ် အ ြခြပု၍ ြပည်နယ် ကျာ်မန်ှလနင့်ှ ဟိင်းလတ ် ၄၀ လိင်း၊ ြပည်နယ် တွငး်၂၃ လိင်း၊ 

မိုတ့င်ွး ၈ လိင်းတိြ့ဖင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက ။ မာ်လမိုင် မိုတ့ွင ် ရိးမဘဏ်၊ ချာင်းဆမိုတ့ွင် က မ္ဘာဇ 

ဘဏ်နှင့် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းဘဏ်၊ မဒမို န့ှင့် သထမိုတိ့တ့ွင ်ဧရာဝတီဘဏ်ခဲွ ၁  ခ စ ီ

ြဖင့် စစ ပါင်းဘဏ်ခွဲ  ၅  ခ  ထပ်မဖွင့်လှစ်နိင်ပါသည်။   

 ကျန်းမာ ရး။  ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွမ ှ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနအြဖစ် 

တိးြမင့်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ ရး မို န့ယ် ကဗျာ ကီး ကျးရွာ၊ ဘီးလင်း မို န့ယ ် အဝင်းကီး 

ကျးရွာ၊ ကျို က်မ ရာ မို န့ယ် ကာ့ပ နာ ကျးရွာများတွင ် ဆာင်ရွက်နင်ိခ့ဲ ပီး၊ ရး မို န့ယ် 

ကွမ်ဒူး ကျးရွာတွင် ကျးလက ်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ အသစ် ဆာက်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

  ကျးရွာမီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တင်ွ    အ သးစား၊  ဒီဇယ်၊  

ဆိလာ၊ စပါးခွ၊ န ရာင်ြခည ်စသည့်နည်းတိြ့ဖင့် ကျးရွာ ပါင်း ၁၄ ရွာ မးီလင်းရန ် ဆာငရွ်က် 

နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

မွန်ြပည်နယ်၏ပထမ(၆)လပတ ် စီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ သးသပ်ရာတွင ်

စက်မက ၊ ဆာက်လပ်မက ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးက များသည် နှစက်န်တွင ် ရညမှ်န်းချက်က ိ

ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မှ်န်းရပါသည်။ 
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 စက်မလက်မက တွင ် ရာဘာထတ်လပမ်တိးတက်လာြခင်း၊ မို န့ယ်များအတွင်း 

ဆန်ကိတ်ခွဲလပ်ငန်းများ အဆင့်ြမင့်တင ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဝပ် ရှာ ့လပ်ငန်း၊ တွင်ခ လပ်ငန်းများ 

ပိမိတိးတက်လာြခင်း ကာင့် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်မည် ဟခန်မ့ှန်းရပါ သည။်  

 ဆာက်လပ်မက တင်ွ ရး မို န့ယ်၊ ပါင် မိုန့ယ်၊ ကျိုက်မ ရာ မို န့ယ်တွင် လမ်း 

တတားများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ကျို က်မ ရာ မို န့ယ်တွင ် ကျာင်းများ ဆာက်လပ်ြခငး်၊ 

သြဖူဇရပ် မို န့ယ်တွင ်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကအခန်းမှ ချာင်းဆ မိုန့ယ်၊ 

ကျို က်မ ရာ မို န့ယ်၊ မဒမို န့ယ်တိတွ့င် ကျးရွာချင်းဆက်လမး် ဖာက်လပ်ြခင်းနှင့် နအိမ ်

အ ဆာက်အဦများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြပုြပင်မများ ကာင့ ် နှစ်ကန်တွင် ရည်မှန်းချက်ကိ 

ြပည်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မှ်န်းပါ သည။် 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက  ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် ဒသ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာသည်နှင့်အမ  

မာ် တာ်ကားလမ်းနှင့် တတားများလည်း ကာငး်မွနလ်ာ ပီး ခရီးသွားလာမ ပိမဖွိ ဖိ့ုး တိးတက ်

လာပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ ရာက်ရှိလာ ပ ီ ြဖစ်၍ ကျိုက်ထီးရိး စတီ တာ်၊ စက်စဲ ကမ်း ြခနှင့် 

ကျို က္ခမီဘရားများသိလ့ည်း ဘရားဖူးများ ပိမိလာ ရာက်နိင်မည်ဟ မာ်မှန်း ြခင်း ကာင့် 

ရည်မှန်းချက်ကိြပည်မီနိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်းပါ သည်။ 
 
 

ရခိင်ြပည်နယ် 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ ရခိင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနင့်ှဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိးကိပထမ(၆)လပတ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၁,၃၉၈,၉၄၄.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၄၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
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ပ (၆-၁၁)  ရခိင်ြပည်နယ်၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 
 ရခိင်ြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးကိပထမ(၆)လပတ် တွင် 

နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၆၉၄,၉၅၇.၄ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့် ရည်မှန်းချက်အ ပ  

၄၉.၇ ရာခိင်နနး် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၆.၄ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။  

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၉၅၇,၁၅၉.၄ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၆.၂ ရာခိင်နနး် တိးတက်ရန ် ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၆၂၅,၁၇၉.၁ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၄.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲ ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၁၃၁၆၂၆၆ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာက ထတ်လပ်မ တိးတက်ရန ်

အတွက် စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန မ ှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း မျိုးစပါး 

မျို းကွဲအလိက် ခတ်မီသိပ္ပနည်းကျ စိက်ပျိုးနည်းစနစ်ြဖင့် အထူးအထွက်တိးစပါး မျိုး ကာင်း 

မျိုးသန ့မ်ျား စစ ပါင်း ၁၁၁၁၈၃၅ ဧက စိက်ပျို း ခ့ဲပါသည်။ 

 သားငါးက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ကမ်းနီး 

ကမ်း ဝး ငါးဖမ်းလပ်ငန်းများမှ ငါးပစွန်ထတ်လပ်မမှာ ပိဿာ ထာင် ပါင်း ၈၁၇၉၁ ထတ်လပ ်

နိင်ခ့ဲပါသည်။  

ကျပ်သန်း 
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 သစ် တာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆) လပတ်အတွင်း ကန်း၊ ထင်း၊ 

မီး သွး ထတ်လပ်မများ တိးတက်ခဲ့ြခင်း ကာင့်  ြဖစ်ပါသည်။ 

 စွမ်းအင်က ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ( ၆ )လပတ် အတွင်း ရသဘာဝ 

ဓာတ် ငွ  ့တူး ဖာ် ရးလပ်ငန်းမ ှသဘာဝဓာတ် ငွ  ့ကဗ ပ ၁၈၅၆ သန်း ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်အထ ိ

မီးလငး် ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၁၂၁၂ ရွာ ရှိ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကျးရွာ မီးလင်း ရးအတွက် ကျးရွာပိင် 

ဒီဇယ်စွမး်အင်များြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စပါးခွ စွမ်းအင်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဇီဝဓာတ် ငွစ့မ်ွးအား 

ြဖင့်လည်း ကာင်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက ။   ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)ပတ်အထိ ဆာက်လပ် ရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ြပည် ထာငစ်ဘတဂ်ျက်ြဖင့် ရန်ကန်- ကျာက်ြဖူလမ်း၊ အမး်-ပဒဲ ကာ- 

မအီလမ်း၊ ငသိင်း ချာင်း-ဂွလမ်း၊ ြမပ-ကသာလမ်း-ကပိင်လမ်း၊ ကျာက် တာ်-ပလက်ဝလမ်း၊ 

မင်းဘူး-အမ်း-စစ် တွ မို တွ့င်းလမ်းများကိ တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ ြပည်နယ် ဘတ်ဂျက်ြဖင့် ပန်း တာငး်- တာင်ကတ်လမ်း၊ သတွဲ-ဂွလမ်း၊ ကျာက်ြဖူ-

မင်းြပင်- ရမ်း ဗဲလမ်း၊ ရမ်း ဗဲ- အာင်လှြပင်-ပိန္နဲ တာင်လမ်း၊ မာန် အာင ် ကန်းပတ်လမ်း၊ 

ဘူးသီး တာင်- မာင် တာ လမ်း၊ ပ ားကန်း-ရ သ့ တာင်လမ်း၊ ပါက် တာ-မငး်ြပားလမ်း၊ 

ြမပ-မင်းြပားလမ်းတိတွ့င် ကတ္တရာလမ်းအဆင် ့ ြမင့်တင်ြခငး်၊ ကျာက် ချာလမ်းများအြဖစ် 

တိးြမင့်တည် ဆာက်ြခင်း၊ ရးြခစည်းရိးများ ြပုြပင်ြခင်း၊ ရးြခဝန်းအတွင်း ကတ္တရာလမ်း 

ခင်းြခင်းများ၊ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရများ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ကျးရာွချငး် ဆက်လမ်း 

များ ဖာက်လပ်ြခင်းနှင့် အြခားတည် ဆာက်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

သာက်သး ရရရှိ ရး။ ပထမ(၆)လပတ်အထ ိ ရခိင်ြပည်နယ်၏ မို ့ြပနှင့် ကျးလက် 

ဒသများတွင ် သာက်သး ရရရှိ ရး လပ်ငန်းများကိ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျား၊ နယ်စပ် 

ဒသနှင့် တိင်းရငး်သားလူမျိုးများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီးဌာနနှင့် ဆည် ြမာင်း ဦးစီးဌာနတိမ့ှ 

ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိရာ စစ် တွခရိင်တွင် စက် ရတွင်း ၄ တွင်း၊ တွင်းတိမ် ၁၅၂ တွင်း၊ 

မိး ရ လှာင်ကန်  ၃၁၃၇ ကန်၊ လက်တူးတွင်း ၅၂၉ တွင်းရိှ ပးီ၊ မာင် တာခရိင်တွင ်တွင်းတိမ ်

၃၉၈၃ တွငး်၊ မိး ရ လှာင်ကန ် ၁၃၅၅ ကန်၊ လက်တူးတွင်း ၃၀၂ တွင်းရှိ ပီး၊ 

ကျာက်ြဖူခရိင်တွင ်တွင်းတိမ ်၇၅ တွင်း ၊ မိး ရ လှာင်ကန ်၄၅၃ကန်၊ လက်တူး တွင်း ၃၈၃၆ 

တွင်းရှိ ပီး၊ သတဲွခရိငတွ်င် တွင်းတိမ် ၄၂၀ တွငး်၊ မိး ရ လှာင်ကန် ၈၂ ကန်၊ လက်တူးတငွး်  

၆၂၇၉ တွငး် ကျးရွာ ပါင်း ၂၆၁၄၆ ရွာတိအ့ား သာက်သး ရ ရရိှ ရးကိ ဆာင်ရွက် 

ပးနိင်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ နှစ်ကန်တွင ် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ြခင်းမရိှ ကာင်း သးသပ် တွရိှ့ရပါသည။် အဓိကအားြဖင့် စွမ်းအင ်

က တွင်၂၀၁၃−၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နှစ်စဉ်စီမကိန်း ရးဆွဲချိန်တွင ် တစ်နှစ်ပတ်လး ထတ်လပ ်

နိင်မည်ဟ ခန ့မ်ှန်း ရးဆွဲခဲ့ သာ်လည်း “ ရ” သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ စီမကိန်းသည် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 

ဇူလိင်မှသာ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း ကာင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ လျာ့နည်းရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  
 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၆,၂၀၃,၅၆၇.၀ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၂.၁ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရညမှ်န်းထားပါသည်။  

 

ပ (၆-၁၂)  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ရန်ကနတိ်င်း ဒသ ကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) 

လပတ် တွင် နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၄,၆၂၂,၀၀၀.၆ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၇၄.၅ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၁၅.၆ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါ သည။်  

ကျပ်သန်း 
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 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများ အရ ကျပ် ၅,၅၃၉,၇၂၅.၁ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၀ ရာခင်ိနန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၄,၁၇၅,၉၅၅.၅ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ၆.၀ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါ သည်။ 

 လယ်ယာက ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ အစရီင်ခသည့် ကာလတွင ် စစ ပါင်း 

သီးနှ စိက်ဧက ၁,၄၅၅,၉၅၀ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ မိးစပါးရာသီတွင် အထွက် ကာင်း 

မျို း စ့ထတ် စိက်ကွက်များ စိက်ပျို းရာ မျိုးသန် ့ စြပရွာနှင့် ကမ္ပဏီများမ ှ ၁,၉၂၂ ဧက၊ 

အကျိုး ဆာင ် တာင်သူများမှ ၂၉,၅၅၀ ဧက စိက်ပျို း ပီးစးီခဲ့ပါသည်။ မျိုးသန်ြ့ခများမှ စပါး 

မျိုး ကာင်းမျိုးသန်မ့ျားကိ ၂၄၀ ဧက စိက်ပျိုး ပီးစီးခ့ဲပါသည်။ ကျးရွာ ၈၅၁ ရွာတွင ်

တာင်သူနည်းပညာ ပး သငတ်န်းများ ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ ပီး တာင်သူများစိက်ပျို း ရး လပ်ငန်းများ 

အဆင် ြပ စရန်အတွက ် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ ရာဘာစိက်ဧက၄၀,၈၂၉ တွင် အ စးလှီးဧက 

၈,၆၂၁ရိှပါသည်။ ရာသီဥတ ကာင်းမွန်ြခင်း ကာင့် ကာ့မှူး၊ တိက်ကီးနှင့် လှည်းကူး မို န့ယ်ရိှ 

ရာဘာြခများမှ ရာဘာများ အထွက်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါ သည။်  

 စွမ်းအင်က  ။ တိက်ကီး မို န့ယ် အ ဖျာက် ရန သဘာဝဓာတ် ငွတ့ွင်းမှ  သဘာဝ 

ဓာတ် ငွန့ှင့်  ဘူးသွင်းဓာတ် ငွ မ့ျား ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။  

 စက်မလက်မက  ။    စက်မ၀န်ကီး ဌာန အာက်ရှ ိ  နိင်ငပိင် စက်ရ အလပ်ရ ၁၇၄ ရ 

အနက ် ပဂ္ဂလိကသိ ့ ရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ အကျိုးတူဖက်စပ်ြပုြခင်းများ ကာင့် နိင်ငပိင် 

စက်ရ ၇၄ ရသာ ကျန်ရှိပါသည်။ ပဂ္ဂလိက စက်မလပ်ငန်းများ မှတ်ပတင်နိင် ရးကိ ဆာင်ရွက်  

လျက် ရိှပါသည်။ 

အထူးစီးပွား ရးဇန်။ သလီဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် ဖွ ဖ့ို းမစမီကိနး်အတွက် ပတ်၀န်းကျင် 

ထိခိက်မ စိစစ်ြခင်း (Environment Impact Assessment- EIA) ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက  ။ လှာ်ကား၌ဓာတ် ငွတ့ပ်ဆင်မအတွက်ပထမအဆင့် ၉၀%၊  

ရွာမ၌ တည် ဆာကမ် ၉၀ %၊ ရွာမ၌ ထိင်းနိင်င EGAT နှင် ့ဓာတ် ငွသ့းတည် ဆာက်မ ၄၅%၊ 

သာ ကတ၌ တည် ဆာက်မ ၈၀ %၊ အလ၌ ဓာတ် ငွသ့းအတွက် စက် ၂ လး တပ်ဆင်နိင် 

ခဲ့ပါသည်။   

 ဆာက်လပ်မက  ။  ကျးလက် မို ့ြပကွန်ယက် ဆက်သွယ်မ တိးြမင့်နိင် ရးနှင့် မို ြ့ပရှိ 

လမ်း၊ တတားများ  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးတိအ့တွက် စည်ပငသ်ာယာ ြပင်ပ မိုန့ယ်များတွင ်

စည်ပငသ်ာယာ ရး အဖွဲ မ့ျားမှ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ (၆) 

လပတ်တွင် မဂလာ တာင်ညွန ့် မို န့ယ် ရြမယာ(၂) အဆင့်ြမင့့််အိမ်ရာစီမကိန်း၊ လမး်မ တာ် 

မို န့ယ် အဆင့်ြမင့််အိမ်ရာ စီမကိန်း၊ ဒဂ မို န့ယ် ဗိလ်ရာညွန ့လ်မ်း Pent House စီမကိန်း၊ 
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ဒဂ မိုသ့စ် ြမာက်ပိငး် ဗိလ်ဗထူး အိမ်ရာစီမကိန်း၊ ဗိလမ်င်း ရာင်အိမ်ရာစီမကိန်း၊ 

ဒဂ မိုသ့စ် တာင်ပိင်း ဧရာဝဏ်အိမ်ရာ စီမကိန်း၊ ဒဂမို သ့စ်အ ရှ ပ့ိင်း မင်းရဲ ကျာ်စွာအိမ်ရာ 

စီမကိန်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။ စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွ မှ့ လမး်တတား ၈၇ ခ၊ 

အ ဆာက်အဦ ၃ ခ တည် ဆာက်ခ့ဲပါ သည။်  

 ပိ ့ ဆာင် ရး က  ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် ၊ ပထမ( ၆) လပတ်တွင ် အငှားယာဉ ်

၄၁၅၃၃ စီး၊ လိင်း ပါင်းစ ဘတ်စ်ကား ၆၂၉၅ စီး၊ အ ဝး ြပး ၂၈၆၁ စီး၊ ကို /ပိ ့ယာဉ် ၆၂၁ စီး၊ 

လပ်ငန်းသးယာဉ် ၂၁၆၇၀ စီး၊ ၅ တန်အထက် ကန်တင်ယာဉ် ၂၁၂၁၆ စီး၊ ၅ တန် အာက ်

၁၇၁၂၉ စီး ြဖင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင ်

အခန်းမှ လ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ၊ အငာှးယာဉ်၊ အ ဝး ြပး ကားလပ်ငန်း၊ 

လပ်ငန်းသးယာဉ်၊ ကန်တင်ကားလပ်ငန်းများ တိးတက် ဆာင်ရွကနိ်င်ခဲ့ပါသည်။  

 ပညာ ရး။ အမတ်ှ(၃)အ ြခခပညာဦးစီးဌာနအ နြဖင့် ပထမ(၆)လပတ်တွင် တွ တး 

မို န့ယ် ကျာင်း ၁၆ ကျာငး်၌ အန္တရာယ်ရိှ ကျာင်း ပါင်း ၁၁ ကျာင်း၊ ဥပဓိရပ် မ ကာင်း 

သာ ကျာင်း ၃ ကျာင်း၊ ကျာင်းသားဦး ရ အရ တိးချဲ ့ ကျာင်း ၂ ကျာငး် ဆာက်လပ ်

ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း ကျာင်းများအနက် အန္တရာယ်ရှိ ကျာင်း ၁၀ ကျာင်း၊ ကျာင်းသားဦး ရ အရ 

တိးချဲ ့ ကျာင်း ၂ ကျာင်း၊ ဥပဓိရပ်မ ကာင်း သာ ကျာင်း ၂ ကျာင်းမှာ ဆာင်ရွက် ပီးစီး ပီ 

ြဖစ်ပါသည်။  

 ကျန်းမာ ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆)လပတ်၌ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာန 

၂ ခ၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ၉ ခ တိးချဲ  ့နိင်ခဲ့သြဖင့် ကျးလက် ကျန်းမာ ရးဌာန ၇၉ ခ၊ 

ကျးလက ်ကျန်းမာ ရးဌာနခဲွ ၄၀၇ ခ ရိှပါသည်။  ကတင် ၁၀၀ တိင်းရင်း ဆးရတွင် အတွင်း 

လူနာ ၆၈၃ ဦး၊ ြပင်ပလူနာ ၉၇၀၇ ဦး ကသ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။   

 ရ ပး ဝ ရးနှင့် သာက်သး ရဖူလ ရး။ မို ြ့ပ ရ ပး ရးနှင့် ကျးလက် ရရရိှ ရး 

တိအ့တွက ် ရန်ကန် မို ့ တာ ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားမ ှ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ မ ှ နစ့ဉ်ြဖန် ့ ဝ 

သည့် ရပမာဏမှာ ဂျိုးြဖူကန် မှ ရဂါလန် ၂၇ သနး်၊ လှာ်ကားကန်မ ှ ရဂါလန ်၁၄ သန်း၊ 

ဖူး ကီး ရ လှာင်ကန်မှ ရဂါလန် ၅၄ သနး်၊ ရန်ကန် မို ့ တာ် ရ ပး ဝ ရး(ငမိးရိပ်)မ ှ ရဂါလန် 

၄၅ သန်း၊ အဝီစိစက် ရတွင်းမှ ရဂါလန် ၁၆ သနး်၊ ၎င်းအြပင် ရ ပး ဝ ရး စခန်းများမ ှ

တစ် န ့ ရဂါလန ် ၄ သန်း၊ စစ ပါင်း ရဂါလန ် ၁၆၀ သန်း တိကိ့ နစ့ဉ်ြဖန် ့ ဝ ပးလျက ်

ရိှပါသည်။  

 မီးလင်း ရး။ နိင်င တာ်အ နြဖင့် မးီလင်း ရးအတွက် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အစီရင်ခ 

သည့် ကာလတွင် ကျးရာွ ပါင်း ၅၁၃ ရွာ မီးလင်း ပီး ြဖစ်ပါသည်။  
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 ငှားရမ်းခနှင့်အြခား၀န် ဆာင်မ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ( ၆) လပတ်တွင ်

လပ်ငန်းလိင်စင်ခွန်၊ တည်းခိခန်း လိင်စင်ခွန်၊ ဘာ်ဒါ ဆာင်လပ်ငန်းလိင်စင်၊ မာ် တာ် 

ယာဉ်ြဖင့်လှည့်လည ် ရာင်းချခင့်ွလိင်စင်၊ ကိယ်ပိင် ဈးလိင်စင်၊ အ နှးယာဉ ် (ဆိက်ကား) 

လိင်စင်များအငှားချထားြခင်း၊ အ နှးယာဉနှ်င့် ပတ်သက်သည့် လပ်ငန်းများ၊ City Taxi 

လပ်ငန်းနှင့် ြမာက်ဥက္ကလာပမို န့ယ ်ခန်းမ၊ ဒဂမို သ့စ် ( တာင်ပိင်း) မို န့ယ်ခန်းမ၊ ဒဂ မိုသ့စ် 

( ြမာက်ပိင်း) မို န့ယ်ခန်းမတိန့ှင့် ဆိင်/ ြမ ငှားရမ်းခ စသည့်လပ်ငန်းများမှ အခွန်အခရ ငွများ  

တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   

 ရန်ကနတိ်င်း ဒသကီး၏ နှစ်ကန ် ခန်မ့ှန်း ြခ အ ကာင်အထည် ဖာနိ်င်မမှာ ြပည့်မ ီ

မည်ဟ ခန်မ့ှန်းနိင်ပါသည်။ အ ကာင်းအရင်းများမှာ  မိးရာသီ ရကီးနစ်ြမုပ်မမ ှ ကင်းလွတ် 

ခဲ့သြဖင့် လယယ်ာက တွင် လျာထားချက် ြပည့်မီနိင်ြခင်း၊ မိး နှာင်း ရာသီတွင် အချိန်အခါ 

မဟတ် ရွာသွန်းသည့်မိး ကာင့် သီးနှများ လလွင့်ဆးရးမ လျာ့နည်း စ ရးအတွက ်

ရိတသိ်မး် ခ လှစ့က်များကိ တိင်း ဒသကီး အစိးရအစီအစဉ်ြဖင့် ၀ယ်ယူ၍ မို န့ယ်များတွင ်

ရိတ်သိမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ သီလဝါ အထူးစီးပွား ရးဇန ် စီမကိန်း ြမ နရာများတွင ်

တစ်ရာသ ီ စိက်ပျို းခွင့်ြပုြခင်း၊ သးခွ မို န့ယ်တွင ် ယခင်က ရငန်၀င်သည့် နရာများ၌ 

ရငန်တား တာများ ြပုလပ်၍ ဧက ၁၀၀၀ တိးချဲ ၍့ စပါး စိက်ပျို းြခင်းများ၊ ကာ့မှူ း မို န့ယ်၊ 

ငှက် အာ်စမ်း ဆကလပ ် ရာဘာြခအား ပဂ္ဂလိကသိ ့ အငှားချ၍ ရင်းနှီး ြမုပ်နှမြပုြခင်း၊ 

ကန် တာ် ကီး ရချိုငါးဥယျာဉ်က ိပဂ္ဂလိကသိ ့အငှားချ၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြပုြခင်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနှစ ်ပထမ (၆) လပတ်တွင် ကမ္ပဏီများ မှတ်ပတင်သည့် အ ရအတွက်သည် ၂၂၆၂ အထိ 

ရှိခဲ့သြဖင့် ကမ္ပဏီဖွဲ စ့ည်းသည့် အ ရအတွက် တိးတက်လာြခင်းနှင့် ရငး်နှီးြမုပ်နှမ 

တိးတက်လာြခင်း၊  ရဂတိင်နှင့် ဘရင့် နာင် ခး ကျာ်တတားများ တည် ဆာက် ပီးစီး၍ 

ဖွင့်လစ်ှမည် ြဖစ်ြခငး်၊  ဆန်စက်များတိးချဲ  ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ သစ်စက်များတွင် လပ်ငနး်သး 

စက်ကိရိယာများ တိးချဲ  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများရိှြခင်း ၊ မာ် တာ်ယာဉ်များ အစားထိး လဲလှယ်မ 

များနှင့်  မာ် တာ်ယာဉ် လိင်းသစ်တိးချဲ မ့များရှိြခင်း၊ ဘဏ်လပ်ငန်းတွင် ပဂ္ဂလိက ဘဏ်ခဲွများ 

တိးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်မများ၊ ဆရာ/ဆရာမများအား တိးချဲ ခ့န်ထ့ားြခင်း၊ တန်ဖိးနည်း တယ်လီဖန်းများ 

ဆက်လက်ချထား ပးမများ ရှိသြဖင့်  နှစ်ကန်ခန်မ့ှန်း ြခ ြပည့်မီနိင်မည်ဟ ခန်မှ့န်း ပါသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ ်
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိး 

ကိ ပထမ (၆) လပတ် တွင ် နှစ်အလိက် စျးနန်း များအရ ကျပ် ၁,၉၅၀,၈၂၄.၈ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နင့်ှ ၈.၉ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရညမှ်န်းထားပါသည်။  
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ပ (၆-၁၃)  ရှမ်းြပညန်ယ်၏ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 ရမ်ှးြပည်နယ်၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် ပထမ(၆)လပတ ်

တွင် နှစ်အလိက် စျးနနး်များအရ ကျပ ် ၁,၁၉၂,၇၇၂.၀ သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရည်မှန်းချက ်

အ ပ  ၆၁.၁ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ခ့ဲ ပီး ၇.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၁,၇၆၁,၇၀၂.၂ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၆.၁ ရာခိင်နန်းတိးတက်ရန်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ် ၁,၁၂၂,၃၇၈.၉ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၃.၉ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အစီရင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၃၄၈၈၀၅၃ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ မိးသီးနှများ မိးရွာသွန်းမ နာက်ကျ၍ စိက်ပျို း၊ 

ရိတ်သိမ်းမ နာက်ကျြခင်း၊ မိး နှာင်းပိင်းတွင် အဆက်မြပတ် ရွာသွန်းမ ကာင့် ရလမး်မိးမ 

ခရသြဖင့် နွစပါး၊ ပဲပတ်စသည့် သီးနှအချို  ့ ထွက်ရှိမသည ် ယခင်နှစ် အလားတူကာလထက ် 

လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။  

 စက်မလက်မက ။ လယ်ယာထွက်ကန်နှင့် သစ်သီးဝလများအား တာရှည်ခရန်နှင့် 

အရညအ် သွးမီ စား သာက်ကန်အြဖစ် ထိန်းသိမ်းနိင်ရန်အတွက် တာင်ကီး မို န့ယ်တငွ် 

Myanmar Belle Manufacture Co.ltd မှ ဂ ဖီထပ ်အ ြခာက်ခစက်ရ၊ ဟဲဟိး မို တွ့င် ြမနဒီ 

ြပာင်းဖူးအ ြခာက်ခ စက်ရ၊ထး ကျာက် ထွက်ရိှသည့် ပင် လာင်း မို န့ယ်တွင ်ဘိလပ် ြမ စက်ရ 

ကျပ်သန်း 
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၂ ရနှင့် ထူးကွန်ကရစ်မီးတိင် ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းတိကိ့ တည် ဆာက်နိင်ခဲ့ ပီး ကန်ပစ္စည်း 

များကိ ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။  

 ရမ်ှးြပည်နယ် တာင်ပိင်း အးသာယာစက်မဇန် တွင်ပတ္တ ြမား နဂါးသနှင့် သမဏိ စက်ရ 

တည် ထာင် ပီး လပ်ငန်းများ လည်ပတ် လပ်ကိင်လျက်ရှိပါသည်။ စက်မ ကီးကပ် ရးနှင့် 

စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနတွင်လပ်ငန်း ကးီ ၁၇၅ ခ၊ လပ်ငန်းလတ် ၃၅၆ ခ၊ လပ်ငန်းငယ် ၃၀၂၂ခ ၊ 

စစ ပါင်း စက်မလပ်ငန်း ပါင်း ၃၅၅၃ ခ မှတ်ပတင်နိင်ခဲ့ ပီးကျပ် ၃၇၇၆၈.၅ သန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှခဲ့ပါသည်။  

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ရှမ်းြပည်နယ(် တာင်ပိင်း) တာင်ကီးခရိင်တွင် ကျးရွာ ၈ 

ရွာကိ ဒီဇယ်စနစ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း) သီ ပါ မို န့ယ် မန်မန်ွး ခး 

ကျးရွာနှင့် ပန် မို င်း ကျးရွာ တိတွ့င ် ဆိလာစနစ ် ြဖင့်လည်း ကာငး်၊ မူဆယ် ခရငိ် 

ဟိ မာ လာ့ခွမ ် ကျးရွာအပ်စ နှင့် နမ့်ဖတ်ကာ ကျးရွာတိတ့ွင် တရတ်နင်ိင ၁၁ ကဗီွ 

ဓာတ်အားလိင်းမ ှဓာတ်အားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ လာက်ကိင်ခရိင် ကျးရွာ ၇ ရွာတွင ်ကိယ်အား 

ကိယ်ကိး ဓာတ်အားခွဲစက်ရ၊ ကျးရွာ ၂ ရွာတွင်အ သးစား ရအားြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ကျးရွာ 

၁၅ ရွာကိ စပါးခွဓာတ်အား ပးစက် ၂၉ ခြဖင့်လည်း ကာင်း ကျးလက ် မးီလင်း ရး 

ဆာင်ရွက်လျက်  ရိှပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ပဂ္ဂလိကပိင ် လ ကာင်းလိင်း တိးချဲ ့ ြပးဆဲွနိင်ခဲ့ြခင်းနှင့် 

မာ် တာ်ယာဉ်လိင်းသစ် ၂၀ ကျာ် တိးချဲ  ့ ြပးဆွဲလျက် ရိှပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်

အစတွင် ရှမ်းြပည်နယ် ( တာင်ပိင်း) ၌ သးဘီးဆင်ိကယ် စီး ရ ၄၈၆ စီး ြဖင့် ကန်စည် 

ပိ ့ ဆာင်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွကလ်ျက် ရှိပါသည်။ 

 သာက်သး ရရရှိ ရး။ ရှမ်းြပည်နယ ် စည်ပင်သာယာ ရးမှ ဘ ာနှစ်အတငွး် 

ရ ပး ရး လပ်ငန်းများကိ ကျးလက်တွင ်အဝီစိ ရတွင်းတူး ဖာ်ြခငး် ၄ ခ၊ လက်တူးတွင်း ၁၄ 

ခ၊ ရကန် အဆင်ြ့မင့် ၇ ခ၊ စိမ့်စမး် ရသွယ် ၁၇ ခ၊ အြခား ၇ ခ စစ ပါင်း ၄၉ ခ ကိ 

လည်း ကာင်း၊  မို ့ြပတွင် အဝီစိ ရတွင်း တူး ဖာ်ြခင်း ၅ ခ၊ တွင်းတိမ ် ၁ ခ၊ လက်တူးတွငး် ၁၄ 

ခ၊ ရကန ်အဆင့်ြမင့် ၂ ခ၊ အြခား ၃၀ ခ စစ ပါငး် ၅၂ ခကိ လညး် ကာင်း  သာက်သး ရ 

ရရှိရန ် ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ခရီးသွားက ။     အင်ကင်းကန်း ကျးရွာအနီးရိှ အင်း လး အ ရှ ကိ့ုးဝိင်းမှ ြမ 

ဧရိယာ ၆၂၂ ဧကကိ ဟိတယ်ဇန်အြဖစ် ဖာ်ထတ်ကာ ဟိတယ် ၁၄ လး တည် ဆာက်လျက ်

ရိှပါသည်။   
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 ရှမ်းြပည်နယ်၏ ပထမ(၆)လပတ် စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မအရ ရည်မှန်းချက ်

ြပည့်မီ စရန် ပါဝင်မအများဆးြဖစ် သာ လယယ်ာက နင့်ှ စက်မလက်မက တိ၏့ အ ကာင် 

အထည် ဖာ်မ အနည်းငယ် လျာ့နည်းနိင် ကာင်း ခန်မ့ှန်းရပါသည်။  

 လယယ်ာက တွင် မိး ခါင်ြခင်း၊ ရလမး်မိးြခင်းတိ ့ ကာင့် မိးစပါး၊ အ စ့ထတ် ြပာင်း၊ 

နှမ်း၊ ပဲပတ် စိက်ဧကများ ထိခိက်ပျက်စီး ပီး အထွက်လျာထားချက ် မြပည့်မီနိင်ြခင်း ကာင့် 

လည်း ကာင်း၊ အချို စ့ိက်ဧကများမှာ သဲဖးြခင်း ကာင့် မူလ ြမဆီလာကဲ့သိ ့ အထွက်နန်း 

မြပည့်မီနိငြ်ခငး် ကာင့်လည်း ကာင်း နှစ်ကန်တွင်ရည်မှန်းချက ် မြပည့်မီနိင် ကာင်း ခန်မှ့န်း 

ရပါသည်။  

 စက်မလက်မက တွင ် နိင်ငပိင်အခန်းမှ သစ်မာခဲွသား ထတ်လပ်မတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

ြမာက်ပိင်း ဒသရိှ သစ်စက်များမှာ သစ်လးရရိှမ မရိှြခင်း ကာင့် စက်များလည်ပတ် 

နိင်ြခင်းမရှိဘဲ ထတ်လပ်မ လျာ့နည်းြခင်း၊ ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းတွင် မိးစပါးနှင့် ဆီထွကသီ်းန ှ

များြဖစ် သာ မိးနှမ်း၊ ပဲပတ ် စိက်ဧကအချို ထိ့ခိက်ပျက်စီး ပီး အထွက် လျာ့နည်း၍ ဆန်ကိတ ်

ခွဲမ နှင် ့ဆီကိတ်ခွဲမများ လျာ့နည်းြခင်း၊ စက်မဇန်ရိှ ပဂ္ဂလိက မာ် တာ်ယာဉ် ထတ်လပ်မသည ်

ြပည်ပ မာ် တာ်ယာဉ်များနှင့် အရည်အ သွးယှဉ် ပို င်နိင်မ မရိှသြဖင့်စက်မဇန ် မာ် တာ်ယာဉ ်

များ ထတလ်ပမ် လျာ့နည်းြခင်း၊ မာ် တာ်ယာဉ်နှင် ့ဆက်စပ်သည့် အပိပစ္စည်းများ ထတ်လပ်မ 

ကျဆင်းသြဖင့် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီနိင်ြခင်းမရှိ ကာင်း ခန်မ့ှန်းပါသည်။ 
 

 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး     
                                                                            

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ် တွင ်နှစ်အလိက် စျးနန်းများအရ ကျပ ်၃,၈၈၈,၉၈၁.၂ 

သန်း အ ကာင်အထည ် ဖာ်ရန်နှင့် ၁၈.၀ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ 
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ပ (၆-၁၄)  ဧရာ၀တတီိင်း ဒသကးီ၏  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 

 ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနင့်ှ ဝန် ဆာင်မတနဖိ်းသည် ပထမ   

( ၆ ) လပတ ် တွင ် နှစ်အလိက ် စျးနန်းများအရ ကျပ ် ၂,၅၁၇,၃၉၉.၅ သန်း ြဖစ် ပ ခဲ့သြဖင့်  

ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၄.၇ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိခ့ဲ ပီး ၅.၇ ရာခိင်နနး် 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် စျးနန်းများအရ ကျပ် ၂,၈၂၉,၈၁၇.၀ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၅.၆ ရာခိင်နနး်တိးတက်ရနရ်ည်မှန်းထားရာ ကျပ ် ၁,၆၈၂,၃၇၆.၁ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၃.၃ ရာခင်ိနန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အစရီင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၄၅၈၂၀၇၇ ဧက စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ဆာင်းသီးနှများမအှပ ကျန်သီးနှများ 

အားလးနီးပါး စိက်ပျို းနိင်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ်လည်း နွစပါးနှင့်ဂန် လာ်အထွက် လျာ့နည်းခဲ့ 

ပါသည်။ နွစပါးစိက်ပျို းမမှာ သကတ်မ်းနအထွက် ကာင်းမျိုးများ ြဖစ် သာ်လညး် ဆည် ရ 

သာက် ဧကအချို တ့ွင ် ဆည် ရ ပးမ နာကက်ျသြဖင့် အပင်ပွားအားနည်းြခင်း၊ အပင် 

ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အပူချိန ် ြမင့်တက်ြခင်း ကာင့် စပါးအဖျင်းများ၍ အထွက်နန်းများ လျာ့နည်း 

ခ့ဲရ ပါသည်။  

(ကျပ်သန်း) 
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 သားငါးက ။ ပထမ (၆)လပတ်တွင် ငါးပစွန် ထတ်လပ်မ ပိဿာ ၅၂၉.၄ သန်း 

ထတ်လပ်နိင်ခဲ့သြဖင့် ယခင်နှစ ်ထတ်လပ်မ ပိဿာ ၅ဝ၁.၃ သန်း ထက ်ပိဿာ  ၂၈.၁ သန်းခန် ့

တိးတက်ထတ်လပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သစ် တာက ။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတအ်ထိ သစ် တာဦးစီး 

ဌာနမ ှကန်းစိက်ဧက  ၇ဝဝ တွင ်အပင် ထာင် ပါင်း  ၃၇၈ နှင့် သစ်မာစိက်ဧက  ၃ဝဝ တွင် 

အပင် ထာင် ပါင်း  ၁၆၂ စိက်ပျို း နိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ ် အတွင်း 

သဘာဝဓာတ် ငွသ့း လပစ်စ်ဓာတ်အား ပးစက်ရမှ စစ ပါင်း တပ်ဆင်အင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၃၄.၇ 

ြဖစ် ပီး ကီလိဝပ်နာရီသန်း ပါင်း ၅၈၈ ထတ်လပ်နိငခ့ဲ်ပါသည်။  

 ဆက်သွယ် ရးက ။   ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်တွင် အာ်တိ 

တယ်လီဖန်း  ၃ လး၊ GSM Mobile  ၂၃၁၀၀ လး၊ CDMA 800 Mobile  ၁၆၇၉၉၅ လး ကိ 

တပ်ဆင်ခ့ဲပါသည်။  

 သာက်သး ရရရှိမ။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ်တွင် တွင်းနက် 

၇တွင်း၊ တွင်းတိမ် ၅၇ တွငး်၊လက်တးူတွင်း ၁တွင်း ြမသားမိး ရ လှာင်ကန ်၉ ကန်၊ စစ ပါင်း 

၇၄ ခအား ငွကျပ ်၆၁၇.၇၆ သိန်းြဖင့် ဆာင်ရွက် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကျးလက်မီးလင်း ရး။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၊ ပထမ(၆)လပတ ် အထိ နိင်ငပိင် 

ဓာတ်အားစနစ်မ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ သာ ကျးရွာများမှာ ၅၀၅ ရွာရှိ ပီး ၊အြခားနည်းြဖင့် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ သာ ကျးရွာများမှာ အ သးစား ရအား ြဖင့် ၂၅ ရွာ၊ ဇီဝသးစွမ်းအင်ြဖင့် 

၂ ရွာ ၊ စပါးခွ လာင်စာြဖင့် ၆၈၀ ရွာ၊ ဒီဇယ် လာင်စာြဖင့် ၄၇၄၉ ရွာ၊ န ရာင်ြခည်ြဖင့် ၁၉၅ ရွာ၊ 

ဒီဇယ် ရအားြဖင့် ၃ ရွာြဖစ်ပါသည်။ မီးလင်း ပီး ကျးရွာ ပါင်း ၆၀၉၇ ရွာရှိ ပီး မီးလင်းရန ်

ကျန်ရှိ သာ ကျးရွာ ပါင်း ၅၈၆၈ ရွာ ရိှပါသည်။ 

 ခရီးသွားလပ်ငန်း။ ပထမ(၆)လပတ်အထ ိ လက်ရှိလိင်စင ် ထတ် ပးသည့် ဟိတယ်/ 

တည်းခိခန်းမှာ ပသိမ် ဒသတွင် ၁၀လး၊ ချာင်းသာကမ်း ြခ ဒသတွင်၂၂ လး၊ ငွ ဆာင ်

ကမ်း ြခ ဒသတွင် ၂၁ လးတိြ့ဖင့် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  

  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ ပထမ(၆)လပတ် လယ်ယာက နှင့် စက်မလက်မက  

စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်မအရ လယယ်ာက တွင် ရ ကီးနစ်ြမုပ်မ ကာင့ ် မိးစပါး 

စိက်ဧကများ လျာထားချက ် ြပည့်မီမမရိှြခင်း၊ ထိခိက်ပျက်စီးဧကများမှ အထွက်နန်းများ 

လျာ့နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့ ်နှစ်ကန ်တွင် ရည်မှန်းချက် ြပည့်မီြခင်း မရိှဟ ခန ့်မှန်းပါသည်။  
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 စက်မလက်မက တွင ် စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၏ ဓာတ် ြမသဇာ၊ ဓာတ်ဆီနှင့် ရန 

ဓာတ် ငွရ့ည ် ထတ်လပ်မများမှာ သဘာဝဓာတ် ငွရ့ရှိမ နည်းပါးြခင်း၊ သစ် တာ ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၏ သစ်မာခွဲသားနှင့် အထပ်သား ထတ်လပ်မတွင ် သစ်စက် ၆ စက် ဖျက်သိမ်း 

လိက် သာ ကာင့် ရည်မှန်းချက် သစ်စက် ၁၁ စက် အ ပ  သစ်စက် ၅ စက်သာ ဆက်လက ်

လည်ပတ်နိင်မည်ြဖစ်သြဖင့် ရည်မှန်းချက် မြပည့်မီနိင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သိပ့ါ၍ ဧရာဝတီတိင်း 

ဒသကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစ်ှ စီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီနိင် ရးအတွက် 

ဆာင်းရာသီ သီးနှများ လျာထားချက်အတိင်း အြပည့်အဝ စိက်ပျို းသွားရန်နှင့် သားငါး က ၊ 

ခရီးသွား လပ်ငန်းများမှ ဝင် ငွတိးတက်ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လိအပ်ပါသည်။  

 

နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 
 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် 

ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးကိ ပထမ(၆) လပတ ် တွင် နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ကျပ ် ၅၄၂,၆၅၄.၉ 

သန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ၈၀.၆ ရာခိင်နန်း ြပာင်းလဲရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။  

ပ (၆-၁၅)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏  
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ်စီမကိန်းရည်မှန်းချက်အ ပ  ပထမ(၆)လပတ် 

အ ကာင်အထည် ဖာန်ိင်မ အ ြခအ န 

 
 နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မတန်ဖိးသည် 

ပထမ(၆) လပတ ် တွင ် နှစ်အလိက် ဈးနန်းများအရ ကျပ ် ၃၃၂,၈၇၇.၇ သန်း ြဖစ် ပ ခဲသ့ြဖင့် 

(ကျပ်သန်း) 
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ရည်မှန်းချက်အ ပ  ၆၁.၃ ရာခိင်နန်း အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ ပီး ၂၁.၃ ရာခိင်နန်း 

ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ ာနှစ်၊ ပမှန် ဈးနနး်များအရ ကျပ် ၅၀၆,၃၁၅.၆ သန်း 

အ ကာင်အထည် ဖ ရန်နှင့် ၇၆.၇ ရာခိင်နန်း တိးတက်ရန ်ရည်မှန်းထားရာ ကျပ ်၃၁၉,၄၆၄.၆ 

သန်း ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့်  ၄၈.၄ ရာခိင်နန်း တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ 

 လယ်ယာက ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် အစရီင်ခသည့် ကာလတွင် စစ ပါင်း သီးနှ 

စိက်ဧက ၃၉၆၄၆၃ ဧက စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲပါသည်။ ရ ကီးနှစ်ြမုပ်ထိခိက် ဧက ၁၈၆၅၊ မိးလိမိး ခါင ်

ထိခိက်ဧက ၆၂၉ ရိှခဲ့ ပီး မိးလိမိး ခါင် ပျက်စီးဧက ၇၅ ရိှခဲ့ပါသည်။  

 သစ် တာက ။  ပထမ( ၆) လပတက်နအ်ထိ နိင်ငပိငအ်ခန်းမှ သစ်မာထတ်လပ်မတွင ်

၅၁၉ ကဗတန်သာ ထတ်လပန်ိင်ခဲ့ပါသည်။ နိင်ငပင်ိက န်းထတ်လပ်မ စီမကိန်းရည်မှန်းချက် 

ကဗတန ် ၃၀၀၀၊ သစ်မာ ကဗတန် ၃၀၀၀၀ ကိ ၀န်ကးီဌာနမှ ချမှတ်ခဲ့ သာ်လည်း ဒသ 

ရည်မှန်းချက်အရ နိင်ငပိင်က န်းနှင့် သစ်မာထတလ်ပ်မများကိ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 

အတွင်း လျာ့နည်း ထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စက်မလကမ်က ။ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမတွင် နိင်ငပိင် ြမန်မာသ့စ်လပ်ငန်းမ ှ

သစစ်က် ၅ စက်၊ ြမန်မာ့စီးပွား ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းမှ သကားစက်ရ ၂ ရ၊ ရသန်စ့က်ရတိ၏့ 

ထတ်လပ်မမှာလည်း တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ပဂ္ဂလိကပိင်က တွင် နြပည် တာ်စည်ပင ်

သာယာ ရး ကာ်မတီမှ ဘိလပ် ြမစက်ရ၊ အတ်စက်ရ ၂ ရ၊ မက်စ်ြမန်မာကမ္ပဏီမှ ဘိလပ် ြမ 

စက်ရ၊ ယဇနကမ္ပဏီလီမိတက်မှ သကားစက်ရများနှင့် အြခားစက်မလက်မ လပ်ငန်းများလည်း 

တိးတက် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ဆာက်လပ်မက ။ ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းမှ နြပည် တာ် ကာင်စ ီ နယ် ြမ 

အတွင်းတွင် မွန်းတည့်ခင်ွ - ကျည် တာင် - ခါမ - သာယာဝှမ်း - ဇီးပင်ရိင်း - ဝဲကီး- ကတိဆိ့ပ် 

ရလဲဆည်၊ သစ်စိမ့်ပင်-နှမ်း တာ-သကားစက်- နြပည် တာပ်တ်လမ်း၊ ဆည် ြမာင်းဦးစီးဌာန 

မှ ပါင်း လာငး် ရလဲဆည်နှင့် ဆည် ရ သာက်စနစ်၊ မဒန်း ရ လှာင်တမစီမကိန်း၊ 

ချာင်းမငယ ် ရ လှာင်တမစီမကိန်း၊ ဖာင်း လာင်း ရ လှာင်တမစီမကိန်း၊ နြပည် တာ ်

စိမ်းလန်းစိ ြပ ရးစီမကိန်းနှင့် ငလိက်တူး ြမာင်း ကျာက်လိင်နင်စီြခင်း လပင်န်းတိက့ ိ

တည် ဆာက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးဖွ ဖ့ို း ရး စီမကိန်းမှ တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်းများအတွက် ကျပ ်

၁၄၅၀၀ သန်းခန ့်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 ပိ ့ ဆာင် ရးက ။ ပဂ္ဂလိကပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ တိးတက်လာ ပီး နြပည် တာ် 

အ ြခြပု ယာဉ်လိင်းအသင်း ၁၆ သင်း၊ အြခား ဒသအ ြခစိက ် ယာဉ်လိင်းအသင်း ၄၅ သင်း 
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တိင်း ဒသကီး ၃၂ မိုသိ့ ့ကွန်ယက်သဖွယ် ြပးဆဲွ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည။်၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ ် 

ပထမ (၆) လပတ် ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာနတွင် မာ် တာ်ယာဉ် ၃၉၃ စီး၊ 

မာ် တာ်ဆိင်ကယ ်၈၉၆ စီး တိးတက် မှတ်ပတင်ထားရိှပါသည်။ 

 ငွ ရး ကး ရးက ။  ပဂ္ဂလိကဘဏ်များြဖစ် သာ ရိးမဘဏ်၊ က မ္ဘာဇဘဏ်၊ 

ြမဝတီဘဏ်၊ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စက်မလက်မ ဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်၊ ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်၊ 

ထွန်း ဖာင် ဒးရှင်းဘဏ်၊ ဧရာဝတီဘဏ်၊ အာရှစိမး်လန်းဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်၊ ြမန်မာ့ ရှ ့ ဆာင် 

ဘဏ်၊ ယူနိက်တက်အမရဘဏ်၊ ြမန်မာနိငင်သားများဘဏ်၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်၊ 

ြမန်မာ့ မွးြမူ ရးနှင် ့ ရလပ်ငန်းဘဏ်၊ အာရှ-ရနက်န်ဘဏ်နှင့် စည်ပင်သာယာ ရးဘဏတိ် ့ မ ှ

ငွ ကးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 ကျးလက်မီးလင်း ရး။ နိင်င တာ်အစီအစဉ်ြဖင့် ၁၃၄ ရွာ၊ ဒီဇယ်စက်ြဖင် ့ ၂၇၆ ရွာ၊ 

စပါးခွသးစက်ြဖင့် ၂၂ ရွာ၊ ဆိလာစနစ်ြဖင့် ၂ ရွာ၊ အ သးစား ရအားလပ်စစ ် ၁၅ ရွာ၊ ဇီဝ 

လာင်စာြဖင့် ၁ ရွာ၊ စစ ပါင်း ၄၃၈ ရွာ၊ စစ ပါင်း ကျးရွာ၏ ၅၄.၈ ရာခိင်နန်း မီးလင်း အာင ်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၊ပထမ(၆)လပတ်အထိ 

ဇယျာသီရိ မိုန့ယ်တွင် ဟိတယ် ၁ လး၊ ပဗ္ဗသီရိ မို န့ယ်တွင်မတိယ် ၁ လးနှင့်ဟိတယ် ၂ လး၊ 

ဥတ္တ ရသီရိ မို န့ယ်တွင် ဟိတယ် ၉ လး၊ ဒက္ခိဏသီရ ိ မို န့ယ်တွင ်ဟိတယ ် ၂၅ လး၊ စစ ပါငး် 

မိတယ် ၁ လး၊ ဟိတယ် ၃၇ လးနှင့်စည်ပင်တည်းခိရိပ်သာ ၁ လး တိြ့ဖင့် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်တွင ် နြပည် တာ် ကာငစီ်နယ် ြမသည ် နှစ်ကန်တွင ်  စီမကိန်း 

ရည်မှန်းချက်ကိ ြပည့်မီ အာင်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မည်ဟ မာ်မှန်းပါသည်။ အဓကိအားြဖင့် 

လယ်ယာက ၊ ဆာက်လပ်မက ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးက ၊ ဆက်သွယ် ရးက နှင့် ငွ ရး 

ကး ရးက များမ ှ စီမကိန်း ရညမှ်န်းချက်ကိ ြပည့်မီစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ြခင်း 

တိ ့ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။  

 လယယ်ာက တွင် ပထမ(၆) လပတ်ကန်အထိ မိးစပါး ၁၀၀.၆ ရာခိင်နန်း၊ မိးသီးနှများ 

ြဖစ် သာ ပဲတီစိမ်း ၉၇.၁ ရာခိင်နန်း၊ ပဲစဉ်းင(မိး) ၁၄၅.၃ ရာခိင်နန်း၊ မိး ြမပဲ  ၁၁၀.၈  

ရာခိင်နန်း ၊ မိးနှမ်း ၁၁၀.၅ ရာခိင်နန်း ၊ ချည်မင်ရှည်ဝါ ၁၁၇.၆ ရာခိင်နန်း၊ မိးငရတ်စိ ၁၁၃.၃ 

ရာခိင်နန်း အသီးသီး စိက်ပျိုးနိင်ခ့ဲ ပီး နစွပါးပိမိ စိက်ပျို းနိင်ရန ် ရရရှိမအစီအစဉ်များ ကိုတင် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် နှစ်ကန်တွင ်  လယ်ယာက အ နြဖင့် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်ကိ 

ြပည့်မီ အာင် အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိမည်ဟ မာ်မှန်းပါသည်။ 
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အခန်း(၇) 

ပဂ္ဂလိက က ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ 

ပဂ္ဂလိက က ြပာင်းလဲဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဆပ် ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

 ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ် အစိးရသစ်တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်သည့် အချိန်မှစ၍ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး လပ်ငန်းစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် စတတ္ထအဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး 

လပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်သည့် ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက ် လပ်ငန်းက  အသီးသီး ဖွ ဖ့ိုး 

တိးတက် ရး တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် သာ ဝန် ကီးဌာနများ၊ ဒသဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး တာဝန်ယ ူ

ဆာင်ရက်ွ သာ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိးရများနှင့် ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် 

အစီအစဉ်များအား အစိးရဌာနများက ကမကထြပု ပီး ပဂ္ဂလိက ညိနင်း ဆွး နွးမများကိ 

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အစီအမများ ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားရန ် နိင်င တာ်မှ 

မူဝါဒချမှတ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 နင်ိင တာ်မှချမှတ်ထား သာမဝူါဒနှင့်အညီ ပဂ္ဂလိကက  ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက ်

ရမည့်ကိစ္စများ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းကိ လည်း ကာင်း၊ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးလပ်ငန်းများ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းကိ လည်း ကာငး် ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် အတွက် ပဂ္ဂလိက 

က  ြပာင်းလဲဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဆပ် ကာ်မတီကိ Delivery Unit အြဖစ် ြပည် ထာငစ် 

အစိးရအဖွဲ မ့ှ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁၆ ရက် နတ့ွင ်အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတြ်ပန၍် ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲ 

ပါသည်။ အဆိပါ ဆပ် ကာ်မတီအဖဲွမ့ျား၏ လပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် လပ်ငန်းက  နယ်ပယ်အလိက် 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား ပိမိအား ကာင်း ခိင်မာ အာင် ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ခ) အသင်းအဖွဲ ၊့ အစအဖဲွမ့ရိှ သး သာ လပ်ငန်းက များ၊ ဒသများ၌ အသင်းအဖဲွ  ့

သိမ့ဟတ် အစအဖွဲ မ့ျား၊ သမဝါယမကန်ထတ်လပင်န်းများတိးချဲ ဖဲွ့ စ့ည်းအား ပး 

ြမင့်တင်သွားရန်၊ 

(ဂ) ပဂ္ဂလိက က ရှိ အသင်းအဖဲွမ့ျားအတွင်း လပ်ငန်းအလိက် လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား 

ဖဲွ စ့ည်း ပး ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ် အစိးရ 

များမှ လပ်ငန်းက အလိက်၊ ဒသအလိက် လပ်ငနး်အဖဲွမ့ျား ဖွဲ စ့ည်းသွားရန်၊ 

(ဃ) ဝန် ကီးဌာနအဆင့်၊ ဒသအဆင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွများ ညိနင်းအစည်းအ ဝး 

များ ြပုလပ်ခဲ့ သာ်လည်း ဆွး နွးညိနင်းမ ရလဒ်နှင့် လက် တွအ့ ကာင်အထည် 

ဖာ်မ၊ စဉ်ဆက်မြပတ်ထိ တွ ့ ဆာင်ရွက်မ အားနည်းသည့်အတွက ် အဆိပါ  
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ဆွး နးွပွဲများ၊ ညိနင်းအစည်းအ ဝးများကိလိအပ်သ လာက်ကျင်းပ၍လက် တွ  ့

ညိနင်းလပ်ကိင် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့်အဆင့် ညိနင်းအစည်းအ ဝး (Working 

Level Meeting) များကိ ပိမိအ လးထား၍ ပမှန် ထိထိ ရာက် ရာက် ညိနင်း 

ဆာင်ရွက် ပီး လက် တွ ့ အာင်ြမင ်တိးတက်မ ရှိ အာင် ဆာင်ရွက် သွားရန်၊  

(င) စိက်ပျို း မွးြမူထတ်လပ်မကန်ကမ်းမ ှ ကန် ချာအထိ ထတ်လပ်နိင်မမ ှ ဈးကွက ်

အထိ ထတ်လပ်မကွင်းဆက် (Supply Chain) တစ် လာက်လးတွင် အစိးရ၊ 

ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား၊ Working Group များ ပူး ပါင်း ကွင်းဆင်း၍ 

အားနညး်ချက၊် အားသာချက်များက ိ လ့လာသးသပ် ပီး တိးတက် အာင် အား ပး 

ြမင့်တင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာ ဖွစီမ အ ကာင်အထည် ဖာ် သွားရန်၊ 

(စ) မို န့ယ်၊ ဒသအလိက် လက်ကား ဈးကွက်များနှင့် ကန်စည်ဒိင် ဈးကွက ် ဖွ ဖ့ို း 

ရးအဆင့်မှ နိင်ငတကာ ဈးကွက်သိ ့ လပ်ငန်းက  နယ်ပယ်အလိက ် ယှဉ် ပိုင ်

ဝင် ရာက်နိင်စွမ်းရှိ ရး အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား၊ Working 

Group များ ဖွဲ စ့ည်းညိနင်း စီမအား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ဆ) အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိင်ရန ် လပ်စစ ်

ဓာတ်အား လိအပ်ချက်အား ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမများြဖင့် ဒသ 

အလိက်၊ ဇန်အလိက် လပ်စစ်ရရိှ ရး ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ဇ) ငွ ကးလိအပ်ချက်အတွက် ငွ ကးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအား အစိးရ၊ 

ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားြဖင့် ညိနင်း ပီး အ သးစား ငွ ချးလပ်ငန်းများ 

အား ပးြမင့်တင်သွားရန်၊ 

(ဆ) လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး၊ ပိ ့ ဆာင် ရး၊ ဆက်သွယ် ရး အ ြခခ အ ဆာက်အအ 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးတိအ့တွက် အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း 

လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားနှင့် ညိနင်း ပီး အစီအမ ရးဆဲွ အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက် 

သွားရန်၊ 

  

 

 

 ဆပ် ကာ်မတီအ နြဖင့် အသင်းအဖွဲ မ့ျားနှင့် ကွင်းဆင်းထိ တွ ့ြခင်း၊ အသင်းအဖဲွမ့ျား၏ 

တင်ြပချက်များအ ပ  လိအပ်သည်များ ညိနင်း ပါင်းစပ် ပးြခင်းတိက့ိ အာက်ပါအတိင်း 

ဆာင်ရက်ွ ပးနိင်ခ့ဲပါသည်- 

(က) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် နတ့ွင ်မန္တ လး မို ၊့ ကန်သွယ် ရးြမင့်တင်မ 

ဦးစီးဌာနတွင် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပင်န်း 
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ရှင်များအသင်း၊ မန္တ လးကန်စည်ဒိင်၊ မန္တ လးစက်မဇန်များမှ တာဝန်ရိှပဂ္ိုဂ လ် များ 

အား တွဆ့ညိနင်းကာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမ ဦးစီးဌာန ရးခဲွကိ 

မန္တ လး မို၌့ ဖင့်ွလှစ် ပး ရး၊ မန္တ လးတိင်းအတွင်းရိှ လပ်ငန်းရှင်များ အတွက် 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမဆင်ိရာ လပ်ထးလပ်နည်း သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပး ရး ကိစ္စများ ကိ 

ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို ရိှ့ ရငး်နီှးြမုပ်နှမဆိင်ရာ 

ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖွဲ ရ့းတွင် ြမန်မာနိင်င အထညခ်ျုပ်လပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာနိင်ငပဲမျို းစနှင့် နှမ်းကန်သည်များအသင်းမ ှ တာဝန်ရိှ 

သူများ နှင့် တွဆ့၍ လပ်ငန်းများညိနင်းခ့ဲ ပီး၊ လပ်ငန်းရှင်များ အခက်အခဲ 

ကု တွလ့ျက်ရှိသည့် ၄င်းတိ၏့ လပ်ငန်းများတွင ် တာဝန် ပးအပ်ထား သာ 

နိင်ငြခားသားများ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ရရိှ ရး အခက်အခဲ ပ ပါက် နမကိ ြဖရှင်း 

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက် ပးမည့် အစီအစဉ်များ 

ကိလည်း ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃ ရက် နထ့တ ်နိင်ငပိင် သတင်းစာများ 

တွင် ဖာ်ြပ ပးခဲပ့ါသည်။ 

(ဂ) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၁ ရက် နတ့ွင် ရန်ကန် မို  ့ ြပည် ထာင်စ သမ္မတ 

ြမန်မာနိငင် တာ် ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တွင် 

အသင်းချုပ်မှ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် လပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိက် လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားနှင့် 

တွဆ့၍ ပဂ္ဂလိက က ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် အစိးရက ဆာင်ရွက် ပးရန် 

ရိှသည့် လပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း ကာင်း၊ နယ်ပယ်အလိက် 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးနှင့် ပတ်သက်၍ လညး် ကာင်း ညိနင်း ဆွး နွးခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၂ ရက် နတ့ွင ်ရန်ကန် မို ရိှ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆိင်ရာ 

ပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖွဲ ရ့းတွင် ြမန်မာနိင်ငအထည်ချုပ် လပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ  

တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာနိင်င ပဲမျိုးစနှင့် နှမ်းကန်သည် အသင်းမှ တာဝန်ရိှသူ 

များနှင့် တွဆ့၍ အထည်ချုပ်လပ်ငန်းများအား လကခ်စားစနစ်မှ ြပည်ပ 

တိက်ရိက်တင်ပိန့ိင်သည့် စနစ်သိ ့ ကူး ြပာင်း ရး၊ ပဲနှမ်းလပ်ငန်းရှင်များ အသင်း 

ဖွ ဖ့ို းမရန်ပ င ွထူ ထာင် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပမ်ျားနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွး နးွ ညနိငး်ခဲ့ 

ပါသည်။  

နင်ိင ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး ဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် နိင်င တာ် အစိးရမှ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လပ်ငန်းစဉ်များကိ ြပည်သူဗဟိြပုဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မအ ပ  အ လး ပး 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာတွင် စတတ္ထအဆင့်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအြဖစ် ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို း တိးတက်မ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာတွင် ြပည်သူတိ၏့ ဝင် ငွတိးတက် ရး၊ ဆင်းရဲမ 
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လာ့ချ ရး၊ နိင်င တာ်ရိှ မို ြ့ပ ကျးလက်၊ ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးများအားလး အချိုးကျ 

မတစွာ ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရးကိ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်င အများအြပား 

တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဖိတ် ခ ြခင်းြဖင့် လည်း ကာင်း ကိုးပမ်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ကပါသည်။   

ရင်းနီှးြမုပ်နှမဟဆိရာတွင် ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒ၊ 

ြမန်မာနိင်ငသားများရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ တိအ့ရ ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ၊ စက်မလက်မ နှင့် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများထူ ထာင်၍ ရင်းနီှးြမုပနှ်ြခင်းများပါဝင်ပါသည။် အဆိပါ လပ်ငန်းများ 

အ နြဖင့် နိင်င တာ်အတွင်း နရာ ဒသစ၊ နယ်ပယ်က စတွင် ပစစြဖင့် ပါဝင် န ပီး 

ြပည်သူတိအ့တက်ွ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးြခင်းမှသည် မိသားစ ဝင် ငွကိ 

တိးြမင့် စကာ စီးပွား ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ပညာ ရး က မျာကိ ဖွ ဖ့ို း စနိင်ပါသည်။  

လကရိှ်ြမန်မာနိငင် စးီပွား ရးတွင ်ပဂ္ဂလိကပိင်အခန်းက ၊ သမဝါယမပိင် အခန်း က  

နှင့် နိင်ငပိင်အခန်းက တိ၏့ပါဝင်မ အချိုးအစားအရ အသားတင ်ထတ်လပ်မနှင့ ် ဝန် ဆာင်မ 

တန်ဖိး စစ ပါင်းတွင်  ပဂ္ဂလိကပိင်က  ၉၁.၇ ရာခိင်နန်း၊ သမဝါယမက  ၁.၂ ရာခိင်နန်း၊ 

နိင်ငပိင်က  ၇.၁ ရာခိင်နနး် ပါဝင်ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ပဂ္ဂလိက က  အချိုးအစားမှာ 

တစ်မျို းသားလး၏ အသားတင်ထတ်လပ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မ တန်ဖိးစစ ပါင်းတွင ် အများဆး 

ြဖစ် ပီး ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းမမှာများစွာ အ ရးပါလှသည်ကိ တွ ့ြမင်နိင် ပသည်။  

 ယ နအ့ချိန်တွင် နိင်င၏ တိးတက် ြပာင်းလဲလျက်ရှိ သာ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး 

အ ြခအ နများနှင့်အတ ူ ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမများသည်လည်း တိးတက်များ ြပားလျက ်

ရိှပါသည်။ နိင်ငပိင်စက်ရအလပ်ရ၊ စက်မနယ် ြမများနှင့် ပဂ္ဂလိက စက်မဇန် များလည်း 

အများအြပား ပ ပါက်လာ ပီြဖစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခနှစ်ခန်မ့ှစ၍ စက်မဇန်များ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင ်

ခ့ဲရာ စက်မဇန် ၁၈ ဇန်ကိ တည် ထာင်နိင် ပီး ြပည်သူများအတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ 

ဖန်တီး ပးနိငြ်ခင်း၊ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းများ အချင်းချငး် ပူး ပါင်း၍ လပ်ငန်း တိးချဲ ရ့င်းနီှး 

ြမုပ်နှနင်ိြခင်း၊ နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် သ ဘာတူ စာချုပ်ပစ အမျို းမျို းြဖင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း စသည့် အခွင့်အ ရးများ ရရှိ န ပ ီ ြဖစ်ပါသည်။ နိင်င တာ်အ နြဖင့် ပဂ္ဂလိက 

က ဖွ ဖ့ို းမကိ ရည်သန်လျက် စက်မလပ်ငန်းများ တရှိန်ထိးတိးတက် စရန် ထပမ်၍ ြပည်တွင်း 

စက်မဇန် ၇ ဇန်ကိ လညး် ကာင်း၊ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရးဇန်၊ သီလဝါအထူးစးီပာွး ရးဇန် နှင့ ်

ကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွား ရးဇန ် စသည့် အထူးစီးပွား ရးဇန ် ၃ ဇန်ကိလည်း ကာင်း 

တည် ဆာက်၍ ယင်း ဒသများရိှ လူမစီးပွား ရး ဖွ ဖ့ိုး ရး မှသည ် အာဆီယနှင့် အ ရှအ့ာရှ 

ဒသဆိင်ရာ ပါင်းစပ်ယှက်နွယ် ရး ကွန်ယက်ကိ အားြဖည့်ရန ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

တည် ထာင် ပီး စက်မဇန ် ၁၈ ဇန်၏ စစ ပါင်းအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၁,၂၇၈.၇၃၈ ဧကရှိ ပီး၊ 

စကရ်အ ရအတွက် ၉,၃၈၇ ရနှင့်အလပ်သမားဦး ရ ၁၂၆,၃၀၆ ဦးတိြ့ဖင့် လပ်ငန်း အမျို းမျို းကိ 

လပ်ကိင်လျက်ရှိပါသည်။  
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၂၀၁၃ ခနှစ ် ဧ ပီလအထိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန ့်ြဖင့် 

ဆာင်ရွက် နသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများတွင် လပ်ငန်းသဘာဝအရ အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမအား လက်ရှိတည်ဆ ဲ လပ်ငန်းများ (Existing Projects) ၏ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ပမာဏစစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၃၂၀၈၉.၁၅၈ သန်းအ ပ  အ ြခခ၍ လ့လာလျင ်

နိင်ငပိင်စီးပွား ရး အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်းသည့် လပ်ငန်းများ၌ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ  

အ မရိကန် ဒ လာ ၂၈၆၉၁.၆၄၂  သန်း(၈၉.၄၂%) ြဖစ် ပီး၊ ပဂ္ဂလိက သီးသန် ့ ဆာင်ရွက်သည့် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများ၏ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၃၃၉၇.၅၁၆  

သန်း(၁၀.၅၈%)ြဖစ်ပါသည်။  နိင်ငပိင်စီးပွား ရး အဖဲွအ့စညး်များနှင့် ပူး ပါင်းသည့် လပ်ငန်း 

များမှာ PSC, BOT , IPP  များြဖစ်၍ ယင်းလပင်န်းများသည် ပဂ္ဂလိကပိင်း၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

များပင် ြဖစ်ပါသည်။  ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနီှးြမုပနှ်မ၌ နိင်ငပိင် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ပဂ္ဂလိကက  ရင်းနှီးြမုပ်နှမ စစ ပါငး်မှာ (အ မရိကန် ဒ လာ ၂၈၁၈.၉၃ သန်း အပါအဝင်) 

ကျပ် ၂၈၂၀၄၃၆.၆၇ သန်းြဖစ်ပါသည်။ ယငး်အနက် ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပါဝင်မမှာ 

(အ မရိကန် ဒ လာ ၁၄၃၃.၀၁ သန်းအပါအဝင်)ကျပ် ၁၈၉၇၉၅၁.၀၀ သန်းြဖစ်၍ ၆၇.၂၉ % 

ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သိပ့ါ ၍ ပဂ္ဂလိက ရင်းနီှးြမုပ်နှမ သည ် ြမန်မာနိင်င၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

က တွင် အ ရးပါ သာ အ နအထားတွင် ရပတ်ည် နသည်ကိ တွန့ိင်ပါသည်။ 

နိင်ငြခားနှင့် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမအရ အလပ်အကိင်ဖန်တီး ပးနိင်မ 

အ ြခအ နမှာရင်းနှီးြမုပ်နှမ က အလိက ် အာက်ပါအတိင်း ဖ ြပအပ်ပါသည်− 

ဇယား(၇-၁) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အလပ်အကိင်အခငွ့်အလမ်း ပ ပါက်မ 

(က အလိက)် 

စဉ် က  
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

FIL MCIL FIL MCIL 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ 
၁ စက်မက  6287 ၉၉၄၂ 59527 ၁၃၃၉၅ 

၂ လပ်စစ်ဓာတ်အားက  500  70 ၅၅ 

၃ ရနနင့်ှ သဘာဝဓာတ် ငွက့      

၄ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားက   ၅၇ 450 ၄၃၉ 

၅ သတ္တ ုတွင်းက  27  400  

၆ အြခားဝန် ဆာင်မက    944 ၃၃၂ 

၇ စိက်ပျိုး ရးက    815  

၈ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းက    206 ၈၅၄ 

၉ အိမရ်ာအ ဆာက်အဦ တည် ဆာက ်

ဖွ ဖိ့ုးမ လပ်ငန်း 

 ၃၈၈၁  ၂၀၂ 
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၁၀ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်း  ၂၁၇  ၁၇၉၁ 

၁၁ စက်မဇန် တည် ဆာက်မ လပ်ငန်း    ၁၂၂ 

၁၂ ဆာက်လပ် ရးလပင်န်း  ၁၇၆၂  ၃၄၈ 

 စစ ပါငး် ၆၉၁၄ ၁၅၈၅၉ ၆၂၄၁၂ ၁၇၆၉၈ 

 

ယခက့ဲသိ ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမတိးြမင့်ြခင်းနှင့် အလပ်အကိင်ဖန်တီးမကိ တိးတက် အာင် 

ဆာင်ရွက် သာ်လည်း ြမနမ်ာနိင်ငသည် အြခားဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငများနည်းတူ လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန ်

အရင်းအနှီး အကန်အ့သတ်ရှိြခင်း၊ ငွ ကး အ ထာက်အပ့မရရှိြခင်း၊ အတိးနန်း သက်သာသည့်

ချး ငွအစီအစဉ် အားနည်းြခင်း၊ အရည်အချင်း ြပည့်မီသည် ့ လပ်သားအင်အားအလအ လာက် 

မရိှြခင်း၊ ခတ်မီ နည်းပညာများ အသးမြပုနိင်ြခင်း၊ ဈးကွက ် ထိး ဖာကနိ်င်စွမ်းမရိှြခင်း၊  

နည်းပညာ ဈးနန်းတိ ့ နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက ် အလက်များ လ လာက်စွာ မရရိှြခင်း၊ 

အချိန်မီသိရိှ အာင် ဆာင်ရွကမ် အစီအမများနည်းြခင်း၊ လိအပ် သာ ကန်ကမ်းပစ္စည်းများနှင့် 

သွင်းအားစများ ရရှိရန်ခက်ခဲြခင်း၊ ထတ်ကန်ပစ္စည်း ြဖန်ြ့ဖူး ရးအပိင်းတွင ် ခက်ခဲမရိှြခင်း၊ 

စျးကွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့် စျးကွက်ရရိှမ အခက်အခဲရှိြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး 

စရိတ်ကီးြမင့်ြခင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မ၊ လပ်စစ ် ဓာတ်အား၊ ရရရှိမ စသည့် အ ြခခ 

အ ဆာက်အဦ ြပည့်စမမရှိြခင်းစသည့် အချက်များမှာ မိမိတိ၏့ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းဖွ ဖ့ို း ရးတွင် 

ရင်ဆိင် နရသည့် စိန် ခ မများြဖစ်ပါသည်။ 

သိပ့ါ၍ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရန်အတွက် နိင်ငအများတွင် ဆာင်ရွက် 

နကသည့် လပင်န်းစဉ်များြဖစ်သည့် စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အဖွဲအ့စည်းဆိင်ရာ စီစဉ် 

ဆာင်ရွက်မများ တိးတက်ရန်၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိမနှင့် ၄င်းကိ အ ထာက်အကူြပုမည့် 

ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ တိးတက် စရန်၊ ငွ ရး ကး ရးရရှိမ အဆင် ြပ စရန်၊ နည်းပညာနှင့် 

တီထွင်နိင်မ စွမး်အား တိးတက် စရန်၊ နိင်ငတကာ ဈးကွက်သိ ့ ပိမိချဉး်ကပ်နိင်ရန်၊ လူစွ့မ်းအား 

အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် စရန်စသည်တိက့ိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ငွ ရး ကး ရးက ဖွ ဖ့ို းမအတွက် လိအပ်သည့် အရင်းအနှီး ရရှိနိင်ရန်နှင့် ပဂ္ဂလိက 

က ၏တီထွင်နိင်မ စွမ်းရည်နှင့် ြပည်ပတင်ပိမ့တိးြမင့် စရန်တိကိ့ အစီအစဉ်ချမှတ် ဆာင်ရွက် 

လျက် ရှိပါသည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ငွ ကး စီမခန်ခဲွ့မ ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ 

တိးတက် ကာင်းမွန်မရိှ စရန်နှင့် ပဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများ ငွ ကးဆိင်ရာ သိနားလည်မ 

စွမ်းရည်ြမင့် အစအီစဉ်များ ြပုလပ် ပးရန်တိအ့တွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စညး်များ၊ 

မိတ်ဖက်နိင်ငများနှင့် ပိမိနီးကပ်စွာ ပူ ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

ယခအခါ နိင်င တာ်မှလည်း စားသးသူြပည်သူများ အကာအကွယ် ပး ရး ဥပ ဒ 

(Consumer Protection Law)၊ ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းရှင်များအကား လွတ်လပ်စွာ ယှဉ် ပိုင ်
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နိင်ခွင့်အတွက ်  ယှဉ် ပိုင်မဥပ ဒများ (Competition Law) ကိလညး် မူကမ်း ရးဆွဲ ပီး 

အတည်ြပု ြပဌာန်းရန်ရှိပါသည်။ အခွန်စနစ် ခတ်မီ တိးတက် ရး၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ထး 

လပ်နည်းများအား ြဖ လျာ ့ ြပင်ဆင်မများ ရိှသက့ဲသိ ့ ဖက်စက်လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်နိင် စရန ်

ြပင်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ များ ဖိတ် ခ လျက်ရှိပါသည်။ 

ဒသဆိင်ရာအဆင့်တွင် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ်မအဖွဲအ့စည်း၏ ကန်သွယ်မဆိင်ရာစည်းမျဉ်း 

များ၊ အာဆီယလွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မ ဒသ၊ ဒသတွင်းနှင့် နှစ်နိင်ငအကား ချုပ်ဆိသည့် 

လွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မ ဒသဆိင်ရာ စာချုပ်များသည ်ပဂ္ဂလိကက အတွက် အခွင့်အလမ်း 

ကာင်းများ ရိှသက့ဲသိ ့ စိန် ခ မများလည်း ရိှ နပါသည်။ ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ စီးပွား ရးတွင် 

နိင်ငအများမှ ပိမိပူး ပါင်းပါဝင်လာြခင်းသည ် ပဂ္ဂလိကက အား ဒသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလး 

ဆိင်ရာ ထတ်လပ်မ ကွန်ရက်တွင ်ပါဝင်နိင်သည့်အခွင့်အလမ်းအား ြဖစ် ပ စပါသည်။  

ဒသဆိင်ရာ ထတ်လပ်မကွန်ရက်တွင် ပဂ္ဂလိက က မှ ပါဝင်ြခင်းသည် ပဂ္ဂလိက 

က ၏ ထတ်လပနိ်င်မစွမ်းအား၊ နိင်ငြခား ငွပိင်ဆိင်မ၊ ငွ ကးရရိှနိင်မ၊ တီထွငမ်ဆိင်ရာ 

ကို းပမး်မများနှင့် စီမခန်ခဲွ့မဆင်ိရာ အရည်အ သွးများကိ တိးတက် စပါသည်။ ၄င်းအြပင် 

ကမ္ပဏီကီးများ၊ နိင်ငစ ကာ်ပိ ရးရှင်းများနှင့် စီးပွား ရးမိတ်ဖက ်ြဖစ်လာနိင်ပါသည်။ 

သိြ့ဖစရ်ာ လူအ့ဖွဲအ့စည်း ကာင်းမွန်တိးတက် စရန်အတွက် မိမိထတ်ကန်များကိ 

ရွးချယ ် ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထတ်ကန်ဖွ ဖိ့ုး အာင် လပ် ဆာင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်မနှင့ ် စွမ်းအင်အသးြပုရာတွင် ခတာမြဖစ် စ သာ (Environmental Friendly 

Technologies and Energy Saving Technologies)များ တီထွင်ြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ 

မိမိတိရ့ရှိသည့် အြမတ်ထဲမ ှ လူအ့ဖဲွအ့စည်း အကျို းြပုလပ်ငန်းများတွင ် ပါဝင်လှူဒါန်းြခင်း၊ 

နိင်င တာ်သိ ့ အခွန်မှန်ကန်စွာ ပး ဆာင်ြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ို းမ (Sustainable 

Development) အတွက် အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် မိမိလပ်ငန်းအတွက်၊ တိင်းြပည် 

အတွက်၊ စားသးသူြဖစ် သာ ြပည်သူအတွက် အလပ်အကိင်များ ဖန်တီး ရးစသည့ ် Win-Win-

Win မဟာဗျူဟာြဖစ် ပ စသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီး ပးရန်လိအပ် ကာင်း သးသပ်တငြ်ပရ 

ပါသည်။  

ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖ့ို းတိးတက်ရနအ်တွက ်ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန်များ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အဖဲွအ့စညး်ဆိင်ရာ စီစဉ် ဆာင်ရွက်မများ  တိးတက်မရှိ စရန် 

အတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင် စီးပွား ရးဝန်းကျင် ကာင်းဖန်တီး ပးရန်၊ ပဂ္ဂလိကက များ အကား 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ ြမင့်တင်ရန်၊ မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ၊ နည်းပညာဆိင်ရာ၊ ညိနင်းအက 

ပးြခင်းဆိင်ရာ၊ အခကအ်ခဲများ ြဖရှင်းြခင်းဆင်ိရာကိစ္စများတွင် အစိးရ၊ လပ်ငန်းရှင်၊ စက်မ 

အဖွဲအ့စည်းများ၊ သ တသနြပုသူများ၊ ပညာရှင်များ၊ ငွ ကးအရင်းအနီှး ထာက်ပသူ့တိ ့

အကား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တိးြမင့်ရန်၊ ပဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းလပ် ဆာင်မ 



198 

ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် သးသပ်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများ ချမှတ်ြခင်းတိက့ိ ဆက်လက ် ကို းပမ်း 

ဖ ဆာင်ရန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမနှင့် အ ထာက်အကူြပုမည် ့ ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ တိးတက် စရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လပင်န်းစတင်တည် ထာင်မ၌ 

လိအပ် သာ သတင်း အချက် အလက်များအား တစ် နရာတည်းတွင် ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်ဌာန 

တည် ထာင်ရန်၊  ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းများအတွက် ဈးကွက် ရရိှနိင်မ၊ ကန်ကမ်းရရှိနိင်မည့် 

နညး်လမး်၊ အခွန်ဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်၊ စချိန်စညန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပ ဒ ဆိင်ရာ 

လပ်ထးလပ်နည်းများ စသည ် တိပ့ါဝင် သာ Portal တစ်ခတည် ဆာက်ရန်နှင့် အစိးရ နှင် ့

ပဂ္ဂလကိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တိးြမင့်ရန ်ြဖစ်ပါသည်။  

နည်းပညာနှင့် တီထွင်နိင်မစွမ်းအား တိးတက် စရန် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ထတ်ကန်များ 

သည ်စချိန်စညန်းများနှင့် အရည်အ သွးသတ်မှတ်ချက ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိက်ညီမရှိ 

စရန်၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ဈးကွက် ရှယ်ယာများရရိှရန်နင့်ှ စားသးသူများ၏ ယကည်မ 

ရရှိ စရန်အတွက် နိင်ငတကာ စနန်းများနှင့်အည ီ ထွက်ကန် အရည်အ သွးဆိင်ရာ စစ် ဆးမ 

ြပုနိင်သည့်ဌာန တည် ထာင်ရန်၊ အဆင့်ြမင့် နည်းပညာများ အသးြပုနိင် ရးကို းပမ်းရန်၊ 

သ တသနနှင့် ဖွ ဖ့ို းမလပ်ငန်းများ တိးြမင့်ရန်အတွက် သ တသနအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါ  သည်။  

နိင်ငတကာ ဈးကွက်သိ ့ ချဉ်းကပ်နိင်ရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်င တာ်အစိးရမှ 

နိင်ငတကာ ဈးကွက ် အ ြခအ နနှင့်ပတ်သက် သာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အကဉာဏ် 

များ၊ နိင်ငတကာမှ ကျင့်သး န သာ အ လ့အကျင့်များ၊ အက်ဖ်တီ အများရိှ ဦးစား ပး 

အ ကာက်အခွန် အစီအစဉ်အသးီသီးတွင် အသးြပုသည့် MFM Tariff Rate နှင့် Preferential 

Tariff Rate များ၊ ပင်ရင်း ဒသစည်းမျဉ်းများအပါအဝင် ကန်သွယ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ 

ဈးကွက်တိးချဲ ့ ရးအတွက ် ဆာင်ရွက် နမများအား ပဂ္ဂလိကက မှ သိရှိ အာင် ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက အဖွဲအ့စည်းများ(clusters) များတည် ထာင်ရန်နှင့်  ပဂ္ဂလိက က များ 

အကား ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်မတိးြမင့်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

လူစွ့မ်းအား အရင်းအြမစ်ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် စရန်အတွက ် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပညာ ရး 

အဆင့်အတန်းြမင့်တင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းခွင်မဝင်မီနှင့် လပ်ငန်းခွင်ဝင် နစဉ်အတွင်း လ့ကျင့် 

သင်ကား ပးြခင်း၊ ကမ်းကျင်မနှင့် စွန်ဦ့းတီထွင်မ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ စက်မလပ်ငန်းများ 

ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ အစိးရ-ပဂ္ဂလိက အဖဲွအ့စည်းများ၊ အတတ် ပညာရှင်များအကား 

လူစ့မ်ွးအား ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးအတက်ွ ဆာင်ရွက်ြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည်။   
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ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န 
 ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သိ ့ ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ဥပ ဒနှင့်အည ီအဆိြပုလာများတင်ြပမအ ပ  ဆာင်ရွက်နိငမ် အ ြခအ နမှာ ဖာ်ြပပါ  အတိငး် 
ြဖစ်ပါသည် -  
ဇယား (၇-၂) ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န 

 ကျပ်သန်း  

စဉ် 
 
လပ်ငန်းက  

၃၀-၉-၂၀၁၃ ထ ိ
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ယခင်နှစ်ကာလတူ 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
(၃၀-၉-၂၀၁၂) 

ယခင်နှစ် 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(က) စိက်ပျိုး ရး - - - 

(ခ) မွးြမူ ရး - ၁၂၀၀.၀၀ ၆၂၅၀.၀၀ 

(ဂ ) သတ္တ ုတူး ဖာ် ရး  ၅၀၀.၀၀ ၂၅၀၀.၀၀ 

(ဃ) စက်မလပ်ငန်း ၇၅၆၉၆.၈၁ ၄၃၂၀၃.၈၅ ၁၈၅၄၆၉.၉၁ 

(င) လပ်စစ်ဓာတ်အား ၄၄၂၅၁.၂၆ ၄၃၆၉.၂၆ ၄၃၆၉.၂၆ 

(စ) ဆာက်လပ် ရး ၁၈၉၅၅.၇၅ ၁၀၅၀၀.၀၀ ၇၂၄၉၇.၁၂ 

(ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး - ၂၄၇၀၀.၀၀ ၂၂၀၁၈၉.၈၄ 

(ဇ) ဟိတယ်/ခရီး ၂၀၀၈၂၈.၆၅ - ၆၃၁၁.၀၀ 

(ဈ) အိမ်ရာအ ဆာက်အအ - - ၂၂၃၅၂၂.၁၇ 

(ည) စက်မဇန်လပ်ငန်း ၅၁၅၀၀.၀၀ - ၂၄၈၂၀၀.၀၀ 

( ဋ) အြခား ၂၃၃၄၃၅.၇၁ ၄၈၄၀၀.၀၀ ၉၅၃၅၅.၀၅ 

စစ ပါင်း ၆၂၄၆၆၈.၁၈ ၁၃၂၈၇၃.၁၁ ၁၀၆၄၆၆၄.၃၅ 

နိင်ငသားလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏထီူ ထာင်မ 

ြမနမ်ာနိင်ငသား လပ်ငန်းရှင်များအ နြဖင် ့ ကမ္ပဏီထူ ထာင် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် 

ြဖ လျာ့မများ စနစ်တကျ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ြခင်း ကာင့် ကမ္ပဏီထူ ထာင် ဆာင်ရွက်မ 

တိးတက်လာသည် ့အ ြခအ နမာှ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည ်-  

ဇယား (၇-၃)နိင်ငသားလပ်ငန်းရှင်များ ကမ္ပဏီထူ ထာင်မ 

စဉ် 
ကမ္ပဏီအမျို းအစား ၃၀-၉-၂၀၁၃ ထိ 

အ ရအတွက် 
ယခင်နှစ်ကာလတူ 
အ ရအတွက် 
(၃၀-၉-၂၀၁၂) 

ယခင်နှစ် 
စစ ပါင်း 

(က) ပဂ္ဂလိကကမ္ပဏီ ၃၄၁၀၈ ၂၇၉ ၅၁၆ 

(ခ) အများနှင့်သက်ဆိင် သာ 
ကမ္ပဏီ 

၁၀၀ ၃၆ ၅၁ 
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အသင်းအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

ပဂ္ဂလိကက  စနစ်တကျ စစည်းညီညွတ်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အသင်းအဖဲွမ့ျား 

ကိလည်း တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း ပးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် နအ့ထိ အသင်းအဖဲွ  ့

ပါင်း ၇၀ ကိ ဖွဲ စ့ည်း ပးနိင်ခဲ့ပါသည။် ယခင်နှစ် ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် နအ့ထိ 

ဖွဲ စ့ည်းနိင်မမှာ ၅၀ သင်းြဖစ် ပးီ ယခင်နှစ် တစ်နှစ်တာ ဖွဲ စ့ည်းနိင်မမှာ အသင်း ပါင်း ၃ ခ 

ြဖစ်ပါသည်။ သိပ့ါ၍ ယခနှစ်တွင် ယခင်နှစ်ကာလတ ူအ ြခအ နထက် အသင်း ပါင်း ၉ ခ ပိမိ 

ဖွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

သိြ့ဖစပ်ါ၍ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် အ သးစားအလတစ်ား 

လပ်ငန်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အစအဖွဲ မ့ျား၊ လပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းများ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် အာင ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြပည်သူပိင်က  နှင့် ပဂ္ဂလိကက  ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ြခင်းများြဖင့် တိးတက်မ ရရိှသွား အာင် ဆာင်ရွက်နိင်ပါ ကာင်း နှင့် ပဂ္ဂလိကက မှ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသူများအားလးသည ်မိမိတိ၏့ ြပည်တွင်း စးီပွား ရး 

ဆိင်ရာ ကျင့်ထးများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများက ိလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် သက့ဲသိ ့စးီပာွး ရး 

လပ်ငန်းများအ နြဖင့ ်စီးပွား ရးဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ ်(Corporate Social Responsibility CSR) 

တိအ့ား  ဖွ ဖိ့ုးမအတွက ် ရှးရ ဆာင်ရွက်ရန ်ြဖစ်ပါ ကာင်း တငြ်ပအပ် ပါသည်။ 
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အခန်း(၈) 

အထူးစီးပွား ရးဇန်များနှင့် ဆာငရ်ွက်မအ ြခအ န 

အထူးစီးပွား ရးဇန်များ 

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ တိးြမင့်ဆွဲ ဆာင်နိင် ရး  

အတွက် အထူးစီးပွား ရးဇန်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိရာ တနသာရီတိင်း ဒသကီး 

တွင် ထား၀ယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် သီလဝါ အထူး စီးပွား ရးဇန်နှင့် 

ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ကျာက်ြဖူအထူးစးီပွား ရးဇန်တိကိ့ စတင ် အ ကာင် အထည် ဖာ်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

 အထူးစီးပွား ရးဇန်များကိ အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒသ အတွင်း 

စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ပီး အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖနတီ်းရန် စက်မ 

လပ်ငန်းများ၊ ၀န် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရး ကွန်ရက် 

လပ်ငန်းများ တည် ထာင်၍ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနင့်ှ ကန်သွယ်မများ စီး၀င် ဆာင်ရွက် ကြခင်းြဖင့် 

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရးအ ြခအ နများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာ စရန်အတွက် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 ြမနမ်ာ အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ြမန်မာ အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ 

ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲတ့ိက့ိ နိင်င တာ် သမ္မတရးမှ ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၄ ရက် နစ့ွဲပါ  အမနိ် ့

ကာ်ြငာစာ အမှတ် (၄၁/၂၀၁၁)ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန် ဆိင်ရာ 

ဗဟိအဖွဲတ့ွင် နိင်င တာ် သမ္မတသည် ဥက္က ဌ၊  အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ဝန်ကီးသည် အတွင်း ရးမှူးနှင့် နိင်ငြခား စီးပွားဆက်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် တဲွဖက်အတွင်း ရးမှူး အြဖစ် ဖဲွစ့ည်းထားပါသည်။ 

 ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာဗဟိလပ်ငန်းအဖဲွကိ့ နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၂၀၁၂ ခနှစ် 

အာက်တိဘာလ ၃ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမတ်ှ(၇၄/၂၀၁၂)ြဖင့် အဖွဲ ဝ့င် စစ ပါင်း ၁၄ ဦး 

အဖဲွကိ့  ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့၍ ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာ စာအရ နိင်င တာ် ဒတိယ သမ္မတ ၂ 

သည် ဥက္က ဌ၊ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

သည် ဒတိယဥက္က ဌ၊ စက်မ၀န်ကီးဌာန၊ ဒတိယ၀န်ကီးသည် အတွင်း ရးမှူးနင့်ှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

နှင့်ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည် တဲွဖက် အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် 

ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်။  



 
203 

 
 

 

 အထူးစီးပွား ရးဇန်များကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်နှင့် ဥပ ဒပါ လပ်ငန်း 

တာ၀န်များက ိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမ ခန်ခွ့ဲမ ကာ်မတီ 

များ ကိ ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန ်  

ထားဝယ်အထူး စးီပွား ရးဇန ် နယ်နိမိတ် ဧရိယာ ကိ   ၂၀၁၃ ခနှစ် အာက်တိဘာလ ၂၂ 

ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၇၀/၂၀၁၃ ြဖင့် နယ်နိမိတ်ဧရိယာ ၁၉၅.၉၉၉၉၇၉၀ စတရန်း 

ကီလိ မီတာ (၄၈၄၃၂.၄၅၁၂ဧက) အားြပင်ဆင် သတ်မှတ်ခ့ဲ ပါသည်။  

  နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၁၅-၈-၂၀၁၃ ရက် န ့  ရက်စဲွပါအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၁၃ 

ြဖင် ့ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းခ့ဲ ပီး ထားဝယ် အထူးစီးပာွး ရးဇန်နင့်ှ ဆက်စပ် စီမကိန်းများ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ရးဆိင်ရာ ြမန်မာအဆင့်ြမင့် ကာ်မတီတွင ် အဖဲွဝ့င် စစ ပါင်း  ၁၅ ဦး ပါဝင်ကာ 

ဒတိယသမ္မတသည် ဥက္က ဌ၊ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ ဝန် ကီးဌာန 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးသည် ဒတိယဥက္က ဌ ြဖစ်ပါသည်။ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရးဇန်နှင့် 

ဆက်စပ်စီမကိန်းများ အ ကာငအ်ထည ် ဖာ် ရးဆင်ိရာ ဆပ် ကာ်မတီ (၆)ရပ်မှာ-  

  (က) အ ြခခ အ ဆာက်အဦနင့်ှ တည် ဆာက်မလပ်ငန်းများက  ဆပ် ကာမ်တီ၊  

 (ခ) စက်ရ၊အလပ်ရနင့်ှစီးပာွး ရးလပ်ငန်းများတည် ဆာက်ထူ ထာင် ရးဆိင်ရာ 

က ဆပ် ကာ်မတီ၊  

  (ဂ)  လပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်လပ်ငန်းများ ထူ ထာင် ရးက  ဆိင်ရာ ဆပ် ကာ်မတီ၊  

  (ဃ) ရပ်ရွာ ဒသ လူအ့ဖွဲအ့စည်းများ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ဆိင်ရာက ဆပ ် ကာ် မတီ၊  

  (င)  ဥပ ဒနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများညိနင်း ရးဆဲွ ရးက ဆိင်ရာဆပ် ကာ်မတီနှင့်  

 (စ)  ငွ ကးနင့်ှ ရန်ပ ငွ ရှာ ဖွစစည်း ထူ ထာင် ရး က ဆိင်ရာ ဆပ် ကာ်မတီ တိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာ-ထိင်း နှစ်နိင်ငပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ အစီအစဉ် 

 ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင် အထည် ပ လာ စ ရး အတွက် 

ထိင်း နှင့် ြမနမ်ာ နှစ်နိင်င အစိးရတိသ့ည ် ြမန်မာ-ထိင်း ပူးတဲွအဆင့်ြမင့် ကာ်မတီ   နှင့် ြမန်မာ-

ထိင်း ပူးတဲွညိနင်းမ ကာ်မတီ တိကိ့ ဖဲွစ့ည်းခ့ဲ ပီး ြမန်မာ- ထိင်း ပူးတဲွလပ်ငန်းအဖဲွ  ့ ၏ 

အစည်းအ ဝးများကိ ၈-၁၁-၂၀၁၂ နတ့ွင ် ထိင်းနိင်င၊ ဘန် ကာက် မို၊့ ၁၄-၁၂-၂၀၁၂ နတွ့င် 

ြမန်မာနိငင်၊ နြပည် တာ်နှင့် ၆-၃-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင ် ထိင်းနိင်င၊ ပတ္တ ရား မို တ့ိ ့ တွင် 

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
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 ထိအ့ြပင် ထား၀ယ်အထူးစီးပွား ရးဇန် စီမကိန်းကိ ထိငး်-ြမန်မာ ပူး ပါင်း အ ကာင် 

အထည ် ဖာ်နိင် ရးအတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်အတွင်း ထိင်း-ြမနမ်ာ နှစ်နိင်ငအကား 

အာက်ပါစာချုပ်၊ စာခန်လာများကိ လက်မတ်ှ ရးထိးခ့ဲပါသည်- 

 (က) ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် စီမကိန်းဆက်စပ်နယ် ြမများတွင် ပီးြပည့်စ 

သာ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာ နားလည်မ စာခန်လာက ိ၂၃-၇-၂၀၁၂ ရက် နတွ့င် 

လက်မတ်ှ ရးထိးခ့ဲပါသည်။ 

 (ခ) ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် ဆက်စပ်စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး 

ဆိင်ရာ ပူးတဲွ ကာ်မတီ အဆင့်အလိက် တည် ဆာက် ရးအတွက ်  ြမန်မာ-ထိင်း 

နှစ်နိင်ငပူးတွဲ ကာ်မတီအား ထူ ထာင်ြခင်းဆိင်ရာ စာခန်လာများက ိ၇-၁၁-၂၀၁၂ 

ရက် နတွ့င် လက်မှတ် ရးထိး ခဲ့ပါသည်။ 

 (ဂ) ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်း ပူးတွဲ ကညာချက် လဲလှယ်ြခင်း     

(၂၀၁၂ ခနှစ ် နိဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် နမ့ှ ၁၉ ရက် နထိ့ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် ၂၁ 

ကိမ် ြမာက ်အာဆီယထိပ်သီးအစည်းအ ဝးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအ ဝး များတွင ်

ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပါသည်။) 

 (ဃ) ၂၀၁၃ ခနှစ ် ဇွန်လ ၁၇ နတွ့င် ထိင်းနိင်ငခရီးစဉ်၌ ဒတိယသမ္မတနင့်ှ ထိင်းနိင်င 

ဝန်ကီးချုပ်တိ၏့ ရှ ့ မှာက်၌ နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သွယ် ရး ဦးစီးဌာန 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒ သန်းသန်းလင်းနှင့် ထိင်းနိင်ငအိမ်နီးချင်း နိင်ငများ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ ဒတိယဥက္က ဌ Mr. Perames 

Vudthitornnetirak တိက့ အစရှယ်ယာရှငမ်ျား သ ဘာတူစာချုပ်က ိလက်မှတ် 

ရးထိးက ပီး အြပန်အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ ကပါသည်။ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွင်း ဆာင်ရွက်မည် ့လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ 

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်သည် ရင်းနှီးမ ငွ ကးပမာဏ (ခန်မ့ှန်းအဆင့်) အ မရိ 

ကန် ဒ လာ ၈.၆ ဘီလီယခန်ြ့ဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်၍ ရင်းနှီး ြမုပ်နှမကိ 

အပိင်းလိက် ဆာင်ရွက်သွားရန ် Development Plan ကိ ရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ ယင်းစီမကိန်း 

လပ်ငနး်သည် ငွ ကးပမာဏများစွာ လိအပ်သည့်အတွက် ထိင်းနှင့်ြမန်မာ နှစ်နိင်ငသာမက 

စီမကိန်းတွင် ဂျပန်နိင်ငပါဝင်လာနိင်ရန ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရး 

ဇနတွ်င် လပ်ငန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် အစီအစဉ်မှာ ပင်မကမ္ပဏ-ီ၁ 

(Special Purpose Vehicle [SPV-1]) ကိ ထိင်းနိင်ငတွင် ဖွဲ စ့ည်းမည်ြဖစ် ပီး  ပင်မကမ္ပဏီ-၂ 

(Special Purpose Vehicle[SPV-2])ကိ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဖဲွစ့ည်း ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပင်မကမ္ပဏီ- ၁ ကိ ဖဲွစ့ည်းရာ၌ ထိင်းနိင်ငမှ Neighbouring Countries Economic 

Development Cooperation Agency – NEDA နှင့် ြမန်မာ နိင်ငမှ နိင်ငြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ် ရးဦးစီးဌာန FERD တိမ့ ှ ၅၀%စ ီအချိုးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းအဖဲွအ့စည်း၂ ခသည ် Shareholder Agreement ကိ လက်မှတ် ရးထိးမည်ြဖစ် ပီး 

ကမ္ပဏီဖွဲ ့ပီးသည်နှင့် Articles of Associations ကိ ချုပ်ဆိ မည်ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူပင ်

SPV-1 ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ပးမည့် SPV-2 ကိ ြမန်မာနိင်ငတွင် 

ဖဲွစ့ည်း၍ အထူးြပုကမ္ပဏီများ Special Purpose Companies (SPCs)  ြဖစ်သည့် 

စီမကိန်းအလိက် ဆာင်ရွက်မည့် ကမ္ပဏီများနှင့် တိက်ရိက်ထိ တွ  ့ ဆာင်ရွက် မညြ်ဖစ်ပါသည်။  

SPV-2 သည ် ြမနမ်ာ-ထိင်း ဖက်စပ်ကမ္ပဏီခွဲြဖစ် ပီး၊ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရး ဇန်နငှ့် 

ဆက်စပ်စီမကိန်းများကိ အဓိက ဆာင်ရွက် ပးမည့် Operational Level ကမ္ပဏီြဖစ်ပါသည်။ 

ထိင်းနိင်ငတွင် ဖွဲ စ့ည်းမည့် SPV-1 သည ်နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက်ရှာ ဖွြခင်းအတွက် မူဝါဒ 

ပိင်းဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မည့် ကမ္ပဏြီဖစ် ပးီ SPV-2သည ် ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် 

ဆက်စပ် စီမကိန်းများကိ အဓိက ဆာင်ရွက် ပးမည့် ကမ္ပဏီ ြဖစ်ပါသည်။  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အား အာက်ပါအစီအစဉ်အတိင်း လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရက်ွ သွားမည်ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  Phase 1 (ပထမ ၅ နှစ်အတွင်း) တွင် ကနဦးစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ 

တည် ထာင်ရန် ဇန်ဧရိယာ ဧက ၂၅၀၀ကိ စတင ် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည ်

ြဖစ် ပီး အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများ အများဆး ပးနိင်မည့် အ သးစား နှင့် 

အလတ်စား စက်မ လပ်ငန်းများ Small and Medium Industry/Light 

Industry ကိ စတင်အ ကာင် အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီး၊ ဆိပ်ကမ်းငယ် Small 

Port ကိသာ တည် ဆာက် အသးြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) Phase 2 (၆ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း) တွင် ဇန်ဧရိယာအား ဧက ၄,၀၀၀ ခန် ့

ထပ်မတိးချဲ ့ပီးသမဏိစက်ရများ၊ ဓာတ် ြမသဇာစက်ရများ၊ Oil Refinery နှင့် 

မာ် တာ်ယာဉ်များထတ်လပ်သည့် စက်ရများတည် ထာင်သွားမည်ြဖစ်ပါ  သည်။  

(ဂ) Phase 3 (၁၁ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း) တွင် ဇန်ဧရယိာအား ၁၃,၅၀၀ ဧကခန် ့

ထပ်မတိးချဲ ့ပီး Plastic Industry၊ Chemical  Industry၊ Petrochemical  

Industry နှင့် General  Industry တိ ့တည် ထာင်သွားရန် လျာထား ပါသည်။ 
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(ဃ) Phase 4 (၂၁ နှစမှ် ၄၀ နှစအ်တွင်း) တွင ် ြမအကျယ်အ၀န်း ၁၂,၅၀၀ ဧကခန်က့ိ 

ထပ်မတိးချဲ ့ပီး ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငန်းများကသိာ တိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက် သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) Phase 5 (၄၁ နှစ ် မ ှ ၇၅ နှစ်အတွင်း) တွင ် ြမဧက ၄၄၈၅၀ ဧကအားလး၏ 

၉၀% ကိ ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထား၀ယ် ရနက်ဆိပ်ကမ်း ပထမအဆင့် တည် ဆာက် ပီး(၂၀၁၅)တွင်ြမင် တွရ့မည့်ပစ 

 

 
 

အပ်ချုပ် ရးအ ဆာက်အဦသစ် ဆာက်လပ်မ 

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှသည့် အ ထာက် အကူြပု 

လပ်ငန်းအဖဲွ  ့ (ယာယီ) ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ရးသစတ်ည် ဆာက်ြခင်း လပ်ငန်း 

အား တည် ဆာက် ပီးစီး ပီြဖစ်ပါသည်။  

ကျးရွာများ ြပာင်း ရ ့ နရာချထားြခင်း 

 ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းအတွင်းရိှ  ရြဖူ မို န့ယ်မှ ကျးရွာ (၁၅)ရွာနှင့် 

လာင်းလမို န့ယ်မှ ကျးရာွ (၁)ရွာ၊ စစ ပါင်း ကျးရွာ (၁၆)ရွာ အား ြပာင်း ရ ့ ပးရန် 

စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထား သာ်လည်း အဆိပါ ကျးရွာများအနက်မှ ရြဖူ မို န့ယ် ကျးရာွ 

(၉)ရွာနှင့် လာင်းလမို န့ယ်မှ ကျးရွာ (၁)ရွာ စစ ပါင်း (၁၀)ရွာအား နတ်ပယ်၍ ကျန်ရှိ သာ 

ကျးရွာ (၆)ရွာအား ြပာင်း ရ ့ ပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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 အဆိပါ ကျးရွာအား ြပာင်း ရ ့ နရာ ချထားနင်ိ ရးအတွက် နဘလယ် ဒသရိှ ကျးရွာ 

(၄)ရွာြဖစ်သည့် ထိန်ကီး၊ လဲ ရှာင်၊ ပရဒက်၊ မူးဒူး ကျးရွာများအား ရြဖူ မို န့ယ ်ဘဝါ ကျးရွာ 

တွင် နဘလယ် မို သ့စ်တည်၍ လည်း ကာင်း ကျန် ကျးရွာ (၂)ရွာြဖစ်သည့် ခ မာင်း ချာင်း 

ကျးရွာနှင့် ဝက် ချာင်း ကျးရွာအား ရြဖူ မို န့ယ်၊ ပ ဂါဇွနး်ဆီအန်းြခ အကွကအ်မှတ် -၆/၇ 

တွင် လည်း ကာင်း ရ ့ ြပာင်း နရာချထားနိင် ရး စီမ ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

လျာ် ကး ငွ ပး ချ ပီးစီးမအ ြခအ န  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တည် ဆာက်အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ရနက် 

ဆိပ်ကမ်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား ပးစက်ရ၊ သမဏိစက်ရ၊ Road Link to Thailand လမ်း 

ဖာက်လပ်မည့် ြမ နရာ၊ Oil and Gas (Refinery)၊ ဓာတ် ြမဩဇာစက်ရ၊ Green Area နှင့် 

ကျးရွာများ ြပန်လည် နရာ ချထားမည့် ြမ နရာများအတွက ်ဥယျာဉ်ြခ/ လယ်ပိင်ရှင်များ အား 

လျာ် ကး ငွများ ထတ် ပးလျက်ရှိရာ (၃၁-၁၀-၂၀၁၃) ရက် နအ့ထိ လျာ် ကး င ွ

ကျပ်သန်း ပါင်း ၅၇၉၄၂.၁ အား ပး ချ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဝါ ကျးရွာတွင် မို သ့စ်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

  ရြဖူ မို န့ယ်မှ ထားဝယ ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွင်းပါဝင်သည့် ကျးရွာ ၁၆ ရွာအနက် 

နဘလယ် ဒသရှိ ကျးရွာ ၅ ရွာ ြဖစ်သည့် ထိန်ကီး၊ လဲ ရှာင်၊ ပရဒတ်၊ မယင်း ကီး၊ မူးဒူး 

ကျးရွာ များ၌ အိမ် ြခ ၁၈၂၅ အိမ်ကိ ရ ့ ြပာင်းရန်အတက်ွ မူလ ကျးရွာများနှင် ့ ၅ မိငခ်န် ့

ဝးကွာ သာ ဘဝါ ကျးရွာအနီးတွင် ြမ ဖာ်ထတ်၍ လမ်း၊ ရ၊ လပ်စစ်မီး၊ အထက်တနး် 

ကျာင်း၊ အလယ်တနး် ကျာင်းများ၊ ြပည်သူ ့ ဆးရ၊ ဈး၊ မီးသတ်၊ ဘိးဘာွးရိပသ်ာ၊ 

အားကစားကွင်း၊ ပန်းြခတိပ့ါဝင် သာ မိုသ့စ်ကိ အသစ် တည် ဆာက်၍ နရာချထား ပးမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ြမကွက်များမှာ ( ပ ၈၀ x ပ ၁၀၀) ရှိရမည် ြဖစ် ပီး၊ မူလအမ်ိအရွယ်အစား 

ပ မူတည်၍ အိမ်ကီး၊ အိမ်လတ်၊ အိမ် သးဟ ခဲွြခားကာ RC တိင်၊ အကာအြဖစ် ကွန်ကရစ် Pre-

fabricated Parts အမိးအြဖစ် သွပ်မိးတိြ့ဖင့် တည် ဆာက် နရာ ချထား ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း ပထမအဆင့်အ နြဖင့် မူးဒူး ကျးရွာအား စတင် ြပာင်း ရ ့ နရာချ 

ထားနိင်ရန် နအိမ် ၄၈၄ လးအား ြပည်တွင်းကမ္ပဏီ ၁၅ ခ ြဖင့်တည် ဆာက်လျက်ရိှ ပးီ 

ယခအခါ နအိမ ်၄၂၄ လးအား အ ချာသတ ် ဆာက်လပ် ပီးြဖစ်ပါသည်။   

ပ ဂါဇွန်းဆီအန်းြခအတွင်း မိုသ့စ်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

  ရြဖူ မို န့ယ်မ ှ ြပာင်း ရရ့မည် ့ ကျးရွာ ၁၀ ရွာြဖစ်သည့် ပ ဂါဇွန်း ကျးရွာ၊ သ ြပဇွန်း 

ကျးရွာ၊ မင်းဒပ် ကျးရွာ၊ ဝက် ချာင်း ကျးရွာ၊ ရလိင် ကျးရွာ၊ ခ မာင်း ချာင်း ကျးရွာ၊ 

သစ်တိ ထာင့် ကျးရွာ၊ ကျာက်ဝှက်ကန်း ကျးရွာ၊ ပိန်း ရှာင် ကျးရွာ၊ ကျခတ္တ ပင်အင်း 
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ကျးရွာတိအ့ား ရြဖူ မို န့ယ်၊ ပ ဂါဇွန်း ကျးရွာအပ်စတွင် မိုသ့စ်တည် ဆာက် နရာချ 

ထား ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ပ ဂါဇွန်းဆီအန်းြခမှာ စက်မဝန်ကီးဌာနပိင် ြမြဖစ် ပီး၊ 

၎င်း ြမကိ အထူးစီးပွား ရး ဇန် စမီခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီက အသးြပုနိင်ရန်အတွက် စက်မဝန် ကီး 

ဌာနမ ှ သ ဘာတူခွင့်ြပု ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခအခါ ပ ဂါဇွန်း ဆီအန်းြခအတွင်း ြမ နရာ 

ရှင်းလင်းြခင်း လပ်ငန်းများမှာ ပီးစီး ပီ ြဖစ်ပါသည်။   

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွင်း အလပ်လပ်ကိင်မအ ြခအ န 

 နိင်င တာ်အတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖာ်ထတ် ဖန်တီး ပးနိင် ရး အတွက ်

အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရိှရာ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရး 

ဇန်တွင် ပညာရှင်/ ကမ်းကျင်သူ/ ကီးကပ်သူမှအပ ကျန်ရာထူး နရာတွင် ြမန်မာနိင်ငသားကိသာ 

မြဖစ်မ န ငှားရမ်းသးစဲွ စရန် ITD သိ ့ညန်ကားထား ပီး စီမကိန်း လပ်ငန်းများတွင် သီးြခား 

ကမ်းကျင်မ လိအပ်သည့် လပ်ငန်းများမှအပ အြခားလပ်ငန်းများကိ နိင်ငသားစီးပွား ရး 

လပ်ငန်းရှင်၊ ကမ္ပဏီ (သိမ့ဟတ်) အဖွဲအ့စည်းများအား ကန်ထရိက်အြဖစ် လပ်ငန်းအပ်နှ စ ရး 

အတွက် ြမန်မာ အထူး စီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒတွင် ြပဌာန်း ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒတွင် အလပ်သမားများခန်ထ့ားမနှင့် ပတ်သက်၍ 

ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ လပ်ငန်းများအတွက် နိင်ငသားကမ်းကျင်သူ အလပ်သမားများ၊ အတတ် 

ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကိခန်ထ့ားရာတွင ်လပ်ငန်းစတငသ်ည့်နှစ်မှ ပထမ(၅)နှစ ်ကန်ဆး 

သည့်အချိန်တွင် နိင်ငသား အနည်းဆး ၂၅ ရာခိင်နန်း၊ ဒတိယ (၅)နှစ ်ကန်ဆးသည့် အချိန်တွင် 

အနည်းဆး ၅၀ ရာခိင်နန်း၊ တတိယ( ၅ )နှစ်ကန်ဆးသည့် အချိန်တွင် အနည်းဆး၇၅ ရာခိင်နန်း 

ခန်ထ့ားရမည် ြဖစ် ကာင်း ြပဌာန်းထားပါသည်။ 

 ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန် အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်းအဖွဲ (့ယာယီ)၏ အပတ်စဉ ်

အစီရင်ခ တင်ြပချက်အရ ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် ၂၀၁၃ ခနှစ် အာက်တိဘာလအထိ   

ြပည်တွင်းနိင်ငသားလပ်သား ကျား ၁၀၈၉ဦး၊ မ ၂၁၈ဦး၊ စစ ပါင်း ၁၃၀၇ဦး နှင့် နိင်ငြခားသား 

အလပ်သမား ကျား ၁၁၀၃ဦး နှင့် မ ၁၉၄ဦး၊ စစ ပါင်း နိင်ငြခားသား ၁၂၉၇ ဦး အလပ်လပကိ်င ်

လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၁ ခနှစ်မ ှ ၂၀၁၃ ခနှစ ် အာက်တိဘာလအထိ ထားဝယ်အထူး စီးပွား ရး 

ဇနတွ်င်  အလပ်လပ် ကိင်လျက်ရှိသည့် နိင်ငသားနှင့် နိင်ငြခား အလပ်သမား စာရင်းမှာ 

တစ်ဖက်ပါ  အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 
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ဇယား (၈-၁) ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် လပ်ကိင်လျက်ရှိသည့် နိင်ငသားနှင့် နိင်ငြခား 

အလပ်သမားစာရင်း 

 ၂၀၁၁ ခနှစ် ၂၀၁၂ ခနှစ ် ၂၀၁၃ ခနှစ ်( အာက်တိဘာလ) 

နိင်ငသား ၇၇၂  ဦး ၂၂၇၄ ဦး ၁၃၀၇ ဦး 

နိင်ငြခားသား ၅၉၉ ဦး ၁၂၁၇ ဦး ၁၂၉၇ ဦး 

သီလဝါ အထူးစးီပွား ရးဇန် စီမကိန်း 

 သီလဝါအထူး စီးပွား ရးဇန် နယ်နိမိတ် ဧရိယာ  ၂၃.၄၂၂၁၄၈၄၄၂   စတရန်း ကီလိ မီတာ 

(၅၇၈၇.၇၁၈ဧက) ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် နတွ့င် ြပည် ထာငစ် အစိးရ အဖဲွ၏့ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆၅/၂၀၁၃ ြဖင့်ထတ်ြပန်ခဲ့ ပါသည်။  

   

 
 သလီဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် တည် ဆာက် ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ငွ ကးအရငး်အနီှး နှင့် 

နည်းပညာ အရင်းအနှီးတိ၏့ပမာဏကီးမားြခင်း၊ နိင်င တာ်အစိးရအား ဆက်သွယ် ဆာငရွ်က် 

လာသည့် နိငင်ြခားအစိးရများအနက် ဂျပန်အစိးရကသာ ယင်းဇန်စီမကိန်း တည် ဆာက် ရး၊ 

ဆက်စပ်အ ြခခအ ဆာက်အဦများ တည် ဆာက် ရးအတွက်သာမက လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် 

ဖာ်နိင်မည့် အ ြခအ နအထိပါ တစိက်မတ်မတ် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း၊ သီလဝါအထူး 

စီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည်  ဖာ် ဆာင်နိင်ရန် လိအပ်သည့် နည်းပညာ 
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နှင့် ငွ ကးအရင်းအနီှးများ ရရိှနိင် ရးအတွက် ဂျပန်အစိးရမှ အြပည့်အဝ အာမခချက် ပးြခင်း 

တိ ့ ကာင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းကိ ဂျပန ်နိင်ငနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်ကိ ြမန်မာနိင်ငနှင့် ဂျပန်နိင်ငတိ ့JV အြဖစ် ထူ ထာင်ရာတွင် ြမန်မာ 

နိင်ငဘက်မှ Consortium ဖွဲ စ့ည်း၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ ၅၁ % ကိ ထည့်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာဘက်မ ှ၅၁ % တွင် ြမန်မာအစိးရ၏ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီမှ 

(in kind တန်ဘိး) ၁၀ % နှင့် ြမန်မာအများပိင ်ကမ္ပဏီ (၉)ခမ ှအစရှယ် ယာ ၄၁ % ပါဝင ်

မတည ် ထူ ထာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘက်မ ှ Mitsubishi Corporation, Sumitomo 

Corporation နှင့်  Marubeni Corporation  တိ ့ ပါဝင်လျက ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ၏ ၄၉ % ကိ 

ထည့်ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  အဆိပါ ြမန်မာ Consortium နှင့် ဂျပန် Consortium တိ ့ ပူး ပါင်း 

ပါဝင် သာ အများပိင် ကမ္ပဏီသည် သီလဝါအထူးစးီပွား ရးဇန်၏ ရင်းနှီးတည် ဆာက်သူ 

(Developer) ြဖစ်လာပါမည်။  

 သီလဝါအထူးစးီပွား ရးဇန်စီမကိန်းကိ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

နိင်ရန် ြမန်မာ-ဂျပန် နှစ်နိင်ငပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ရည်ရွယ်ချက်မှတ်တမ်းလာ (Memorandum 

of Intent- MOI) တစ်ရပ်ကိ ဂျပန်နိင်ငတိကျို မို ၌့ ၂၀၁၂ ခနှစ် ဧ ပီလ ၂၁ ရက်တွင် အမျိုးသား 

စမီကနိး်နှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီးနှင့် ဂျပန်နိင်င 

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးနှင့် စီးပွား ရး၊ ကန်သွယ် ရးနှင့် စက်မဝန် ကီးဌာန ဝန်ကီးတိ ့

လက်မတ်ှ ရးထိး ချုပ်ဆိ ခဲ့ကပါသည်။ အဆိပါ  ရည်ရွယ်ချက် မှတ်တမ်းလာ MOI 

ကအိ ြခခ၍  ြမန်မာ-ဂျပန် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး စာခန်လာ (Memorandum of Cooperation 

on Development of the Thilawa Special Economic Zone-MOC)ကိ ရန်ကန် မို၌့ ၂၀၁၂ 

ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် နတွ့င် အမျို းသား စီမကိန်းနှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို း တိးတက်မဝန် ကီးဌာန၊ 

ဒတိယဝန်ကီး သီလဝါ အထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီဥက္က ဌနှင့် ဂျပန်နိင်င၊ နိင်ငြခား 

ရးဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီးနှင့် စီးပွား ရး၊ ကန်သွယ် ရးနှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ နိင်ငတကာ 

ရးရာ ဆိင်ရာ Vice-Minister တိမ့ှ လက်မတ်ှ ရးထိး ခဲ့ ကပါသည်။ 

 ၂၀၁၃ ခနှစ ် မလ ၂၄ ရက် နမ့ ှ၂၆ ရက် နအ့ထိ  ဂျပန်ဝန် ကီးချုပ် ရှင်ဇိအာ ဘး သည ်

ြမန်မာနိင်ငသိ ့တရားဝင်ခရီးလာ ရာက်စဉ်အတွင်း ြပည် ထာင်စ သမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များ 

နှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်ဥက္က ဌ ဦးဝင်း အာင်နှင့် ဂျပန်နိင်င မစ်ဆူဘစ်ရှီ 

ကမ္ပဏီ ဥက္က ဌ ကန်ကိ ဘးယာရိှတိသ့ည် သီလဝါ စီမကိန်းအတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး 

နားလည်မ စာခန်လာ လက်မှတ် ရးထိးခ့ဲကပါသည်။ ထိအ့ြပင ် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများနငှ့် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏများစွာ လိအပ်သည့် ဇန်ြပင်ပ အ ြခခ အ ဆာက်အအများ အချိန်မီ 

တည် ဆာက် နိင်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာ ရင်းနီှးြမုပ်နှသူများ ကိ ြမန်မာနိင်ငမှ အချိန်မ ီ
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မရရိှနိငပ်ါက ၄င်းဇန်ြပင်ပ ဆက်စပ်အ ြခခ အ ဆာက်အအများ အားလးကိ တည် ဆာက် 

နိင်ရနအ်တွက် ဂျပန်ယန်း ၂၀ ဘီလီယကိ ODA ချး ငွအ နြဖင့် ဂျပန်အစိးရမှ ပးအပ် ရး 

အတွက် နားလည်မစာခ န်လာ ရးထိးထားပါသည်။ ၄င်းဂျပန် ODA ချး ငွြဖင့် ဇန်ြပင်ပ 

ဆက်စပ်အ ြခခအ ဆာက်အအများတည် ဆာက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရာတွင် ဂျပန်ကမ္ပဏီ 

များကိသာ ရွးချယ်ရမည်မဟတ်ဘဲ တာဝန်ခ တည် ဆာက်မည့် ကမ္ပဏီ (Engineering 

Procurement & Construction Companies - EPCs) များကိ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့် နိင်င ပါင်းစမှ ရွးချယ်နိင်မည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် 

 နင်ိင တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မနှင့် ရခိင်ြပည်နယ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအတွက ်

အထူးအ ရးပါသည့်စီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် ကျာက်ြဖူ 

ဒသအား အထူးစီးပွား ရးဇန်အြဖစ် သတ်မှတ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန် နိင်င တာ ်

သမ္မတရးမ ှ၂၀၁၁ ခနှစ ်နိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် နတ့ွင် ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။  

 ကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွား ရးဇန်အား လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မနည်းစွာြဖင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် တည် ဆာက်နိင် ရးအတွက် ၁၅-၁၀-၂၀၁၂ နတွ့င် ရန်ကန် မို၌့ 

“ ကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းနှင့် ပတ်သက် သာအစကနဦး ဆွး နွး တိင်ပင ်

ြခင်းလပ်ငန်းစဉ”်ကိ ကျင်းပ၍ အစိးရဌာနများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှပညာရှင်များနှင့် ပဂ္ဂလိက 

လပ်ငန်းရှင်များ၊ ရခိင်သဟာယအသင်းမှ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် တိင်းရင်းသား ြပည်သူများ 

အကား အြမင်ချင်းဖလှယ် ဆွး နွးခဲ့ ပီး အဆိပါ ဆွး နွးပဲွတွင် ရခိင် ဒသသည် တိင်း ဒသ 

ကီးနှင့် ြပည်နယ်များအနက် ဒတိယ ဖွ ဖိ့ုးမအနည်းဆးြပည်နယ် တစ်ခြဖစြ်ခင်း ကာင့် အထူး 

စီးပွား ရးဇန် ပ ထွန်းလာြခင်းကိ ထာက်ခကို ဆိပါ ကာင်း၊ သိ ့ သာ်လည်း ရနတင် 

ဆိပ်ကမ်းကဲ့သိ ့ သာ လပ်ငန်းများ၊ ြမန်မာြပည်အလယ်ပိင်းကိ ကန်လ့န်ြ့ဖတ်၍ ပိက်လိင်း 

သွယ်တန်းြခင်း လပ်ငန်းများ ပါဝင်မည်ြဖစြ်ခင်း ကာင့် တာ၊ တာင် ရ ြမတိက့ ိ ထိခက်ိ စ 

သည့် ကိစ္စများ မြဖစ် ပ စရန ် အထူးသတိထား၍ ဆာင်ရွက်ကရန်လိ ကာင်း ဆွး နွး 

ကပါသည်။ 

 ၁၃-၅-၂၀၁၃ ရက် နတွ့င် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ရန်ကင်း မို န့ယ် အလပ်သမား 

ညန်ကား ရး ဦးစီးဌာန၊ ကမ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရးသင်တန်း ကျာင်း၌ ကျင်းပြပုလပ်သည့် 

ဆွး နးွပွတွဲင် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီ၊ ဥက္က မ ှ ကျာက်ြဖူအထူး 

စီးပွား ရးဇန် Master Plan ရးဆဲွ ပီးစီးမအ ြခအ န၊ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည့် လပ်ငန်း 

စဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးခ့ဲပါသည်။ 
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၁၅-၅-၂၀၁၃ ရက် နတ့ွင် ရးဆဲွ ပီးြဖစ် သာ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် Master 

Plan အရ ကျာက်ြဖူ SEZ ြမ နရာနယ်နိမိတ်တွင် ကျာက်ြဖူ မို န့ယ်၊ ရမ်း ဗဲ မို န့ယ်နငှ့် 

မာန် အာင် မို န့ယ် ၃ ခပါဝင် ပီး ဧရိယာ အကျယအ်ဝန်း စစ ပါင်းမှာ ၃၅၉၂၆၄ ဟကတ်ာ          

( ၈၈၇၇၅၇ ဧက )  ရှိပါသည်။  

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် Free Zone (Port, Trade, Processing)၊ 

Agriculture Zone, Tourism Zone, Environmental Conservation Zone, Deep Sea Port 

Zone, Logistics Zone စသည်တိပ့ါဝင် ပီး ကျာက်ြဖူ မိုန့ယ်၊ ရမ်း ဗဲ မိုန့ယ်နှင့် မာန် အာင ်

မို န့ယ်၌ ဆာင်ရွက်ရန ်Master Plan တွင်ထည့်သွင်း ရးဆွဲထားရှိပါသည်။  

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်အမှတ်(၁)ကိ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၅၂၀ 

ဟကတ်ာ(၁၂၈၅ဧက ) ြဖင့် အစကနဦး အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပါ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၅၂၀ ဟက်တာ( ၁၂၈၅ ဧက) တွင ် ဆိပ်ကမ်းတည် ဆာက်မ 

အတွက် ၂၀ ဟကတ်ာ( ၅၀ ဧက )၊ အိမ်ယာစီမကိန်းအတွက် ၁၀၀ ဟက်တာ( ၂၄၇ ဧက )၊ 

အထူးစီးပွား ရးဇန် အတွက် ၄၀၀ ဟက်တာ(၉၈၉ ဧက) သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ထားရိှပါသည်။  

အိမ်ရာစီမကိန်းဧရိယာ ၁၀၀ ဟက်တာ( ၂၄၇ဧက )အနက ်၇၅ ဟက်တာ  (၁၈၆ ဧက) 

နှင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်အတွက ် ၄၀၀ဟက်တာ( ၉၈၉ ဧက) အနက ် ၃၀၀ဟက်တာ(၇၄၁ဧက) 

တိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး ကျန် ၁၂၅ ဟကတ်ာ  ကိ အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ 

အ ဆာက်အဦ၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့် စိမ်းလန်းဇန်ဧရိယာများ လျာထား ဆာင်ရွက်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်အမှတ်(၁)ကိ အပိင်းက (၃)ခခွဲ၍ ဆာင်ရွက် သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ အပိင်းက (၁)ကိ ၂၀၁၄ ခနစ်မ ှ၂၀၁၆ ခနစ်အတွင်း ြမဧရိယာ အကျယ်အဝန်း 

၁၄၅ဟက်တာ(၃၅၈ ဧက) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အပိင်းက (၂)ကိ ၂၀၁၇ ခနစ်မှ ၂၀၂၀ 

ခနစ်အတွင်း ြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၁၂၅ ဟက်တာ(၃၀၉ ဧက) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အပိင်း 

က (၃) ကိ ၂၀၂၁ ခနစ်မှ ၂၀၂၅ ခနစ်အတွင်း ြမဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ၁၂၅ ဟကတ်ာ  

(၃၀၉ ဧက) ြဖင့်လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 သိြ့ဖစပ်ါ၍ ကျာက်ြဖူ ဒသ၏ ပထဝီဝင်အ နအထားသည် အာရှ၊အာရှအလယ်ပိင်း 

ဒသနှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကီးနိင်ငြဖစ်သည့် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငတိကိ့ ဆက်သွယ်ရာ တွင် 

မဟာဗျူဟာကျ သာ ဒသအြဖစ် ပ ထွန်းလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အခန်း(၉) 

ြပည်ပ အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ 

  ပထမအကိမ ် ြမန်မာနိင်င ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ဖိရမ်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ ်
ဇန်နဝါရီလ (၁၉)ရက်နှင့် (၂၀)ရက် နတွ့င် အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ ဖိရမ်တွင ်
ြမန်မာနိငင်အစိးရနင့်ှ ဖွ ဖိ့ုးမ မိတ်ဖက်များသည် ြမန်မာနိင်င၏ စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရး 
ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ မူ ဘာင်နှင့် ကာလတိ၊ ကာလ ရှည ်စီမကိန်းများကိ ဆွး နွး ခ့ဲက ပီး ဖွ ဖ့ိုးမ 
မိတ်ဖက ် နိင်ငများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများက ြမန်မာနိငင်၏ ဘက်စဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး အတွက် 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန ်သ ဘာတူခ့ဲပါသည်။  

 ြမနမ်ာနိင်င၏ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ 
များ ကာင် ့ နိင်ငတကာ ဆက်ဆ ရး တိးတက် ကာင်းမွန်လာ ပီး နိင်ငြခား အကူအည ီ
အ ထာက်အပ့များတိးြမင့် ပးအပ်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ ်
အတွင်း နိင်ငအချင်းချင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများမှ အကူအညီ အ ထာက် အပ့ 
(Grant) စစ ပါင်း အ မရိကန် ဒ လာ ၉၇.၉၇ သနး် ရရိှ ရးအတွက်  ၀န်ကီးဌာနများမ ှ
လက်မတ်ှ ရးထိး နိင်ခ့ဲပါသည်။ 
 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ်အတွင်း နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက ်
အပ့ ရရိှမကိ အာက်ပါအတိင်း အမျိုးအစား (၃) မျို း  ခွဲ၍ တင်ြပပါသည်- 

 (က)     ဝန်ကီးဌာနအလိက ်နိင်ငြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ရရှိမ 

 ( ခ )     နိငင်/ အဖဲွအ့စည်းများမှ နိင်ငြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ရရှိမ 

 ( ဂ )     က အလိက် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ 

(က)   ဝန် ကီးဌာနအလိက် နငိင်ြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ရရှိမ 

- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ်အတွင်း လပ်ငန်းစီမချက် ၂၀ ခ အတွက် 
နိငင်ြခားအကူအညီ (Grant) ပမာဏ အ မရိကန ် ဒ လာ ၉၇.၉၇ သန်း ရရှိမည် 
ြဖစ်ပါသည်။  

- နိငင်ြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန၊ လယယ်ာ စိက်ပျို း ရးနှင့် 
ဆည် ြမာင်း ဝန် ကီးဌာန၊ဆက်သယ်ွ ရး နှင့် သတင်းအချက်အလက် နညး်ပညာ 
ဝန် ကီးဌာန၊ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ 
ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပညာ ရး 
ဝန် ကီးဌာန အသီးသီးမှ လပ်ငန်းစီမချက် (၁) ခ စီအတွက ်  အ မရိကန် ဒ လာ  
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စစ ပါင်း (၁၈.၃၂)သန်း၊ စက်မ၀န် ကီးဌာနနှင့် ဘ ာ ရး၀န်ကီးဌာနတိမ့ ှလပ်ငန်း 
စီမချက်(၂)ခစီအတွက် အ မရိကန် ဒ လာ (၆၇.၇၅)သန်း၊ အမျိုးသား စီမကိန်းနငှ့် 
စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ၀န်ကီးဌာနမှ လပ်ငန်းစီမချက် (၃)ခ အတက်ွ အ မရိကန် 
ဒ လာ(၄.၈၄)သန်းနှင့် ဆာက်လပ် ရး၀န်ကီးဌာနမှ လပ်ငန်းစီမချက်(၄)ခ အတကွ် 
အ မရိကန် ဒ လာ(၇.၀၆)သန်း ရရှိရန ် ဆာင်ရွက်နင်ိခ့ဲပါသည်။ 

 

ဇယား (၉-၁) 

ဝန်ကီးဌာနများအလိက် နငိင်ြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရိှမအ ြခအ န 

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

စဉ ် ၀န်ကးီဌာန စီမချက် 
ငွပမာဏ  

(USS သန်း ပါင်း) 

၁ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန ၁ ၁.၀၀ 

၂ ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာန ၁ ၀.၈၃ 

၃ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့် ဆည် ြမာငး် ဝန် ကီးဌာန ၁ ၆.၀၀ 

၄ ဆက်သွယ် ရး နှင့် သတငး်အချက်အလက်နညး်ပညာဝန် ကီးဌာန ၁ ၁.၅၀ 

၅ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန ၁ ၂.၃၄ 

၆ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန ၁ ၂.၃၀ 

၇ လပ်စစစ်ွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ၁ ၁.၅၀ 

၈ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ၁ ၁.၃၅ 

၉ စက်မဝန် ကီးဌာန ၂ ၁၁.၅၆ 

၁၀ ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန ၁ ၁.၅ 

၁၁ ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ၂ ၅၆.၁၉ 

၁၂ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန် ကီးဌာန ၃ ၄.၈၄ 

၁၃ ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာန ၄ ၇.၀၆ 

 စစ ပါငး် ၂၀ ၉၇.၉၇ 

ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများ 
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ပ (၉-၁) 

ဝန်ကီးဌာနများအလိက် နငိင်ြခားအကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရိှမအ ြခအ န 

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

 (US$ သန်း ပါင်း) 

 
ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ 

 (ခ) နိင်င/ အဖွဲ အ့စည်းများမှ နိင်ငြခားအကူအညီ ထာက်ပ့ ပးမ။      

 -  အကူအညီ ရရှိမ အ နြဖင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ် အတွင်း 
နိင်ငအချင်းချင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ၊ အဖွဲ အ့စည်းများမှ အကူအည ီ
အ ထာက်အပ့များ (Grant)များ ပးအပ်လျက်ရိှရာ အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်င 
အသးီသီးမှ အကူအည ီအ ထာက်အပ့များ ရရိှရန် ဆာင်ရွက် နိင်ခဲ့ပါ သည်။ 

- ဂျပန်နိင်ငမှ ဗဟိဘဏ် လပ်ငန်း ICT နည်းစနစ်ဖွ ဖ့ို း တိးတက် ရး၊ သဘာ၀ 

ဘးအန္တရာယ် ကာင့် ပ ပါက်လာမည့် ရာသီဥတ အ ြခအ န စာင့်ကည့် 
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ရးစနစ် ထူ ထာင် ရးနှင့် MRTV အစီအစဉ်နှင့် အသလင့် တည်းြဖတ်ြခင်း 

ဆိင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ ပိမိ ကာင်းမွန် လာ စ ရး လပ်ငန်း စီမချက်(၃)ခ 

အတွက် ဂျပန် ယန်း သန်း ၅၄၁၂.၉၀(US$ ၅၄.၈၄သန်း)၊  

- တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င မှ ၂၀၁၄ ခနှစ ် ြမန်မာနိင်ငမှ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခ 

ကျင်းပမည့် အလှည့်ကျ အာဆီယ ဥက္က  အစည်းအ ဝးများတွင် ယာဉ်နှင့် ရးသး 

ပစ္စည်း တန်ဖိး ရင်မင်ဘီယွမ် ၁၀ သန်း(US$ ၁.၆၄ သန်း)၊ 

- ကိရီးယားသမ္မတနိင်င မ ှ ြမန်မာနိင်င၏ အဓိကလမး်များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ 

အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ် ခိင်မာ ရး၊ ညီလာခများ ကျင်းပ ရးဆိင်ရာ 

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရး၊ စက်မလယ်ယာ ကူး ြပာငး် ရးအတွက် လယယ်ာ 

ြမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးနှင့် ြမန်မာနိင်င အလယ်ပိင်း အပူပိင်း ဒသ စိမ်းလန်း 

စိြပည် ရး စီမချက်(၅)ခ ဆာင်ရွက်ရန် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၅.၃၀သန်း၊ 

- ဂျာမနီနိင်င (GIZ) မ ှ အသက် မွး၀မ်း ကျာင်း လ့ကျင့်ပညာ ပး ရး၊ 

အ သးစားနှင့် အလတ်စားလပ်ငန်းများ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးသင်တန်း 

များ ပးြခင်းနှင့် ကျးလက် အ ြခခအ ဆာက်အအ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး        

အစီအစဉ် (၃)ခ အတွက် စစ ပါင်း ယူရိ ၁၂ သန်း(US$ ၁၆.၀၈ သန်း)၊ 

- အာရဖှွ ဖ့ို း ရးဘဏ်(ADB)မ ှ လူစွ့မး်အား အရင်းအြမစမ်ျား ဖွ ဖ့ို း တိးတက ်

ရး၊ စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင် ရး၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ၊ ကမ်းကျင်မ နှင့် 

နည်းပညာ အကူအညီများ ပ့ပိး ပး ရးစသည့် လပ်ငန်းစီမချက် (၈)ခအတွက် 

ကမ်းကျင်မ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၀.၁၁  သန်း ရရိှရနတိ်ကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
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ဇယား  (၉-၂) 

နိင်ငအချင်းချင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နှင့် ကလသမဂ္ဂအဖွဲအ့စည်းများအလိက် 

အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ  

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

 

စဉ ် နိင်ငအချင်းချင်း/ အဖွဲ အ့စည်း လပ်ငန်းစီမချက ် ငွပမာဏ(US$ 
သန်း ပါင်း) 

(က) နိငင်အချင်းချင်း   

၁ ဂျပန်နိင်င ၃ ၅၄.၈၄ 

၂ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င ၁ ၁.၆၄ 

၃ ဂျာမနီနိင်င ၃ ၁၆.၀၈ 

၄ ကိရီးယားနိင်င ၅ ၁၅.၃၀ 

 စစ ပါင်း ၁၂ ၈၇.၈၆ 

(ခ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ   

၁ အာရှဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ် ၈ ၁၀.၁၁ 

 စစ ပါင်း ၈ ၁၀.၁၁ 

 စာရင်း ပါင်းချုပ် ၂၀ ၉၇.၉၇ 

ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ 
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ပ (၉-၂) 

နိင်ငအချင်းချင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းများအလိက် 

အကူအညီ အ ထာက်အပ့ ရရှိမ  

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 

 
(US$ သန်း ပါင်း) 

 
 
ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ 
 
 (ဂ)      က အလိက် နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာကအ်ပ့ ရရှိမ။  

- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ ် အတွင်း  က အလိက ်
နိင်ငြခား အကူအညီအ ထာက်အပ့ ရရိှမမှာ စိက်ပျို း ရးက တွင် ၆%၊ 
ဆက်သွယ် ရးက တွင် ၂%၊ ဆာက်လပ် ရးက တွင် ၇ %၊ လပ်စစ ်
က တွင် ၂%၊ စွမ်းအင်က တွင ်၁%၊ ငွ ကးက တွင် ၅၃%၊ သစ် တာ 
က တွင် ၂ %၊ စက်မက  တွင် ၁၂%နှင့် လူမ ရးက တွင် ၁၅ % တိ ့
ြဖစ်ပါ သည်။ 
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ပ    (၉-၃) 
က အလိက ်နိင်ငြခား အကူအညီ အ ထာက်အပ့ရရှိမ 

(၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်၏ ပထမ(၆)လပါတ)် 
 

 
ဇာစ်ြမစ်။        သက်ဆိင်ရာနိင်ငများနှင့် အဖွဲအ့စညး်များ 

 

 ၂၀၁၁ ခနှစ၊် ဧ ပီလ(၁)ရက် နမ့ ှ စ၍ နိင်ငအချင်းချင်းအစီအစဉ် (Bilateral)အရ 

အကူအညမီျား အ ထာက်အပ့များ ပးအပ် နသည့် နိင်ငများမှာ ဂျပန်၊ တရတ်ြပည်သူ ့

သမ္မတနိင်င၊ ကိရီးယား၊ အိန္ဒယ၊ ဗိတိန်၊ အ မရိကန်နိင်င၊ သစ တးလျ၊ ဂျာမဏီ၊ နာ် ဝ၊ 

ဆွစ်ဇာလန်၊ အီတလီ၊ အီးယူ နှင့် ကူဝိတ် ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်း (International 

Institutions) များမှာ World Bank, ADB, IFAD နှင့် WTO တိန့ှင့် အလှူရှင ်နိင်ငများနှင့် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် နသည့် ကလသမဂ္ဂ လက် အာကခ် အဖဲွအ့စည်းများမှာ UNDP, 

UNICEF, UNFPA, FAO, UNODC, WHO, UNEP, UNHCR, UNOCHA, 

UNHABITAT တိမ့ ှ မပီးြပတ် သး သာ လပ်ငန်းစီမချက်များကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

 အီးယူ မှ ၂၀၁၄-၂၀၂၀ နှစ်များ အတွင်း ြမန်မာနိငင်အတွက် ပညာ ရး၊ ကျးလက် 

ဒသဖွ ဖ့ိုး ရး၊အပ်ချုပ် ရးနှင့် ငိမ်းချမ်း ရးနယ်ပယ်(၄)ခတွင် တစ်နှစ်လင ်ယူရိ ၉၀ သန်း ခန် ့

အကူအညီများက ိ ကလသမဂ္ဂနှင့် နိင်ငတကာအစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းများ မှ တစ်ဆင့် 

ပးအပ်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အခန်း(၁၀) 

ြပည်ပ စီးပွား ရး ဆက်ဆမများနှင့် ြမန်မာနိင်င၏ အလားအလာ 

 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည်  ပြ ည်ပနိုင်ငံများနှင် ့စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု  မြ ှင့်တင် ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ေရးအတွက် အေရှ့ေတာင်အာရှ ေဒသနိုင်ငံများအဖဲွ့ (အာဆီယံ)၊ ေဒသခွဲ အဆင့်တွင် မဲေခါင် 

ေဒသခွ ဲ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဥ ် (ဂျီအမ်အက်စ)်၊ ဘ င်္ဂလားပင်လယ် ဘက်စုံ 

စီးပွားေရးနှင် ့ နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဥ ် (ဘင်းမ်စတက်)၊ ဧရာဝတ-ီ

ေကျာက်ဖရား -မဲေခါင် စီးပွားေရး ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မှု မဟာ ဗျူဟာ (အက်ခ်မက်) တို့တွင ်

အဖွဲ့ ဝင်အဖြ စ် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပြ ီး အဖွဲ့ဝင ် နိုင်ငံများအကြ ား စီးပွားေရး ဖွ့ ံ ဖြ ိုးမှုနှင့် 

နည်းပညာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရးကို ေဆာင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။ 

အာဆီယံနှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း(ASEAN Economic Community-

AEC) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌  ဖြ စ်ေပါ်လာေရး အတွက် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ AEC အကဲဖြ တ ်

မှတ်တမ်းအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိေဆာင် ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း၏ 

၈၄% ကိုအေကာင်အထည်ေဖါ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

  မြ န်မာနိုင်ငံအေနဖြ င့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တငွ် ေတွ့ကုံရင်ဆိုင်ရမည် ့အာဆီယံ လွတလ်ပ် ေသာ 

ကုန်သွယ်မှုေဒသအတွင်း ေဈးကွက် ယှဥ်ပြ ိုင်စွမ်းရိှေရး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျ 

ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် တာဝန်ယူေရး၊ အာဆီယံစီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း အကဲဖြ တ ် မှတ်တမ်းအရ 

နှစ်အလိုက်  ပြ ီးစီးေအာင ် ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဝန်ကးီဌာန အလိုက ်

က အလိုက် ေနှာင့်ေနှးမှု မရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး တို့အတွက် အာဆီယံ ေဒသတွင်း 

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ေဈးကွက် ယှဥ်ပြ ိုင်နိုင်စွမ်း  မြ ှင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ လုပ်ငန်း စီမံချက်အရ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ဒုတိယ ဝန်ကးီများက ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် 

နှင့် ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်များက အတွင်းေရးမှူးအဖြ စ် ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ (၁၅)ရပ်ကိ ု

၂၀၁၂ ခုနှစ် ေဖေဖါ်ဝါရီလတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြ ီး ညှိနိှုင်း အစည်း အေဝးများကို လစဥ် ကျင်းပခဲ့ရာ 

ယခုအခါ (၁၃) ကမိအ်ထိ ကျင်းပခဲ့ပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူစဥ ်အာဆီယံ စီးပွားေရး အသုိက်အဝန်း 

မ ို င်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကးီဌာနများမှ  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြ စ် လက်ခ ံကျင်းပရန် 

လျာထားသည့် အစည်းအေဝးများအတွက် Notional Calendar ကိုလည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ 
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စီးပွားေရးဝန်ကးီ အစည်းအေဝးများ ေအာင်မြ င်စွာ ကျင်းပနိုင်ေရး အတွက် လုပ်ငန်း စီမံချက်ကိ ု

လည်းေကာင်း၊ ေရးဆွဲထားပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။  

 အာဆီယံစီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း အေကာင်အထည်ေဖါ်ရာ၌ စွမ်းေဆာင်ရည်  မြ ှင့်တင ်

ေရးနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ေဆွးေနွးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲများ 

နှင့် သင်တန်းများကုိ အာဆီယံနှင် ့အေရှ့အာရှ စီးပွားေရး သုေတသနဌာန (အီးအာရ်အုိင်ေအ)၊ 

အမျို းသား စီးပွားေရးနှင့် လူမှုေရးအကံေပးေကာင်စီ နှင့် ဥေရာပသမဂ္ဂ အကူအညီ တို့ဖြ င့် 

ေနပြ ည်ေတာ်နှင့် ရန်ကုန်မြ ို့တို့တွင ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြ င် အာဆီယံနှင် ့ ေဆွးေနွးဘက် 

နိုင်ငံများမှ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဥ်ဖြ င့်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နုိင်ငံများ၊ 

တရုတ်ပြ ည်သူ့သမ္မတနုိင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်  သြ စေတြ းလျနိုင်ငံ တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အလုပ်ရု ံ

ေဆွးေနွးပွဲနှင် ့ေဆွးေနွးပွဲများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ေစလွှတ် တက်ေရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံ 

ဥက္ကဌတာဝန်ရယူ၍ ေဒသဆိုင်ရာ ထိပ်သီး ေဆွးေနွး ပွဲများ၊ ဝန်ကးီအဆင့် ေဆွးေနွးပွဲများ၊ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ေဆွးေနွးပွဲများ ဖွဲ့စည်းကျင်းပရာတွင် စွမ်းရည်ပြ ည ့်ဝေစေရးအတွက ်သင်တန်းများ 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ကးီဌာနများမှ အရာထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်  မြ င့်မားေစရန် နှင် ့ နိုင်ငံတကာ 

အေတွ့အကုံများ ရရှိရန်အတွက ် အင်ဒုိနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြ ို့ရှိ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှူ း 

ချုပ်ရုံးနှင် ့  အာဆီယံနှင် ့အေရှ့အာရှ စီးပွားေရးသုေတသနဌာန (အီးအာရ်အိုင်ေအ) တို့၌ (၁)နှစ်၊ 

(၆)လ နှင် ့(၃)လ စသည်ဖြ င့် တွဲဘက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစလျက် ရှိပါသည်။ 

  ပြ ည်သူများ အာဆီယံ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကိ ု ေလ့လာသိရှိနိုင်ရန ် ရည်ရွယ်၍ 

အာဆီယံ စီးပွားေရးပညာရပ ် ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်ရ သင်တန်းကို အမျို းသား စီမံကိန်းနှင့် 

စီးပွားေရး ဖွ့ံ ဖြ ိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကးီဌာနသည် ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္ကသိုလ ် နှင် ့ ပူးေပါင်း၍ 

သင်တန်း (၄) ကမိ ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းသား (၄၀၆)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ပြ ီး မန္တေလး တက္ကသိုလ်နှင် ့

ပူးေပါင်း၍ သင်တန်းတစ်ကိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းသား(၉၀)ဦး တက်ေရာက် ခဲ့ပါသည်။ 

မဲေခါင်ေဒသခဲွ စီးပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ဂျီအမ်အက်စ်) 

 ဂျီအမ်အက်စ် အစီအစဉ်ေအာက်တွင ်မဲေခါင်ေဒသခွဲ (၆) နိုင်ငံအကြ ား လာမည် ့ဆယ်စုနှစ် 

အတွင်း ေဆာင်ရွက်မည် ့ ေဒသဆိင်ုရာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု မူေဘာင်ကို သက်ဆိုင်ရာ က အလိုက် 

ဝန်ကးီဌာနများနှင့် ညှိနိှုင်း ေရးဆွ ဲလျက်ရှိပြ ီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်မ ှ(၁၁) ရက်ေန့ 

အထိ လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်းကျန်းမြ ို ့တွင ် ကျင်းပပြ ုလုပ်မည် ့ (၁၉)  ကမိ ် ေမြ ာက် ဂျီအမ်အက်စ် 

ဝန်ကးီများ အစည်းအေဝးတွင် အတည်ပြ ုသွားရန်ရှိပါသည်။ 
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ဧရာဝတီ-ေကျာက်ဖရား-မဲေခါင် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ (အက်ခ်မက်) 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည် ဧရာဝတ-ီေကျာက်ဖရား-မဲေခါင် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

မဟာဗျူဟာ (အက်ခ်မက်)တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် ပါဝင်ခဲ့ ပြ ီး အာဆီယံနိုင်ငံများ အကြ ား ဖွံ့ဖြ ိုးမှု 

ကွာဟချက် ကျဉ်းေမြ ာင်းေစရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု လွယ်ကူ ေချာေမွ့ ေရး၊ 

လယ်ယာစိုက်ပျို းေရး၊ စက်မှုနှင် ့စွမ်းအင်၊ ပို့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ လူ့စွမ်းအား 

အရင်းအမြ စ် ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှု၊  ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုဖူလုံေရး၊ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

က များတွင် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 

ဘ င်္ဂလားပင်လယ်ေဒသ ဘက်စံုစီးပွားေရးနှင့် နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ် 

(ဘင်းမ်စတက်) 

 ထို့အတ ူ  မြ န်မာနိုင်ငံသည် ဘ င်္ဂလားပင်လယ်ေဒသ ဘက်စုံ စီးပွားေရးနှင် ့ နည်းပညာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ ် (ဘင်းမ်စတက်)တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြ စ်သည် ့ဘ င်္ဂလား ေဒ့ရှ်၊ 

အိန္ဒယ၊ သီရိလ င်္ကာ၊ ထိုင်း၊ ဘူတန်နှင် ့ နီေပါနိုင်ငံတို့နှင် ့ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု၊ 

ပို့ေဆာင်ေရးနှင် ့ ဆက်သွယ်ေရး၊ စွမ်းအင်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာ၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ 

လယ်ယာစိုက်ပျို းေရး၊ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရး၊အကြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင် ့ နယ်စပ်  ဖြ တ်ေကျာ ်

ရာဇဝတ်မှု နှိမ်နင်းေရး၊ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သဘာဝေဘးဒဏ် စီမံခန့်ခွဲေရး၊ 

ယဉ်ေကျးမှုက များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 

အီးယူနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

 ဖွံံ ဖြ ိုးမှုစီမံချက်များအတွက် အီးယူမှ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

အီးယူနိုင်ငံများအေနဖြ င့်  မြ န်မာနိုင်ငံနှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု တိုးမြ ှင့်ေရးအတွက ် နိုင်ငံေတာ် 

သမ္မတအား ဖိတ်ကြ ားသည် ့ ခရီးစဉ်များအတွင်း  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ပူးေပါင်းပါဝင်မည့် ကတိကဝတ်များကိ ုေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ပဲရစ်ကလပ်မှ ေချးေငွများ ေလျာ်ခြ င်း၊ ေပါ်လစီ အေခြ ခံသည့် ေငွေချးယူမှုများဖြ င့် 

 ပြ န်လည်ေပးဆပ်ခြ င်း၊  မြ န်မာ့ပုိ့ကုန်များအတွက ် ဂျီအက်စ်ပီ ကမ်းလှမ်းခြ င်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။ 

အီးယူမ ှအဆင့်မြ င့် ပုဂ္ဂုလ်များ ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် EU Business Forum ကို 
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၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်ေန့နှင့်(၁၅)ရက်ေန့များတွင် ရန်ကုန်မြ ို့နှင့် ေနပြ ည်ေတာ် တို့တွင ်

ကျင်းပရန ်ရှိပါသည်။ 

 ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး ဖိုရမ်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅) ရက်ေန့မှ (၇) ရက်ေန့ အထိ 

ေနပြ ည်ေတာ်တွင ် ကျင်းပပြ ုလုပ်ခဲ့ပြ ီး အတွင်းေရးမှူးရုံး အဖြ စ် ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဖိုရမ်အား လက်ခံကျင်းပခြ င်းဖြ င့် အဆိုပါ ဖိုရမ်၏ ေဆွးေနွးချက်များသည် အားလုံး (လူတိုင်း) 

ပါဝင်သည် ့ တိုးတက်ေပြ ာင်းလဲမှုများ ပိုမိုဖြ စ်ထွန်းလာေစရန်၊ အေရှ့အာရှ ေဒသအဆင့် 

ေပါင်းစည်းမှု အမှန်တကယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစရန် တွန်းအား ေပးေဖြ ရှင်းနိုင်မည့်  ေဒသအဆင့် ေဖြ ရှင်း 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုများနှင် ့နည်းလမ်းများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု  မြ င့်မား လာသည် အထိ 

ပိုမို ကျယ် ပြ န့်ေစရန် တိုးမြ ှင့်ေဆာင်ရွက်မည် ့အခွင့်အေရးများ  ရရှိေစပါသည်။   

  မြ န်မာနိုင်ငံအေနဖြ င့် လက်ရှိအချိန်တွင် စီးပွားေရး ပိတ်ဆို့ထားမှုများ အားလုံးကိ ု

ဖယ်ရှားပြ ီး  ဖြ စ်သည်နှင့်အည ီ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင် ့ အပြ န် အလှန် ကုန်သွယ်မှုကို တိးုမြ ငှ့်ရန်၊ 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနှင် ့ နည်းပညာများကို ဆွဲေဆာင်နိုင်ရန်၊ ကမ္ဘာ့ေဈးကွက်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန ်

ပစ္စည်းများ ပိုမိုတင်ပုိ့နိုင်ေစရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိ ု  မြ ှင့်တင်ရန်၊ သတင်း အချက် အလက်နှင့် 

အဆက်အသွယ်များ ရရှိေစပါသည်။  

 နိုင်ငံေခါင်းေဆာင် အကီးအကဲများ၊ မူဝါဒ ချမှတ်သူများ၊ အထငက်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ 

ကုမ္ပဏီများမှ အကီးအကဲများ၊ စီအီးအိုများ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးမ ှကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် များ၏ 

အေတွးအေခါ် အယူအဆများကုိ သိရှိနိုင်ပြ ီး ကမ္ဘာ့ကီး၏ အေရွ့များကုိ မှန်းဆနိုင်သည့် 

အခွင် ့အေရး ရရှိေစပါသည်။ ထို့ ပြ င် ေဆွးေနွးပွဲများအား ကမ္ဘာသိေအာင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင် ့

မှုများ၊ အစိုးရ။ လွှတ်ေတာ်နှင့် နိုင်ငံေရးပါတီများ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာနှင် ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း 

Stakeholders အစုံအလင်ဖြ င့် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်တက်ေရာက် ေဆွးေနွး နိုင်မှုသည် 

ပွင့်လင်းလာပြ ီဖြ စ်သည့်  မြ န်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအား ကမ္ဘာကို လက်ေတွ့  ပြ သ နိုင်သည် ့ အခွင် ့

အေရးတစ်ရပ်ပင်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ထို့ပြ င် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ ဥက္ကဌ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေတာ ့ မည်  ဖြ စ်ပါသဖြ င့် 

အိမရှ်င်အဖြ စ်  ကီးမားသည့် အစည်းအေဝး ဖွဲ့စည်းကျင်းပမည့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ အားလုံး၏ 

Conference Management စွမ်းရည် တည်ေဆာက်ကာ ေလ့ကျင့်  ပြ င်ဆင်မှု ကို 

ရရှိေစပါသည်။ Online Registration၊ ဖိုရမ်၏ လုံခြ ုံေရးအစီအမံ၊ ဖိတ်ကြ ားေရးနှင့် 

ဧည့်ခံ ကိုဆုိေရး ကိစ္စရပ်များ၊ ဖိုရမ်ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်မှုများ၊ 

သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်မှုများ၊ ဟိုတယ်တည်းခိုေရး လုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်မြ င့် 

ကိုယ်စားလှယ် အဖဲွ့များအတွက ်ဆက်ဆံေရးနှင့်လုံခြ ုံေရး အရာရှ ိ များ တာဝန်ေပးအပ ်  ခြ င်းဖြ င့် 
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အေတွ့  အကုံများအား ရရှိေစပါသည်။  မြ န်မာကိ ုကမ္ဘာသိေအာင်  ပြ သ ေကြ ာ်ငြ ာခြ င်း (Marketing 

of our Nation) လုပ်ငန်းစဉ်ပင်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 သို့ဖြ စ်ပါ၍ အာဆီယံ-အီးယူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများအပြ င်  မြ န်မာ-အီးယူ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင် ့ လူသားအရင်းအမြ စ် ဖွံ့ဖြ ိုးမှု 

အကူအညီ  မြ ှင့်တင်နိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန် အလားအလာ များ ရှိေနပါေကြ ာငး် 

တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

နုိင်ငံအချင်းချင်း စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု 

 နိုင်ငံအချင်းချင်း စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ ဖြ ိုး တိုးတက်ေရး အတက်ွ 

Dialogues များ၊ Joint Initiative Meeting များ၊ Bilateral Meeting များအား သက်ဆိုင်ရာ 

နိုင်ငံများနှင် ့ ဖွဲ့စည်းကျင်းပ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြ င် နိုင်င ံ အသီးသီးမ ှ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကးီဌာနများသို့  ဖိတ်ကြ ားလာသည့် ေဆွးေနွးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ေဆွးေနွးပွဲများ အား အချိန်မ ီ

ေစလွှတ်နိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန် ရှိသည့် 

ေဆွးေနွးပွဲ၊ အလုပ်ရု ံ ေဆွးေနွးပဲွ၊ ကွန်ဖရင့်များအား လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းကျင်းပ 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

  မြ န်မာနိုင်ငံတွင် လာေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ၏ 

ဖွံ့ ဖြ ိုးမှုမိတ်ဖက ် အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံချက်များအတွက် လာေရာက်မည် ့ ကျွမ်းကျင ် သူများ 

အတွက် ဗီဇာ၊ ေနထိုင်ခွင့်တို့နှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ အချိန်မီ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ နိုင်ငံေတာ ်

အကးီအကဲ များ၊ ဝန်ကးီဌာနအကီးအကဲများ  ပြ ည်ပ ခရီးစဉ် သွားေရာက်ခြ င်း၊ အခြ ားနိုင်ငံမ ှ

အကးီအကမဲျား မိမိတို့ နိုင်ငံသို့ လာေရာက်သည် ့ ခရီးစဉ်များ၊ ဂါရဝပြ ု ေတွ့ဆုံပွဲများ၊ 

အစည်းအေဝးများ ေအာင်မြ င်စွာ ကျင်းပနိုင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် ပထမ(၆)လပတ ် အတွင်း တရုတ်ပြ ည်သူ့ 

သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနုိင်ငံ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနုိင်ငံနှင် ့အေမရိကန် နိုင်ငံ တို့နှင့် 

စီးပွားေရးနှင် ့  နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်/ မူေဘာင ်စာချုပ်များ၊ 

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု မူေဘာင ်သေဘာတူစာချုပ်များနှင့် နားလည်မှု စာလွှာများ (၁၁)ခု 

ကိ ုလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။ 
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နုိင်ငံခြ ား အကူအညီ အေထာက်အပ့ံ 

 နိုင်ငံတကာနှင့ ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမ ှ အကူအညီများကို ရယူ အသုံး 

 ပြ ုရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေရး (Aid Effectiveness) ၊  ပြ ည်သူဗဟိုပြ ုဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်မှုအတွက် 

စနစ်တကျ အသုံးပြ ုနိုင်ေရးတို့ အတွက် "နိုင်ငံခြ ား အကူအညီအေထာက်အပံ့ စီမံခန့်ခွဲေရး 

ဗဟိုေကာ်မတ"ီ ကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကးီ ဦးေဆာင်၍ ဖွဲ့စည်းထားပြ ီး၊ အဆိုပါ ဗဟိုေကာ်မတ ီ

ေအာက်တွင် နိုင်ငံခြ ား အကူအညီ အေထာက်အပံ့များ စီမံခန့်ခွဲေရး လုပ်ငန်း ေကာ်မတီနှင် ့

အမျို းသား စီးပွားေရးနှင် ့လူမှုေရး အကံေပးေကာင်စီတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ 

 နိုင်ငံခြ ားအကူအည ီအေထာက်အပံ့များ စီမံခန့်ခွဲေရး ဗဟိုေကာ်မတ ီအေနဖြ င့် မူဝါဒ များ 

ချမှတ်လမ်းညွှန်ပြ ီး ချမှတ်ထားသည့်  မူေဘာင်များနှင့်အညီ ဦးစားေပး လုပ်ငန်း၊ စီမံချက် က  

များနှင့် ဦးစားေပး စီမံချက်များကို ေရွးချယ်သတ်မှတ်ပြ ီး   ပြ ည်သူ့လိုအပ်ချက်များကိ ု ရှာေဖွ 

ေဖာ်ထုတ်၍ အလှူ ရှင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။  

 ထို့ ပြ င် နိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနဖြ င့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံအချင်းမှ 

ေပးအပ်သည့် အကူအညီ၊ အေထာက်အပံ့များ၊ ေချးေငွများ ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းများ  ထိေရာက်မှုရှိေရးအတွက် ယင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် 

သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ အစိုးရများ၊ ဝန်ကးီဌာနများ နှင့် အကူအညီ 

ေပးအပ်သည့် နိုင်င/ံအဖွဲ့အစည်းများက ပူးေပါင်း၍  ကးီကြ ပ်ကွပ်က ဲခြ င်းနှင့် ဆန်းစစ် 

အကဲဖြ တ်ခြ င်း (Monitoring and Evaluation) တို့ကိ ုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 အကူအညီ အေထာက်အပံ့များကို ပိုမိုရရှိနုိင်ေစရန် NayPyiTaw Accord အရ ဖွံ့ဖြ ိုးမှု 

မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကးီဌာနအဖွဲ့ များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါ၀င်သည် ့

က အလိုက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၆)ဖွဲ့ကိ ုဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့များမှာ (၁)ပညာေရး 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၂)ယဉ်ေကျးမှုထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၃)လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး၊ 

ေကျးလက်ေဒသ ဖွံ့ ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၊(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၅) အလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၆)လျှပ်စစ်စွမ်းအားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၇)ကျန်းမာေရးနှင့် 

ေရရရှိေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၈) ဆက်သွယ်ေရးနှင် ့သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ 

(၉)ပို့ေဆာင်ေရး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊(၁၀)လူမှုအကာအကွယ်ေပးေရးနှင် ့သဘာဝေဘး အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖဲွ့၊ (၁၁)  ပြ ည်သူ့ေရးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု  ပြ ုပြ င် ေပြ ာင်းလဲေရး ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၁၁)  ပြ ည်သူ့ဘ ာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ (၁၂) အမျိုးသမီးများ 

စွမ်းပကား  မြ ှင့်တင်ေရး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖဲွ့ (၁၃) မီဒီယာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၄) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၅) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အရည် အေသွး ဖွံ့ဖြ ိုး တိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းအဖဲွ့ (၁၆) 
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ကုန်သွယ်ေရး ဖွံ့ ဖြ ိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အဖဲွ့တို့  ဖြ စ် ပြ ီး အဆိုပါ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် မိမိတို့နှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် က များတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအတကွ် 

ေဆွးေနွးညှိနှိုင်းမှုများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 

 မြ န်မာနုိင်ငံ၏ ေရှ့အလားအလာ 

 အာဆီယံသည် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှုေဒသ ထူေထာင်ဘက်နုိင်ငံများဖြ စ်သည် ့
တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒယ၊  သြ စေတြ းလျ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့နှင် ့ ေဒသတွင်းဘက်စုံ 
စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု (Regional Comprehensive Economic Partnership - 
RCEP) ေဘာင်သေဘာတူစာချုပ ် ချုပ်ဆိုနိုင်ေရးအတွက ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေမလမှ စတင်၍ 
ညှိနိှုင်းလျက်ရှိရာ  မြ န်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက ်
ရှိပါ သည်။ အဆိုပါ ေဘာင်သေဘာတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင ်ညှိနိှုင်းမှု  ပြ ီးစီးရန ် ရည်မှန်း 
ထားရာ ၎င်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ စီးပွားေရးအသိုက်အဝနး် (ေအအီးစ)ီ ေပါ်ေပါက်ပြ ီး 
အေရှ့အာရှ စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်းကိ ုဆက်လက် ေဖာ်ေဆာင်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
 ြမန်မာနိုင်ငံသည် မဟာဗျူဟာ အချက်အခြ ာကျေသာ ေနရာတွင် တည်ရှိေနသည့် အတွက် 
ဂျီအမ်အက်စ် အေရှ့-အေနာက် စကင်္ံလမ်းေကြ ာငး်တွင် တည်ရိှသကဲ့သို့ ေတာင်အာရှ နှင် ့
အေရှ့အာရှတို့အကြ ား ကမ္ဘာ့လူဦးေရ အများဆုံး နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံအကြ ား တည်ရှိေနပါသည်။ ယခ ု
 မြ န်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ တည်ေထာင်မှုေကြ ာင့် ဂျီအမ်အက်စ် ေတာင် ေမြ ာက ်
စကင်္ံများနှင် ့ ချိတ်ဆက်ခြ င်းဖြ င့် ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကေမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံများနှင် ့ကွန်ယက် 
သဖွယ် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
  မြ န်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံေဒသတွင် ေဒသခွဲသာမက ကမ္ဘာေပါ်ရှိ အခြ ားနိုင်ငံများ နှင် ့
ဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်လာသည်နှင ့်အမျှ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက် 
များပြ ား လာခဲ့ပြ ီး  သြ စေတြ းလျ၊ အေမရိကန်ပြ ည်ေထာင်စုနှင် ့ အီးယူတို့မှ  မြ န်မာနိုင်ငံအေပါ် 
ပိတ်ဆုိ့မှုများ ေလျာ့ေပါ့ခြ င်းနှင် ့ဖယ်ရှားခြ င်းေကြ ာင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီး  မြ ှုပ်နှံမှုတွင ်ပိုမုိတိုးမြ ှင် ့
ေဆာင်ရွက်လာနိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်း လာမှုနှင် ့  ပြ ုပြ င် ေပြ ာင်းလဲေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်များကိ ု ေထာက်ခံလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ အေထာက်အပံ့များ 
(ေငွေကြ းအကူအည၊ီ ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီ၊ နည်းပညာ အကူအညီ) ပိုမို ေပးအပ်လာပါသဖြ င့် 
 မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစေရးအတွက် များစွာ အကျိုးပြ ုေစ နိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 



 
228 

 
နိဂး 

 နိင်င တာ်အစိးရသစ ် တက်လာပီး နာက်ပိင်းတွင ် နိင်င ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ 

စီးပွား ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ၊ အပ်ချုပ် ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများနှင့် ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ဖ့ို း 

တိးတက် ရးအတွက ် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 လယယ်ာက တွင် စိက်ပျို းသူ တာင်သူလယ်သမားများ ဝင် ငွတိးတက် ရး၊ 

ကျးလက် ဒသနှင့ ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ လာ့ချ ရး ရည်ရွယ်၍ တာင်သူလယ်သမားများ၏ 

စိက်ပျို းထတ်လပ်မအတွက် လိအပ် သာ သီးနှအလိက် စိက်ပျို းစရိတ် ချး ငွများကိ တိးြမင့် 

ထတ် ချး ပးခ့ဲပါသည်။ ဖွ ဖ့ို း ပီးနိင်ငတစ်နိင်င ြဖစ် ပ စရန်အတက်ွ စက်မက မှာ 

အဓိက မာင်းနှင်အားြဖစ်သက့ဲသိ၊့ စက်မက ကီးတွင် ပါဝင်သည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား က ၊ 

သတ္တ ုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းက ၊ စွမ်းအင်က နှင့် ဆာက်လပ်မက များ ဖွ ဖ့ို းတိးတက ်

စရန ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 လူမစးီပာွး ဖွ ဖိ့ုးတိးတကမ်တွင် အဓိကကျသည့် ပညာ ရးနငှ့်ကျန်းမာ ရး အဆင့် 

အတန်းြမင့်မား ရး၊ ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရး လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရး တိက့ိလည်း 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။ 

 ြပည်သူဗဟိြပု ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး လပ်ငန်းများအြဖစ် လပ်စစ်မီးတိးတက်ရရိှ ရး၊ 

သာက်သး ရဖူလ ရး၊ စိက်ပျို း ရဖူလ ရး၊ အလပ်အကိင်တိးတက်ရရိှ ရး၊ ခရီးသွား လပ်ငန်း 

ဖွ ဖ့ို း ရး၊ ငွ ကးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ 

က အလိက ် သိသာစွာ တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ရးတိကိ့ နိင်င တာ်မ ှ ဦးစား ပးက  

များအြဖစ ်သတ်မှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ 

 နိင်င တာ်သည ် လူမစးီပာွး ရးမူဝါဒများ ချမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

လျကရိှ်ရာ ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်သည့် လမ်း ကာင်း ပ သိ ့ ရာက်ရှိ န ပီြဖစ်ပါသည်။ ဖွ ဖ့ို းမကိ 

ရ ဒါင့် ပါင်းစ(Multi-Dimentional Aspect) နှင့် ရြမင် ပီး၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ိုးမ 

(Sustainable Development) အထိကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိမ့ှသာ 

လူထ၊ လူတန်းစားများအကား ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာကွာဟမနည်းပါး ပီး လူတိင်း ဖွ ဖ့ို းမ၏ 

အသီးအပွင့်ခစားနိင်မှသာ နိင်ငတစ်ခအတွက် အရည်အ သွးရှိသည့် ဖွ ဖိ့ုးမ (Quality 

Development of a Nation )  ကိ ြဖစ် ပ စရန ် ရည်မှန်း ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါ ကာင်း 

တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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 တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအားလးတွင် ရရှည်ဖွ ဖ့ို း တိးတက် စရန်နင့်ှ 

အချို းမတ စရန် တစ်နိင်ငလးအတိင်းအတာြဖင့် သက်ဆိင်ရာ က နင့်ှ တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များ ချိတ်ဆက်၍ ကျန်ရိှ န သာ ဒတိယ (၆)လတွင် စီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

အာင်ြမင်နိင် ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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