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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

နုိင္ငံေတာ္သမၼႀကီး၊ ဒုတိယသမၼႀကီးမ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခင္ဗ်ား-
 အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွ င့္ စီးပြားေရးဖြ ႔ံ ၿ ဖိဳးတုိးတက္ 
မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲ ၿ ပီးေသာ အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ ႔ံ ၿ ဖိဳး 
တုိးတက္မွႈ စီ မံ ကိ န္း  (Nat iona l  Comprehens ive 
Development Plan- NCDP) ကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပလုိပါ 
သည္။
ရွင္းလင္းတင္ျပမည့္ မာတိကာေတြကေတာ့

(က) အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းဆုိတာ 
ဘာလဲ
(ခ) NCDP ႏွင့္ လက္ရိွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူေဘာင္ႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ
(ဂ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား
(ဃ) ရရိွႏုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား
(င) အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မွဳဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ
(စ) အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းကုိ        
ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္

 အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းသည္ ဘက္စုံ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
NCDP တြင္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ အစုိးရမူဝါဒမ်ား၊ ပင္မ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာတမ္းမ်ား 
ႏင့္ွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ကုိးကား၍ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခန္းတုိင္းတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ားကုိ ရႏုိင္သ၍ အသုံးျပဳထားပါသည္။
သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေရးဆြဲထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ 
ပင္မစီမံကိန္းမ်ားကုိ NCDP တြင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

အခန္း (၁) တြင္ NCDP ကုိ ျခဳံ ငံုသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈ (၆) ရပ္ ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း (၂) တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ 
လက္ရိွအေျခအေနအား စိစစ္ျခင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပ 
ထားပါသည္။

အခန္း(၃)တြင္  ေဒသႏွင့္  ကမၻာလံုး ဆုိ င္ရာ  စီးပြားေရး  
ပတ္ဝန္းက် င္တြ င္  ေျပာ င္းလဲ  ျ ဖ စ္ေပၚမႈမ်ားႏွ င့္  ယင္း  
ေျပာ င္းလဲျ ဖ စ္ေပ ၚမႈ မ်ားေ ၾကာ င့္  ျ မ န္မာ နုိ င္ ငံ၏  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး  
တုိးတက္မႈ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက အာရွနုိင္ငံမ်ားတြင္ နုိင္ငံ ျခား 
ရင္းႏီွးျမႇုဳ ပ္ႏံွမႈပမာဏ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာျခင္း 
ေၾကာင့္  စီးပြားေရး  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး  တုိးတက္မႈႏွႈ န္း  လၽွင္ျမ န္စြာ  
ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္ 
ေဒသ ဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈႏႈ န္းလည္း ျမ င့္မားခဲ့ပါသည္။ 
ယေန႔တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ IMF တုိ႔မွ ကာလရွည္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ရာတြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးရၿပီး စားသံုး 
သူ  သံုး စြဲ မႈ  ေလ်ာ့က်ခဲ့ေ ၾကာ င္း  ေဖာ္ျ ပထားပါသည္ ။ 
အနာဂတ္  တြင္  နုိ င္ ငံျခား  တုိက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမႇုဳ ပ္ႏံွမႈ  ႏွ င့္  
ေဈးကြက္အလားအလာမွာ ေလ်ာ့က်ဖြယ္ရိွပါသည္။  ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈအတြက္  ယွဥ္ ၿ ပိဳ င္မႈမ်ား မွာ  အဓိကက်သည့္  
အခ်က္တစ္ခ်က္  ျဖ စ္လာေၾကာင္းလည္း  ေဖာ္ျပထားပါ  
သည္။

အခန္း(၄)တြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ စီးပြားေရးပံုသ႑ာန္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈ 

အတြက္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။

အခန္း (၅) တြင္ NCDP ၏ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ 
မ်ား ကုိ  ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္မႈ  အတြက္  
ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၇) ရပ္ႏွင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္ (၄၂) ခ်က္ တုိ႔ကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း (၆) တြင္ အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံ
ကိန္းႏွ င့္  စပ္လ်ဥ္းသည့္  သတင္း  အခ်က္အလက္မ်ား ၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
က်င့္သံုးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
အဆင့္ဆင့္ႏွ င့္  NCDP  အား  စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ၊  အေကာင္  
အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္မႈ ပံုစံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (NCDP)သည္ 
နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၄) 
ရပ္ျဖင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိလည္း NCDP 
ေရးဆြဲရာတြင္ ကုိးကား အသံုးျပဳခဲ့ ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
FESR-(ကာလတုိအတြင္း “quick wins” ရရိွေစမည့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခခံ မူေဘာင္)
• MCDV (ERIA မွေရးဆြဲပါသည္။)
• Country Diagonostics (ADB မွ ျပဳစုပါသည္။)
• Mult i  D imensional  Review (OECD မွ  
ျပဳစုပါသည္။)
• IMF ၏ Article IV
  အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (NCDP) ကုိ 
(၅) ႏွစ္ စီမံကိန္း (၄) ခု ျဖင့္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မည္ျဖ စ္ပါသည္။  (၅ )  ႏွ စ္  စီ မံကိ န္းတစ္ ခု စီတြ င္  
က်င့္သံုးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုခ်င္း၏ စနစ္က်ေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 
(၅) ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ကာလလတ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ 
မ်ားကုိ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 (၅)  ႏွ စ္  စီ မံကိ န္းမ်ား ကုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွ  
ေတြ႕ၾကဳံလာသည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚမူတည္၍ NCDP ကုိ 
ျပင္ဆင္ျခင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေျခအေနအရ ေခတ္ႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီစြာ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲေရးဆြဲျခင္း ကုိလည္း 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။
 NCDP တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏွစ္ရွည္ရည္မွန္းခ်က္ (၂) 
ခုကုိ ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ က႑စီမံကိန္းမ်ား၊ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပင္မစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး 

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲပါသည္။
 NCDP သည္ အစုိးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမူဝါဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
FESR ႏွင့္ နုိင္ငံတကာ ေလ့လာမႈ တုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေရးဆြဲ 
ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မူဝါဒစာေစာင္တစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။

NCDP ေရးဆြဲရာတြင္ ကုိးကားသည့္ အခ်က္မ်ား (Where does the NCDP fi t?)
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား

 ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေနွးေကြးခဲ႕ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာန္ုိင္ငံ အစုိးရသည္ 
ျပဳျပ င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကုိ  လ်င္ျမန္စြာ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၿ ပီး  
တံခါးဖြ င့္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ႕ပါသည္။ အစုိးရ 
အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားနွ င့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ရန္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္သစ္မ်ားနွင့္ လုပ္ရည္ ကုိင္ရည္ အသစ္မ်ား 
လုိအပ္လာပါသည္။

ဆင္းရဲမႈနွင့္မညီမ်ွမႈ
 ဆင္းရဲမႈ သိသာစြာျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသ၊ အထူးသျဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က် 
ေနေသာ ေဒသမ်ားနွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ 
ေဒသမ်ား၊ ေရာဂါထူေျပာျခင္း၊ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္နွင့္ 
အညီ ပညာေရးက႑မွ ျဖည့္ဆည္းန္ုိင္မႈမရွိျခင္း

စီးပြားေရးပုံသ႑ာန္ က်ဥ္ေျမာင္းျခင္း
 သယံဇာတအေပၚတည္မီွေသာ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳး ေရး 
ထြက္ကုန္နည္းပါးျခ င္း ၊  တန္း ဖုိးျ မွ င့္ ထုတ္ကုန္အကန္႕ 
အသတ္ျဖင့္ရွိျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အကန္႕အသတ္ 
မ်ား ရွိျ ခ င္း ၊  စီး ပြားေရး  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြ င္  
ေထာက္ပ့ံ ေပးနုိင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ 
အရည္အေသြးနွင့္ အဆင့္အတန္း အားနည္းျခင္း

ေဒသတြင္း ကြာဟခ်က္မ်ား
 မတူညီေသာ  ေဒသမ်ားအ ၾကား  စီးပြားေရးအေကာင္  
အထည္ေဖာ္မႈ နွ င့္ ဖြံ႕ ၿ ဖိဳးမႈကြဲလြဲခ်က္မ်ား ၊ မတူညီေသာ 
ေဒသမ်ား၏ နွိဳင္းယွဥ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနွင့္ သယံဇာတ 
ပုိင္ဆ္ုိင္မႈမ်ား မတူညီျခင္း။

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း
 စီးပြားေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးျခင္း၊ 
နုိင္ငံအဆင့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ အဆင့္နိမ့္က်မႈ၊ ေစ်းကြက္ မ်ား 
နွင့္ ပုိ႕ကုန္မ်ား၏ နယ္ပယ္ က်ဉ္းေျမာင္းျခင္း၊ နုိင္ငံျခား 
တုိက္ရုိက္ ရင္းနီွးျမႈ ပ္ နံွမႈမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိျခင္း ၊ 
ကမာၻ႕တန္ဖုိးျမွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္နွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈကြန္ယက္မ်ားနွင့္အတူ ျပည္တြင္း 
ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းျခင္း

ပုဂၢလိက က႑ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းျခင္း
 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား က်ဉ္းေျမာင္းျခင္း (ဥပမာ-ပုဂၢလိ 
က က႑ ယွဉ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား 
ထားရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေသးစား အလတ္စားစက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ၊ ကၽႊမ္းက်င္မႈ၊ နည္းပညာ၊ 
ျပည္ပေစ်းကြက္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕ကဲ့သုိ႕ 
နုိင္ငံအမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္မႈ အားနည္းျခင္း)၊ ျပည္တြင္း 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ နုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ယွဉ္ၿပိဳင္န္ုိင္စြမ္း 
အားနည္းျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈမ်ား 
အားနည္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္း 
ျခင္း၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာစိန္ေခၚမွဳမ်ား
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းရိွ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား တုိးလာ 
ျခင္းတုိ ႔တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အေနအထားေကာင္းမ်ား ရိွပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ 
ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္အာရွနုိင္ငံမ်ား 
ၾကားတြင္ လမ္းတံတား တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွေနၿပီး အိႏၵိယ 
သမုဒၵရာတြင္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ လမ္းလည္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ NCDP တြင္ပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ကမၻာ့ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တြင္ ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 
နုိင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ား (ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ 
ထုိင္းနုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ တုိ႔၏ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား)ႏွင့္ အာရွ 
လမ္းမႀကီးတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အဓိက ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ယက္ မ်ား 
သည္  ျမန္မာနုိ င္ ငံ၏  မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  တည္ေနရာ  
ေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။
 ျ မ န္မာ နုိ င္ ငံ၏  ပူးေပါ င္းပါဝ င္မႈအတြက္  ေနာက္ထပ္  
အားသာခ်က္မ်ားမွာ အာဆီယံ အဖြဲ ႕ဝင္ နုိ င္ ငံျဖစ္ျခင္း ၊ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ အေရးပါသည့္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံျဖစ္ျခင္း တုိ ႔ျဖစ္ပါ 
သည္။ 
 ျမန္မာနုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ား
အၾကားတြင္ နုိင္ငံေပါင္းစံု ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
အဓိကက်ေသာနုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နုိင္ငံလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။
 ျမန္မာနုိင္ငံသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) စီးပြား 
ေရး ပူးေပါ င္းေဆာင္ရြက္မႈ  အစီအစဥ္တြ င္  ပါဝင္သည့္  
နုိ င္ ငံတစ္ နုိ င္ ငံျဖ စ္ ၿ ပီး  အာဆီယံအဖြဲ ႕ဝ င္ နုိ င္ ငံမ်ားျဖ စ္  

ေသာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ 
နုိ င္ ငံ တုိ ႔ အျ ပ င္  တ႐ုတ္ နုိ င္ ငံႏွ င့္လည္း  ဆက္သြ ယ္  
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ 
အစည္းတြင္ ေလ့လာသူနုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

ပထဝီအေနအထားဆုိင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား (စက္မွဳထုတ္လုပ္မွဳအတြက္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ တည္ေနရာတစ္ခု) 

၅



ျမ
န္မ
ာႏို
င္ငံ

 N
CD

P

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမန္မာနုိင္ငံသည္ အာဆီယံ၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွ 
တုိ ႔ ၏  ေ ပါ င္း ဆံု ရာ  ေ န ရာတြ င္  တည္ ရိွ ပါသ ည္ ။ 
အေ ရွ ႕ ဘ က္တြ င္  ထုိ င္း နုိ င္ ငံႏွ င့္  လာ အုိ နုိ င္ ငံ ၊ 
ေျမာက္ဘက္တြင္  တ႐ုတ္နုိင္ငံ ၊  အေနာက္ဘက္တြင္  
အိႏၵိယ နုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနုိင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ 
အက္ဒမန္ ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တုိ ႔ႏွင့္ 
နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာ နုိင္ငံသည္ 
ေျမာက္မွေတာင္သုိ ႔ ၂၀၉၀ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ား ၿ ပီး 
အေရွ႕မွအေနာက္သုိ႔ ၉၂၅ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းပါသည္။ 
စုစုေပါင္း ကမ္းရုိးတန္းအရွည္ ၂၈၃၂ ကီလုိမီတာရိွပါသည္။
 ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျ မာ က္သ ည့္ေ န ရာတြ င္  ရိွ ၿ ပီး  ကမ ၻာ့ လူ ဦးေ ရ ၏ 
၅၀%  ႏွ င့္  ကမ ၻာ့ စီး ပြားေ ရး  အေဆာက္အ အံုတြ င္  
အလ်င္  အျမန္  တုိးတက္သည့္  ေဒသမ်ား၏  အခ်က္  
အျခာက်ေသာေနရာတြ င္  ရိွပါသည္။  လူဦးေရ  သန္း  
၆၀၀  ခန ႔္  ရိွသည့္  အာဆီယံ နုိ င္ ငံမ်ားႏွ င့္  လူဦးေရ 
သန္း ၁၂၀၀ ခန႔္ ရိွသည့္ အိႏ ၵိယနုိင္ငံ ၊ လူဦးေရသန္း 
၁၃၀၀  ခန ႔္ ရိွေသာ  တ႐ုတ္ နုိ င္ ငံ တုိ ႔ ၏  အႀကီး မား  
ဆံုး  ႏွ င့္  တုိးတ က္ မႈ  အလ် င္အျ မ န္ ဆံုးျ ဖ စ္သ ည့္  
ေဈးကြက္မ်ားရိွရာ ဗဟုိေနရာတြင္ တည္ရိွေနပါသည္။

ပထဝီအေနအထားအရ ေဈးကြက္အားသာခ်က္မ်ားရိွေနျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားသည္ ကာလလတ္ႏွင့္ 
ကာလရွည္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈ မရိွဘဲ တုိးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြး 
ကာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္မ်ား တည္ၿငိမ္မႈ မရိွခဲ့ပါ။ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမတုိင္မီ ထြန္းသစ္စ 
စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ထူးထူးျခားျခား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ 
အတုိ င္းအတာတစ္ ခု ထိ  ေအာ င္ျ မ င္ မႈ ရ ရိွ ခဲ့ ပါသည္ ။ 
ကမၻာ့ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းမ်ား ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ 
ေရးႏွ င့္  ရင္းႏီွးျမႇုဳ ပ္ႏံွမႈမ်ား  ေႏွးေကြးခဲ့ရသည့္   ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး ၿ ပီး  
နုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံ ေတြ႕ေနခ်ိန္၌ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရး 
နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ဆက္လက္ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ ခန႔မွ္န္းရန္ 
ခဲယဥ္းပါသည္။ 
 အာ ရွေ ဒသတြ င္း နုိ င္ ငံ မ်ား၏  စီး ပြားေ ရး တုိးတက္မႈ  
အေျခအေနမ်ား မွာ  တ႐ုတ္ နုိ င္ ငံ  အေပ ၚတြ င္ မ်ား စြာ  
မူတည္ေနပါသည္။  ထုိ ႔ေ ၾကာ င့္  ၎တုိ ႔၏  စီး ပြားေရး  
အေဆာက္အအံုကုိ ျပန္လည္ထိန္းညႇိျခင္း၊ ညႇိႏိွဳင္းေဆာင္ 
ရြက္ ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကဲ့ သုိ ႔  ေဆာ င္ရြ က္ရာတြ င္  တ႐ုတ္  နုိ င္ ငံသည္  
ခုိ င္ မာေတာ င့္တ င္းေသာ  တုိးတက္မႈ မ်ား  ရ ရိွေအာ င္  
မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ 
နုိင္မည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ မသိနုိင္သကဲ့သုိ႔ ေဒသနုိင္ငံမ်ားမွ 
တင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္မ်ား (ထုတ္ကုန္မ်ားႏွ င့္  မူလ 
ကုန္စည္မ်ား) အေပၚမည္မၽွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွနုိင္ 
သည္တုိ႔ကုိ လည္း ေသခ်ာစြာ မသိနုိင္ပါအေရွ႕ေတာင္
အာရွနုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေသာ 
ထုိင္းနုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားနုိင္ငံတုိ႔သည္ အေရွ႕အာရွနုိင္ငံမ်ား 

(ဥပမာ- ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္ဝမ္ ၊ ဂ်ပန္)ႏွ င့္  စီးပြား 
ေရး ပူးေ ပါ င္း မႈ မ်ား  ပုိ မုိေဆာ င္ ရြ က္ နုိ င္ျ ခ င္း  မ ရိွေသး  
ေသာ္လည္း  ယွဥ္ ၿ ပိဳ င္မႈမ်ား ကုိ  ရင္ ဆုိ င္ နုိ င္ ၿ ပီး  ဝင္ေငြ  
အလယ္အလတ္အဆ င့္ ရိွေသာ  နုိ င္ ငံ မ်ားအျ ဖ စ္ သုိ ႔ 
ေရာက္ရိွ ခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယနုိင္ငံ၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ ရိွေသာ္လည္း  
တုိးတက္လာေသာ လူငယ္လုပ္သားဦးေရမ်ားကုိ အလုပ္ 
အကုိင္ ဖန္တီးေပးနုိင္မည့္ တန္ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္ 
လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ရိွနုိင္ေသးေပ။
 ေျပာင္းလလဲ်က္ရိွေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသနုိငငံ္မ်ား၏ 
စီးပြားေရး  အေျခအေန  မ်ားေ ၾကာင့္  ျ မ န္မာ နုိ င္ ငံသည္  
နုိင္ငံျခားေဈးကြက္မ်ား၊ နည္းပညာ၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ 
စီးပြားေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး မႈ မ်ား ကုိ ရ ရိွေ စ ရ န္  ကမ ၻာ့  စီး ပြားေ ရး စ န စ္ သုိ ႔ 
ပူးေ ပါ င္း ပါ ဝ င္ လာ ရာ တြ င္  ထိေ ရာ က္ မႈ ရိွေ သာ  
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြ င္  ကာလရွည္  စီးပြားေရး  ပံုသ႑ာန္  
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္  အေျခခံက်ေသာမူဝါဒမ်ား  ခ် မွတ္  
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
 ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊  မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေရွ႕အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကဳံ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ရယူျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ကာလလတ္  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇုဳ ပ္ႏံွမႈအ
စီအစဥ္မ်ား ကုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္  
အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိအပ္ပါသည္။

ကမၻာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားၾကားမွ ျမန္မာနုိင္ငံ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္စုံ ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသားဘက္
စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း NCDP ကုိေရးဆြဲထားပါသည္။ 
NCDP သည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ရင္းႏီွးျမႈ ပ္ႏံွမႈ ဆုိ င္ရာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား  ခ် မွတ္ရာတြ င္  
အေထာက္အကူျပဳမ ည့္  မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  အေျခ ခံ  
မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိ င္ငံေတာ္ႀကီး အသြင္ကူးေျပာင္း 
ရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရိွကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ NCDP ကုိ အပုိင္း(၄)
ပုိင္း ခြဲ၍ ျပဳစုတင္ျပထားပါသည္။

(၁)  ၂၀၃၀  ျပည့္ႏွ စ္တြ င္  ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားရ ရိွရန္  
လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

(၂ )  အဆုိပါ  ေမွ်ာ္ မွ န္းခ်က္ႏွ င့္  ဆီေလ်ာ္ေသာ  ကာလ 
ရွည္ရည္မွန္းခ်က္၂ ခု

(၃) ကာလရွည္ ရည္မွန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ 
ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာ ၇ ခု

(၄ )  အနာဂတ္ႏုိ င္ ငံေတာ္  တည္ေဆာက္ေရးအတြက္  
ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အျခားက်န္ရိွသည့္ 
အခ်က္မ်ား

 NCDP သည္  ျ မ န္မာႏုိ င္ ငံ ကုိ  သဘာ၀  သယံဇာတ 
အရင္းအျ မ စ္ မ်ားႏွ င့္  စုိ က္ ပ်ိဳးေ ရး  ထု တ္ ကု န္ ပစ ၥ ည္း  
မ်ား  တင္ ပုိ ႔ မႈ ကုိ  အားထားေနရေသာ  အေျခ  အေနမွ  
ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး ကြန္ယက္မ်ားႏွ င့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေခတ္မီွနည္းပညာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ 

အသုံးျပဳႏ္ုိင္သည့္ အဆင့္ ျမင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရရိွ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထား ေသာ ဖြံ႕ ၿ ဖိဳးတုိးတက္မႈ 
စံနမူနာပုံစံအသစ္ (New development paradigm) 
တစ္ခုလည္း  ျ ဖ စ္ပါသည္။  NCDP သည္  ႏုိ င္ ငံေတာ္  
ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳး  တုိးတက္မႈအတြက္  ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ခ်မွတ္ ၿ ပီး  တမူထူးျခားေသာ  ေမွ်ာ္ မွ န္း  
ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၊ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ ႕ 
အစည္း ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လုိပါသည္။

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံက္ိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းျပေျမပုံ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ 
သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားႏွ င့္  ေ ရထြ က္  ပ စ ၥ ည္း မ်ား  
ေပါ ၾကြ ယ္၀ေသာႏ္ုိ င္ ငံ  တစ္ႏုိ င္ ငံျ ဖ စ္ ပါသည္ ။  ေရ နံ ၊ 
သတၱဳတြ င္းထြ က္  ပစ ၥ ည္း  အမ်ိဳး မ်ိဳးျ ဖ စ္ ၾကေသာ  သံ ၊ 
ခေနာက္စိမ္း၊ သြပ္၊ ေၾကးနီ၊ ခဲ၊ နီကယ္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ 
စ က် င္ေ က်ာ က္ ၊  ထုံးေ က်ာ က္ႏွ င့္  အ ဖုိး တ န္  
ေက်ာ က္ျ မ တ္ရတနာမ်ား  ျ ဖ စ္ ၾကပါသည္ ။  သဘာ၀ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားစြာတည္ရိွျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
ေစ်းကြက္သုိ႔ ထုိးေဖာက္၍ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဆာင္ရြ က္ႏုိ င္ ရ န္  အေျခ ခံေကာ င္းမ်ား  ျ ဖ စ္ ပါသည္ ။ 
ႏုိင္ငံျခားသုိ ႔ ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ ႔မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တန္ဖုိးျမွင့္ 
ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။

 သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္ ႔ခြဲ၍ 
အသုံးခ်ျ ခ င္းျ ဖ င့္  ျ မ န္ မာႏ္ုိ င္ ငံ၏  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္မႈ ကုိ  
မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ပုိ႔ေသာ အေနအထားမွ processing 
industr ies မ်ားအျဖစ္  ေပၚထြ န္းလာရန္  စြ မ္းေဆာင္  
ႏ္ုိင္ပါက သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွေသာ ေက်းလက္ ေဒသႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား 
ေဒသမ်ားတြ င္  လစာေကာ င္းေသာ  အလု ပ္အ ကုိ င္  
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ကာလအတြင္း သဘာ၀ သယံဇာတ အင္အားစုမ်ားကု္ိ 
အနာဂတ္  မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္  စဥ္းစားခ် င့္ခ်ိ န္၍ 
ထိ န္း ထိ န္း သိ မ္း သိ မ္းျ ဖ င့္  ထု တ္ ယူ သုံး စြဲ သြား ပါ က 

အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၅၀၀ ဘီလီယံခန္႔ ရရိွမည္ျဖစ္ရာ အရင္းအႏီွး လုိအပ္ခ်က္ 
ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္း 
မ်ား ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀သယံဇာတေပါၾကြယ္၀မႈ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အၾကီးမားဆုံး အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျပီး အေရး 
ၾကီးဆုံးႏွင့္ အေပါမ်ားဆုံးလည္း ျဖစ္သည္႔အရာမွာ လူသား 
အရင္းအျမစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ 
သန္းေပါ င္း  (၅၅) သန္း  (သုိ ႔မဟုတ္) သန္း(၆၀) ရိွျ ပီး  
ငယ္ရြယ္သူမ်ား ေပါမ်ားျပီး မီွွခုိိသူအခ်ိဳး နည္းပါး ပါသည္။ 
ေက်းလက္ေနလူဦးေရမွာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၇၀%) 
ေက်ာ္ရိွပါသည္။ အသက္ (၁၅-၂၈) နွစ္အၾကား လူဦးေရမွာ 
သန္းေပါင္း (၁၃)သန္းနီးပါးရိွျပီး အလုပ္လုပ္နုိင္သူ လူဦးေရ၏ 
(၄၀%) နီးပါး ရိွပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ အလုပ္လုပ္နုိင္သည္႕ 
အသက္အရြ ယ္ ရိွ  လူ ဦးေရ မွာ  စု စုေပါ င္း  လူ ဦးေရ၏ 
(၂၅%) ရိွျပီး တရုတ္နုိင္ငံ (၁၉%)၊ ထုုိင္းနုိင္ငံ (၂၀%) 
တုိ ႔ထက္ပုိမ်ားကာ အိႏၵိယနုိင္ငံ(၃၀%) နွင့္ ႏွဳိင္းစာလွ်င္ 
ေလ်ာ့နည္းပါသည္။

 လ့ူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္၀ျပီး အလုပ္လုပ္နုိင္ေသာ 
လုပ္သား အင္အားစု မ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း က႑အားလုံး 
တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ နိမ့္က်ေနျခင္းက competitive 
advan t age  ကုိ  ေလ်ာ့က်ေစပါသည္ ။  ကာလတုိ မွ  
ကာလလတ္  အခ်ိ န္အ ပုိ င္းအျ ခားအတြ င္း  လု ပ္သား  
အင္အား ထု၏ ထုတ္လုပ္နုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ငန္း 
စဥ္အသစ္မ်ား၊ လုပ္ရည္ ကုိင္ရည္နွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
သုိ ႔ မွသာ  တခ်ိ န္တည္းတြ င္  ျ ပ ည္တြ င္း  SMEs  မ်ား ၊ 
ဆန္းသစ္မႈ ရိွေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေပၚထြက္လာနုိင္ကာ 
ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွသူမ်ား လာေရာက္ရန္ ပုိ မိုဆြဲေဆာင္နုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

 မန္ေနဂ်ာမ်ား ၊  ရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ၊  ေအာ္ပေရတာမ်ား နွ င့္  
လုပ္သားမ်ားစေသာ လုပ္သား အင္အား၏ အရည္ အေသြး 
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ adut education systems  ၌ ပုိမုိ 
ရင္း နီွး  ျမႇဳ ပ္ နံွမည့္  အစီအစဥ္မ်ားကုိ  အခ်ိန္တုိအတြင္း  
ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ၊ စက္မႈ ဇုန္မ်ားနွ င့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ဧရိယာမ်ားရိွ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား လုိအပ္ေသာ 
အရည္အခ်င္းနွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လုပ္သားအင္အားကုိ အံ၀င္ 
ခြင္က် ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းနီွးျမႇပ္နံွမႈ တုိးခ်ဲ႕ရန္ T VET 
system အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ေအာင္ျမင္ ေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အလယ္အလတ္၀င္ေငြအဆင့္မွ ပုိမုိျမင့္မားေသာ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ တီတြင္ဆန္းသစ္နိုင္မႈနွင့္ 
ဖန္တီးနုိင္မႈမ်ား ရရိွနုိင္မည္႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္မ်ားတြင္ 
ရင္း နီွးျမႇဳ ပ္ နံွရန္ လတ္တေလာ လုိအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ 
ဤအခ်က္မွာ အိမ္နီးခ်င္း န္ုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံံ ႔ျ ဖိဳးတုိး 
တက္မႈကုိ အလ်င္အျမန္တုိးတက္ေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။

လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္ဝမွဳ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျ မ န္မာႏုိ င္ ငံအတြ င္း ရိွ  တုိ င္းေဒသ ၾကီးႏွ င့္  ျ ပ ည္နယ္  
အသီးသီးတြ င္  ပထဝီအေနအထား ၊  သဘာဝ  အရင္း  
အျမစ္၊  လူသားအရင္းအျမစ္ႏွ င့္  စီးပြားေရး အေဆာက္ 
အအုံအလုိက္  ႏိွဳ င္း ယွ ဥ္အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ား ရိွပါ  သည္။ 
S l ide  (12)  တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္  နိွဳ င္း ယွ ဥ္  အက်ိဳး  
ေက်း ဇူးမ်ား ကုိ  အသုံးျပဳျခင္းျဖ င့္  သက္ဆုိင္ရာေဒသ၏ 
စီးပြားေရးတုိးတက္မွဳအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ား 
ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 သုိ ႔ေသာ္လည္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဥပေဒ 
စ ည္း မ် ဥ္း စ ည္းက မ္း မ်ား ၊  ကၽြ မ္းက် င္ လု ပ္သား ရ ရိွ မွဳ  
ႏွင့္  လက္ရိွရင္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွ မွဳအေျခအေနမ်ားတြ င္  အကန္ ႔ 
အသတ္မ်ား ရိွျ ခ င္းေ ၾကာ င့္  အခ်ိဳ ႕ တုိ င္းေ ဒသ ၾ ကီးႏွ င့္  
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းမွဳမရိွေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရပါသည္။
 NCDP ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳ မဟာဗ်ဴဟာသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား စုစည္းျဖ စ္ထြ န္းေစျခ င္းႏွ င့္  ပ်ံ ႕ႏံွ ႔ျ ဖ စ္ထြ န္း  
ေစျခ င္းျ ဖ င့္  စီး ပြားေရးဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္ မွဳ ဆုိ င္ ရာအက်ိဳး  
ေက်း ဇူးမ်ား  တုိ င္းေဒသၾကီးႏွ င့္  ျ ပည္နယ္မ်ားအ ၾကား  
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ စြာရရိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
 စီးပြားေရးစၾကၤံမ်ားဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတုိးတက္မွဳ၏အဓိကအေၾကာင္း
အရင္းျဖစ္သည့္ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားစုစည္းျဖစ္ထြန္းမွဳကုိ 
ခ်ဲ ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ႏုိ င္ရန္  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ တုိးတက္မွဳဗဟုိ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ 
အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ကာလရွည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္ရန္ႏွ င့္  ျ ပည္သူအား လုံး  
ရရိွခံစားႏုိင္မည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳရရိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ အေျခခံက်သည့္ 
ႏိွဳင္းယွဥ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္-
•  ပထဝီအေနအထား
• လူဦးေရ (UN- 2012/2013)
• ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
• စီးပြားေရးပုံသ႑ာန္
• အဓိကအရင္းအျမစ္
 တုိ င္းေဒသၾကီးႏွ င့္  ျ ပည္နယ္အလုိက္  တုိးတက္မွဳ ကုိ  
ျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွဳမ်ားတြင္္ ထုိ 
အခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအေလးထားရမည့္ အေရးၾကီး 
သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ NCDP တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဦးစားေပးစီးပြားေရး 
စၾကၤံမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္မွဳတုိ႔တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္းသည္ 
တုိင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားဖြ ႔ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳမဟာဗ်ဴ
ဟာ အတြက္အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည။္ ျပည္တြင္း
ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္သြယ္မွဳမ်ားခုိင္မာအားေကာင္း 
ေစရန္ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းမ်ား
ကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 

တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျပပံုံ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 တုိ င္းေ ဒသ ႀ ကီး မ်ား နွ င့္  ျ ပ ည္ န ယ္ မ်ားတြ င္  ကာလ 
ရွ ည္ စီ မံ ကိ န္း မ်ား  ေ ရး ဆြဲျ ခ င္း ၊  စီ မံ ကိ န္း မ်ား ကုိ  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖ င့္  က႑အလုိက္  အသြင္  
ကူးေျပာင္းမႈ မ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တုိ င္းေဒသႀကီး ၊  ျပည္နယ္မ်ား၏  ပထ၀ီအေန  အထား  
ကြာျ ခား မႈအ ရ  ျ ဖ စ္ေ ပ ၚလာေသာ  ႏွဳိ င္း ယွ ဥ္  အက်ိဳး  
ေက်း ဇူးရ ရိွမႈ  ကြဲျပား  ျ ခားနားခ်က္မ်ားအေပၚ  အေျခခံ  
၍  သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္  အနာဂတ္တြင္  အလား  
အလာေကာင္းမ်ား ရရိွႏုိ င္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 ဤအားသာမႈ  အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ားေ ၾကာင့္  ျမ န္မာႏုိ င္ ငံ  
ေတာင္ပုိင္း စက္မႈလုပ္ငန္း ရပ္၀န္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ျပီး 
ျမ န္ မာႏုိ င္ ငံ  (ျ မ ၀ တီျ မိဳ ႔ )ႏွ င့္  G M S  C o o r i d o r  ကုိ  
ဆက္သြယ္ေပးမည့္ စီးပြားေရးစႀကၤံႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး-
ျမ စ္ ႀ ကီး နား ကုိ  ဆက္သြ ယ္ေ ပး မ ည့္  ျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံ ၏ 
ေတာင္ေျမာက္စႀကၤံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရး စႀကၤန္မ်ား 
ေပၚထြက္ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 စုိ က္ ပ်ိဳးႏုိ င္ေသာ  ေျ မႏွ င့္  ေရအရ င္းျ မ စ္ကဲ့ သုိ ႔ေသာ  
သဘာ၀သယံဇာတ  ပုိ င္ ဆုိ င္ မႈ  ေပါမ်ား ၾကြ ယ္၀သည့္  
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လယ္ယာက႑ကုိ ေခတ္မီ 
တုိး  တက္ျ ပီး  ထု တ္ လု ပ္ႏုိ င္ စြ မ္း  ပုိ မုိျ မ င့္ မားေအာ င္  
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းစုသစ္မ်ားႏွ င့္ 
စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ကာ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရိွခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 ရွမ္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ပုိမုိထုတ္လုပ္ 
ႏိင္ုမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလားအလာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္  
၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ မုိင္းလား ႏွင့္ တာခ်ီ 

လိတ္တုိ႔မွတဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ ျပည္တြင္း 
ေစ်းကြက္မ်ားႏွ င့္  ဆက္သြယ္ႏုိ င္သျဖ င့္  က်ိဳ င္း တုံတြ င္  
ကု န္ စည္ျ ဖ န္ ႔ျ ဖဴးေရး  တုိးတက္မႈ ဗ ဟုိ ဌာနအျဖ စ္ေဖာ္  
ေဆာင္ႏုိ င္မ ည့္  ကုန္စည္ျဖ န္ ႔ျ ဖဴးေရး  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းလည္း ရိွပါသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကအားသာခ်က္မ်ား

၁၂



ျမ
န္မ
ာႏို
င္ငံ

 N
CD

P
အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံတြင္ ပါဝင္ေသာ 
က႑တုိင္း  ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္လာျ ပီး  ေဒသအသီးသီးတြ င္  
ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ဘက္ညီမ်ွတေသာ တုိးတက္ 
မွဳမ်ားကုိ ပုိမုိရရိွခံစားႏုိင္ေစရန္ စက္မူလုပ္ငန္းမ်ား စုစည္း 
ျဖစ္ထြန္းေရးမွာ အထူးအေရးပါ ပါသည္။

 အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ က႑အလုိက္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 
ကုန္ထုတ္စြ မ္းအားနိ မ့္က်ေသာ  က႑မ်ားမွ  ကုန္ထုတ္  
စြမ္းအား ျမင့္မားျပီး ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားသည့္ 
အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။

 ပထဝီအေနအထားအရ ႏႈင္ိးယွဥ္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွႏုိင္သည့္ 
အေနအထားေပၚ အေျခခံကာ တုိးတက္မႈမ်ားရရိွေစရန္ 
ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ SEZs မ်ား ျဖစ္ထြန္း 
တုိးတက္လာမူႏွင့္အတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏုိင္ငံတြင္းစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား (multi national enterprises) ႏွင့္ ျပည္တြင္း 
အေသးစားႏွ င့္  အလတ္စား  စီးပြားေရးလု ပ္င န္းမ်ား ကုိ  
တြန္းအား ေပးျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိမွ တဆင့္ 
နည္းပညာႏွ င့္  အသိပညာ  ဗဟုသုတမ်ား  ျ ဖ န္ ႔က်က္  
သြားႏုိင္ကာ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရိွႏုိင္ပါသည္။

 စီးပြားေရးစႀကၤံကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအတြင္း ရိွ growth center ႏွစ္ခုကုိ ခ်ိတ္ဆက္၍ 
စက္မူျဖစ္ထြ န္း မွဳ  စတင္လာေစရန္  လုပ္ေဆာင္ရမည္  
ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုစည္းျဖစ္ထြန္းရာ ေဒသ 
တစ္ခုျဖစ္လာပါက လုပ္သားမ်ား စုစည္းလာႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိေနရာမွ တဆင့္အသိပညာ ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔က်က္ 
လာႏုိင္ျပီး အျခား နယ္ေျမေဒသမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ 
ခ်ဲ႔ထြင္လာႏုိင္ကာ ကုန္ထုတလုပ္မွဳလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္း 
လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  စုစည္းျဖစ္ထြ န္းလာပါက  အေျခခံ  
စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မွႈအတြက္ ဦးစား 
ေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရသည္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေသာ အရင္းအႏီွးအင္အားစုမ်ားကုိ 
အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားဆုံး ရရိွႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စက္မွႈလုပ္ငန္းမ်ားစုစည္းျဖစ္ထြန္းရာေဒသ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုစည္းျဖစ္ထြ န္း မွဳ  အားေကာင္း  
ေနေသာ  ရန္ကုန္ႏွ င့္  မႏၱေလးေဒသ  ႏွ စ္ ခု ကုိ တုိးတက္  
မွဳဝန္ရုိးမဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါ သည္။ 
ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ မ်ား  ရ ရိွေစရ န္  ရ င္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွ မွဳ  ျ ပဳ ရာ  
တြ င္  စီးပြားေရးလု ပ္င န္းမ်ား  လု ပ္ ကုိ င္မ ည့္  အ  ေျခ ခံ  
အေဆာက္အအုံမ်ား ၊  ပညာေရး ၊  က် န္းမာေရး  ေစာ င့္  
ေရွာက္မႈႏွ င့္  အဖြဲ ႔အစည္း ပုိ င္း  ဆုိ င္ရာ  ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္  
မွဳမ်ား ရရိွေစေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ျ ခံဳ ငုံ မိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမူ၏ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ပ်ံ႕ႏံွ ႔မူ အားနည္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏီွး 
ျမွဳပ္ႏံွျခင္းမျပဳပဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ ျမင့္မားစြာ ရရိွ ခံစား 
ႏိင္ုမည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အထူးအေလးထားကာ ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွရ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ရန္ကုန္-မႏၱေလး တုိးတက္မႈ ဝင္ရုိးမဟာဗ်ဴဟာသည္ 
တစ္ႏုိင္ ငံ လုံး  အတုိင္းအတာႏွ င့္  ေဆာင္ရြက္ေန  ေသာ
ဆ င္း ရဲ မွဳေ လ်ွာ့ ခ်ေ ရး မ ဟာ ဗ်ဴ ဟာ ကုိျ ပီး  ေျ မာ က္  
ေအာ င္ျ မ င္ စြာ  အေကာ င္အထည္ေဖာ္ႏုိ င္ေ စ ရ န္  ထိ  
ေရာ က္ စြာအေထာ က္အ ပံ ႔ေ ပးႏုိ င္ မ ည္  ျ ဖ စ္ ပါသ ည္ ။ 
အထူး  သျဖ င့္  ၿ မိဳ ႕ျ ပဆင္းရဲႏြ မ္း ပါး မႈ  ျ ပႆနာမ်ား ကုိ  
ေျဖ ရွ င္း ရာတြ င္  ပုိ မုိ  ထိေရာက္ေစမည္  ျ ဖ စ္ ပါသည္ ။ 
ရ န္ ကု န္ျ မိဳ ႕တြ င္  အလု ပ္အ ကုိ င္အခြ င့္အလ မ္း မ်ား ၊ 
အေျခခံ  အေဆာက္အအုံမ်ား ၊  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ရရိွေစ 
ရ န္  ရ င္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွျ ခ င္းျ ဖ င့္  ျ ဖ စ္ထြ န္းလာမ ည့္  အက်ိဳး  
အျမတ္မ်ား ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီႏွင့္ ပဲခူးတုိ႔ပါရရိွ ခံစားႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိမွတဆင့္ ဆင္းရဲ မူႏုွ န္း ၂၉ % အထိ 
က်ဆင္းသြားႏုိ င္ ပါသည္ ။  အလားတူပ င္  ျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံ  

ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကုိ growth center အျဖစ္ 
ထားကာ  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္မူမ်ား  ရရိွေအာင္  ေဆာင္ရြက္  
ပါက  အနီးပတ္ဝ န္းက် င္ ရိွ  စ စ္ ကုိ င္းႏွ င့္  မေကြး တုိ င္း  
ေဒသႀကီးတုိ႔ပါ  တုိးတက္မူကုိ ျဖန္ ႔က်က္ ရရိွမည္ျဖစ္ရာ 
ဆင္းရဲမွဳႏွဳန္း ၂၅ % ေလ်ာ့က် သြားႏုိင္ပါသည္။ မႏၱေလးျမိဳ 
ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံအသီးသီးကုိခ်ိတ္ 
ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးစႀကၤန္လမ္းေႀကာင္းမ်ား 
၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲ 
မႈႏွဳ န္း  ၁၅ .၄% ရရိွ ခံစားႏုိ င္ေသာ  ရွ မ္းျပည္နယ္သည္  
အက်ိဳးအျမတ္ ေကာင္းမ်ားကုိ ရရိွခံစားႏုိင္ေစကာ ဆင္းရဲ 
မႈႏႈန္း က်ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 Two Polar Growth Strategy သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ 
ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ရာ 
ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ခံစားႏုိင္ေသာ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ 
မႈမ်ားကုိလည္း ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္- မႏၱေလး တုိးတက္မွဳဝင္ရုိး မဟာဗ်ဴဟာ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 တုိးတက္ မူ ဝ င္ ရုိးႏွ စ္ ခုႏွ င့္  ျ ပ ည္တြ င္းျ ပ ည္ ပ ထိ မိ စြာ  
ခ်ိ တ္ဆက္  ေဆာ င္ရြ က္ႏုိ င္ ရ န္  စီး ပြားေ ရး စ ႀကၤ န္ မ်ား  
ေအာင္ျမင္စြာ  ျဖ စ္ထြ န္းလာရန္  အထူးလုိအပ္ပါသည္။ 
စီးပြားေရး  ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ  မူဝါဒမ်ားကုိ  ေအာင္ျမင္စြာ  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြ င္  ပုိ၍ဘက္ညီမ်ွတေသာ  
တုိးတက္မွဳမ်ား ရရိွခံစားႏုိင္ေစရန္ ျပည္တြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ 
အားေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပ 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ျခင္းျဖ င့္  Mult i 
National Entriprises (MNEs) ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ 
ျဖ စ္ ပါသ ည္ ။  ျ ပ ည္တြ င္း  ကု န္ ထု တ္  လု ပ္ င န္း မ်ား  
တုိးတက္လာကာ  SMEs လုပ္ငန္းမ်ား  စာခ်ဳ ပ္ခ်ဳ ပ္ ဆုိ  
လုပ္ကုိင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ ကြန္ယက္ 
မ်ားႏွ င့္  ကမ ၻာ့ထုတ္ကု န္တန္ ဖုိး  ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ားတြ င္  
ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 စီးပြားေရး စႀကၤံမ်ားဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ Transport 
Master Plan တြင္  အေသးစိတ္  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
စု စုေပါ င္း  လူ ဦးေရ၏  ၆၀  %  ကုိ  လႊ မ္းျ ခံဳ မွဳ ရိွေသာ  
အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဦးစြာ ေပၚထြက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ဆင္းရမူဲ ေလ်ွာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား 
ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 သီလဝါဆိပ္ကမ္း ရိွ  SEZ ႏွ င့္  ထုိ င္းနယ္စပ္ ရိွ  စီးပြား  
ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ ့ ရိွ SEZ မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ရန္ကုန္-ျမဝတီ စီးပြားေရးစႀကၤန္ဦးစြာ 
ေပၚထြက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမဝတီ 

ျမိဳ႕ရိွ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မူ အရည္ အေသြးကုိ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ ရိွ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိလည္း  အဆင့္  ျ မွ င့္တင္  
ရန္လုိအပ္ပါသည္။

 ေတာင္ -ေျမာက္စီးပြားေရးစ ႀကၤံ ကုိ  အေကာင္အထည္  
ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ကုန္- မႏၱေလးအေဝးေျပးကားလမ္း ေဟာင္း 
ႏွင့္  ရထားလမ္းေဟာင္းတစ္ေလ်ွာက္  အဆင့္ျ မွ င့္တင္  
ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား  ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။  သုိ ႔ မွသာ  
ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လ်ွင္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ပုိမုိအဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မူမ်ား ကုိလည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးစႀကၤံမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း (၁)

အၫႊန္း
ပုိ႔ေဆာင္ေရးပင္မစီမံကိန္း
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ စီးပြားေရးစႀကၤံသစ္ 
မ်ားသည္  ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရး ဇု န္ႏွ င့္  မႏၱေလး  
မွတဆင့္ မူဆယ္ နယ္စပ္ဂိတ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည္။ 
မူဆယ္မွျပည္တြင္းသုိ႔ ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ရာတြင္ ပုိ႕ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္  စီးပြားေရး  အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိ င္ရာအခက္  
အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွး 
မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ (သုိ႔မဟုတ္) 
ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွး ေစျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး 
၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွေသာ နယ္စပ္ဂိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လြ တ္လ ပ္ စြာ  ကု န္ စ ည္ စီးဆ င္း မႈ အတြ က္  အေျ ခ ခံ  
အေဆာက္အအုံသည္ လုိအပ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈျမင့္မားျခင္းက 
တုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ- တရုတ္ ႏုိ င္ ငံ မွ 
သယ္ယူလာေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ မူဆယ္တြင္ခ်စရာမလုိဘ ဲ
ကြန္တိန္နာ ျဖင့္ပင္လုိရာသုိ႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ 
ေဆာ င္ ရြ က္ေ ပးျ ခ င္း မ်ား  ျ ဖ စ္သည္ ။  အသုံးျ ပဳလ် က္  
ရိွသည့္ ေခတ္မီအဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ရထား လမ္းႏွင့္ 
ကုန္းလမ္းသယ္ယူပုိ ႔ ေဆာင္ေရးစနစ္ ႏွ င့္ မႏၱေလးၿမိဳ ႕ 
တုိ ႔သည္  စီး ပြားေ ရး စ ႀကၤံ  လ် င္ျ မ န္ စြာ တုိးတက္မႈ ကုိ  
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ပါသည္။

 အေရွ႕ အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤံသည္ လာအုိႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္ ဂိတ္အသစ္မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ 
ျခ င္းႏွ င့္အတူ  အိႏ ၵိယ ၊  တရုတ္ႏွ င့္  ထုိ င္းႏုိ င္ ငံ မ်ား သုိ ႔ 
ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးညီမ်ွရန္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ၄င္း၏ တုိးတက္မႈမွသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္ တုိးတက္မႈသည္ 
မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ ဂိတ္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏွင့္ 
အိႏ ၵိယကု န္သြယ္ေရး ကုိ  အျမ င့္ ဆုံးအဆင့္ျဖ စ္ေအာင္  
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္  ျဖ စ္ပါ  သည္။  အဆုိပါ  စီးပြားေရး  
စႀကၤန္သည္ စီးပြားေရး ဗဟုိဌာနမ်ားကုိ တုိးတက္ေစမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၅ ခု ၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
အေထာက္အကူ ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးစႀကၤံမ်ား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း(၂)

အၫႊန္း
ပုိ႔ေဆာင္ေရးပင္မစီမံကိန္း
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 တုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါယူဆခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းထားပါသည္- -            

-၂၀၃၀ ျပည့္နွစ္တြင္ လူတစ္ဦးက် ပ်မ္းမ်ွ ဂ်ီဒီပီ သည္ 
ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ ရိွသည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွ 
ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆယ္ဂဏန္း မေက်ာ္ 
ေစရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

-IMF Article IV (2013) မွ ကနဦး အေျခခံကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ကုိ ကုိးကားအသုံး ျပဳျခင္း

-အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္  အေနျဖင့္  မယူဆပဲ  ၄င္းကုိ  ၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ရိွရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း

-လူဦးေရတုိးတက္မႈႏွင့္ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ UN မွ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားျခင္း

-OECD ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ 
ျခင္း

ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးအလားအလာအတြက္ ၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္ဦးက် ပ်မ္းမ်ွ GDP တုိးတက္မႈႏႈန္း ၇.၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ GDP တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ 
၁၈၀ ရရိွ ေစရန္ လူတစ္ဦးက် ပ်မ္းမ်ွ GDP သည္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ရရိွေစရန္ ေမ်ွာ္မွန္း ပါသည္။ 

တုိးတက္မႈႏႈန္း နည္းမည့္ အေျခအေန

အကယ္၍  ႏုိ င္ ငံတကာႏွ င့္  ေဒသဆုိ င္ရာ  စီး ပြားေရး  
အေျခအေနမ်ား ဆုိးရြားခဲ့လ်ွင္ တစ္ႏွစ္ GDP တုိးႏႈန္းမွာ 
၄.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လူတစ္ဦးက် ပ်မ္းမ်ွ GDP မွာ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

တုိးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားမည့္ အေျခအေန

 အနာဂတ္တြင္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားရန္ ခန္႔မွန္း ထား 
ေသာ္လည္း  ႏွ စ္အလုိက္  တုိးတက္မႈႏႈ န္း  ဆယ္ဂဏန္း  
မေက်ာ္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ဤကဲ့သုိ ့GDP တုိးတက္ 
ႏႈန္း ျမင့္မားပါက ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္ဦးက် ပ်မ္းမ်ွ GDP 
မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ရရိွရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။

သတိျပဳရန္အခ်က္

 အထက္ပါ ပုံသည္  IMF ကိန္းဂဏန္းမ်ား ကုိ  အေျခခံ  
တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္၍  သန္းေခါ င္စာရင္းေကာက္ျ ပီး  
ေနာက္ပုိင္းရလဒ္မ်ားအရ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲသြား ႏုိင္ပါ 
သည္။ NCDP အတြက္ ဂ်ီဒပီီ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ 
၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အၾကား ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းျခင္းသည္ ADB ႏွင့္ 
Mckinsey တုိ ့၏ ခန္႔မွန္း ခ်က္ အေပၚ ကုိးကားတြက္ခ်က္ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တုိးတက္မွဳရည္မွန္းခ်က္
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ၂၀၃၀ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
ပုံသ႑ာန္ အလားအလာကုိ ခန္႔မွန္းရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ (၄)ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအုိ၊ 
ထုိင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ကိန္းဂဏန္း မ်ားကုိ ကုိးကား 
အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ 
၏  စီးပြားေရး ပုံသ႑ာန္ကဲ့သုိ ႔  ျမ န္မာႏုိ င္ ငံအား  ၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈ ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကုိ 
က်င့္သုံးရန္၊ ေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အခ်ာ 
ေနရာအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 S l ide-၁၈  တြင္  ႏွ စ္အလုိက္  စီးပြားေရး ပုံသ႑ာန္ကုိ  
ဂရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပ်မ္းမ်ွ စီးပြားေရးပုံသ႑ာန္တြင္ 
လယ္ယာက႑တြ င္  ၂၄% ၊  စက္မႈက႑တြ င္  ၃၃% 
ႏွင့္  ဝ န္ေဆာ င္မႈ  က႑တြ င္  ၄၃%  ပါ ဝ င္ ပါသည္ ။ 
ဝန္ေဆာင္မႈက႑သည္  ျ မ န္မာႏုိ င္ ငံ၏  အလားအလာ  
ေကာင္းေသာ  ခရီးသြား လု ပ္င န္း မွ  အက်ိဳးရ ရိွႏုိ င္ျ ခ င္း ၊ 
ျပ ည္တြ င္းႏွ င့္  ႏုိ င္ ငံတကာ  ဘ႑ာေရး  အေျခအေန ၊ 
စက္မႈက႑ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
စီးပြားေရး ပုံသ႑ာန္တြင္ အဓိက ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

 အသြ င္ ကူးေျ ပာ င္းေရးကာလသည္  ျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံအား  
စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သမ ၼတ ႀ ကီး  လမ္းညႊ န္ ခဲ့သ ည့္  စီး ပြားေရး မူ ဝါ ဒ  (၄ ) 
ရ ပ္ ကုိ  ေက်ာေထာ က္ေ နာ က္ ခံ  ျ ပဳ ထားေသာ္လ ည္း  
ျမ န္ မာႏုိ င္ ငံ ၏  သ ယံ ဇာ တ ပုိ င္ ဆုိ င္ မႈ မ်ားႏွ င့္  
သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အျမင္မ်ား ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ 
အေရး ပါ မႈ မ်ား ကုိ ပါ  ထည့္သြ င္း  စ ဥ္း စား  ပါသ ည္ ။ 

ကာလရွည္ က႑စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ေခတ္မီလယ္ယာ 
ထူေထာင္ျခ င္း ၊  ထုတ္လုပ္မႈစြ မ္းရည္  တုိးျ မွ င့္ေစျခ င္း ၊            
ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာ အျမင္ 
မ်ား  ျဖ စ္ေစ ၿ ပီး  လယ္ယာက႑အဆင့္ျ မွ င့္တင္ရာတြ င္  
စဥ္းစားရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 အသြ င္ ကူးေျ ပာ င္းေ ရးကာလသည္  ျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံ ၏ 
စီးပြားေရး ပုံသ႑ာန္ကုိ  လယ္ယာ  က႑မွ  စက္မႈႏွ င့္  
ဝန္ေဆာင္မႈ လု ပ္င န္းမ်ား  တုိးတက္ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး ရ န္  ႀ ကိဳးပ မ္း  
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ ယင္းပုံစံသည္ ယေန႔ေခတ္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ စီးပြားေရး 
အသြင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚ အေျခခံ စဥ္းစားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

 ကနဦးမဟာဗ်ဴဟာမွာ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ ခရီးသြားက႑၊ 
ဘ႑ာေရးက႑မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ ၿဖိဳး တုိး 
တက္  ေစရန္အတြက္  စက္မႈထြ န္းကားရန္  လုိအပ္ ၿ ပီး  
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ရန္၊ လုပ္သားအင္အား 
အသုံးျပဳမႈမ်ားျပားျခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ သတၱဳႏွင့္တူးေဖာ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအရံထားရိွျခင္းတုိ႔လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

                   

စီးပြားေရးပုံသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (NCDP) သည္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ 
ခ်မွတ္ေပး ပါသည္။
• ၂၀၃၀ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀ ဘီလီယံ ရိွေသာ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ 

တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊
• ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္၊ တုိးတက္မႈ 

ရည္မွန္းခ်က္ မွာ လူတစ္ဦးက် ပ်မ္းမွ် GDP အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ရရိွရန္၊
• ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလုိအပ္ခ်က္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း 

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၂၀ ဘီလီယံရရိွရန္၊
• ၂၀၃၀ တြင္ ဂ်ီဒပီီတုိးတက္မႈႏွဳန္း ၆ % ႏွင့္ ၇% အၾကားရိွေသာ OECD ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္ႏုိင္ရန္၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္းနီွးျမႈပ္ႏံွမႈမ်ား စနစ္တက် 
အသုံျပဳႏုိင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊

၁၉



ျမ
န္မ
ာႏို
င္ငံ

 N
CD

P

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း ( NCDP ) 
တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကာလ ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ 
ရရိွေစရန္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဘက္စုံ 
မဟာဗ်ဴဟာ (၇) ရပ္ကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကုိ 
အေျခခံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည့္ ကုိးကားခ်က္ 
မ်ား၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
က႑ေပါင္းစုံ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတုိ႔  အတြက္ ျပည့္စုံေသာ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သုံးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

 ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္စားထားခ်က္မ်ား (မဟာဗ်ဴ 
ဟာခြဲမ်ား) ၅ ခု မွ ၆ ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းမဟာ ဗ်ဴဟာ 
ခြဲမ်ားသည္  ၀န္ ႀကီး  ဌာနမ်ား၏  မဟာစီမံကိန္းမ်ားႏွ င့္  
က႑စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအျဖစ္ 
အေထာက္အကူျပဳပါမည္။  ထုိ ႔ျ ပ င္  တုိ င္းေဒသျကီးႏွ င့္  
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားအား 
အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းႏွ င့္ ကုိက္ညီ 
ရ န္  အသုံးျ ပဳႏုိ င္ ပါ  သည္။  ျ ပ ည္ေထာ င္ စု  အဆင့္ ရိွ  
စီ မံ ကိ န္း မ်ားႏွ င့္  အမ်ိဳးသား စီ မံ ကိန္းတြ င္  ပါ ၀ င္ေသာ  
စီမံကိန္းငယ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ NCDP 
ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈသည္ အဓိက 
က်ပါသည္။ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မည့္  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ၊  ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈမ်ား ကုိ  

ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ႏွစ္စဥ္ 
စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုခ်င္း အလုိက္ ဘတ္ဂ်က္ 
ခြဲေ၀မႈႏွ င့္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြ က္ မွႈ မ်ား ကုိ  
အေသးစိတ္ သိရိွႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ သည္။

 ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေနာင္လာ 
မ ည့္  မ်ိဳး ဆ က္သ စ္ မ်ား အတြ က္  သဘာ ၀ ပ တ္ ၀ န္း  
က်င္ထိန္းသိ မ္း  ကာကြယ္ေစာ င့္ေ ရွာက္ျခ င္း ၊  လူမႈေရး  
လုပ္ငန္းမ်ား  ဖြံ ႔ျ ဖိဳး  တုိးတက္ျခင္း  ႏွ င့္  စီပြားေရး  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး  
တုိးတက္ျခ င္း တုိ ႔ ကုိ  ျ ဖ စ္ေစရ န္  အေထာက္အကူျပဳပါ  
သည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ား အားလုံးကုိ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံး 
ျပဳျခင္းေျကာင့္ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
ခုိင္မာအားေကာင္းလာျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ ႔ ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ နယ္စပ္ 
ေဒသ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ 
အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ခုိင္မာအား 
ေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာသည္ အျခား 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား လုံးႏွ င့္  သက္ဆုိင္ျ ပီး  အေထာက္  
အကူျဖစ္ေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမဟာ 
ဗ်ဴဟာတြင္္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၆) ခ်က္ပါ၀င္ပါ သည္-

၁။  ဥပေဒႏွင့္  နည္းဥပေဒမ်ား  ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း- 
၀န္ ႀကီးဌာနအားလုံးသည္  အေရး ႀကီးသည့္  ဥပေဒႏွ င့္  
နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ဦးစားေပးအလုိက္ စာရင္းျပဳစုထားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။

၂။ အစုိးရအဖြဲ ့အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားဖြံ ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေစျခင္း- ဖြဲ ႔စည္းမႈေျပာင္းလဲရန္၊ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး 
တုိးတက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီ 
ေစရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အပါအ၀င္ ျပည္သူဗဟုိျပဳလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃။အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း- အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာတြင္ ျပည္သူအမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးမႈတုိးတက္ေစျခင္းတုိ႔ကုိုိ အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။

၄။ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ျပည္သူအသုံးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 
ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း- ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ စီမံ ခန္႕ခြဲမႈ 
ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ (PFMR) ကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ကာလရွည္တြင္ ေငြေ ၾကးဆုိင္ရာ 

မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းဖယ္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။  နုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ 
ရြက္ျခ င္း -လက္ရိွတည္ရိွေသာ  ႏုိ င္ ငံ ပုိ င္ စီးပြားေရးလု ပ္  
ငန္း  မ်ား မွေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း တုိ င္းသည္အက်ိဳး
အျမတ္ရရိွရန္ လုိအပ္ျပီး၊ အကယ္၍ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
သဘာ၀အလုိက္  မဟာဗ်ဴဟာအရ  ေဆာ င္  ရြ က္  ရ 
သည္ ဆုိ ပါကလည္း  ႏုိ င္ ငံ ပုိ င္ဘ တ္ ဂ် တ္ ကုိအန ည္း  
ဆုံး သုံးစြဲသင့္ပါသည္။၆။  အစုိးရႏွ င့္  ျ ပည္သူ  ပူးေပါ င္း  
ေဆာင္ ရြက္မႈတြင္ ပြ င့္လင္း ျမင္သာမႈ ရိွေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း ရင္းနီွးျမႈပ္ႏံွမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေနမႈကုိ 
အစုိးရဘတ္ဂ်က္ တစ္ခုတည္းမွ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ 
ေခ်။ ႏုိင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈ ပ္ႏံွမႈ ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႈ ပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ 
ဖြံ ႔ျ ဖိဳး မႈအကူအညီႏွ င့္  ေခ်းေငြမ်ား  အစုိးရႏွ င့္  ျ ပည္သူ  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရိွန္အဟုန္စသည္တုိ႔ကို ထုိင္းႏုိင္ငံ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ေလ့လာ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။အဓိကအားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ခုိင္မာေစရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကာ
လအတြင္းအာဏာခြဲေ၀မႈအပုိင္းကုိ လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။

 တုိင္းေဒသႀကီးႏွ င့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္အေပၚမူတည္၍ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ အလြန္တြင္ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ 
မႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ-၁ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း NCDP (၂၀၃၀ 
ခုႏွ စ္အထိ )  မဟာဗ်ဴဟာ  ၁  တြ င္  ေမ်ွာ္ မွ န္းရလဒ္  ၆ 
ခုရိွပါသည္။ ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၁ မွာ ေခတ္မီတရားေရး စနစ္၊ 
လြတ္လပ္ ျ ပီး စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ တရားေရးစနစ္ႏွ င့္ 
တရားေရးစနစ္အား ပုိမုိတြင္က်ယ္ေစေရး၊ လူမႈ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေရးျဖစ္ပါသည္။

  ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ 
ရိွေသာ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ 
ေလ်ာ့ခ်ေသာ  အု ပ္ခ်ဳ ပ္ေရးစန စ္  ျ ဖ စ္ေပ ၚလာေစေရး ၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေရးတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၃ မွာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပုိမုိ 
ရင္းႏီွးေစေရး၊ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈႏွင့္ ျပည္သူ ့အသံျမွင့္ 
တင္ေရး၊ ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစေရး၊ အဂတိလုိက္စားမႈ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးတုိ ့ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမႈဘ၀ ျပည့္စုံမႈ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ(၁) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃)အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၄ မွာ ဘ႑ာေငြရရိွႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ကုိ  ေဖာ္ထုတ္ေရး ၊  အစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ား ကုိ  
အေကာင္းအဆုံးျဖစ္ေအာင္ သုံးစြဲေရး၊ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒ 
မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳေရး၊ ဘတ္ဂ်တ္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကုိ  ပုိ မုိေကာင္းမြ န္လာေစေရးႏွ င့္  ထိန္းေ ၾကာင္း  
ကြပ္ကဲေရးတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။

ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၅ မွာ နုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပုိမုိလုိက္နာေစေရး၊ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေရး၊ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈမ်ား ပုိမုိျမွင့္တင္ေစေရးတ႔ိ ု
ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၆ မွာ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာက်င့္သုံးေရး၊ ဦးစားေပး စီမံ 
ကိန္းလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ပုိမုိပါ၀င္လာ ေစေရး၊ 
အစုိးရပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈက႑သုိ ့ပုိမုိလႊဲေျပာင္း 
ေပးေရးတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။

    

မဟာဗ်ဴဟာ(၁) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄)မွ (၆)အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ စက္မႈအဓိကလုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔ စီးပြားေရး အသြင္ 

သ႑ာန္ေျပာ င္းလဲရာတြ င္  ပုဂၢ လိကက႑ကုိ  ဆြဲေဆာင္ရ န္  လုိအပ္ပါမည္ ။ 

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမွာ အာရွႏ္ုိင္ငံမ်ား၏ “flying geese” model (ပ်ံသန္းေနေသာ 

ဘဲငန္း၏ အသြင္သ႑ာန္) ကုိ အသုံးျပဳသည့္ စီးပြားေရးပုံစံတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကုိ 

အေထာက္အကူျပဳမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။  မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးအေျခအေနတည္ၿငိမ္ေစျခင္း-  မက္ခ႐ုိစီးပြား ေရး အေျခ အေန 

တည္ၿငိမ္ေစျခင္းျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ 

မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈ ျပဳထားႏ္ုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရ လုိေငြျပမႈကုိ  ထိေရာက္စြာ စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခား 

ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းႏွင့္ သီးသန္႔ ရန္ပုံ ေငြ ထားရိွမႈမ်ားသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အပ့ံ 

ျဖစ္ေစၿပီး လာေရာက္ ရင္းႏီွး ျမွဳပ္နံွသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ရရိွေစပါသည္။

၂။ အေထာက္အကူျပဳ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း-

 ရင္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွမႈႏွ င့္  ကုမ ၸဏီမ်ားၫႊ န္ ၾကားမႈ ဦး စီးဌာန  (DICA) ၏  မဟာဗ်ဴဟာ  

ေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္မ်ား 

ကုိ  ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ 

ရန္ လြယ္ကူမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရိွေနသည့္ 

အဆင့္ကုိ ျ မွ င့္တင္ျခင္း ၊ ပုိ မုိ ရင္းႏီွးကၽြ မ္း၀င္သည့္ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ေကာင္း 

တစ္ခု ဖြံ ႔ျ ဖိဳးလာေစျခင္းတုိ ႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 

ဥပေဒမ်ားသည္  စီးပြားေရးလု ပ္င န္း  ေဆာင္ရြ က္မႈ  ၀န္းက် င္တစ္ ခု ကုိ  ထိ န္း  

ေၾကာင္းရန္  အထူးသျဖ င့္  လုပ္သားဆက္ဆံေရး ၊  လူမႈေရး ဆုိ င္ရာ  လုံျ ခံဳေရး ၊ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္မႈ ကိစၥ ရပ္မ်ား 

အတြက္ လုိအပ္ပါသည္။

၃။ ပုဂၢလိကက႑ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာေစေရး-

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြံံ႕ျ ဖိဳးမႈ 

အားနည္းေသာေၾကာင့္  ႏုိ င္ ငံေပါ င္း စုံပါ၀ င္ေသာ  စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းမ်ားသည္  

ျပ ည္တြ င္း  ( SMEs )  အေသးစားႏွ င့္အလတ္စား  စီး ပြားေရးလု ပ္င န္း စုမ်ား ကုိ  

စီမံခန္ ႔ခြဲမႈ ပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ 

ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေစျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ အကူအညီမ်ား ေပးလာ ႏုိင္ပါသည္။

၄။ နုိင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္း 

ေစျခင္း-

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က႑စုံဖြံ႕ျဖိဳးမႈသည္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္နံွမႈအေပၚ မ်ားစြာ 

အေျခခံပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွ င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏီွး ျ မွဳ ပ္ႏံွမႈႏွ င့္ 

ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) သည္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွလ္ၿပီး ႏုိင္ငံ ျခား 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ (FDI) ျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္း (FDI Promotion Plan) ကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိွပါသည္။

၅။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ေသာ လုပ္သားအင္အားမ်ား ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း-

 ရင္းနီွးျ မွဳ ပ္ႏံွသူအသစ္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေဆာင္ 

ရြ က္ႏုိ င္ရ န္  လု ပ္သားမ်ား၏  ကၽြ မ္းက် င္မႈ နွ င့္  အသိပညာ  လ်င္လ် င္ျ မ န္ျ မ န္  

အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ 

အရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အားမ်ား 

ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၆။ ဘ႑ာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း-

အာရွသည္  ဘ႑ာေရးက႑  ဖြံ ႕ျ ဖိဳး မႈ  အနည္း ဆုံးျ ဖ စ္ပါသည္။  ဘ႑ာေရး  

က႑တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးက႑  အရိွန္ျ မွ င့္တင္ရန္အတြက္  ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ  အဖြဲ ႕အစည္း  

အသစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ရန္၊ ႏုိ င္ငံျခားဘဏ္မ်ား လာေရာက္ ဖြ င့္လွစ္ႏုိင္ေရး 

ဆြဲေဆာင္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား ဘဏ္စာရင္း ဖြ င့္လွစ္မႈကုိ အားေပးရန္၊ ဘ႑ာေရး 

ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ခြ င့္ျပဳမႈတုိ ႔ကုိ ကာလတုိအတြင္း 

အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ-၂ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားဖန္တီးျခင္း

၂၄
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P
အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္ စုံဖြံံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္မႈ စီ မံ ကိ န္း  NCDP 
(၂၀၃၀ ခုနွစ္ အထိ) မဟာဗ်ဴဟာ-၂ တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 
၆  ခု  ရွိပါသည္။  ေမွ်ာ္ မွ န္းရလဒ္  ၁  မွာ  ဘ႑ာေရးနွ င့္  
ေႂကြး ၿ မီ မ်ား ကုိ   အား မွ်ေျ ခမပ် က္  ထိ န္းထား နုိ င္ေရး ၊ 
ထိေရာက္ေသာ အခြန္စနစ္နွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ေငြ လဲလွယ္ 
နွဳန္း ထားရွိေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ SME ၏ အရြယ္အစား သတ္မွတ္မွဳအား 
ျမွင့္တင္ေရး၊ တုိးခ်ဲ႕ေရး နွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လုပ္ငန္း 
စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္ မွ န္းရလဒ္ ၃ မွာ SME တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 
မ်ိဳး စုံေဆာင္ရြက္ေရး၊ စီမံခန္ ႔ခြဲ မွဳ စြမ္းရည္ျမွ င့္တင္ျခင္း ၊ 
တီထြ င္ဖန္တီး နုိ င္စြ မ္း နွ င့္  ဝန္ေဆာင္မွဳလု ပ္ငန္းမ်ား ကုိ  
အာရုံထားရန္၊ SME ၏ အရြယ္အစား သတ္မွတ္မႈအား 
ျမွင့္တင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ၿပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမႈဘဝ ျပည့္စုံမႈ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ခ်တ္ဆက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ(၂) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃) အထိ

၂၅
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၄ မွာ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ တုိးျမွင့္ေရး၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္မွဳ ပုိ မုိ လြယ္ကူေရးတြင္ 
အဆင့္ပုိမုိ ျမင့္မားေရး၊ ျပည္တြင္းဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ပုိမုိ အေထာက္အကူ ရရွိေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါ သည္။

 ေမွ်ာ္မွန္္းရလဒ္ ၅ မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အရည္အေသြး 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ  မူေဘာင္  ခ် မွတ္ န္ုိ င္ေရး ၊  လုပ္သား  
ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ 
သမား ၂ ဦး စလုံးမွ ရယူအသုံးျပဳနုိင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၆ မွာ ရင္းႏီွးေငြမ်ား တုိးပြားလာေရး၊ ဘ႑ာ 
ေရးဆုိင္ရာ သက္ေသခံ လက္မွတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေဝနုိင္ေရး၊ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
တုိးပြားလာေစေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 မဟာဗ်ဴဟာ(၂) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄) မွ (၆)အထိ

၂၆
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျ မ န္မာ န္ုိ င္ ငံ၏  အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအား  ဦးစားေပး  
ေဆာက္ရြက္မႈသည္ ပုိ ႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ 
မႈသာမက  လွ် ပ္စစ္ မီးျဖ န္ ႕ျဖဴးျခ င္း ၊  ေရေပးေဝမႈ နွ င့္  ျမ န္ႏႈ န္း  
ျမင့္ အင္တာနက္အပါအဝင္ဆက္သြယ္ေရးတုိ ႔ႏွင့္လည္း ဆက္ 
စပ္ေနပါသည္။  ထုိအခ်က္မ်ားသည္  စီးပြားေရး  စ ႀကၤ န္မ်ား  
ဖြံံ ႕ ၿ ဖိဳး ေစရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖျဖစ္ ၿ ပီး ယင္း 
မွတစ္ဆင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားနွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရး 
စခန္းမ်ား ဖြံ ႔ ၿဖိဳး တုိးတက္ေစ မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိစီးပြားေရး 
စႀကၤန္မ်ားသည္ အိမ္ယာပ္ုိင္ဆ္ုိင္မွဳ၊ ဝင္ေငြ ျမင့္မား လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ ပုိမုိ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွဳ၊ ေကာင္း 
မြ န္သည့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ရ ရွိ န္ုိ င္မႈ  စသည့္  လူမွဳ ဖူ လုံေရး  
ျမင့္မားေစႏုိင္္မည့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏ္ုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္႔မာ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ပင္မစီမံကိန္းသည္  ပုိ ႔ေဆာင္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနနွ င့္  ဂ်ပန္ နုိ င္ ငံ  
ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့ဲ ၿပီး ၎ပင္မ စီမံကိန္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဓိကက်သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွး 
ျမွဳပ္ႏံွမွဳ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိ 
ပါမဟာဗ်ဴဟာတြင္  ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

၁။ လူမွဳစီးပြားေရးဆ္ုိင္ရာ  အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားဖြံ ႕ ၿ ဖိဳး 
တိုးတက္ေစျခင္း

၎အခ်က္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ေက်ာင္း 
မ်ားနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္ အကူ ပစၥည္း 
ကရိယာမ်ား စသည့္ လူမႈေရးအေျခခံ အေဆာက္ အအုံ မ်ားသည္ 
လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳကုိ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစၿပီး က်န္းမာ 
ေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ ကရိယာ တန္ဆာ ပလာ ျပည့္ စုံေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဖံြ ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျခင္း

ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး စနစ္က်သည့္ စီမံကိန္း 
ေရးဆဲြရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၃။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာေစျခင္း

၄င္းအခ်က္သည္ စီးပြားေရးစႀကၤန္မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုိမုိပူးေပါင္းျခင္း

ျမန္မာႏုိ င္ ငံသည္  မဲေခါ င္ေဒသဆုိင္ရာ  အစီအစဥ္မ်ား  GMS 
Program ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေနရန္ႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိက္ 
အဝန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။

၅။ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ထိေရာက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူခ်က္မ်ားသည္ 
ကုန္သြယ္မႈ (ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္) အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
အေထာက္အပ့ံံ ျဖစ္ေစ ပါသည္။ သြင္ကုန္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြ င့္ 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပုိ႔ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစပါသည္။

၆။ ကုန္သြယ္မွဳလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း

စံခ်ိန္စံညႊန္းဆုိင္ရာမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေကာက္အခြန္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္ျခင္းႏွ င့္ ကုန္စည္ကုိင္တြယ္မႈဆုိင္ရာ 
ေခတ္မီွ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တုိးတက္လာပါက ကုန္သြယ္မႈ 
တုိးျမွင့္လာျပီး အစုိးရ၏ ဝင္ေငြတုိးျမွင့္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ-၃ ျပည္တြင္းျပည္ပဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း NCDP (၂၀၃၀ 
ခုႏွ စ္အထိ)  မဟာဗ်ဴဟာ  ၃  တြင္  ေမွ်ာ္ မွ န္းလဒ္  ၆  ခု  
ရိွပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၁ မွာ စြမ္းအင္၊ ပုိ ႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါ သည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ 
စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ  အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ခြဲေဝျခင္း ၊ 
မွ်တမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္မႈကုိ တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၃ မွာ နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ စီးပြားေရး 
အေဆာက္အအုံမ်ား ျမွင့္တင္ေရး၊ GMS အာရွအေဝေျပးလမ္း 
ကြန္ယက္ႏွ င့္  စီးပြားေရးစ ႀကၤ န္မ်ား သုိ ႔  ခ်ိတ္ဆက္ေရး ၊ 
ႏိင္ုငံတကာ ဝင္ေပါက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ၿပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမႈဘဝ ျပည့္စုံမႈ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃) အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၄ မွာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အဝန္း၊ 
GMS အစီအစဥ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ 
ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာ 
တူညီမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၅ မွာ ျပည္ပေစ်းကြက္သုိ႔ ထုိးေဖာက္ျခင္း၊ 
ပုိ႔ကုန္တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ မ်ိဳးစုံ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ နည္း 
ပညာ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ လက္မွတ္မ်ား 
ရရိွေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၆ မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား ၊ စနစ္မ်ား ပုိ မုိေကာင္းမြ န္ ေစေရး၊ ပုိ ႔ကုန္သြင္း 
ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္၊ သုိေလွာင္ 
ရုံမ်ား၊ ကြန္တိန္နာမ်ားအစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီေစေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄) မွ (၆) အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမ န္မာႏုိ င္ ငံသည္  လက္ရိွအခ်ိ န္၌  က႑အားလုံးတြ င္  ထုတ္လုပ္မႈ  
အရည္အေသြး  နိ မ့္က်ေနသည္ကုိ  ၾ ကံဳေတြ ႔ေနပါသည္။  အနာဂတ္  
ကာလတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား အခုိင္အမာရရိွရန္ (အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ 
မႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လယ္ယာက႑ဆုိင္ရာ ပုိ ႔ကုန္မ်ား) လိုအပ္ 
ပါသည္။ ကာလတုိတြင္ မူလကုန္ပစၥည္းမွ တန္ဖုိးျမွ င့္ ထုတ္ကုန္မ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ အဆင့္ျမွ င့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းတုိ ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ ပါသည္။ 
မူလကုန္စည္မ်ားအားလုံး ကုိ  ပုိ ႔ ကု န္အျဖစ္  မတင္ပုိ ႔ မီ  ပထမအဆင့္  
ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကုိ  လုပ္ေဆာင္သင့္၍  ယင္းသုိ ႔  ထုတ္လုပ္ျခ င္းျဖ င့္  
အလုပ္ အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ား ရိွ  တူးေဖာ္ေရး  (သုိ ႔မဟုတ္) ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား  တည္ရိွရာ  
ေဒသမ်ားတြင္ ရရိွေစပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္မႈ လက္မႈ 
ဆုိ င္ရာ  အစုအဖြဲ ႔ မ်ားႏွ င့္  စက္မႈ ဇု န္မ်ား ရိွ  စီးပြားေရးလု ပ္ငန္းမ်ား ကုိ  
အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ကာလလတ္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ စက္မႈ လက္မႈဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပ 
ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စက္မႈ လက္မႈဆုိင္ရာ 
ထုတ္လုပ္မႈ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမိဳ႕ျပေဒသမဟုတ္ေသာ 
စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ေျမေနရာသစ္မ်ား၊ ေခတ္မီ ေစ်းရိွရာ 
ေနရာမ်ား ၊ ပုဂၢလိက  ပုိ င္  အိမ္ရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ-၄ တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္ 
မ်ား ျဖစ္ပါသည္-

၁။ ကုန္စည္မ်ိဳး စုံ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း- 
ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္ျခင္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာက႑ဆုိင္ရာ တန္ဖုိးျမွင့္ပုိ ႔ကုန္အသစ္မ်ားကုိ စတင္ 
ထုတ္လုပ္လာျခင္း 

၂။ အေျခခံကုန္စည္မ်ားကုိ အရည္အေသြးျပည့္၀၊ တန္ဖုိးျမႇင့္ ကုန္စည္ 
မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း- ပထမအဆင့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ 
သယံဇာတ တူးေဖာ္ရာေနရာနွင့္ ထုတ္လုပ္ သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
(ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား) စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း

၃။ ပုိ ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ျခင္း- နုိင္ငံအမ်ား ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလက္မွတ္မ်ားနွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း

၄။လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားလုပ္ကုိင္ျခင္း- နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ နုိင္ငံအမ်ား ပါ၀င္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ျပီး ျပည္တြင္းရိွ အေသးစား အလတ္စား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားနွင့္ ပ်ံ႕နံွ႕စြာတည္ရိွေနသည့္ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရန္ 
ေထာက္ပံံ႔ေပးပါသည္။

၅။  ျ ပည္တြ င္း လု ပ္င န္းမ်ားအား  တီထြ င္ဖ န္တီး နုိ င္စြ မ္း တုိးျ မႇ င့္ျ ခ င္း - 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တြင္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွျခင္းသည္ တီထြင္ဖန္တီးမွႈမ်ားကုိ 
ျမႇ င့္တင္ နို င္ျ ပီး  အေသးစား နွ င့္  အလတ္စား  စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းမ်ား  
စတင္ တည္ေထာင္ရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီွးမ်ား ပုိ မုိရရိွေစျခင္းသည္ 
တီထြင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အဆင့္ျမင္႔နည္းပညာမ်ားကုိ စတင္အသုံးျပဳျခင္း- သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ 
ကုိ မထိခုိက္ေစေသာ နည္းပညာမ်ားနွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကုိ အသုံးျပဳရန္ 
ျပည္တြင္းအေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ 
မက္လုံးေပးမႈမ်ား ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးေအာင္ ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေရးနွ င့္ 
ေက်းလက္ေဒသ စြမ္းအင္ ရရိွေရးအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ 
မထိခ္ုိက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ အဓိကေမာင္းႏွင္ 
အားအသစ္မ်ား  ျဖစ္ေစပါသည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာ-၄ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာက႑မ်ားကုိအားေပးျမွင့္တင္ျခင္း

၃၀



ျမ
န္မ
ာႏို
င္ငံ

 N
CD

P
အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း NCDP (၂၀၃၀ 
ခုနွစ္အထိ) မဟာဗ်ဴဟာ ၄ တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၆ခု ရိွပါ 
သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၁ မွာ အမ်ိဳးအစား စုံလင္စြာထုတ္ 
လုပ္လာနုိ င္ျခ င္း ၊  အေျခခံကု န္စည္မ်ား ကုိ  တန္ဖုိးျ မွ င့္  
ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ျခင္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ 
တင္လာနုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ အက်ိဳး ေက်းဇူး 
မ်ား မွ်ေ၀ျခင္း၊ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
လာျခင္းနွင့္ မွ်တမႈ ရိွလာျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္လာနုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၃ မွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ႏိႈင္းယွဥ္ အက်ိဳး ေက်းဇူး 
ျဖင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္နွင့္ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္ 
တြင္  ယွဥ္ျ ပိဳ င္  ေရာင္းခ်သူမ်ား  အျဖစ္ပါ၀င္လာနုိင္ရန္  
အေထာက္အကူျပဳလာနုိင္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါ သည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္နုိင္ျပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမႈဘ၀ ျပည့္စုံမႈ 
မူေဘာင္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ(၄)ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃) အထိ

၃၁



ျမ
န္မ
ာႏို
င္ငံ

 N
CD

P

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၄ မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားနွင့္ စက္ 
မႈ ဇုန္မ်ား လည္ပတ္လာနုိင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအရစီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ျခင္း၊ နုိင္ငံတကာ လုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အျခား စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာနုိင္ျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၅ မွာ ေဒသအတြင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တုိးျမႇင့္လာ ျခင္း၊ ပညာတတ္မ်ားနွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္း၊ ျမန္မာန္ုိင္ငံ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္လာ နုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၆ မွာ အဆင့္အတန္းမီ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္လာနုိင္ျခင္းနွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရိွ 
လာနုိင္ျခင္း၊ ကာဗြန္ဒိင္ုေအာက္ဆုိဒ္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းပညာ 
အသစ္မ်ား အသုံးျပဳလာနုိင္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

    

မဟာဗ်ဴဟာ (၄) ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄) မွ (၆) အထိ

၃၂
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P
အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 တုိင္းေဒသႀကီးနွ င့္ ျပည္နယ္မ်ား၏  သဘာ၀သယံဇာတပုိင္ဆုိင္မွႈ ၊ 
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မွႈ၊ ပထ၀ီ၀င္အေနအထား 
(ရာသီဥတု)၊ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား 
ပုိင္ဆုိင္မွႈ စသည့္ သဘာ၀စီးပြားစနစ္တုိ႔သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
ပုံသ႑ာန္ အသြင္းေျပာင္းမွႈအတြက္ ေမာင္းနွင္အား ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
သယံဇာတမ်ားသည္ လူမွႈစီးပြား ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မွႈအတြက္ အသုံးျပဳရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ေဒသမ်ား၏ နိွႈင္းယွဥ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ  စဥ္းစား ၿ ပီး  ေဒသႏၱရဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးေရး  စီ မံ ကိ န္းမ်ား နွ င့္  
ကာလရွည္ (၂၀၁၅ မွ ၂၀၃၀) စီးပြားေရးပုံသ႑ာန္ အသြင္ေျပာင္းမွႈမ်ားျဖင္ ့
တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသတြင္း အလားအလာရိွေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေစ 
ရန္  ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မွႈလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ ေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေဒသႏၱရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း 
ျမွင့္တင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

စီ မံ ကိ န္းေရးဆြဲသည့္  ယႏၱယားအသစ္အရ  ေဒသမ်ား၏  နွႈိ င္း ယွ ဥ္  
အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ား  အေပၚ  အေျခခံ၍  နွ စ္ ရွည္ စီးပြားေရး  ပုံသ႑ာန္  
ေျပာင္းလဲမွႈ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွႈ ရိွေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ ရိွ နယ္စပ္ဂိတ္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးမွႈကုိ အေျခခံ၍ မဟာ 
ဗ်ဴဟာေနရာ ၃ ခု ျဖစ္ေသာ (၁) ျမ၀တီ၊ (၂) တမူးနွင့္ တာခ်ီလိတ္တုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။ နယ္စပ္ ဂိတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ပါက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွႈကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စု  အလုိက္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္  ေဒသတြင္း  
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပုိ ႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 
လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေသာ စီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ နယ္စပ္ ေဒသ 
အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ေဆာင္ စရိတ္မ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိရရိွခံစားရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပုိမုိ ရရိွလာပါက ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း 
ပုိ မိုျမင့္မားလာျပီး ထုတ္လုပ္မႈ တုိးျမႇ င့္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိိ ႔အျပင္ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ ျခင္းသည္ ေဒသတြင္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

၅။  ျ ပည္သူမ်ား၏  ေျပာဆုိခြ င့္ ပုိ မုိ ရိွလာျ ပီး  ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားတြ င္  
ပါ၀င္လာျခင္း

 ဤက႔ဲသုိ႔ ျဖစ္လာပါက တာ၀န္ခံမႈနွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ဂုဏ္သိကၡာ ရိွရိွ ေဆာင္ရြက္လာနုိင္ပါသည္။ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ ရရိွလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ေကာင္းမြန္လာနုိင္ပါသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လည္း ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူအျဖစ္ အသုံးျပဳ နုိင္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၅)- ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိိဳးသားဘက္ စုံဖြံ ႕ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ စီ မံ ကိ န္း  NCDP 
(၂၀၃၀  ခုနွစ္အထိ) မဟာဗ်ဴဟာ ၅ တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 
၅ ခု ရိွ ပါသည္ ။  ေ မွ်ာ္ မွ န္း ရလဒ္  ၁  မွာ  အမ်ိဳးအစား စုံ  
လင္စြာ ထု တ္လု ပ္လာ နုိ င္ျ ခ င္း ၊  အေျခ ခံ ကု န္ စည္မ်ား  
လယ္ယာထြ က္ ကု န္ မ်ား ၊  စ က္ မႈ ထု တ္္ ကု န္ မ်ား နွ င့္  
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တန္ဖုိ္းျမႇင့္ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ပုိမုိ ထုတ္ 
လုပ္လာနုိင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ 
စြမ္းနုိင္မည့္ ထုတ္ကုန္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာနုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္ 
မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လာနုိင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး တုိး 
တက္မႈမ်ား ပ်ံ႕နံွ႔လာနုိင္ျခင္း၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တုိးပြားလာ 
ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လာနုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၃ မွာ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေန ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္ႏွင့္ 
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္စြမ္း ရိွလာေစျခင္း၊ နုိင္ငံျခား 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံစုံ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္း 
ထုတ္လုပ္မႈ အစုအဖြ႔ဲမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါ သည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္နုိင္ျပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမႈဘ၀ ျပည့္စုံမႈ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၅) ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃) အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၄ မွာ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးအဆင့္ 
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ ပုိမုိ ရိွေစ 
ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးမီေသာ စံႏႈ န္းရရိွလာျခင္း၊ က႑ 
အားလုံး ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမႇင့္လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္ မွ န္းရလဒ္ ၅ မွာ ျပည္သူဗဟုိျပဳဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ ၊ 
ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ ျပည္သူအမ်ား 
ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေသာ ေဒသစီမံကိန္း၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ 
ရိွျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရိွလာျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ(၅) ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄) မွ (၅) အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အိမ္ နီးျခ င္းအာရွႏုိ င္ ငံမ်ား၏  သင္ခန္းစာအရ  စီးပြားေရး  ဖြံ ႔ျ ဖိဳး  
တုိးတက္မွသာ  ဆင္းရဲ  ႏြ မ္းပါးမႈ ကုိ  ေလွ်ာ့ခ်ႏ္ုိ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အဆုိပါအခ်က္သည္  NCDP ၏  အဓိက  ယူဆခ်က္  ပုံ စံလည္း  
ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဓန 
ဥစၥာ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေစျခင္းသာမက စားသုံးမႈပုံစံလည္း ေျပာင္းလဲ 
လာေစသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျပီး ထိေရာက္၍ 
မွ်တေသာ အခြန္စနစ္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပလာျပီ ျဖစ္ 
ပါသည္။ ရရိွ လာေသာ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ 
လုံေလာက္ စြာ ရင္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔စြ မ္းအား 
အရင္း အျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ခ 
လစာ  ေကာင္း  ေသာ  အလုပ္အကုိင္  အခြ င့္အလမ္းမ်ား  ဖန္တီး  
ေပးရန္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဂယက္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ ခံရသူမ်ား အတြက္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား လူမႈေရး ပံ ႔ ပုိး ေထာက္ပံ ႔ေပးမႈမ်ား  ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ 
ပါသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ 
ေသာ  ေဒသဆုိ င္ရာ  စီ မံ ကိ န္း မ်ား  ေရးဆြဲႏုိ င္ ရ န္  စာရ င္းအ င္း  
အခ်က္အလက္ရရိွမႈ တုိးတက္လာရန္ လည္း လုိအပ္ပါသည္။
၁။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ လႊမ္းျခံဳမႈရိွရန္ 
လုိအပ္ ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အရည္ အေသြး စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
၂။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီရရိွႏုိင္ေရး
 အေရးႀကီးေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပ့ံပုိးေပးရန္ 
ျမိဳ႕ျပ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ အိမ္ေထာင္စုုမ်ား၏ 
ပညာေရး လက္လွမ္းမီွ ၍ သင္ယူခြင့္ ရရိွေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။
၃။ လုပ္ခလစာေကာင္း အလုပ္အကုိင္မ်ား ေရရွည္ တည္တံ႔နုိင္ေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား

 စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖံြံ ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ၊ ပုဂၢလိက 
က႑အား ပံံ ႔ ပုိးအားေပးမႈ၊ ပုဂၢလိကနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ မ်ား ဖန္တီးနုိင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
၄။ လူမႈဘ၀လုံျခံဳေရးနွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး
 ၀င္ေငြမ်ား ပုိမုိရရိွလာသည္နွင့္အမွ် လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး စနစ္ 
မ်ားလည္း ဖြံ ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစမည္႔ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း လူမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ုပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္နွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရနုိင္သည့္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အေရးၾကီးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 
က်န္းမာေရး  ေစာ င့္ေ ရွာက္မႈမ်ား နွ င့္  သဘာ၀  ေဘးဒဏ္  ခံရမႈ  
ေလ်ာ့ပါးေစေရးတုိ ႔အတြက္  ေငြေ ၾကးေထာက္ပံ ႔မႈမ်ား  အပါအ၀င္  
လူမႈဘဝလုံျခံဳေရးမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ ေဒသႏၲရ စာရင္းအင္းမ်ား အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ပုိမုိ၍ 
ျပည့္ျပည့္စုံစုံရရွိေရး
 စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္နွင့္ နုိင္ငံအဆင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား တြက္ခ်က္ရရိွနုိင္ 
ေရး အတြက္ နုိင္ငံအဆင့္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ရရိွရန္ စနစ္သစ္တစ္ခုကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ-၆ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျမွင့္တင္ျခင္းႏွင္႔ ဆင္းရမဲႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 NCDP ၏ ကာလရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ (၂) ရပ္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပီး ျဖစ္ပါ 
သည္။ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ERIA ၏ သုေတသနအရ ေဒသဆုိင္ရာ 
အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားသည္  လူ ႔ စြ မ္းအား  ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ  ညႊ န္း ကိ န္း ၊ 
ေက်ာ င္းေနႏႈ န္း ၊  အတန္းျ ပီးေျမာက္နႈ န္း ၊  သားဖြား မိခ င္  နွ င့္  
ကေလး ေသဆုံးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေရးနွင့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကုိင္ ရရိွႏႈန္းစသည္႔ 
အညႊန္းကိန္းမ်ား  သတ္မွတ္ရန္  အဓိကမူ၀ါဒမ်ား  ခ် မွတ္ရန္  
ျဖစ္ပါသည္။

၁။ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

 အစားအစာနွင့္  ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံေစေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ 
မိလႅာစနစ္ ထားရရိွေရး၊ အိမ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈ ရရိွေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။

၂။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီေစေရး

 လူတုိင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွေရး၊ 
ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရန္ လြယ္ကူသူမ်ားအတြက္ လူမႈ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွေရးတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

၃။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

 အေျခခံ ကုန္စည္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ 
ရာ တြင္ အလုပ္ အကုိင္အသစ္မ်ား ဖန္တီးနိုင္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္း 
လယ္ယာနွင့္ စက္မႈလယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးနွ င့္  အိမ္တြ င္းလုပ္ငန္းမ်ား  တုိတက္ေပၚထြ န္းေရးတုိ ႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။

၄။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္လာေစေရး

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္လာပါက မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖင့္ 
သဘာဝ  ပ တ္ ဝ န္းက် င္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲျ ခ င္း ၊  ဇီ ဝ မ်ိဳး ကြဲ မ်ားႏွ င့္  
သဘာဝပတ္ဝ န္းက် င္  ထိ န္း သိ မ္းျ ခ င္း  တုိ ႔တြ င္  ပ့ံ ပုိး ကူ ညီ  
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေကာင္းမြန္လုံေလာက္ေသာ လုပ္ခလစာ၊ အၿမတဲမ္းအလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းအသစ္ မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မွသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈအကာအ
ကြယ္ေပးေရး တုိ ႔ကဲ့ သုိ ႔ေသာ  လူမႈေရးရင္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားသည္  
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ဆင္းရဲႏြ မ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ ခ်ေရး  မဟာဗ်ဴဟာသည္  အလုပ္အကုိ င္ေကာ င္း မ်ား  
ဖန္တီးႏုိင္မႈအေပၚ မူတည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲမွႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ

၃၇
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း NCDP (၂၀၃၀ 
ခုနွစ္အထိ) မဟာဗ်ဴဟာ ၆ တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၆ ခုရွိ 
ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္ရလဒ္ ၁ မွာ ျပည္သူတုိ႕၏ လူမွဳဘဝ 
တုိးျ မွ င့္လာနုိင္ျခင္း ၊  အလုပ္အကုိင္  အခြ င့္အလမ္း  ပုိ မုိ  
ရရွိလာနုိင္ျခင္း၊ ကြာဟမွဳေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ လူသားအရင္း 
အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တုိးတက္လာ 
နုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါ သည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမွဳဘဝ တုိးျမွင့္ လာ 
ႏုိင္ျခင္း၊ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့က် လာျခင္း၊ လူသား အရင္းအျမစ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တုိးတက္လာန္ုိင္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္ မွန္းရလဒ္ ၃ မွာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳး တုိးတက္လာျခင္း ၊  တ္ုိ င္းေဒသႀကီး နွ င့္  ျပည္နယ္  
အစုိးရမ်ား၏ ဝင္ေငြရရွိမွဳ အရင္းအျမစ္ တုိးျမွင့္လာျခင္း၊ 
ျပည္တြင္း စားသုံးမွဳ ျမင့္မားလာျခင္း၊ လူမွဳဘဝ တုိးျမွင့္ 
လာျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္ကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္နုိင္ ၿပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမွဳဘဝ ျပည့္စုံမွဳ 
မူေဘာင္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္န္္ုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ(၆) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃)အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ၄ မွာ ျပည္သူဗဟုိျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မွႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လာနုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူအမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္လာျခင္း၊ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမွႈရိွျခင္းနွင့္ တာ၀န္ခံမွႈရိွျခင္း၊ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ပုိမုိ 
ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္လာနုိင္ျခင္း ၊ အဂတိလုိက္စားမွႈ 
ေလ်ာ့က်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္ မွ န္းရလဒ္မ်ား ၅ မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားနွ င့္ ထိခုိက္ 
လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္ျခင္း၊ လူသား 
ျခင္းစာနာမွႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိေဆာင္ရြက္လာနုိင္ျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွႈမ်ား ပုိမုိေဆာင္ရြက္ 
လာနုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမ်ွာ္ မွ န္းရလဒ္  ၆  မွာ  စာရင္းအင္းစနစ္မ်ား  အဆင့္  
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ က်ား/မ ပါ၀င္မွႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္း 
ဆီေလ်ွာ္မွႈ ရိွေသာ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးမွႈ 
စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲလာနုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

    

မဟာဗ်ဴဟာ (၆) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄) မွ (၆)အထိ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သဘာဝသယံဇာတေပါႀကြယ္ဝသည့္အ 
ေလ်ာက္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါက္ေငြ႕မ်ားကုိကုန္ႀကမ္းအတုိင္း
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လက္ရွိ စီးပြား ေရးလည္ပတ္ေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ မ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ 
ဝန္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အေလးထား 
စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 သဘာဝပတ္ဝ န္းက် င္  စီ မံ ခ န္ ႔ ခဲြ မႈ  အပုိ င္း ကုိ  ပုိ မုိ  
ေကာင္းမြ န္ေအာင္  ေဆာင္ရြ က္ရ န္  လုိအပ္လ်က္ ရွိရာ  
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွ င့္ သစ္ေတာေရး 
ဝန္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က႑ဆုိင္ရာ ပင္မစီမံကိန္း ႏွ င့္ 
ဝန္ ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ  မဟာဗ်ဴဟာကုိ  ေရးဆဲြ  ခ်မွတ္ရန္  
လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းပင္မစီမံကိန္းတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္၊ သယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သယံ 
ဇာတမ်ား ေရရွည္ အသုံးျပဳျခင္းတုိ ႔ အတြက္ ကာလရွည္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားနွ င့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ဌာနတြင္း မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကုိ 
ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ဌာနတြင္း မဟာဗ်ဴဟာသည္ 
လ်င္ျမန္စြာ စစ္ေဆး ႏုိင္သည့္ စနစ္အတြက္ လမ္းျပေျမပုံ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စစ္ေဆးေရးစနစ္ 
မရွိလွ်င္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသစ္ 
မ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အကန္႔ အသတ္မ်ား 
ရွိေနမည္ ပင္ျဖစ္ပါ သည္။

အနာဂတ္ ရင္းႏီွးျ မွဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈ စိစစ္ခ်က္ EIA ႏွင့္ ေလ်ာ္ေႀကးေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
မူလေနရာအနီးတြ င္  ေျမယာမ်ား  ျ ပ န္လည္ေပးအပ္မႈ  

အစီအစဥ္မ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္ရွိေသာ အစုိးရ 
အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးတာဝန္ခံႏုိင္မႈ (CSR) 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ က်င့္သုံး၍ တာဝန္ယူမွဳရွိေသာ ရင္းႏီွး 
ျမွပ္ႏံွမွဳမ်ား ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပး ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

 သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ သုိ႔မဟုတ္ လူသားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
သဘာဝ  ေဘးအႏၱရာယ္  မ်ား၏  အက်ိဳးဆက္မ်ားအား  
အစုိးရအေနျဖင့္  ထိေရာက္စြာ  ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္   
HYOGO မူေဘာင္ လုိအပ္ပါသည္။

 ကာလတုိႏွ င့္  ကာလလတ္အတြင္း  ေျမယာပုိ င္ ဆုိ င္မႈ  
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္ရိွ လူမႈေရးတာဝန္ခံႏုိင္ေသာ 
စီးပြားေရးမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ 
ေနေသာ ကိစ ၥရပ္မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

    

မဟာဗ်ဴဟာ - ၇ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
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ာႏို
င္ငံ
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P
အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွႈစီမံကိန္း NCDP (၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္အထိ) မဟာဗ်ဴဟာ ၇ တြင္ ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၅ ခု ရိွပါ 
သည္။ ေမ်ွာ္ မွန္းရလဒ္မ်ား ၁ မွာ ေျမယာအသုံးခ်မွႈ ပုံ စံ 
ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ကာကြယ္ထားေသာ ဧရိယာ မ်ားျပား 
လာျခင္း၊ နုိင္ငံပုိင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မွႈနွင့္ အသုံးခ်မွႈ ပုံစံမ်ား 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း၊ ေရအားလ်ွပ္စစ္ အသုံးျပဳမွႈ 
ပုိမုိ ထိေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၂ မွာ တာ၀န္ယူမွႈရိွေသာ အရည္အေသြး 
ရိွေသာ  ရင္း နီွးျ မွဳ ပ္ နံွ မွႈမ်ား  စီး၀င္လာျခင္း ၊  ေျမယာမ်ား  
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရိွလာျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ 
အစုိးရမ်ား၏ ၀င္ေငြတုိးတက္လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ ၃ မွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ အသုံးျပဳမွႈ 
မ်ားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္း စက္မွႈလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ 
အခြ င့္အလမ္းေကာင္းမ်ား  ရိွလာျခ င္း ၊  ေရထု ၊  ေလထု  
ညစ္ညမ္းမွႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်လာနုိင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲလာနုိင္ျခင္း၊ ေျမမ်ားျပန္ဖုိ႔ျခင္း၊ မီးရိွဳ႔ျခင္း 
တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္နုိင္ ၿပီး NCDP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ရန္ လူမွႈဘ၀ ျပည့္စုံမွႈ 
မူေဘာင္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၇) ေမ်ွာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၁) မွ (၃)အထိ

၄၁
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေမွ်ာ္ မွ န္းရလဒ္  ၄  မွာ  ေရလႊမ္း မုိးမႈ  ေဘးအႏၱရာယ္မွ  
ေလ်ာ့က်ေစေရး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခုိက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္  ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ျခင္း ၊  သဘာဝေဘး  
အႏၱ ရာ ယ္ ဆုိ င္ ရာ  ျ ပ န္လ ည္ ထူေထာ င္ေ ရး မူ ဝါ ဒ မ်ား  
ခ် မွတ္ႏုိ င္ျခင္းႏွ င့္  ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းတုိ ႔  ျဖ စ္ပါသည္။
 ေမွ်ာ္ မွ န္းရလဒ္  ၅  မွာ  ျ မိဳ ႕ျပမ်ားတြ င္  ထိေရာက္သည့္  
ေျမယာအသုံးခ်မႈ  အစီအစဥ္  ေရးဆြဲႏုိ င္ျခ င္း ၊  ေျမယာ  
ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံႏႈန္းအတြက္ အဆင့္မီ 
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းလာႏုိင္ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေစ်းကစားမႈေလ်ာ့က်လာျခင္း ၊  GIS စနစ္  အသုံးျပဳ၍ 
ထိေရာ က္စြာ  စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲလာႏုိ င္ျ ခ င္း တုိ ႔  ျ ဖ စ္ ပါသည္ ။

    

မဟာဗ်ဴဟာ (၇) ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (၄) မွ (၅) အထိ

၄၂
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

အမ်ိဳးသားဘက္စုံ  ဖြံ ႕ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ စီ မံကိန္း  (Nat ional  Comprehensive 

Development Plan - NCDP) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

စီ မံခန္ ႔ခြဲမႈ ပုံ စံ ကုိ  ေအာက္ပါအတုိင္း  အဖြဲ ႕(၃)ဖြဲ ႔  ဖြဲြ ႔စည္း  ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္- 

(၁) အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (National Comprehensive 

Development Plan – NCDP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မရွင္

(၂) အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (National Comprehensive 

Development Plan – NCDP) ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနတြင္းေကာ္မတီ

(၃) အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (National Comprehensive 

Development Plan – NCDP) ဆုိင္ရာ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ျခင္းအဖြဲ႕

 (၁) အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (National Comprehensive 

Development Plan – NCDP) အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရးေကာ္မရွင္ တြင္ သမၼတ၊ 

ဒုတိယသမၼတ၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။ ေကာင္မရွင္၏ 

ဥ ကၠ ဌအျ ဖ စ္  ႏုိ င္ ငံေတာ္  သမ ၼတ မွ  တာ ၀ န္ ယူေဆာ င္ ရြ က္ မ ည္ျ ဖ စ္ျ ပီး  

အတြ င္းေ ရး မွဴးအျ ဖ စ္  အမ်ိဳးသား စီ မံ ကိ န္းႏွ င့္  စီ ပြားေ ရး ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတ က္ မႈ ၀

န္ ၾ ကီးဌာန မွ  ျ ပည္ေထာင္ စု၀ န္ ၾ ကီး မွ  ေဆာင္ရြ က္မည္  ျ ဖ စ္ပါသည္။  ထုိ ႔ျ ပ င္  

အေကာ င္အထည္ေ ဖာ္ေ ရးေကာ္ မ ရွ င္ မွ  အမ်ိဳးသားဘ က္ စုံ ဖြံ ႕ျ ဖိဳး တုိးတ က္

မႈ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ၾကီး ၾကပ္၍ အေထာက္အကူေပးရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ 

ေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔ကုိ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 (၂) အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (National Comprehensive 

Development Plan – NCDP) ဆုိ င္ရာ  ၀န္ ၾကီးဌာနတြင္း  ေကာ္မတီတြင္  

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အားလုံးမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ား မွ  စီးပြားေရးႏွ င့္  ဘ႑ာေရး၀န္ ၾကီးမ်ား  ပါ၀င္မည္  ျ ဖ စ္ပါသည္။ 

ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျ ဖိ္ဳးတုိးတက္မႈ၀န္ၾကီး

ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ျပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 

စီ မံကိ န္းေရးဆြဲေရး ဦး စီဌာနမွ  ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ေကာ္မတီ  သည္  

ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ လုိအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း 

စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဌာနတြင္ 

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊  ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ျပီး NCDP ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း အျပည့္အ၀ ပ့ံံပုိးေပးရပါမည္။

 (၃)အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (National Comprehensive 

Development Plan–NCDP) ဆုိင္ရာ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ျခင္းအဖြဲ ႕သည္ 

အခ်ိန္ျပည့္ ပ့ံပုိးကူညီရမည့္ အဖြဲ ႔ျဖစ္ျပီး NCDP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တုိးတက္ 

ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ရန္ တာ၀န္ရိွေသာအဖြဲ ႔ ျဖစ္ 

ပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌအျဖစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွ င့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိး 

တက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ျပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စီမံကိန္း 

ေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕တုိ ႔မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ 

ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွ ၫႊန္ကိန္းမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္ျခင္း ၊ သုံးသပ္ခ်က္ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအား ၀ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည္ တုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ 

ရပါမည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ NCDP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCDP 

ဆုိင္ရာ ဌာနတြင္း ေကာ္မတီတုိ ႔ကုိ ေတြ႕ ၾကံဳလာႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ျပႆနာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိမဆုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ 

ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ 

အေထာက္အကူျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ NCDP ဆုိင္ရာ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ 

ျခင္းအဖြဲ ႕တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွ င့္ စီးပြားေရးဖြံ ႕ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ၀န္ ၾကီးဌာန၏ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ 

ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာကုိ (၆)လလွ်င္ (၁) ၾကိမ္ထုတ္ျပန္ 

ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဆုိင္ရာ  စီမံခန္႔ခြဲမွဳ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

က႑စီမံကိ္န္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးစီမံကိန္း 
မ်ားအား  ထိေရာက္ျ ပီး  စြ မ္းေဆာင္  ရည္  ျပည့္၀  သည့္  
စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္း ေပးႏုိင္ရန္ NCDP 
ကုိ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ NCDP တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ 
ပါ၀င္ပါသည္-
(၁) ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
(၂) ကာလရွည္မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ (၂) ရပ္
(၃) တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရိွေသာ က်င့္သုံးမည့္   
မဟာဗ်ဴဟာ(၇)ရပ္
(၄) အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားအား အေထာက္အပ့ံျပဳျခင္း
ပင္မစီမံကိန္းမ်ား၊ က႑ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားကုိ NCDP ႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖ စ္ေအာင္  ေရးဆြဲရ န္  ျ ဖ စ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းတစ္ခုစီသည္ ကာလရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ရ ရိွေစရ န္  အေထာက္အ ပ့ံေပးႏုိ င္ မ ည့္  မဟာဗ်ဴဟာ  
ပါ ၀ င္ ရ မ ည္  ျ ဖ စ္ ပါသ ည္ ။  အဆုိ ပါ စီ မံ ကိ န္း မ်ား ကုိ  
ပညာရွင္မ်ား၏ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အကူအညီရယူျပီး 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး 
ယင္းသည္  NCDP အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္  
ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

က႑စီမံကိန္း-ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာန ပင္မစီမံကိန္း

 က႑စီမံကိန္းကုိ ပင္မစီမံကိန္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတုိ႔ ၏ 
သေဘာတရားမ်ားျ ဖ င့္  ေရးဆြဲသ င့္ပါသည္။  ပင္မ စီ မံ  
ကိန္းမ်ားတြ င္  မူ၀ါဒမ်ား ၊  ဘ႑ာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၊ 
လုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္းႏွ င့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ 

သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းႏွ င့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ယေန႔ 
ေခတ္တြင္ ပုိ ႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီး 
သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ ၾကီးဌာနသည္ ယင္း က႑မ်ား 
၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပင္မ 
စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ပင္ က်န္ရိွ 
ေသာ  ျ ပည္ေထာင္စုအဆင့္  ဝန္ ၾကီးဌာနမ်ားအေနျဖ င့္  
ကာလရွည္ စီ မံ ကိိ န္း မ်ား ၊  မူ ၀ါ ဒ မ်ား ၊  ဥပေဒ  မ်ား ကုိ  
ဘက္စုံထည့္သြ င္းစ ဥ္းစားျ ပီး  ေရးဆြဲထားသင့္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ ႔သည္  NCDP ၏  မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ၊  ရည္မွ န္း  
ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ NCDP 
ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကာလတုိအတြင္း ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ မတုိင္မီ က႑အလုိက္ ပင္မ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲ 
ထားသင့္ပါသည္။

    

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ က႑စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တုိင္းေဒၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုျခင္းစီတြင္ ရိွျ ပီးျဖစ္ေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ 
အေထာက္အကူျဖ စ္ေစမ ည့္  အခြ င့္အလမ္းမ်ားကဲ့ သုိ ႔ 
ႏႈိ င္း ယွ ဥ္အက်ိဳးေက်း ဇူးမ်ား ကုိ  အသုံးခ်ႏုိ င္မည္  ျ ဖ စ္ပါ  
သည္။  ထုိ ႔အျပင္  အဆုိပါ  ေဒသႏၱရစီမံက္ိ န္းမ်ားသည္  
N C D P  တြ င္  ေဖာ္ျ ပထားသ ည့္  မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွ င့္  
ကုိက္ညီျခင္း ရိွရမည္ျဖစ္ျပီး သဘာ၀အရ လုိလားသည့္ 
တုိးတက္မႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ရပါမည္။ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈႏွင့္ 
အသြင္သ႑ာန္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ပါသည္။ 
တုိင္း ေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား 
(၂၀၃၀) ကုိလည္း NCDP ၏ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားကုိ က်င့္သုံး၍ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီအတြင္း ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 Slide 44 တြင္ အနာဂတ္ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲပုံ 
အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား၏  ႏွ စ္ ရွည္အသြ င္ကူးေျပာ င္းမႈ  စီ မံကိ န္း  
မ်ားသည္  ႏႈိ င္း ယွ ဥ္  အက်ိဳးေက်း ဇူးေပၚ  အေျခခံသည့္  
လူမႈ စီး ပြား ဖြံ ႔ျ ဖိဳး မႈ၏  ဦးတည္ခ် က္ မ်ား ကုိ  ခ် မွ တ္ ရ န္  
ျဖ စ္ပါသည္။  တုိ င္းေဒသ ႀကီးမ်ားႏွ င့္  ျ ပ ည္နယ္မ်ား၏ 
ကာလရွည္ဖြံ ႔ျ ဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား သည္ NCDP 
တြင္  ပါဝ င္သည့္  က်င့္ သုံးမည့္  မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ ႕ႏွ င့္  
ကုိက္ညီရပါမည္။ ဤနည္းျဖင့္ NCDP သည္ ေဒသႏၱရ 
စီ မံ ကိ န္း မ်ားအတြက္  ကန္ ႔သတ္ခ် က္မ်ား  သတ္မွတ္  
မထားသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္တစ္ခု အျဖစ္ 
တည္ရိွပါသည္။
 N C D P  သည္  ခ ရုိ င္အဆ င့္ႏွ င့္  ျ မိဳ ႕ န ယ္အဆ င့္၏ 
ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကုိ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ 
နယ္မ်ား၏ ငါးႏွစ္ ႏွ င့္ ႏွစ္စဥ္ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း 
မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ခရိုင္ႏွင့္ 
ၿ မိဳ န ယ္ စီ မံ ကိ န္း မ်ားသည္လည္း  ၎တုိ ႔တည္ ရိွသည့္  
တုိ င္းေဒသႀကီးႏွ င့္  ျ ပည္နယ္မ်ား၏  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး  တုိးတက္မႈ  
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေစရန္ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း၊ 
အျပည့္အဝပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ဖြံ ႔ျဖိဳး 
တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ထည့္သြင္းျခင္း ၊  ေဒသအေပၚ  အာရုံစူး စုိက္ျခင္းတုိ ႔ျဖ င့္  
အဆင့္ျမင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသႏ ၱရစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မွဳ

၄၅
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

 NCDP  သည္  ျမ န္မာႏုိ င္ ငံ  ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္  
အမ်ိဳးသားမူဝါဒ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ထိ န္းေက်ာ င္း ၾက ပ္ မ တ္ျ ခ င္းအတြ က္  အဓိက 
ညႊ န္ ကိ န္း မ်ားလ ည္း  လုိအ ပ္ ပါသ ည္ ။ ၂ ၀ ၁ ၅  ခုႏွ စ္  
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အၿပီးသတ္ အခ်ိန္သုိ ႔ ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ 
တဝွမ္းတြ င္  အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္  စီးပြားေရး  ပူးေပါ င္း  
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဖြဲ ႔အစည္း OECD ၏ 
လူမႈဘဝမူေဘာင္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ 
ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ျခင္း မူေဘာင္ တစ္ခု အဆုိျပဳထားၿပီး 
လူမႈဘဝ အရည္အေသြးကုိ တုိင္းတာသည့္ ညႊန္းကိန္း ၈ 
ခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ 
အလုပ္ႏွင့္ ဘဝညီမွ်မႈ ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ၊ 
လူမႈ ဆုိ င္ရာ  ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ၊  ျပည္သူအမ်ားပါဝင္မႈႏွ င့္  
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ ၊ လူမႈ
ဘဝလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေျခအေနႏွင့္ လူမႈဘဝျပည့္စုံမႈတုိ ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။  ရု ပ္ဝတၱဳ ပုိ င္းဆုိ င္ရာ  ညႊန္ကိန္း  (၃) ခု မွာ  
ဝ င္ေငြႏွ င့္ ၾကြ ယ္ဝမႈ ၊  အလုပ္အကုိ င္ႏွ င့္  ဝ င္ေငြ ရ ရိွ မႈ  
အုိးအိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
 NCDP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တုိးတက္မႈအေျခအေနကုိ 
အဆင့္ (၂) ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ပါမည္။ မက္ခရုိ 
အဆင့္တြင္  NCDP ၏  က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ  ရည္မွန္းခ်က္  
ပ န္း တုိ င္ မ်ားျ ဖ စ္ သ ည့္  စီး ပြားေ ရး တုိး တ က္ မႈႏွ င့္  
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ ႔ျ ဖိဳး တုိးတက္မႈ (၂) ခု လုံးကုိ OECD 
လူမႈဘဝ မူေဘာ င္က  ထင္ဟပ္ေစမ ည္ျ ဖ စ္ ပါသည္ ။ 
ထုိ ႔ေ ၾ ကာ င့္  လူ မႈ ဘ ဝ  မူေဘာ င္သ ည္  ေယ် ဘူယ်  
လူ မႈ စီး ပြားေ ရး  ရႈေထာ င့္ မွ  ျ မ န္ မာႏုိ င္ ငံ ၏  ႏွ စ္ ရ ည္  
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ရန္ မူေဘာင္ 

တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
 အလယ္အတ္အဆင့္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုျခင္းစီ၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ရရိွရန္ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔၏  သီးျခားပင္မစီ မံကိ န္းႏွ င့္  လုပ္ငန္းစ ဥ္မ်ား၏ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္၍ ထိန္းေၾကာင္း 
ၾကပ္မတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
 ၎ကုိအေျခခံ၍  ပုိ မုိေယဘုယ်က်ေသာထိန္းေက်ာင္း  
ၾကပ္မတ္ျခ င္း  မူေဘာင္တစ္ခုသည္  ျ မ န္မာႏုိ င္ ငံဖြံ ႔ ၿ ဖိဳး  
တုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေပၚထင္ဟပ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 OECD ၏ လူမႈဘဝမူေဘာင္သည္ အျခားေသာ အာရွမွ 
အိမ္ နီးခ် င္းႏုိ င္ ငံမ်ားတြ င္  အသုံးျပဳေန ၿ ပီး  ၂၀၁၅  ခုႏွ စ္  
အလြန္ကာလမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိန္းေက်ာင္း 
ၾကပ္မတ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။
   

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ျခင္း
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္းဆုိင္ရာထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္မွဳညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ OECD ၏မူေဘာင္ေပၚတြင္ 
အေျခခံထားသည့္ ၂၀၁၅ အတြင္း CSO မွ ျပဳစုထားသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမွဳႏွင့္ ညႊန္း
ကိန္းမ်ားစိစစ္သုံးသပ္ျခင္းတြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိေပါင္းစပ္အသုံးျပဳထားပါသည္။ ၂၀၁၅ 
အလြန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳဆုိင္ရာညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိန္းေက်ာင္းျကပ္မတ္ျခင္းဆုိင္ရာညြန္းကိန္းမ်ား
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အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳစီမံကိန္း

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳဝန္ၾကီးဌာန

ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳရလာဒ္မ်ားအတြက္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

• ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ် GDP တုိးတက္မႈႏႈန္း ၇.၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ရရိွရန္

• ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ GDP အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀ ဘီလီယံ ရရိွရန္
• ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ စီးဝင္မႈမွာ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံ ထက္ ပုိမုိေစရန္
• ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ် GDP မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၃၀၀၀ ရရိွရန္
• အာဆီယံအဖြ႔ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ား နည္းတူ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္မားလာျခင္း
• ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္စုအားလုံး၏ လူမႈဘဝ 

အဆင့္အတန္း တုိးတက္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရရိွေသာ 
ႏုိင္ငံျဖစ္ေစရန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳရလဒ္မ်ားအတြက္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

၄၈






