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၁။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	သဘာဝသယံဇာတမ်ား	ေပါႂကြယ္ဝသည့္	ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး	 	ကမာၻ႔လူဦးေရ၏	၄၀	ရာခိုင္ႏႈန္း	ေနထိုင္	
လ်က္ရွိေသာ	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္	အိႏၵိယႏိုင္ငံၾကား	မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင္	တည္ရွိသည္။	ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ	
ကပၸလီ	ပင္လယ္ျပင္အထိ	တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရွိသည့္	၁,၂၀၀	မိုင္	ရွည္လ်ားေသာ	ကမ္း႐ိုးတန္းကိုလည္း	ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး	
သဘာဝ	သယံဇာတမ်ား	 ေပါႂကြယ္လ်က္ရွိသည့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အဆိုပါတန္ဖိုးရွိသည့္	အရင္းအျမစ္မ်ားအား	 ျမန္မာ	
ျပည္သူေပါင္း	၅၃	သန္းအတြက္	အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအျဖစ္	ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္	အလားအလာ	
ေကာင္းမ်ားစြာ	ရွိေနသည္။	

၂။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိၿပီး	 ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္	 ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊	 စီးပြားေရး	 စီမံခန႔္ခြဲမႈ	အလြဲအမွားမ်ား၊		
ယေန႔တိုင္	 မခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသးသည့္	 တိုင္းရင္းသား	 လက္နက္ကိုင္	 ပဋိပကၡမ်ား၊	 လူနည္းစုသာလွ်င္	 အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္	
သယံဇာတ	 တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားဟူသည့္	 	 အတိတ္ကာလ၏	 အေမြဆိုးမ်ားမွ	 ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္	 ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္	
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။	တိုင္းျပည္၏	အဓိက	အေရးပါသည့္	အလွည့္အေျပာင္းမ်ား	 ျဖစ္သည့္	 ၂၀၁၁	ခုႏွစ္တြင္	တိုင္းျပည္	
စတင္ပြင့္လင္းလာခဲ့ျခင္းႏွင့္	 ၂၀၁၅	 ခုႏွစ္တြင္	 တိုင္းျပည္၌	 ဒီမိုကေရစီ	 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား	 ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္	 က်င္းပ	
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္	 အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္	 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို	 ျမႇင့္တက္လာေစခဲ့သည္။	 တစ္ႏိုင္ငံလုံး	 ပစ္ခတ္	
တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး	 သေဘာတူစာခ်ဳပ္	 (NCA)	 အား	 ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး	 	 အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မည့္	 ဒီမိုကေရစီ	 ျပည့္၀သည့္	
အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအား	ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္	ႏိုင္ငံေရး	ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား	အသစ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ	
မႈမ်ားေၾကာင့္	စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္	ျပည္သူမ်ား၏	လူေနမႈ	အဆင့္အတန္းတို႔	ျမင့္မားတိုးတက္မႈတို႔အား	အေထာက္	
အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။	စီးပြားေရး	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	ေဆာင္ရြက္ရာတြင္	သိသာထင္ရွားေသာ	တိုးတက္မႈမ်ားကို	ေတြ ႔ရွိ	
ခဲ့ရသည္။	သို႔ေသာ္	ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္	အရွိန္အဟုန္တန႔္လာသည္ကို	ေတြ ႔ရွိရၿပီး	ၿငိမ္းခ်မ္း	
ေရးအတြက္	ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းတြင္	အရွိန္အဟုန္	ပိုမိုက်ဆင္းလာေၾကာင္း	ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။			

၃။		 လတ္တေလာ၌	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္	 အရိွန္အဟုန္	 ေႏွးေကြးလ်က္ရွိေၾကာင္း	 ေလ့လာေတြ ႔ရွိရသည္။ 
တိုးတက္မႈမ်ား	အရွိန္ျပန္ရလာရန္ႏွင့္	ရလဒ္မ်ားအား	ျပည္သူမ်ားအား	ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ	အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ရန္အတြက္	
တိက်ျပတ္သားသည့္	 မူဝါဒမ်ား	 ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္	 လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။	 ရခိုင္ျပည္နယ္	 အေရးကိစၥတြင္	
အစိုးရ၏	 ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ	 အားနည္းျခင္း၊	 ကခ်င္ျပည္နယ္၊	 ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္	 ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္	 ပဋိပကၡမ်ား	
ျပင္းထန္ျမင့္တက္လာျခင္း၊	စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား	တစ္ဆင့္တက္ကာ	အရွိန္အဟုန္ျမင့္	ဆက္လက္ေဆာင္	
ရြက္ရာတြင္	 ပိုမိုခက္ခဲလာသည့္	 သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္	 တိုးတက္မႈေႏွးေကြးလာျခင္းတို႔သည္	 အသြင္ကူးေျပာင္းေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္၏	 ခက္ခဲနက္နဲရႈပ္ေထြးမႈအား	 ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ရွိၿပီး	 အားလုံးပါဝင္	 ႏိုင္ေသာ	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေရးအတြက္	
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	ေဖာ္ျပေနပါသည္။	၂၀၁၇	ခုႏွစ္က	ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္	၎တို႔	ကိုယ္	၎တို႔	႐ိုဟင္ဂ်ာ1ဟု	သတ္မွတ္ထားသည့္	
အသိုင္းအ၀ိုင္းအား	 (ေနာက္ပိုင္းတြင္	 ‘မြတ္စလင္မ်ား’	 သို႔မဟုတ္	 ‘ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ	 မြတ္စလင္အသိုက္အဝန္း’	 ဟု	 ရည္	
ၫႊန္းပါမည္)	 စစ္တပ္၏	 အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္	 အရပ္သားမ်ား	 ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး	 လူေပါင္း	 ၇၂၅,၀၀၀	 ခန႔္သည္	
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔	 ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္	 ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္အျဖစ္သည္	 ဒီမိုကေရစီ	 အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္	
အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနသည္ကို	 ေပၚလြင္ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီး	 ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္	 ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက	 ျပင္းျပင္း	
ထန္ထန္	 ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။	 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ	 စီးပြားေရး၏	 မေသခ်ာမေရရာမႈကလည္း	 ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈ	
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။	 ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္	 စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္မွ	 တံခါးဖြင့္	 ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊	 	 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ	
အရပ္သား	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား	 ျဖစ္ပြား	 ေနျခင္းမွ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔	ကူေျပာင္းလ်က္	
ရွိေသာ	အျပန္အလွန္	ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္		ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အသြင္	ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္	အရွိန္အဟုန္	ျပန္လည္ေကာင္းမြန္	
လာေစရန္ႏွင့္	ဆက္လက္တိုးတက္မႈမ်ား	ရရွိေစရန္မွာ	ပိုမိုနက္ရႈိင္းသည့္	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေရး	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ	
ႏိုင္ငံေတာ္၏	ျမင့္မားသည့္	စြမ္းေဆာင္ရည္	လိုအပ္မည္	ျဖစ္ပါသည္။		
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1	 ရခိုင္ျပည္နယ္	အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏	အစီရင္ခံစာ	 ၂၀၁၇	အရ	ယခု	အစီရင္ခံစာတြင္	၎တို႔ကိုယ္	၎တို႔	 ႐ိုဟင္ဂ်ာ	ဟု	သတ္မွတ္ထားသူမ်ားအား	 “မြတ္ဆလင္မ်ား”	 “ရခိုင္	
ျပည္နယ္မွ	 မြတ္ဆလင္	အသိုက္အ၀န္း”	ဟု	ဆက္လက္	 ရည္ၫႊန္း	 ေခၚေ၀ၚသြားမည္။	ယင္းအသုံးသည္	 ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ	ကမန္မြတ္ဆလင္မ်ား	သို႔မဟုတ္	 ႏိုင္ငံတြင္းရွိ	အျခား	
မြတ္ဆလင္မ်ားအား	မရည္ၫႊန္းပါ။

i



၄။		 ယခု	 ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	 စနစ္တက်	 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ	 အစီရင္ခံစာသည္	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္တြင္	 ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္	 ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံတြင္	လုပ္ငန္းမ်ား	 ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း	ေဆာင္ရြက္သည့္	ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္	အစီရင္ခံစာ	 ျဖစ္သည္။	
ဤေလ့လာမႈသည္	ယေန႔ကာလတြင္	ပိုမိုျပည့္စုံလာသည့္	ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္	သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား	
အေပၚတြင္	အေျခခံကာ	ႏိုင္ငံစတင္ပြင့္လင္းလာခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္	ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး	
စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအား	တြန္းအားေပး	ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္အရာမ်ား၊	အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို	စဥ္ဆက္မျပတ္	ဆက္လက္	
တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတြင္	ႀကဳံေတြ ႔ရသည့္	စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္	ေရွ႕တြင္	ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္	စိန္ေခၚမႈမ်ားအား	ကိုင္တြယ္	
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္	လမ္းေၾကာင္းသုံးခုအား	ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။	ထိုသုိ႔	ေလ့လာဆန္းစစ္အေျဖရွာမႈတြင္	၂၀၁၈	ခုႏွစ္	ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံ၏	 ေရရွည္	 တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး	 ဟန္ခ်က္ညီေသာ	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း	 (MSDP)	 မွ	 ခ်မွတ္ထားေသာ	 မူဝါဒမ်ား	
အပါအဝင္	၂၀၁၉	ခုႏွစ္	ဧၿပီလအထိ	အစိုးရ၏	မူဝါဒမ်ားအေပၚ	အေျခခံကာ	ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။

တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္	ပဋိပကၡ၊	စီးပြားေရး	စီမံခန႔္ခြဲမႈ	အလြဲအမွားမ်ားရွိခဲ့သည့္	ေခတ္အဆက္ဆက္အား	
ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး	လက္ရွိတြင္လည္း	ခက္ခဲသည့္	အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအား	ျဖတ္သန္းေနရေသာ္လည္း	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္	စီးပြားေရးအရ	ခိုင္မာသည့္	ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚ	ခဲ့သည္။	

၅။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	 ၁၉၄၈	 ခုႏွစ္တြင္	 ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ	လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ခ်ိန္မွစ၍	 ႏိုင္ငံ၏	 ႏိုင္ငံေရး၊	လူမႈေရးႏွင့္	
စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္	 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္	 ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္	 စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔၏	
လႊမ္းမိုးမႈ	 ဒဏ္ကိုခံခဲ့ၿပီး	 ယင္းသည္	 ယေန႔ထက္တိုင္	 ႏိုင္ငံအေပၚ	 သက္ေရာက္မႈရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
ကမာၻေပၚရွိ	ကာလအရွည္ၾကာဆုံးႏွင့္	အရႈပ္ေထြးဆုံးေသာ	တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား	ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္	
ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ထဲမွ	တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး	တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္	ပဋိပကၡမ်ားသည္	လြတ္လပ္ေရး	ရရွိခဲ့သည့္	အခ်ိန္ကတည္းက	
စတင္ျဖစ္ေပၚ	ခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး	ထုိအခ်နိက္ာလက	ႏိငုင္အံႏွံ႔အျပားတြင	္ေတာလ္နွ္ေရးမ်ား	ေပၚေပါကလ္ာကာ	တိငု္းရင္းသားအပုစ္	ု
အမ်ားအျပားသည္	လက္နက္ကိုင္	 တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။	 အဆိုပါပဋိပကၡမ်ားတြင္	 အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ	 စေတးခဲ့ရၿပီး	
ႏိုင္ငံ၏	အရင္းအျမစ္	မ်ားအား	ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္	မသံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ဘဲ	လမ္းလြဲခဲ့ရသည့္အျပင္	ႏိုင္ငံ၏	စည္းလုံး	
ညီၫြတ္မႈကိုလည္း	 စိန္ေခၚ	 ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္	 ရွိပါသည္။	ထိုကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္	 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္	 ႏိုင္ငံ	
ေတာ္	မၿပိဳကြဲေအာင္	ထိန္းသိမ္းေပးသည့္	အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္	စုစည္းကာ	တိုင္းျပည္အား	ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္	ၾကာေအာင္	
ဦးေဆာင္	အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။	ထိုကာလအတြင္း	ဆန႔္က်င္ဖက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္	ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားကို	ကန႔္သတ္	
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သည္။	 ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အား	 ၁၉၆၂	 ခုႏွစ္တြင္	 စတင္က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး	 တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ	 စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားအား	ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းခဲ့သည္။	ကုန္သြယ္ေရး၊	ေငြေၾကး၊	ဘ႑ာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္	ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအား	ဗဟိုမွ	
ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး	 ၁၉၉၀	 မတိုင္ခင္ကာလအထိ	 ႏိုင္ငံတြင္	 ေစ်းကြက္စီပြားေရးစနစ္က်င့္သုံးႏိုင္ရန္	 စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း	
မရွိခဲ့ပါ။	ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္	အဆိုပါဆယ္စုႏွစ္မ်ား၏	အရိပ္မ်ား	ထင္ဟပ္လ်က္	ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး	
ယင္းတို႔အား	ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္	အားထုတ္ရာတြင္	အခ်ိန္တစ္ခုယူရမည္	ျဖစ္ပါသည္။		

၆။	 ၂၀၁၁	ခုႏွစ္မွစတင္ကာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသုံးခုကို	စတင္	ေပၚေပါက္လာသည္။	ထိုအသြင္	ကူးေျပာင္း	
မႈတြင္	ႏိုင္ငံ၏	အဖြဲ ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ	ဖြဲ ႔စည္းပုံမ်ားကို	ေျပာင္းလဲျခင္း၊	စီးပြားေရး၊	ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	လူမႈေရး	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	 ျပဳလုပ္ျခင္း၊	 ကမာၻေပၚရွိ	 ကာလအရွည္ၾကာဆုံးျဖစ္ပြားေနသည့္	 တိုင္းရင္းသား	 လက္နက္ကိုင္	
ပဋိပကၡမ်ားကို	ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္	နည္းလမ္းမ်ားကို	ရွာေဖြျခင္းတို႔အား	တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း	လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။	
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္	 စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ	 ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊	 လႊတ္ေတာ္တြင္	 တပ္မေတာ္သား	
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္	ေလးပုံတစ္ပုံ	ေနရာယူထားၿပီး	အဓိကက်ေသာ	ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုအား	တပ္မေတာ္မွ	ဦးေဆာင္	
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။	ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွပင္	အဆိုပါကူးေျပာင္းမႈမ်ားအား	ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း	 ျဖစ္ပါသည္။	တိုင္းရင္း	
သား	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကလည္း	ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္	ပိုမိုရရွိရန္	ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနၾကၿပီး	တစ္ေန႔တြင္	
ျဖစ္ေပၚလာမည့္	 တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ကို	 ပုံေဖာ္ခြင့္ရရန္	 ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္အတြက္	 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္	
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္	 ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။	 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္	 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္	 ျပည္သူမ်ားၾကား	 လူမႈပဋိညာဥ္	
(social	 contract)	ကို	 ျပန္လည္	ခ်ဳပ္ဆိုရန္	 ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး	ႏိုင္ငံတြင္း	မွီတင္းေနထိုင္ေသာ	လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ၾကားရွိ	 ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုလည္း	 ျပန္လည္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုေနပါသည္။	 ယင္းတို႔အား	 အာဏာရရန္	 ကာလရွည္ၾကာ	
ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ	မ်ားအား	သင္ယူေနဆဲ	အရပ္သားအစိုးရ၏	ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္	
ေဆာင္ရြက္ေန	 ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 ထိုအရပ္သားအစိုးရသည္	 မူဝါဒနယ္ပယ္စုံတြင္	 တိုးတက္မႈမ်ားကို	 ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္	
တာဝန္ယူ	 ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္	တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္	 စစ္တပ္ႏွင့္	 အထိအခိုက္မခံသည့္	ဆက္ဆံေရးကိုလည္း	 စီမံကိုင္	
တြယ္ေနရပါသည္။	

ii



၇။	 ႏိုင္ငံသည္	 ပြင့္လင္းလာၿပီျဖစ္ပါသည္။	 ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွတစ္ဆင့္	 ႏိုင္ငံတြင္းတြင္	 ပြင့္လင္းလာသလို	
ကုန္သြယ္ေရး၊	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္	 ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္	 ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔လည္း	 လမ္းဖြင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ရာ	
အက်ိဳးရလဒ္မ်ား	ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း	ရရွိခံစားလာရသလို	တိုးတက္မႈမ်ား	ဆက္လက္ရရွိလာလိမ့္မည္ဟူေသာ	ေမွ်ာ္လင့္	
ခ်က္မ်ားမွာလည္း	 ျမင့္မားလွပါသည္။	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္ႏွင့္	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္ၾကား	
တြင္	 ႏွစ္စဥ္	 ၇	 ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ	 အလြန္ထူးကဲေသာႏႈန္းျဖင့္	 တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး	 ကမာၻေပၚရွိ	 အလွ်င္ျမန္ဆုံး	 ဖြံ ႔ၿဖိဳး	
တိုးတက္ေနေသာ	ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံတြင္	ပါဝင္ေနၿပီး	ေဒသတြင္းတြင္လည္း	သမိုင္းတြင္သည့္	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	အရွိန္အဟုန္သည္	
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္	ဒုတိယလိုက္ေနပါသည္။	ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏	ပံ့ပိုးမႈျဖင့္	ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား	တိုးပြား	
လာမႈ	 (Capital	 accumulation)ႏွင့္	 အတိုင္းအတာအားျဖင့္	 ပိုမိုနည္းပါးသည့္	 ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္လာမႈတို႔	
ေၾကာင့္	ထိုဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို	 ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက	လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို	တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး	
သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ	 ျပည္သူမ်ားအား	ဆင္းရဲတြင္းမွ	လြတ္ေျမာက္ေအာင္	ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။	ႏိုင္ငံ၏	ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသည္	
၂၀၀၅	ခုႏွစ္တြင္	၄၈	ရာခိုင္ႏႈန္း	ရွိခဲ့ရာမွ	၂၀၁၅	ခုႏွစ္တြင္	၃၂	ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ	က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး	၂၀၁၇	ခုႏွစ္တြင္	၂၅	
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ	 က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။2	 အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းတိုးပြားလာပါသည္။	
မဟာဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္	တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္	ေနစြမ္းအင္	နည္းပညာမ်ား	ထြန္းကားလာမႈေၾကာင့္	မီးထြန္းရန္	ဖေယာင္းတိုင္	
မီးကို	အဓိက	သုံးစြဲရသည့္	အိမ္ေထာင္စုသည္	၂၀၀၅	ခုႏွစ္တြင္	ထက္ဝက္ခန႔္ရွိခဲ့ရာမွ	၂၀၁၇	ခုႏွစ္တြင္	၇	ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ	
ထိုးက်သြားပါသည္။	 ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံတြင္	 တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးက႑	 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း	 ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာ	
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို	ေနရာတိုင္းတြင္	အသုံးျပဳလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ	ဖုန္းတစ္လုံးပိုင္ဆိုင္ေသာ		အိမ္ေထာင္စုသည္	၈၁.၅	ရာခိုင္	
ႏႈန္းရွိၿပီး	အမ်ားစုသည္	အင္တာနက္	သုံးစြဲႏိုင္ေသာ	ဖုန္းမ်ား	ျဖစ္ပါသည္။	

ကြာဟခ်က္မ်ား	ႀကီးမားလာျခင္း၊	စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ	အရွိန္အဟုန္	ေႏွးေကြးလာျခင္းႏွင့္	သဘာဝ	
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	အႏၲရာယ္မ်ားသည္	တိုးတက္မႈမ်ား	ဆက္လက္ရရွိေရးကို	စိန္ေခၚလ်က္	ရွိပါသည္။	

၈။	 သိသာထင္ရွားေသာ	တိုးတက္မႈ	ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း	ထိုဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား	အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေသာ၊	
အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ိဳး	 ျဖစ္သင့္သေလာက္	 မျဖစ္ခဲ့ပါ။	 ထူးျခားသည့္	 စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	
ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္	ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္	ႏွစ္စဥ္	၆.၄	ရာခိုင္ႏႈန္းသာ	ရွိသည့္	ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ႏႈန္း	နည္းပါးေနေသးၿပီး	ထိုႏႈန္းသည္	
ကမာၻ႔ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းႏွင့္	 နီးစပ္ေသာ္လည္း	 အေရွ႕အာရွႏွင့္	 ပစိဖိတ္ေဒသရွိ	 အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	 ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္	
ေတာ္႐ုံသင့္႐ုံမွ်သာ	ရွိပါေသးသည္။	၂၀၀၅	ခုႏွစ္ႏွင့္	၂၀၁၅	ခုႏွစ္ၾကားတြင္	အေရွ႕အာရွႏွင့္	ပစိတ္ဖိတ္ေဒသတြင္း၌	ႏိုင္ငံ	
လူဦးေရ၏	ေအာက္ဆုံး	၄၀	ရာခိုင္ႏႈန္း၏	ဝင္ေငြတိုးႏႈန္းသည္	တစ္ႏုိင္ငံလုံးပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္	ပိုမိုေႏွးေကြးေနေသာ	ႏိုင္ငံမွာ	
အနည္းငယ္မွ်သာ	ရွိသည့္အထဲတြင္	ျမန္မာ	ႏိုင္ငံ	ပါဝင္ေနပါသည္	(ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း		၂.၀	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	၂.၇	ရာခိုင္ႏႈန္း)။	
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္	 ပုံမွန္တိုးပြားလာေသာ	 ၿမိဳ႕ ျပျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ	 တန္းတူညီမွ်မရွိမႈသည္လည္း	
တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။	 ေျမယာ၊	 ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္	 ပညာအရည္အခ်င္းတို႔ကို	 ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားသည္	 ႏိုင္ငံ	 ပြင့္လင္း	
လာမႈႏွင့္အတူ	 တုိးတက္မႈမ်ား	 ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ	 ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။	 အျခားေသာ	 တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ားအျဖစ္	 ေက်းလက္	
ေဒသမ်ား၊	ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ	ျပည္နယ္မ်ား၊	တိုင္းရင္းသားႏွင့္	ဘာသာေရး	လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားသည္	လူမႈဘဝဖူလုံမႈ	
ဆိုင္ရာ	အပိုင္းက႑အမ်ားစုတြင္	 ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၾကပါသည္။	အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့	 ၍	 ပုညႇက္မႈမွ	 စတင္ကာ	 ပညာသင္ယူ	
တတ္ေျမာက္မႈ၊	 လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္	 အေျခခံသန႔္ရွင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	 လက္လွမ္းမီ	 အသုံးျပဳႏိုင္မႈအဆုံး	 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ	
အပိုင္းက႑မ်ားတြင္	 ေနာက္က်န္ရစ္ၾကပါသည္။	အမ်ားနည္းတူ	ဘဝအစ	တရားမွ်တစြာ	စတင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္	ဆင္းရဲမႈ၊	
ထိခိုက္လြယ္မႈတို႔မွ	လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္	အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္	အဆိုပါအပိုင္းက႑မ်ားတြင္	အေျခအေန	တိုးတက္	
ေကာင္းမြန္	မႈသည္	မ်ားစြာအေျခခံက်ေသာ	လိုအပ္ခ်က္မ်ား	ျဖစ္ပါသည္။	

၉။	 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအရွိန္အဟုန္	 စတင္ေႏွးေကြးလာမႈႏွင့္အတူ	 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏	 အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္	 ရွိခဲ့သည့္	
အေကာင္းျမင္သည့္	 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း	 အေရာင္မွိန္လာသည္။	 စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္	 ၂၀၁၄-၁၅	
ခုႏွစ္က	၈	ရာခိုင္ႏႈန္း	ရွိခဲ့ရာမွ	၂၀၁၇-၁၈	ခုႏွစ္တြင္	ခန႔္မွန္းေျခ	၆.၂	ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔	က်ဆင္းသြားပါသည္။	ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္	
ေငြေၾကး	ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္လည္း	တည္ၿငိမ္မႈ	မရွိေသးပါ။	ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ	အလြန္ပင္	နည္းပါးေနၿပီး	အခြန္	
ႏွင့္	GDP	အခ်ိဳး	သည္	ကမာၻေပၚတြင္	အနိမ့္ဆုံးထဲ၌	ပါဝင္ေနပါသည္။	သမိုင္းအစဥ္အဆက္	ျပည္သူ႔ဘ႑ာ၏	ႀကီးမားေသာ	
အစိတ္အပိုင္းကို	ရွာေဖြေပးခဲ့ေသာ	ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	(SEEs)	သည္	ယခုအခါ	အသားတင္အရႈံးေပၚေနေသာ	

2	 ၂၀၁၇	ခုႏွစ္အတြက္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	တိုင္းတာမႈအား	၂၀၁၇	ခုႏွစ္	ျမန္မာႏိုင္ငံေနထိုင္မႈစစ္တမ္းအေပၚတြင္	အေျခခံထားပါသည္။	ထိုစစ္တမ္း၏ရလဒ္မ်ားအား	၂၀၁၉	ခုႏွစ္	ဇြန္လ	
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္	ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	ယခု	အစီရင္ခံစာတြင္	ေဖာ္ျပထားသည့္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	ေလ့လာစိစစ္ခ်က္အား	၂၀၁၉	ခုႏွစ္	ဧၿပီလတြင္	ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး	ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္	
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လုပ္ငန္းမ်ားသာ	ျဖစ္ေနၿပီး	ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈ၏	အေၾကာင္းတစ္ခု	ျဖစ္ေနပါသည္။	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္	ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ	
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး	 ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား	 အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္	 ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို	 ေတြ ႔ရွိရၿပီး	 ဥပမာအားျဖင့္	
ဘ႑ာေရး	ပိုမို	ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ားကို	ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။	သို႔ေသာ္	ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္	ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ	အလြန္	
ျမင့္မားေနဆဲ	 ျဖစ္ကာ	အစိုးရဌာနမ်ားသည္	 ႏိုင္ငံ၏	 မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို	ယခုထက္ပိုမိုစြာ	ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည္ဆိုပါ	 ပိုမို	
ေကာင္းမြန္မည္	 ျဖစ္သည္။	 NCA	 ႏွင့္	 စပ္လ်ဥ္း၍	 တိုးတက္မႈမရွိ	 ရပ္တန႔္လ်က္ရွိၿပီး	 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားလည္း	
ဆက္လက္	 ျဖစ္ပြားေနပါသည္။	 လြတ္လပ္စြာ	 သြားလာခြင့္	 မရွိျခင္း	 သို႔မဟုတ္	 မြတ္စလင္အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္	
ႏိုင္ငံသား	 ျဖစ္ခြင့္အလားအလာကို	 ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္	လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု	 ရွိမေနျခင္းအပါအဝင္	 ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ	
အၾကမ္းဖက္	 မႈမ်ားႏွင့္	 ပစ္ပယ္ထားမႈမ်ား၏	 အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို	 ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း	 တိုးတက္မႈ	
မရွိသေလာက္ျဖစ္ေန	ပါသည္။	တိုင္းရင္းသား	လူမ်ိဳး၊	ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္	နယ္ေျမေဒသ	ကြဲျပားမႈမ်ားေပၚ	အေျခခံကာ	
လ်စ္လ်ဴရႈ	 ပစ္ပယ္	 ထားမႈမ်ားက	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	 ပိုမို	 ျဖစ္ေပၚေစၿပီး	 တစ္ခါတစ္ရံ	 ျပည္နယ္အမ်ားအျပားတြင္	
မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္	ထိုထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားက	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို	ေပၚေပါက္လာေစရာ	အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္	ႏိုင္ငံ၏	
ထိရွပ်က္ျပား	လြယ္မႈကို	ပိုမိုနက္ရႈိင္းလာေစပါသည္။

၁၀။	 ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတြင္	 စီးပြားေရးက႑အသီးသီး၏	 ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစား	 ေျပာင္းလဲမႈ	 (Structural	 transformation)	သည္	
ေႏွးေကြးေနၿပီး	အကန႔္အသတ္မ်ားေသာ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	စီးပြားေရးလုပ္ရန္	ကုန္က်စရိတ္	ျမင့္မားျခင္း	
မ်ားက	အဟန႔္အတားျဖစ္ေနကာ	အထူးသျဖင့္	အေသးစားႏွင့္	အလတ္စား	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	(SMEs)	အတြက္	ျဖစ္ပါ	
သည္။	 အစိုးရ၏	ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္	 ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန	 (DICA)	 တြင္	
မွတ္ပုံ	တင္ထားေသာ	ပုဂၢလိက	ကုမၸဏီအေရအတြက္သည္	၂၀၁၂	ခုႏွစ္တြင္	၃၀,၄၀၇	ခု	ရွိရာမွ	၂၀၁၅	ခုႏွစ္တြင္	၅၈,၇၈၉	
ခု	 ျဖစ္လာသည့္အတြက္	 ႏွစ္ဆတုိးလာပါသည္။	 အခင္းအက်င္းသည္	 အဆင့္ဆင့္	 ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ္လည္း	
စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို	ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ	ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား	(အခ်ိဳ႕မွာ	ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား)
က	ပုဂၢလိက	က႑	လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား	လႊမ္းမိုးလက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။	အာဆီယံအဖြဲ ႔ဝင္	ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ	
ျဖစ္လင့္ကစား	 ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္	 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	 အဆက္အဆံ	 မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	 ကမာၻႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရမည့္	
တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားသည္	ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမရွိဘဲ	 ႏိုင္ငံတြင္းတြင္	ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္ေသာ	ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ	အလြန္ပင္	
နည္းပါးပါသည္။	 အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ	 လုပ္သားမ်ား၏	 ၈၅	 ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္	 ပုံစံတက်မဟုတ္ေသာ	 (informal)	
က႑မ်ားတြင္	လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ	ယင္းသည္	 ႀကီးမားေသာ	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	 ျဖစ္ေပၚေစျပန္ပါသည္။	ဘ႑ာေငြ၊	
ေျမယာ၊	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	ကဲ့သုိ႔	ထုတ္လုပ္မႈအတြက္	အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ	ေစ်းႀကီးၿပီး	လက္လွမ္းမီရရွိရန္	ခက္ခဲ	
လွပါသည္။		

၁၁။	 ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္	စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္	အခရာက်ေသာ္လည္း	စိုက္ပ်ိဳးေရး	က႑	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	အလားအလာ	
မ်ားမွာ	ျပည့္မီျခင္း	မရွိေသးပါ။	ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္	ဆင္းရဲေသာ	အိမ္ေထာင္စုမ်ားၾကားတြင္	အလုပ္အကိုင္မ်ား၏	၇၀	
ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္	စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ	ျဖစ္ပါသည္။	လြန္ခဲ့ေသာ	ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္	ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏	အနည္းဆုံး	
ထက္ဝက္ခန႔္သည္	စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ	ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။	မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက	ဖြင့္ေပးလိုက္ေသာ	
ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို	အမိအရ	ဆုပ္ကိုင္ကာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား	 ျပည္ပတင္ပို႔မႈအတြက္	
ေကာင္းစြာ	တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း	စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွာ	အကန႔္အသတ္ရွိေနဆဲ	ျဖစ္ပါသည္။	စိုက္
ပ်ိဳးေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား	 စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုေစ်းကြက္မ်ားတြင္	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မႈနည္းပါးေနျခင္းက	 အဟန႔္	
အတားျဖစ္ေစၿပီး	ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္	ဆည္ေရသြင္းမႈ၊	စိုက္ပ်ိဳးေရး	တိုးခ်ဲ႕	ပညာေပး	
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္	 ေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔	 အဖြဲ ႔အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ	 အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား	 အားနည္းေနမႈ	
တို႔ကို	ထင္ဟပ္ျပသေနပါသည္။	အရည္အေသြး	နိမ့္သည့္	အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားက	ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္	တန္ဖိုး	
ကြင္းဆက္အလားအလာတို႔ကို	ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။	

၁၂။	 အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္	 တိုးတက္မႈႏႈန္းကို	 အမွီ	 မလိုက္ႏိုင္ေသးပါ။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္	 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	 ျဖန႔္ျဖဴးႏိုင္မႈႏႈန္း	 အနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ	 တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	 (၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	
၄၂	 ရာခုိင္ႏႈန္း)	 လူတစ္ဦးခ်င္း၏	 ပွ်မ္းမွ်	 ႏွစ္စဥ္	လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား	သုံးစြဲမႈႏႈန္း	 (၂၀၁၆	 ခုႏွစ္တြင္	လူတစ္ဦးလွ်င္	 ၁၉၃	
kWh)	 သည္	 အေရွ႕အာရွႏွင့္	 ပစိတ္ဖိတ္ေဒသရွိ	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားထက္	 ၃.၅	 ဆ	 ပိုနည္းပါသည္။	 သတ္မွတ္ထားေသာ	
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခသည္	 ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ထက္	 ပိုနည္းေနျခင္းက	 ထိုက႑တြင္	 ပုဂၢလိက	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	
ရရွိေရးတြင္	အကန႔္အသတ္	 ျဖစ္ေစပါသည္။	လူဦးေရႏွစ္သန္း	သို႔မဟုတ္	 ေက်းလက္ေန	လူဦးေရ၏ထက္ဝက္ခန႔္သည္	
အေျခခံလမ္းမ်ားကို	လက္လွမ္းမီ	အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟု	 ခန႔္မွန္းထားပါသည္။	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	 ေမာ္ေတာ္	
ယာဥ္	အစီးေရ	ႏွစ္ဆတိုးလာေသာ္လည္း	အစိုးရႏွင့္	ပုဂၢလိက	က႑ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္	လက္ရွိ	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ	အတိုင္းအတာသည္	GDP	၏	၁-၁.၅	ရာခိုင္ႏႈန္းသာ	ရွိသည္ဟု	ခန႔္မွန္းသည့္အတြက္	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏	

iv



အလားတူအဆင့္တြင္	ေရာက္ရွိေနေသာ	အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ	GDP	၏	၃-၄	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္	နည္းပါးလ်က္	
ရွိသည္။	ျပည္သူမ်ားအား	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊	ေစ်းကြက္မ်ား၊	အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္	တယ္လီဖုန္း	ဆက္သြယ္	
ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို	 ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ	 အသုံးျပဳႏိုင္မည့္	 အခြင့္အလမ္းကိုလည္း	 ယခုထက္တိုင္	 မ်ားမ်ားစားစား	
အသုံးခ်ရျခင္း	မရွိေသးပါ။	

၁၃။	 လူသားအရင္းအႏွီးအတြက္	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း	 လံုေလာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 လူဦးေရဆိုင္ရာ	
ဖြဲ ႔စည္းပုံအခြင့္အလမ္းသည္	မၾကာမီ	စတင္ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	လူသားအရင္းအႏွီးအၫႊန္း	
ကိန္း	 (Human	 Capital	 Index	 -	 HCI)	 အရ	 ကေန႔ေမြးဖြားလာေသာ	 ကေလးမ်ားတြင္	 ၄၇	 ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္	
အရည္အေသြး	 ျမင့္မားေသာ	 က်န္းမာေရး၊	 အာဟာရႏွင့္	 ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို	 လက္လွမ္းမီ	 ရရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္	
ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ	 ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား	 ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု	 ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္	HCI	အၫႊန္းကိန္းတြင္	မ်ားစြာနိမ့္က်လ်က္	ရွိပါသည္။	ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမရွိျခင္းသည္	
လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္	 အဓိက	 ကန႔္သတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း	 ကုမၸဏီမ်ားက	 ဆိုပါသည္။	 ထိုသို႔	 ျဖစ္ရျခင္း	
အေၾကာင္းရင္းမွာ	အစိုးရ၏	အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္စနစ္မ်ားတြင္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္	ျမႇဳပ္ႏွံသင့္	
သည္ထက္မ်ားစြာ	 ပို၍နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။	 ႏိုင္ငံေတာ္၏	 ပညာေရး၊	 က်န္းမာေရးႏွင့္	 လူမႈကာကြယ္	
ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္	 အသုံးစရိတ္မ်ားသည္	 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက	 လွ်င္ျမန္စြာ	 တိုးပြားလာၿပီး	 လူသား	
ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ	ရလဒ္မ်ား	တိုးတက္လာေသာ္လည္း	ယင္းသည္	ယခင္	ေခတ္အဆက္ဆက္က	လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္	ရင္းႏွီး	
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို	လွ်စ္လွ်ဴရႈထားခဲ့ျခင္းအား	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်ကိုသာ	 ျပန္လည္	ကုစားႏိုင္ပါေသးသည္။	ဝန္ေဆာင္မႈ	မ်ား	
မရရွိဆုံး၊	အားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့ဆုံးေသာ	သူမ်ားထံ	အေရာက္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္	အားထုတ္မႈမ်ား	လုံေလာက္စြာ	 မရွိျခင္းကလည္း	
ႏိုင္ငံ၏	စီးပြားေရးတြင္	ပါဝင္ေထာက္ကူေပးမည့္	ႏိုင္ငံ၏	လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း	အကန႔္အသတ္	ျဖစ္ေစပါသည္။	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	လူဦးေရဖြဲ ႔စည္းပုံသည္	လူငယ္လူဦးေရ	အမ်ားအျပားပါ၀င္သည့္	လူဦးေရ	အခ်ိဳးအစား	ဖြဲ ႔စည္းပုံမွ	သက္ႀကီး	
ရြယ္အိုလူဦးေရ	အခ်ိဳးအစား	အမ်ားအျပားပါ၀င္သည့္	ဖြဲ ႔စည္းပုံသို႔	လ်င္ျမန္စြာကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားမည္ဟု	ခန႔္မွန္းထား	
သည္။	လက္ရွိ	 လူဦးေရ	 ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ	ထိုကာလသည္	 ၂၅	 ႏွစ္မွ်သာ	 ၾကာျမင့္မည္ဟု	 ခန႔္မွန္းရပါသည္။	
အနာဂတ္တြင္	လုပ္သားအင္အားစုအတြင္း	ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္	သင့္ေလ်ာ္သည့္	ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္	က်န္းမာ	
ေရး	 ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို	 လက္လွမ္းမီမႈရွိေရးသည္	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာ	 ပိုမိုႀကီးမားလာေစရန္အတြက္	 အဓိက	
ေသာ့ခ်က္	ျဖစ္ပါသည္။		

၁၄။	 သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား	ထုတ္ယူသုံးစြဲေနမႈက	 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	 ရရွိေရးအတြက္	
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို	 တိုးပြားေစပါသည္။	 လက္ရွိတြင္	 ျပန္လည္	 ျပည့္ၿဖိဳးလာမည္မဟုတ္သည့္	 အရင္းအျမစ္မ်ား	
အေပၚ	 မွီခိုအားထားေနမႈႏွင့္	 သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား	 လြဲမွားစြာ	 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားသည္	 သဘာဝ	
အရင္းအႏွီးမ်ား	 (ဓာတ္သတၱဳမ်ား၊	ငါးလုပ္ငန္းမ်ား၊	သစ္ေတာမ်ား)ကုိ	ကုန္ခမ္းေစလ်က္ရွိၿပီး	 ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္	
က်ယ္ျပန႔္ေသာ	 အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို	 ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ	 လက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စု၏	 အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ	
ျဖစ္ေစပါသည္။	သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းသည္လည္း	ကမာၻေပၚတြင္	အလွ်င္ျမန္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။	မွန္မွန္	ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္		
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္အတူ	 သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား	 လက္ရွိထုတ္ယူသုံးစြဲေနမႈ	 အတိုင္းအတာသည္	 ပတ္ဝန္းက်င္	
ထိခိုက္ပ်က္စီးႏႈန္းကို	 ျမန္ဆန္ေစၿပီး	 ေရအရည္အေသြးကို	 ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသျဖင့္	 သက္ေမြးမႈ	 အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္	
က်န္းမာေရးအတြက္	 ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား	 ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။	 ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္	ထိခိုက္ဆုံးရႈံး	
ႏိုင္ေျခမ်ားမွာလည္း	 ျမင့္မားေနပါသည္။	 သို႔ေသာ္	 ႏိုင္ငံမွ	 ထိေတြ ႔ခံစားရႏိုင္ေျခ	 အလြန္ျမင့္မားသည့္	 ရာသီဥတုေၾကာင့္	
႐ုတ္တရက္	 က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္	 ေဘးမ်ား၏	 သက္ေရာက္မႈကုိ	 ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ႏွင့္	 ေလ်ာ့ပါးေအာင္	 ေဆာင္ရြက္ရန္	
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း	နည္း	ပါးေနပါသည္။

၁၅။	 မၾကာေသးမီက	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	 မူဝါဒဆိုင္ရာ	 တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	 ေျဖရွင္းလိုသည့္	 ျပင္းျပေသာ	
ဆႏၵအား	 ျပသခဲ့ပါသည္။	 အသြင္းကူးေျပာင္းမႈ	 အေစာပိုင္းကာလမ်ားက	တယ္လီဖုန္း	 ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို	 ဖြင့္ေပး	
ခဲ့စဥ္က	ကဲ့သို႔	လက္လီ၊	လက္ကား၊	အာမခံႏွင့္	ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မ်ားအား	 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို	 ဖြင့္ေပးရန္	
မၾကာမီက	 လွမ္းခဲ့ေသာေျခလွမ္းမ်ားသည္	 စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္	 ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အား	 အလွ်င္အျမန္	 တိုးတက္	
ေစႏိုင္သည့္	 အလားအလာ	 ရွိေနပါသည္။	 အာဟာရ၊	 အေျခခံပညာေရးႏွင့္	 လူမႈေရး	 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ား
တြင္	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား	 တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက	 အလားအလာေကာင္းမ်ားကို	 ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။	 ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္	ဥပေဒေရးရာႏွင့္	စည္းမ်ဥ္း	စည္းကမ္းဆိုင္ရာ	မူေဘာင္မ်ားကိုလည္း	စတင္ျပ႒ာန္းထားၿပီး	ျဖစ္ပါသည္။	
အေရးႀကီးသည္မွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	မၾကာေသးမီက	ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေသာ	ဒီမိုကေရစီ	ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္	
ေမွ်ာ္မွန္းသည့္	အနာဂတ္အတြက္	ဘက္စုံ	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား	MSDP	စီမံကိန္းအျဖစ္	ခ်မွတ္ပုံေဖာ္ခဲ့ျခင္းပင္	ျဖစ္ပါသည္။	

v



ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို	ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ	ေဆာင္ရြက္ၿပီး	အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွ	ရရွိေသာ	အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား	ပိုမို	
က်ယ္ျပန႔္စြာ	ခြဲျဖန႔္မွ်ေဝေပးရန္	လိုအပ္ပါသည္။	

၁၆။	 ကေန႔အခ်ိန္တြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏	အေစာပိုင္းကာလမ်ားက	စတင္ခဲ့ေသာ	နက္ရႈိင္းသည့္	အေျပာင္း	
အလဲမ်ားကို	အားျပဳကာ	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	အရွိန္အဟုန္ကို	ျပန္လည္	ျမႇင့္တင္ရန္၊	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏	အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား	
ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ	 ခြဲေဝေပးရန္ႏွင့္	 အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္	 ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေအာင္	 ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္	
အျပန္အလွန္	ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ	လမ္းေၾကာင္းသုံးခုကို	လိုက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းလိုသည့္	ဆႏၵရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။	ထိုသို႔	
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို	 ေမာင္းႏွင္တြန္းအားေပးမည့္	 ရဲရင့္ေသာ	 မူဝါဒမ်ား၊	 အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး	
အားလုံး	ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ	အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား	လိုအပ္မည္	 ျဖစ္ပါသည္။	ဇယား	၀-၁	တြင္	ဦးစားေပးရမည့္	မူဝါဒ	
နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္	တိုးတက္မႈအတြက္	ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို	အက်ဥ္းခ်ဳပ္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း	သုံးခုအား	
ေဖာ္ျပထားပါသည္။		

လမ္းေၾကာင္း	၁	-	စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ	ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	ရရွိရန္ႏွင့္	အလုပ္အကိုင္မ်ား	ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္	
စီးပြားေရး	ႏွင့္	ဘ႑ာေရးက႑	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ	ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္	လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊	

၁၇။	 ယခုအခါ	 အားေကာင္းသည့္	 စဥ္ဆက္မျပတ္	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကို	 ရရွိရန္အတြက္	 စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ာကို	 ပိုမို	
နက္ရႈိင္းစြာ	 ျပဳုလုပ္ရန္	လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။	ယခုအခ်ိန္အထိ	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	အေျခခံအက်ဆုံးေသာအပိုင္းမ်ားတြင္	
တည့္မတ္လာေအာင္	 မွန္ကန္စြာ	 ဦးတည္စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။	 ယင္းက	 အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို	 ခ်က္ခ်င္း	
လက္ငင္း	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။	ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈမ်ားကို	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္	အဆိုပါလိုေငြျပမႈမ်ားအား	ေလ်ာ့နည္း	
ေအာင္	 သီးျခားလြတ္လပ္မႈ	 ပိုရွိသည့္	 ဗဟိုဘဏ္မွ	 ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားက	 ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို	 ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး	
ေငြလဲႏႈန္းကို	 တည္ၿငိမ္ေစပါသည္။	 ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္	 ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကဲ့သို႔ေသာ	 က႑မ်ားအား	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊	
အထူးသျဖင့္	ႏိုင္ငံျခားမွ	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္	ကုန္သြယ္ေရး	ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား	ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔သည္	
ကုန္သြယ္ေရး	လုိေငြျပမႈကို	ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ၿပီး	အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ	တိုးပြားလာကာ	အမ်ိဳးအစား	ပိုမိုမ်ားျပားစုံလင္ေသာ	
ကုန္ပစၥည္းႏွင့္	 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား	 ပိုမိုသက္သာေသာ	 ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္	 ရရွိေအာင္	 ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။	 သို႔ေသာ္	
ေရရွည္တြင္	စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	စဥ္ဆက္မျပတ္	ဆက္လက္	ရရွိသြားေစရန္အတြက္	အဆိုပါအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို	
ပိုမိုခိုင္မာေအာင္	တည္ေဆာက္ကာ	ထိုအုတ္ျမစ္မ်ားေပၚတြင္	အားျပဳ၍	ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔	လိုမည္ျဖစ္သည္။	
အေျခခံအေဆာက္အအုံပံ့ပိုးမႈႏွင့္	 ထိေရာက္ေသာေစ်းကြက္မ်ားအတြက္	 ဒုတိယမ်ိဳးဆက္	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္	
ပိုမိုခက္ခဲပါလိမ့္မည္။	သို႔ေသာ္	ရရွိမည့္	အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာလည္း	ပို၍	ေရရွည္ခံႏိုင္ပါသည္။	ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို	
ဥပမာျပရလွ်င္	လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားအား	ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို	ကာမိႏိုင္သည္အထိ	တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည့္	တစ္ခ်ိန္	
တည္းတြင္	ဝင္ေငြနည္းေသာ	လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳသူမ်ားကိုလည္း	ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊	ဘဏ္လုပ္ငန္း၊	အာမခံႏွင့္	
လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရးက႑မ်ားတြင္	 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား	 စနစ္တက်	 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေစ	
ျခင္းႏွင့္	 ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား	 ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္မႈအား	 တျဖည္းျဖည္းခ်င္း	 ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔	 ျဖစ္ပါသည္။	 အဆိုပါ	
ျပဳျပင္	ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္	ပုဂၢလိက	က႑အား	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း	ရွိေအာင္	အားေပးျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္	ျပည္သူမ်ားအား	
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ	 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊	 ေစ်းကြက္မ်ားျဖင့္	 ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအလာကို	 ျမႇင့္	
တင္ေပးပါလိမ့္မည္။	

လမ္းေၾကာင္း	 ၂	 -	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္	သာယာဝေျပာမႈကို	 ခြဲျဖန႔္မွ်ေဝေပးရန္အတြက္	အားလုံး	
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ	အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	အားလုံးအတြက္	လူသားအရင္းအႏွီးမ်ားကို	စုေဆာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း	

၁၈။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	 ၿငိမ္းခ်မ္းကို	 အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊	 သာယာဝေျပာမႈမ်ားကို	 ခြဲျဖန႔္မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္	 ဆင္းရဲမႈကို	
ေလွ်ာ့ခ်ရန္	 အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ	 အျပည့္အဝအသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္	 အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈရရွိေရးကို	 ပိုမိုအေလးထား	
ေဆာင္ရြက္ဖို႔	လိုေနၿပီျဖစ္သည္။	အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွ	ရရွိလာသည့္	အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား	ေနရာအႏွံ႔သို႔၊	ဝင္ေငြအုပ္စု	
အားလုံးထံသို႔	 ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာမွ်ေဝေပးျခင္းသည္	 ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္	 အဓိကအခ်က္ျဖစ္႐ုံသာမက	 ၿငိမ္းခ်မ္း	
ေရးႏွင့္	 စဥ္ဆက္မျပတ္	 ဆက္လက္ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မႈ	 အလားအလာမ်ားကို	 တိုးပြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။	 အာဟာရ	
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္	 ပုညႇက္မႈ	 အရပ္ပုမႈ	 ၂၉	 ရာခိုင္ႏႈန္း၊	 အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္း	 ၇၁	 ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	 လူဦးေရ	 ၃၀	
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အတြက္	 အေျခခံ	 ေသာက္သုံးေရ	 တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး	 ရရွိႏိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ား၏	 အက်ိဳးဆက္မ်ားကို	 ေရွ႕လာ	

vi



မည့္ႏွစ္မ်ားတြင္	 ခံစားရဦးမည္ျဖစ္ရာ	 ယင္းသည္	 လူသားအရင္းအႏွီး၏	 အျပည့္အဝထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို	 အကန႔္	
အသတ္	ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။	ေနရာေဒသႏွင့္ကိုယ္ပိုင္	သတ္မွတ္ခ်က္လကၡဏာမ်ားကို	အေၾကာင္းျပဳကာ	လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္	
အရည္အေသြး	 ျပည့္ေသာ	 အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္	 လူမႈဘဝဖူလုံမႈမ်ားကို	 လက္လွမ္းမီရရွိမႈတြင္	 တန္းတူညီမွ်	
မရွိျခင္းမ်ားက	 ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို	 ပိုမိုဆိုးရြားေစမည္ျဖစ္ၿပီး	 ယင္းသည္	 ရံဖန္ရံခါတြင္	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျဖစ္	
အသြင္ေျပာင္းသြားပါသည္။	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္	အရွိန္တန႔္သြားမႈႏွင့္	ရခိုင္ျပည္နယ္	အၾကပ္အတည္းကို	ႀကဳံေတြ ႔ေန	
ရခ်ိန္တြင္	အဆိုပါ	ကြာဟခ်က္မ်ားကို	ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္	 ပို၍ပင္	အေရးႀကီးေနပါသည္။	 ႏိုင္ငံ၏	 မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို	
ပိုမို	ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ	အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊	ဗဟိုႏွင့္	ျပည္နယ္မ်ား/	တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား	လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္	တာဝန္	
မ်ားကို	ဘက္ညီမွ်တေစမည့္	ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊	ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားတြင္	အစိုးရ	မဟုတ္ေသာ	ဝန္ေဆာင္	
မႈေပးသူမ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္	 ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို	 အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။	
ထို႔ျပင္	 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	 ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္	 ေဒသအလိုက္	 ကြဲျပားျခားနားသည့္	 လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	 ထိေရာက္စြာ	
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္လည္း	 လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။	 ဤနည္းျဖင့္	 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြက္	 ရရွိထားသည့္	
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို	 ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္သည့္	 တင္းမာမႈမ်ားကို	 ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္	 ျဖစ္ၿပီး	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	
အားေပးကာ	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏	 ယုံၾကည္မႈကို	 တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။	 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္	 တိုင္းရင္းသား	 ႏွင့္	
ဘာသာေရး	လူနည္းစုမ်ားအား	 ေပါင္းစည္း	ထည့္သြင္းေရးတြင္	တရားဝင္	 (formal)	 ႏွင့္	အလြတ္သေဘာ	 (informal)	
တည္ရွိေနေသာ	အဟန႔္အတားမ်ားကို	 ဖယ္ရွားေပးရန္လည္း	လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။	 ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ	ဝန္ေဆာင္မႈ	
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္	 စနစ္မ်ားအတြက္	 ထိေရာက္၍	 သာတူညီမွ်ေသာ	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	 ျပဳလုပ္ျခင္းသည္	 ပိုမိုခိုင္မာ	
ေတာင့္တင္းေသာ	လူသားအရင္းအႏွီးကို	ရရွိေစမည္	 ျဖစ္ၿပီးလာမည့္	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း	ပိုမိုျမင့္မားေသာ	ကုန္ထုတ္	
စြမ္းအားႏွင့္အတူ	စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို	ရရွိေစမည္	ျဖစ္ပါသည္။	

လမ္းေၾကာင္း	၃	-	သဘာဝမွ	ေပးအပ္ထားေသာ	အဖိုးတန္အရင္းအျမစ္မ်ား	ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္	
လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္	ေရရွည္သာယာဝေျပာေရးအတြက္	ေဘးဒဏ္ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း	တည္ေဆာက္ျခင္း	

၁၉။	 ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ	 ေရရွည္တည္တံ့မႈ	 ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္	 ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္	 ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားအား	 စီမံခန႔္ခြဲ	
ျခင္းတို႔သည္	 ေရရွည္တည္တံ့၍	 အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ	 ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	 ရရွိေရးအတြက္	 အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ 
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တိုးတက္လာေစရန္၊	 အားေကာင္း	 ခိုင္မာေသာ	 ပုဂၢလိက	 စီးပြားေရး	 က႑တစ္ရပ္	 ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ရန္၊	 ျပည္သူ႔ေရးရာ	
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား	 ထိေရာက္စြာ	 ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္	 သဘာဝအရင္အျမစ္မ်ားအား	 ထိေရာက္စြာ	 စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္	
အနာဂတ္အား	ဦးတည္ထားသည့္	မူ၀ါဒမ်ား	ေရးဆြဲခ်မွတ္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္		ဗဟိုႏွင့္	ေဒသႏၲရ	အဆင့္	
ႏွစ္ဆင့္စလုံး၏	 ေဆာင္႐ြက္ပုံ	 နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္	 ဌာနတြင္း	 စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားအား	 ေခတ္မီေစရန္	 ပံ့ပိုးေပးရမည္။	
ကိုယ္စားျပဳမႈ၊	 ထိေရာက္မႈႏွင့္	 စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈ	 ပိုရွိေသာ	အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ/အစိုးရ	က႑တစ္ရပ္	 ေပၚထြန္း	
လာေရးသည္	 လက္တစ္ကမ္းတြင္	 ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	 ႏိုင္ငံေတာ္	 စီးပြားေရးရာ	 ေပါင္းစပ္	
ညႇိႏႈိင္းေရး	 ေကာ္မတီ	 (National	 Economic	 Coordination	 Committee)	 အား	 လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္	 စြမ္းေဆာင္ရည္	
ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊	 ေခတ္မီျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံ	 ခန႔္ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုကို	 ထူေထာင္ရန္၊	 အခ်က္အလက္	 ျပဳစုထုတ္ျပန္မႈႏွင့္	
သက္ေသအေထာက္အထား	 အေျခခံေသာ	 မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားကို	 တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္	 လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတို႔တြင္	အခက္အခဲမ်ားအား	ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္	ဒစ္ဂ်စ္တယ္	
နည္းလမ္းမ်ား၏	အလားအလာကုိ	ေဖာ္ထုတ္	အသုံးျပဳရန္တို႔အတြက္	လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို	လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ရာ	ထို	
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္	အေျချပဳကာ	ေရွ႕ဆက္တိုးတက္ေအာင္	ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္	ျဖစ္ပါသည္။	

ဇယား	၀-၁။ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည့္	လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား	ဦးစားေပးမူဝါဒနယ္ပယ္မ်ား၊	အဓိကက်ေသာ	မူဝါဒလုပ္ေဆာင္	
ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ	အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္	

လမ္းေၾကာင္း
တိုးတက္ေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ရမည့္	
မူဝါဒ	နယ္ပယ္

မူဝါဒ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	
၁

မူဝါဒ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	
၂

မူဝါဒ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	
၃

မူ၀ါဒ	
ဦးစား	
ေပးမႈ

၁။	စဥ္ဆက္မျပတ္	
ေသာ	ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈရရွိ	
ရန္ႏွင့္	အလုပ္	
အကိုင္မ်ား	
ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္	
အတြက္	
စီးပြားေရးႏွင့္	
ဘ႑ာေရးက႑	
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို	
အားေကာင္းေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

၁-၁။	ဘ႑ာေရး	ဟန္	
ခ်က္ညီမႈႏွင့္	ေမခ႐ို	
စီးပြားေရး	တည္ၿငိမ္မႈကို	
ထိန္းသိမ္းျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏	အခြန္	
ဘ႑ာ	တိုးပြားေအာင္	
ေဆာင္ရြက္ရန္၊	

အသုံးစရိတ္မ်ား	တိုးျမႇင့္	
သုံးစြဲျခင္းႏွင့္	ပိုမို	
ထိေရာက္စြာ	သုံးစြဲရန္၊

ေမခ႐ိုေငြေရးေၾကးေရး	
ဆိုင္ရာ	ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္	
ေျခမ်ားကို	စီမံကိုင္တြယ္	
ရန္၊

အေရးႀကီး

၁-၂။	သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း	
မြန္ေသာ၊	ထိေရာက္	
ေသာ၊	အားလုံးပါဝင္	
ႏိုင္ေသာ	ဘ႑ာေရး	
စနစ္တစ္ခု	တည္	
ေထာင္ျခင္း၊

ဘ႑ာေရး	တည္ၿငိမ္မႈကို	
ထိန္းသိမ္းရန္၊	

ေငြေရးေၾကးေရး	
လက္လွမ္းမီမႈ	ရရွိေအာင္	
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

ေငြေရးေၾကးေရး	
ေစ်းကြက္အား	တိုးခ်ဲ႕ရန္၊	

အလယ္	
အလတ္

၁-၃။	စီးပြားေရးလုပ္ငန္း	
မ်ား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၊	
လည္ပတ္ႏိုင္ေစမည့္	
အေျခအေနမ်ားကို	
ပိုမိုဖန္တီးပံ့ပိုးေပးျခင္း၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	မူဝါဒမ်ား	
ႏွင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုး	
ျမႇင့္ေရးတို႔၏	အစပ္	
အဟပ္မိမႈ	အားေကာင္း	
ေအာင္	ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္	
မ်ားႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊	
ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္	
မႈမ်ား	တိုးတက္ေအာင္	
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ပုဂၢလိကက႑	ဖြံ ႔ၿဖိဳး	
တိုးတက္ေအာင္	
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္	
အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈကို	
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊

အလယ္	
အလတ္

၁-၄။	အေျခခံအေဆာက္	
အအုံႏွင့္	နည္းပညာ	
ကြာဟခ်က္မ်ားကို	
ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊	

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး	
ကြန္ရက္မ်ား	တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္	
တိုးတက္ေကာင္းမြန္	
ေအာင္လုပ္ရန္၊

၂၀၃၀	ျပည့္ႏွစ္တြင္	
ျမန္မာ	ျပည္သူမ်ား	
အားလုံး	အရည္အေသြး	
ရွိေသာ	လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္	
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	ရရွိ	
ေစေရး	အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္	
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

အလုပ္အကိုင္မ်ား	
အတြက္ႏွင့္	စတုတၳ	
စက္မႈေတာ္လွန္ေရး	
အတြက္	ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္	
ႏိုင္ေရး	ဒစ္ဂ်စ္တယ္	
စီးပြားေရး	ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကို	
အားေပးပံ့ပိုးရန္၊

အေရးႀကီး

၁-၅။	ေက်းလက္ေဒသ	
မ်ားတြင္	ဝင္ေငြဖန္တီးမႈ	
အခြင့္	အလမ္းမ်ားႏွင့္	
လက္လွမ္းမီမႈမ်ား	
တိုးပြားလာေအာင္	
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊	

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္	
ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး	
ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္မႈတို႔	
တိုးတက္လာေအာင္	
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို	
အားေပး	
ျမႇင့္တင္ရန္၊	

အရင္းအျမစ္မ်ားအား	
ေက်းလက္ေနျပည္သူ	
မ်ား၏	လိုအပ္ခ်က္	
မ်ားႏွင့္	ကိုက္ညီေအာင္	
ညႇိႏႈိင္းပံ့ပိုးရန္၊

အေရးႀကီး
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လမ္းေၾကာင္း
တိုးတက္ေအာင္	
လုပ္ေဆာင္ရမည့္	
မူဝါဒ	နယ္ပယ္

မူဝါဒ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	
၁

မူဝါဒ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	
၂

မူဝါဒ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္	
၃

မူ၀ါဒ	
ဦးစား	
ေပးမႈ

၂။	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္	
ႏွင့္	သာယာဝေျပာ	
မႈကို	ခြဲျဖန႔္မွ်ေဝေပး	
ရန္အတြက္	အား	
လုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ	
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	
အားလုံးအတြက္	
လူသားအရင္းအႏွီး	
မ်ားကို	စုေဆာင္း	
တည္ေဆာက္ျခင္း	

၂-၁။	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊လူမႈ	
ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီး	ေပါင္းစပ္	
မႈႏွင့္	အားလုံး	ပါဝင္ႏိုင္မႈ	
ပိုရွိေသာ	အဖြဲ ႔အစည္း	
မ်ားကို	အားေပးျမႇင့္	
တင္ျခင္း၊

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏	
အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္	
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈတို႔	ျမင့္	
မားလာေအာင္	ေဆာင္	
ရြက္ရန္	(ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ	
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္	
အပါအဝင္)	

ေရရွည္ရွင္သန္ရပ္တည္	
ႏိုင္ေရး	နည္းလမ္းမ်ား	
အတြက္	လူမႈကြၽမ္းဝင္	
ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈႏွင့္	
လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းအတြင္း	
ေပါင္းစည္း	ပါဝင္ေစျခင္း	
မ်ားကို	အားေပးျမႇင့္တင္	
ရန္၊	(ရခိုင္တြင္	
အပါအဝင္)

NCA	ေအာက္ရွိ	အမ်ိဳး	
သားၿငိမ္းခ်မ္းေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္အား	
ျပန္လည္အားသစ္	
ေလာင္း	ေဆာင္ရြက္ရန္၊

အေရး	
အႀကီးဆုံး

၂-၂။	ျပည္သူမ်ားအား	
က်န္းမာစြာ	ေနထိုင္	
ႏိုင္ေရးအတြက္	
အရည္အေသြးမီ	
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္	
ေဘးအႏၲရာယ္မွ	
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္	
ေပးျခင္းတို႔အား	
သာတူညီမွ်	ေဆာင္	
ရြက္ေပးရန္စနစ္မ်ား	
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