အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာ (National Export Strategy-NES)
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနမအေြခအေနများ
၁။

အမျုးသားအဆင်
ိ
့ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (National Export Strategy - NES) ေရးဆွဲ

အေကာင်အထည်ေဖါေရးလုပင
် န်းစီမခ
ံ ျက်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အေစာပိင
ု း် ကာလကပင် ဂျာမဏီ နိုင်ငံ
GIZ ၏ အေထာက်အပံ့နှင့်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မစင်တာ (International Trade Center ITC) ၏ နည်းပညာအကူအညီတို့ြဖင့် စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။

ပိက
့ု န
ု ယ
် ဉ
ှ ် ပိုင်နင
ုိ စ
် မ
ွ း် နှင့်ဖွံ့ဖိုးတိုးတက်မကို

ဦးတည်၍

NES

အားေရးဆွဲအေကာင်

အထည် ေဖာ်ရာတွင် အကိုညှိနင်းေဆွးေနွးြခင်း (Pre-Engagement Phase)၊ အေသး စိတ်
ညှိနင်းြခင်း (Inception Phase)၊ မဟာဗျူဟာဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း (Design Phase) နှင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ြခင်း (Implementation Management Phase) အဆင့် ၄ ဆင့်တို့ချမှတ်၍
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ေသာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲ (၃) ကိမ်ကျင်း
ပခဲ့ပီး အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန် မဟာဗျူဟာအတွက် ေမာ်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်များ ရရှိေရး၊ ဦးစား
ေပးအေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် ကများေရွးချယ်ေရး၊ ကအလိက
ု ် ေမာ်မန
ှ း် ချက်၊ ဦးတည်
ချက်များနှင့် အေသးစိတ်လုပ်ငန်းစီမံချက် များေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၃။

NES

အတွက်

ေရွးချယ်ထားေသာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့်

ဦးစားေပး

ကများ မှာ ေအာက်ပါအတိင
ု း် ြဖစ်ပါသည်(က)

ဦးစားေပးကများ (ကုန်စည်) (Priority Sector-Goods) (၅) မျုးိ
(၁) ဆန်စပါး
(၂) ပဲမျုးစု
ိ ံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံ
(၃) ေရထွက်ကုန်လုပ်ငန်း
(၄) အထည်အလိပန
် င
ှ ့် အဝတ်အထည်
(၅) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်း

(ခ)

ဦးစားေပးကများ (ဝန်ေဆာင်မ) (Priority Sector-Services) (၁) မျုးိ
ခရီးသွားလုပ်ငန်း

(ဂ)

ဖွ့ံ ဖိုးရန်အလားအလာရှသ
ိ ည်က
့  (Emerging Sector) (၁) မျုးိ
(၁) ေရာ်ဘာလုပ်ငန်း

(ဃ)

ဦးစားေပးကများကိုအေထာက်အကူြပုဝန်ေဆာင်မကများ

(Cross-Sector)

(၄) မျုးိ
(၁) ဘာေရးဝန်ေဆာင်မများရရှိနိုင်ေရး
(၂) ကုန်သွယ်မသတင်းအချက်အလက်ဝန်ေဆာင်မ
(၃) အရည်အေသွးစီမံခန့်ခွဲမ
(၄) ကုန်သွယ်မလျင်ြမန်ေချာေမွ့ေစေရးနှင့်ေထာက်ပံ့ပို့ေဆာင်ေရး
၄။

ဦးစားေပးကတစ်ခုြခင်းအတွက်

မဟာဗျူဟာေရးဆွဲခဲ့ရာတွင်

ထုတ်လုပ်ေရာင်း

ချမပင
ုိ း် (Supply Side)၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်း (Business environment)၊
ေစျးကွက်ဝင် ေရာက်မပိုင်း(Market entry) တို့တွင် ေတွ့ ကုံရေသာ စိန်ေခါမအခက်အခဲများကို
ေလ့လာဆန်းစစ်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည့် အေသးစိတ်လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ချမှတ်
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာ၏

ေရွးချယ်ထားေသာဦးစားေပး

က

အလိက
ု ် ဒီဇင
ုိ း် ေရးဆွြဲ ခင်းလုပ်ငန်းများ ပီးစီးပီြဖစ်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်က
့ ာလ ကို
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ၅ နှစ်ကာလ သတ်မှတ်လျာထားပါသည်။
၅။

အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း

စတင်သည့်

အခမ်း အနားကို ၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငံေတာ်ဒုတိယသမ္မတ-၂ မှ တက်
ေရာက်ချးြမှ
ီ င့်၍

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာနတွင်

ကျင်းပြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်းတွင် ြမန်မာ့ကုန်သွယ်မဖွံ့ဖိုးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ
ပထမအကိမ် အစည်းအေဝးကို ကျင်းပခဲ့ပီး ဒုတယ
ိ အကိမအ
် စည်းအေဝးကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊
စက်တင်ဘာလတွင်လည်းေကာင်း၊

တတိယအကိမ်အစည်းအေဝးကို

၂၀၁၆

ခုနှစ်၊

ေအာက်တဘ
ုိ ာလတွငလ
် ည်းေကာင်း ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
၆။

အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာအရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပီးနှင့် ေဆာင်ရွက်

လက် ရှိသည့် စီမံကိန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- ကယားြပည်နယ်အေြခြပုအားလုံးပါဝင်ေသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို နယ်သာလန်
နိုင်ငံ CBI ၏အေထာက်အပံန
့ င
ှ ့် ITC ၏ နည်းပညာအကူအညီကို ရယူကာ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊
စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ ကယားြပည်နယ်အား ဦးတည်၍
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖိုးတိုးတက်ေရးကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- ဆီထွက်သီးနှံက

ပို့ကုန်ဝင်ေငွတိုးြမှင့်ေရး

စီမံကိန်းအတွက်

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်

ေရးအဖွ့ဲ (WTO) ၏ စံချန်ိ စည
ံ န
 း် နှင့် ကုနသ
် ယ
ွ မ
် ဖ
 ့ံွ ဖိုးတိးု တက်ေချာေမွ့ေစေရးအဖွဲ့

(Standard and Trade Development Facility-STDF) မှ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မြဖင့်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ (၃) နှစ်
စီမံကိန်းကို အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- ကယားြပည်နယ်

အေြခြပုခရီးသွားလုပ်ငန်း

NTFIII

စီမံကိန်းေအာင်ြမင်စွာ

ေဆာင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပီး ဆက်လက်၍ CBI မှ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မြဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ
စတင်၍ NTF IV စီမံကိန်းအသစ်ကို ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အလားအလာရှိသည့်ေဒသ
တစ်ခုတွင် ဟိုတယ်/ခရီး ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပူးေပါင်း၍ (၃)နှစ် စီမံကိန်းကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိသည်။
-ကုန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ မ အစီ အစဉ် (Trade and Investment Programme -TIP)
ကိုေရွးချယ်ထားသည့်တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်များ

(မန္တေလး၊

ဧရာဝတီ၊

ပဲခူး၊

စစ်ကိုင်း၊ တနသင်္ာရီ၊ မွန်နှင့် ကယား ြပည်နယ်) တို့တွင် UK နိုင်ငံ DFID ၏ရန်ပုံ
ေငွေထာက်ပံ့မနှငI့် TC
၃နှစစ
် မ
ီ က
ံ န
ိ း်

၏နည်းပညာအကူ

အညီြဖင့်၂၀၁၈ခုနှစ်မှ

၂၀၂၁ခုနှစ်အထိ

အြဖစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည်ြဖစ်သည်။

စီမက
ံ ိန်း

တန်ဘိုး မှာစတာလင်ေပါင်၄သန်းြဖစ်ပါသည်။
- ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအစိုးရ၊Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
၏ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မြဖင့်ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ဆင်းရဲမေလျာ့ချေရး၊အလုပ်အကိုင်ဖန်တီး
ေပးေရးနှင့်ြမန်မာ့

SMEs

လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖိုးတိုးတက်ေစေရးတို့အတွက်

ကွင်းဆက်တစ်ခုေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍

Trade

Sector

တန်ဖိုး

Development

Programme: Upgrading Horticulture Capacity and Responsible Tourism to
Develop Business Linkages
လုပ်ငန်းဖွံ့ဖိုးတိုးတက်မတွင်

စီမံကိန်းကိုဥယျာဉ် ခံစိုက်ပျုးြခင်
ိ
းနှင့် ခရီးသွား
အလားအလာအရှိဆုံးေဒသြဖစ်ေသာရှမ်းြပည်နယ်၊

ေတာင်ကီးမို့ရှိအင်းေလးကန်ေဒသအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
UNOPS,

UNIDO,

ITC,

UNCTAD

နှင့်

ILO

တို့ကစီမံကိန်း

အေကာင်

အထည်ေဖာ်မည့်အဖွဲ့အစည်းများအြဖစ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။စီမံကိန်းတန်ဘိုး
မှာ CHF ၄,၈၉၆,၅၁၁ ြဖစ် ပါသည်။
၇။

ဦးစားေပးကများအလိုက် ေမာ်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်များအရ အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းကို

ရန်ပုံေငွရရှိမအေပါအေြခခံ၍

အေကာင်အ ထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ကီးဌာနအလိုက် နိုင်ငံေတာ်ဘတ်ဂျက်၊ ပုဂ္ဂလိက

ကနှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ၊ နိင
ု င
် တ
ံ ကာအကူအညီ စသည့် အစီအစဉ်များြဖင့် ရန်ပုံေငွ
ြဖည့်တင်း၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၈။

အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာ ကအလိုက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်

များကို

အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကကမှ

လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်

ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပီး

ရုံးအဖွဲ့များကိုလည်းဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းများအတွက်

မတီ

ကအလိုက်
ကအလိက
ု ်

အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲများ

ကျင်းပြခင်း၊

နိုင်ငံေတာ် ဘက်ဂျက်တင်ြပေတာင်းခံြခင်း၊ ဖွံ့ဖိုးမမိတ်ဖက်များထံမှ အကူအညီရရှိေရး စီမံ
ကိန်းအဆိုြပုလာများ

ြပင်ဆင်ေဆွးေနွးြခင်းတို့ကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီနှင့်

လုပင
် န်းအဖွ့ဲ များြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။
၉။

အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာ(၂၀၁၅-၂၀၁၉) တွင် ထပ်မံထည့်သွင်း အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် ကသစ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က)

စိက
ု ပ
် ျုးေရးအေြခခံ
ိ
စားေသာက်ကန
ု ထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ြ် ခင်းက(Agro-food
processing )

၁၀။

(ခ)

ေကျာက်မျက်နင
ှ လ
့် က်ဝတ်ရတနာ က (Gems and Jewellery)

(ဂ)

သစ်သီးဝလံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်က(Fruits and Vegetables)

(ဃ)

လက်မအနုပညာပစ္စည်း က (Handicraft)

(င)

ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းက(Digital Economy)

အဆိုပါကများအနက်သစ်သီးဝလံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနှင့်ြမန်မာ့လက်မ အနု

ပညာပစ္စည်းကပို့ကုန် မဟာဗျူဟာေရးဆွဲနိုင်ေရးအတွက် ကုန်သွယ်မဖွံ့ဖိုး တိုးတက်ေရး
နှင့်ြပည်ပပို့ကုန်ြမှင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ(Multi-

Stakeholders)အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲများကို

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ သဂုတ်လနှင့် ေအာက်တိုဘာလများအတွင်း ကျင်းပြပုလုပ်ခဲ့ ပီး သရက်၊ ဖရဲ၊
သခွားေမး၊ လက်ဖက်၊ ကဲေကာ၊ စားသုံးမ၊ အုန်းသီး၊ အာလူး၊ ငှက်ေပျာ၊ ေထာပတ်၊ ပန်းမာလ်၊
ေရှာက် သံပုရာ၊ ဝဥ၊ ချဉ်ေပါင်ဖာလာ၊ နာနတ်၊ ဇီးပန်းသီးနှင့် အြခားသီးနှံ ကများ အတွက်
Vision, Objectives, Supply Side Issues, Business Environment and Market Entry
မူကမ်းများကို

ေရးဆွေ
ဲ ဖာ်ထတ
ု န
် င
ုိ ခ
် သ
့ဲ ည်။

၂၀၁၉

ခုနစ
ှ ၊် စက်တင်ဘာ

၂၅

ရက်ေန့တင
ွ ်

ဖရဲသခွားေမး အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲကျင်းပခဲ့ပီး Vision, Objectives, Supply Side Issues,
Business Environment and Market Entry မူကမ်းများေရးဆွဲေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
၁၁။

သစ်သီး၀လံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကအတွက် DANA Facility မှ ချင်းြပည်နယ်

ေတာင်ပင
ုိ း် နှင့် ရှမး် ြပည်နယ်တင
ွ ် National Avocado Export Strategy နှင့်Standard

Development of Elephant Foot Yam (၃)နှစ်စီမံကိန်းနှစ်ခုကို အေကာင်အထည် ေဖာ်နိုင်
ရန်အတွကက
် ည
ူ ီပပ
့ံ းုိ ေပးလက်ရပ
ိှ ါသည်။
၁၂။

လက်မအနုပညာပစ္စည်းကနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ေအာက်တဘ
ုိ ာ ၂ရက်

နှင့်၃ရက်ေန့များတွင်

အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲကိုလည်းေကာင်း၊

နှင့်၂၀၁၈ခုနှစ်၊သဂုတ်လ၂၁ရက်ေန့များတွင်

၂၀၁၈ခုနစ
ှ ်၊ဇူလိုင်လ၂၃

လက်မအနုပညာပစ္စည်းကတွင်

ရက်
ပါသည့်

ဦးစားေပးအမည်များေရွးချယ်ပီးေနာက် ေရွးချယ်ထားသည့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ အလိုက်
ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊

တင်ပို့မည့်

သစ်ေတာထွကက
် ုန်များအတွက်

ကုန်ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုးကို ေဒါလာ၅၀၀မှ၁၀၀၀ထိတိုးြမှင့်သတ်မှတ်ေရးနှင့် Cash Memo စနစ်
ကို သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှေဆာင်ရွက်ရန်တို့ကို ေဆွးေနွးညှိနင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ဦးစားေပး အစု
အဖွဲ့(၁၀)ခု၏အမည်စာရင်းများကိုလည်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေရွးချယ် သတ်မှတ်နိုင်ခသ
့ဲ ည်(က)

သစ်လက်မအနုပညာပစ္စည်းနှင့်ပန်းပုအစုအဖွဲ့

(ခ)

ဝါး၊ကိမ်၊ေဗဒါအစုအဖွဲ့

(ဂ)

ရိုးရာအသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများအစုအဖွဲ့

(ဃ)

ေငွထည်၊ေကးထည်အစုအဖွဲ့

(င)

တန်ဖိုးနည်းေကျာက်နှင့်ပယင်းအလှဆင်လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့

(စ)

ကနုကမာအစုအဖွ့ဲ

(ဆ)

ယွန်းထည်အစုအဖွဲ့

(ဇ)

ယကန်းထည်၊ေရချည်ထိုးနှင့်ရုပ်ေသးရုပ်အစုအဖွဲ့

(ဈ)

အုန်း၊ထန်းလက်မအနုပညာပစ္စည်းအစုအဖွဲ့

(ည)

ြပန်လည်အသုံးချအလှဆင်ပစ္စည်းအစုအဖွဲ့

၁၃။

အမျုးသားပိ
ိ
ု့ကုန်မဟာဗျူဟာ(၂၀၁၅-၂၀၁၉)ကအလိုက်

လုပ်ငန်းစီမံချက်များ၏

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
ွ 
် င
ုိ မ
် အ
 ရ ပို့ကုန်ဝင်ေငွတိုးတက်မများ အထူးသြဖင့် ဆန်စပါး၊
အထည်အလိပ
် င
ှ အ
် ဝတ်အထည်၊ ေရထွကက
် န
ု ပ
် စ္စညး် ၊ ခရီးသွားလုပင
် န်းကတိတ
့ု ွင် ရရှိခဲ့ပါ
သည်။

ဆက်လက်၍

တင်ပို့ိုင်ေရး

အမျုးသားပိ
ိ
က
့ု န
ု မ
် ဟာဗျူဟာ(၂၀၂၀-၂၀၂၅)ကို

ရည်မှန်းလျက်

စိုက်ပျုးေရးှ
ိ
င့်

ကုန်ထုတ်လုပ်မကများတွင်

ဆန်းသစ်မ
 င
ှ န
့် ည်းပညာြမငတ
့် င်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့ြဖင့်
ေရးကို ဦးတည်ေဆာင်ရွက်သာွ းမည်ြဖစ်သည်။

ပို့ကုန်အမယ်စုံ

ဟန်ချက်ညစ
ီ ာွ ဖွ့ံ ဖိုး

တီထွင်

တိးု တက်ေစ

