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ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (NES) ၂၀၂၀-၂၀၂၅ 

ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ 

ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး လျင်ြမန်စွာ အသွင်ကူးေြပာင်းလာမအတွင်း အာရှနှင့်  နိုင်ငံတကာတငွ်  ကုန်သွယ်မ 
နှင့်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမပုံစံများ  ေြပာင်းလဲလာမေကာင့်   အမျ ိုးသားပ့ုိကုန်မဟာဗျူဟာကုိ လက်ရိှအေြခအေနနှင့် 
ကိုက်ညီေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်  ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  ေဖာ်ေဆာင်မမြပုရေသးေသာကုန်သွယ်မနှင့်  ရင်းနှီး 
ြမှုပ်နံှမ  ဖံွ့ဖိုးတုိးတက်ေရး  အလားအလာများကုိ  အသံုးချ၍    ပိ့ုကုန်ဖွံ့ဖို းေရး  ေရရှည်တည်တ့ံေအာင ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ေရးဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မများတွင်  လက်ရိှေတွ့ြမင်ေနရမများနှင့်  မက်ခရုိစီးပွားေရးနှင့် 
ကုန်သွယ်မ ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ ြမန်မာပုိ့ကုနတ်င်ပုိမတွင် ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရန် အေရးကီးသည့် 
လက်ရှိနှင့် ထပ်မံေပါေပါက်လာနုိင်သည့် အခက်အခဲများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

•  တန်ဖိုးြမှင့်ထုတ်ကုန်များ  အမျ ိုးအစားစုံလင်စွာထုတ်လုပ်  တင်ပို့ြခင်းနှင့်  ေဈးကွက်အေြခြပု 
စုိက်ပျ ိုးေရးနှင့်  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်  သဘာဝသယံဇာတများအေပါ 
အေြခခံသည့်  လုပ်ငန်းများနှင့်  တန်ဖိုးနိမ့်ထုတ်ကုန်များ  အေပါတွင်သာ  အလွန်အကမံှခီို 
ေနြခင်းထက် ပိုကုန်ကများကုိ ြပန်လည်ချနိ်ညှိရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်သည။် 

•  ကုန်စည်တင်ပို့မတွင်  ကုန်ထုတ်လပု်ငန်းမှ  အမယ်များကုိ  တိုးြမှင့်တင်ပ့ုိြခင်းနှင့်  နည်းပညာ 
ဆန်းသစ်ပီး  တန်ဖိုးြမင့်  ကုန်စည်များကို  တိုးတက်ထုတ်လုပ်လာနိုင်မည်ဆိုပါက  ြပည်တွင်း 
လုပ်ငန်းများကို  ေဒသတွင်းနှင့်  ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်  (value  chain)  များအတွင်း  ဝငေ်ရာက ်
ေပါင်းစည်းေစနိုင်မည်ြဖစ်၍  ပိုကုန်လုပ်ငန်းမှဝင်ေငွ  တိုးတက်ရရှိပီး  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 
များလည်း တိုးတက်များြပားလာမည် ြဖစ်သည်။  

•  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်  နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မများသည်  အထးူသြဖင့်  အလယ်အလတ်အဆင့် 
နည်းပညာ အသုံးြပုထုတ်ကုန်များကုိ ဦးတည်သည့် ကုန်ထတ်ုလုပ်မကကုိ ြမှင့်တင်ရန်အတွက် 
လိုအပ်လျက်သည်။  

•  ကုန်စည်တင်ပုိမတွင်  ေဒသတွင်းနိုင်ငံများအေပါတွင်သာ  အားထားေနရေသးသည့်အတွက် 
ေဈးကွက်ချဲ့ ထွင်မကိ ုတိုးတက်ခိုင်မာေအာင် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

•  ပိုကုန်ဦးေဆာင်သည့်ဖွံ့ ဖို းတိုးတက်မနှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံ  တိုငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ်များ၏  ဖွံ့ ဖို း 
တိုးတက်ေရးကုိ  ကူညီေထာက်ပံ့ေပးရန်အတွက်  ေပါထွန်းစပို့ကုန်ဦးစားေပးကများအတွက် 
FDI များ ရရှိရနလုိ်အပသ်ည်။  

•  ပိုကုန်တင်ပိုမထက်  တင်သွင်းမများေနြခင်းေကာင့်  ကုန်သွယ်မ  လိုေငွြပမများြပားလာြခင်းကို 
ေလာ့ချရန် အေရးကီးသည်။  

•  ြမန်မာနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မအများဆုံးြပုရာနယ်ပယ်၏ ဗဟုိချက်တွင ်တည်ရိှေန၍ ၎ငး်၏ 
မဟာဗျူဟာကျေသာတည်ေနရာေကာင့်  အကျ ိုးေကျးဇူးရရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပီး  ကုန်စည်  ေထာက်ပံ့ 
ပိုေဆာင်ေရး  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကုိ  တိးုတက်ေအာင်ြပုလုပ်ြခင်းမှတဆင့်  ပိုကုန်ဖွံ့ ဖိုး 
တိုးတက်ေရးကုိ ကူညီေထာက်ပံ့ေပးနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 
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ပ့ုိကနုဖံွ့်ဖိုးတုိးတက်ေရးအတွက ်ေမာ်မှနး်ချက်
“ထွနး်သစစ်ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ပို့ကုန်ဦးေဆာင်သည့် စဉ်ဆကမ်ြပတ်တိုးတက်မနှင့် ကယ်ဝမဆီသ့ုိ”

မဟာဗျူဟာ ဦးတည်ချက် (၃) ရပ်၏ လမ်းန်မ

ဦးစားေပးက (၆) ခ ု
 

ပို့ကုန်ကများအားလုံးအတွက် စးီပွားေရးပတ်ဝနး်ကျင်ေကာင်းမွန်ေစရန် အေထာကအ်ကြူပုက (၄) ခု

NES ၂၀၁၅-၂၀၁၉ မှ ဆက်လက်အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့် ကများ

လုပ်သာကုိင်သာရိှေသာ အဖဲွ့အစညး်နှင့်  စည်းမျဉ်း 
မူေဘာင်များဆုိငရ်ာ  ပတဝ်န်းကျငေ်ကာငး်  တစ်ခ ု
ေဖာ်ေဆာငရ်န်။

ထတုလု်ပ်မ  စွမ်းေဆာငရ်ည်များ  တိုးချဲ့ ြခငး်နှင့် 
တန်ဖုိးြမငှ့်ပ့ုိကုန်များတိုးတက်ေစရန်။

ပ့ုိကုန်အမယ်စုံ တင်ပ့ုိနိုင်ေရး တီထွင်ဆန်းသစ်ြခငး်
နှင့် စွန့်ဦးတထွီငြ်ခငး်တိ့ုကုိ တိုးြမှင့်ေဆာငရွ်က်ရန်။

စက်မနှင့်လပ်စစ်
ပစည်းက

အထည်အလိပ်နှင့် 
အဝတ်အထည်က

သစေ်တာထကွ်
ပစည်းက

လယ်ယာထွက်ပစည်း
အေြခခံ စားေသာက်ကနု်
ထုတ်လုပ်ြခင်းက

ေရထကွက်နု်
လုပ်ငန်းက

ဒစဂ်ျစတ်ယ်ထုတ်
ကနု်များနှင့် 

ဝနေ်ဆာငမ်က

ေရာ်ဘာလပ်ု
ငန်းက

ဆန်စပါး
က

ပဲမျ ို းစံုနငှ့်ဆီ
ထက်ွသီးနံှက

ခရးီသွားလုပ်
ငန်းက

ဘာေရးဝန်
ေဆာင်မများ 

ရရှိနိုင်ေရးက

ေထာက်ပံ့ပို့ေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မက
အရညအ်ေသွးစမံီခန့် ခဲွမက

ကုနသ်ွယ်မ သတင်းအချက်အလက် ဝန် ေဆာင်မက

တီထွင်ဆန်းသစမ်နှင့် စန်ွ့ဦးတီထွင်ေဆာင်ရွကြ်ခင်းက

သစ်သီးဝလနံင့်ှ 
ဟငး်သီးဟငး်
ရွကက်

ေကျာက်မျက်နငှ် ့
လက်ဝတ်

ရတနာက

လက်မအနု
ပညာပစည်း

က

•  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်များသည်  ပိုကုန်ဖွံ့ ဖိုးတိုးတက်ေရး  တည်ငိမ်စွာတိုးတက် 
လာေစရန်  အထူးသြဖင့်  မက်ခရိုစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  စီမံခန ့်ခွဲေရး၊  ထုတ်လုပ်မစွမ်းရည်များ 
တိုးြမှင့်ေရးနှင့် ပိုကုန်လုပ်ငနး်များ တုိးတက်လာေစရန်အတွက် အေရးကီးသည်။ 

၎င်းတိုကိ ု ရရှိနုိင်ရန်  အမျ ိုးသားပုိကုနမ်ဟာဗျူဟာ  ၂၀၂၀-၂၀၂၅  ေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို  ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ  တွင်စတင်ခဲ့ပီး  အစုိးရနှင့်  ပုဂ္ဂလိကကမှ  ပါဝငပ်တ်သက်သူ  (၁၇၃)  ဦးပါဝင၍် 
ပထမအကိမ်  ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးပွဲကုိ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်  မတ်လ  ၁၅  ရက်ေန့တွင်  ြပုလုပ်ခဲ့ပီး  ြဖစ်ပါသည်။ 
ငါးနှစ်အတွင်းဦးစားေပး  ေဆာင်ရွက်ရန်များကုိ  ထည့်သွင်းေရးဆဲွထားသည့်  မူေဘာင်တစ်ခကုိုရရှိနိုင်ရန်နငှ့် 
ြပညတွ်င်းပုိကုန်က၏ ယှဉ်ပိုင်နုိငမ်များ အားေကာင်းလာေစရန်အတွက် အစုိးရ-ပုဂ္ဂလိက ေဆွးေနွးပွဲများ 
ကျင်းပြပုလုပ်ပီး အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ကုိ ေရးဆဲွသာွးမည်ြဖစ်သည်။ အမျ ိုးသားပုိကုန် 
မဟာဗျူဟာကုိ  စီးပွားေရးနှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ဦးေဆာင်၍  ြပညေ်ထာင်စုြမန်မာနုိင်ငံ 
ကုန်သည်များနှင့်  စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်  (UMFCCI)  မ ှ ပ့ံပိုးေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 
ြမန်မာနိုင်ငံရှိ MSMEs လုပ်ငန်းများအေနနှင့် အများဆံုးအကျ ိုးေကျးဇူးရရှိနိုင်မည်ြဖစ်သည။် 

အမျ ိုးသားပ့ုိကုန်မဟာဗျူဟာ မဟာဗျူဟာေြမာက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ 

အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာ  ၂၀၂၀-၂၀၂၅  က  ပိုကုန်တင်ပိုမ  တိုးတက်ေစရန်အတွက်  အမျ ိုးသား 
အဆင့်နှင့်  ကအဆင့်  အေကာင်အထည်ေဖာ်မများကုိ  ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  ေအာက်ပါမဟာဗျူဟာေြမာက် 
အစီအစဉ်များကုိ အဆိုြပုထားသည် - 
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အမျ ိုးသားပ့ုိကုန်မဟာဗျူဟာ  ၂၀၂၀-၂၀၂၅  တွင်  ဖံွဖိုးတက်တက်မအဆင့်ကဲွြပားသည့်လုပ်ငန်း 
မျ ိုးစုံကို  ပံ့ပိုးေပးေနသည့်  ပို့ကုန်ဖွံ့ ဖို းရနအ်လားအလာရိှေသာ  ဦးစားေပးက  (၆)  ခုကုိထည့်သွင်း 
သွားမည်ြဖစ်သည်။  အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာအတွက်  ကများေရွးချယ်ြခင်း  လုပ်ငန်းစဉ်တွင် 
အေသးစတိေ်လလ့ာဆန်းစစ်ချက်များကုိ  ြပုလုပခ့ဲ်၍  အမျ ိုးအစားစံုလင်စွာနှင့်တန်ဖုိးထပ်ေဆာင်း  တုိးြမှင့် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းမှတဆင့်  ပိုကုန်ဦးေဆာင်သည့်ဖွံ့ ဖို းတုိးတက်မကုိရရိှနိုင်ရန်  ဦးတည်ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည ်
ြဖစ်သည်။ 

အမျ ိုးသားပ့ုိကုန်မဟာဗျူဟာတွင်  ပို့ကုန်ကအားလုံး၏  ယှဉ်ပို င်နိုင်မနှင့်လုပ်ငန်း  ေဆာင်ရွက် 
နိုင်မအေပါ  အကျ ိုးသက်ေရာက်မရှိသည့်  ကုန်သွယ်မအေထာက်အကူြပုက  မဟာဗျူဟာများကုိလညး် 
ထည့်သင်ွးသွားမည်ြဖစ်သည်။ အဆိုပါကများ၏အေထာက်အကူြပုနိုင်သည့် သေဘာသဘာဝအရMSMEs 
လုပ်ငန်းများအတွက်အကျ ိုးေကျးဇူးရရိှေစနုိင်မည့်အြပင်  စီးပွားေရးဝနး်ကျင်တစ်ခုလုံးကိလုည်း  ခုိင်မာလာ 
ေစရန်ပံ့ပိုးေပးနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေရွးချယ်ထားသည့်  ဦးစားေပးကများနှင့်  အေထာက်အကူြပုကများအြပင်  အမျ ိုးသားပို့ကုန် 
မဟာဗျူဟာ၂၀၂၀-၂၀၂၅ တွင်အမျ ိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ၂၀၁၅-၂၀၁၉ မှ ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကများ 
ကို ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်ပံ့ပိုးေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။   

အမျ ိုးသားပ့ုိကုန်မဟာဗျူဟာအေကာင်အထည်ေဖာ်မ 

အမျ ိုးသားပ့ုိကုန်မဟာဗျူဟာ  ေအာင်ြမင်စွာ  အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်ေဆာင်ရွက်ရမည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်များကို  ေရးဆွဲြခင်း၊  လုပ်ငန်းတိုးတက်မအဆင့်ဆင့်ကိုမြပတ်  ေြခရာခံြခင်းနှင့်ြပုြပင်  ေြပာင်းလ ဲ
မများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့တွင်အဓိကသက်ဆိုင်သည့် သူများပါဝင်၍ ေဆာငရွ်က်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဦးစားေပး 
ကများကိုြမန်ဆန်စွာ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊  ထိေရာက်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခငး်နှင့်အစုိးရ-
ပဂု္ဂလိကပံုမန်ှေတွ့ဆုံေဆွးေနွးြခင်းများသည်  အမျ ိုးသားပုိကုန်မဟာဗျူဟာကုိ  ေအာင်ြမင်စွာ  အရိှနြ်မှင့်တင် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက်အဓိကလိုအပ်ေသာအချက်များပင်ြဖစ်သည်။ 

အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာကုိေအာင်ြမင်စွာ  အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရနအ်တွက်  ပုိကုန်ဆိင်ုရာ 
ကိစ္စရပ်များကုိ  ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ခိုင်မာသည့်  အဆင့်ြမင့်အုပ်ချုပ်မ  ယန္တရားတစ်ရပ်အြပင် 
လုပ်ငန်းအဆင့်ေဆွးေနွးပွဲများမှတဆင့်  ထိေရာက်သည့်  ညှိနင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်မည့်  လုပ်ငန်စဉ် 
များနှင်အ့တူပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာပို့ကုန်ဖွံ့ ဖိုးတိုးတက်ေရးမူေဘာင်တစ်ရပပ်ါဝင်သင့်ပါသည်။ 

ပိုကုန်ဖွံ့ဖိုးတုိးတက်ေရးမူေဘာင်ကို  ခိုင်မာေစမည့်ေနာက်ထပ်အေရးကီးသည့်အဆင့်တစ်ဆင့်မှာ 
အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာ  အေကာင်အထည်ေဖာ်မတွင်  ထိေရာက်စွာစီစဉ်  ညိှနင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 
ေပးနိုင်ရန်အမျ ိုးသားပုိကုန်မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမယူနစ်  (NES  Management  Unit)  ကုိထားရှိြခင်း 
ပင်ြဖစ်သည်။  အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာ  စီမံခန့်ခွဲမယူနစ်သည်  အမျ ိုးသားပိုကုန်မဟာဗျူဟာ 
လုပ်ငန်းစဉ်များကိုေြခရာခံြခင်း၊  အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းနှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည့်  လပ်ုငန်းစဉ်များအား  စီစဉေ်ရးဆဲွ 
ြခင်းများအတွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ 

 

 

 


