


စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
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“တကယ့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နိုင်ငံရေးသရောတေားအေ 
ပြည်သူရတေေဲ့ အကျ ိုးအတေက် ပြည်သူရတေက 
တင်ရပမောက်တဲ့ ပြည်သူရတေေဲ့ အစိုးေပြစ်ရုံနဲ့ 
မပြီးရသးေူး။ အဲ့ဒီအစိုးေဟာ ပြည်သူရတေေဲ့ 
လက်ငင်းစီးြေားရေး အဆင့်အတန်းကို အခေင့်အရေး 
တန်းတူေနိုင်တဲ့ အရပခအထိ ပမေင့်တင်နိုင်ရအာင် 
ရဆာင်ေွက်ရြးမှ တကယ့် ဒီမိုကရေစီအထိ 
တက်လှမ်းနိုင်မယ်” 

ဗိုလ်ချုြ်ရအာင်ဆန်း
မေလ (၁၉) ရက်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဂျူဗလီမော 
တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်မတာ်အတွက် 
ြဏာေပြင်ဆင်ေှုညီလာခံေိန့်ခွန်း





rmwdum

06  | ကိုဗစ်နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲထူရေည့် ပေန်ော့ အနာဂတ်

07  | ေမရရာမော အနာဂတ်အတွက် မေချာမော လုြ်ငန်းလေ်းစဉ်

08  | ပေန်ောနိုင်ငံအတွင်း ဝင်မငွဆိုင်ရာ လက်ရှိအမပခအမနေျား

09  | လူတိုင်းအတွက်ဝင်မငွ

10  | ပေန်ောနိုင်ငံအတွင်း အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လက်ရှိစိန်မခါ်ေှုေျား

11  | လူတိုင်းအတွက် အလုြ်အကိုင်

12  | အရင်းအပေစ် ကျနိ်စာေင့်၍ မနာက်ကျန်ခဲ့ေည့် စီးြွားမရး

13  | လူတိုင်းအတွက် အနာဂတ် (၁) စီးြွားမရးမောင်းနှင်အားေျား

14  | ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွေ်းမလျာ့ကျလာပြီး အကျ ိုးအပေတ်နည်းြါးလာမော ပြည်တွင်းလုြ်ငန်းေျား

15  | လူတိုင်းအတွက် အနာဂတ် (၂) ြုဂ္ဂလိကမောင်းနှင်အားေျား

16  | လူေှုဘဝ နိေ့်ကျလာေှု နှင့် မရရှည်မဂေစနစ် စိန်မခါ်ေှုေျား

17  | လူတိုင်းအတွက် အနာဂတ် (၃) လူေှုမရးမောင်းနှင်အားေျား

18  | အနာဂတ် မြျာက်မနမော ပေန်ောလူငယ်ထု

19  | လူတိုင်းအတွက် အနာဂတ် (၄) လူငယ်မောင်းနှင်အား

20  | ပေို့ေစ်အိေ်ေက်ေှ လှုြ်နိုးထကကမစေည့် ေောရန်ကုန်ဆိုင်ရာေူဝါဒေျား

22  | လူတိုင်းအတွက် ရလဒ်မြါ်မစေည့် ဒီေိုကမရစီလုြ်ငန်းစဉ်

24  | အနာဂတ်အတွက် အေျ ိုးေားရင်ကကားမစ့မရးလုြ်ငန်းစဉ်

26  | လူထုဘဝအဓိက



ပေန်ောနိုင်ငံတွင် ကကုံမတွ့ခဲ့ရေည့် ကြ်မဘးေျားအနက် ကိုဗစ်ေည် အေက်ဆုံးရှုံးေှု နည်းြါးမေးမော်လည်း 

စီးြွားမရးထိခိုက်နစ်နာေှုအရ အကကီးေားဆုံးပြစ်ပြီး ကျြ်သန်း ၉ ထေီလီယံ အထိ ဆုံးရှုံးနိုင်မကကာင်း ေိရှိရေည်။

နိုင်ငံတကာြညာရှင်ေျားအဆိုအရ ကိုဗစ်၏ ေက်မရာက်ေှုေျားအနက် ကျန်းောမရးထိခိုက်ေှုေျားထက်စာလျှင်  

ကာကွယ်ထိန်းချုြ်ေှုမကကာင့် မနာက်ဆက်တွဲ ခံစားရမော ဆုံးရှုံးနစ်နာေှုေျားကား ြိုေိုကကီးေားမလရာ ကိုဗစ်နှင့် 

ယှဉ်တွဲမနထိုင်ရေည့် အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံမတာ် ပြန်လည်ထူရထာင်ရေး အတွက် မကာင်းေွန်မော စီေံခန့်ခွဲေှုဆိုင်ရာ 

ေူဝါဒေျားကို မအာက်ြါအတိုင်း ဦးစားမြးချေှတ် အမကာင်အထည်မြာ်ေွားေည်။

udkApfESifUtwl,SOfwGJ 

xl&rnfU jrefrmUtem*wf

နိုင်ငံစီးြွားမရး၏နှလုံးနှင့် အေက်မေွးမကကာေျားပြစ်မော စက်ေှုဇုန်ေျားနှင့် ကုန်ေွယ်မရး လေ်းမကကာင်းေျား 

မကာင်းေွန်အန္တရာယ်ကင်းစွာ လည်ြတ်နိုင်မရး

တိုင်းမဒေကကီးနှင့် ပြည်နယ်ေျားတွင် အန္တရာယ်ပြစ်နိုင်မချရှိေှုအလိုက် စီးြွားမရးနှင့် မရာဂါထိန်းချုြ်မရးကို 

ချနိ်ညှိစီေံ မဆာင်ရွက်ေွားမရး

ကုစားမရးထက် ပြန်လည်ထူမထာင်မရးကို ဦးစားမြး အမကာင်အထည်မြာ်ေည့် ေောဗျူောချေှတ်မရး

အမထွမထွ ေက်ကရိုစီးြွားမရး မြါ်လစီေျားောေက ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည်ထူမထာင်မရးစီေံကိန်းေျားကို 

ြုဂ္ဂလိက အေင်းအြွဲ့ေျားနှင့်  ညှိနှိုင်းမြါင်းစြ်၍ အပေန် မရးဆွဲမရး

em*pf 
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လုြ်ငန်းလမ်းစဉ် ြါတီဆိုသည်မှာ

ပြည်ေူ့မရှ့မဆာင်ြါတီေည် ေရုြ်လက္ခဏာ (identity) နှင့် နိုင်ငံမရးအယူဝါဒ (ideology) ကို အမပခေခံဘဲ 

လူထုဘဝအတွက် အဓိကပြစ်မစမော အနာဂတ်ြန်းတိုင်ေျားကို လျာထားေတ်ေှတ်ပြီး လက်မတွ့ 

အမကာင်အထည်မြာ်နိုင်ေည့် လုြ်ငန်းလေ်းစဉ်ေျားကို အမပခခံ ြွဲ့စည်းထားေည့် လုြ်ငန်းလေ်းစဉ်ြါတီ (Programmatic 

Party) တစ်ရြ်ပြစ်ရာ ပြန်လည်ထူမထာင်မရး အစီအစဉ်တွင် ပြည်ေူတိုင်း ြါဝင် မဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိေည်ပြစ်ေည်။ 

ဤလူထုဘဝ အဓိကလုြ်ငန်းစဉ်ေျားကို အမထာက်အထား အချက်အလက်ေျား၊ မပေပြင်စာရင်းမကာက် မလ့လာ 

ေုံးေြ်ခဲ့ေည့် ကွင်းဆင်းစစ်တေ်းေျားနှင့် မရွးမကာက်ြွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်မလာင်းေျား၏ အကကံပြုချက်ေျားအားလုံးကို 

စုစည်းလျှက် မရးေားထားေည်ပြစ်ရာ ဤစာတေ်းေည် အေျားြါဝင်ေှုပြင့် ပြုစုထားေည့်  မကကပငာစာတေ်းတစ်ခု 

(Inclusive Manifesto) ပြစ်ြါေည်။

ra&&maom tem*wftwGuf 

aocsmaomvkyfief;pOf

ဗိုလ်ချုြ်၏ ဆိုေန်တိုဗီလာ မိန့်ခေန်း

ကျွန်မတာ်တို့ ဘာကို လိုချင်ေလဲလို့ ဆိုလျှင် နှစ်ရှည်လေျား ဆိုင်းေမနရဘဲ အကျ ိုးခံစားရေည့် 

ပြန်လည်ထူမထာင်မရး လုြ်ငန်းစဉ်တရြ်ကို ြန်တီးမရးဆွဲြို့ လိုြါေည်။ ဤကဲ့ေို့မော လုြ်ငန်းစဉ်ေျ ိုးကို 

အထူးလိုအြ်ေည်ဆိုေည့် အမကကာင်းကို ကိုယ့်ြတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့်ကကည့်လျှင် ေိြါလိေ့်ေည်။ ကျွန်မတာ်တို့  

မန့စဉ်မန့တိုင်း မတွ့ကကုံခံစားမနရေည့် ေျားလှစွာမော အချက်ေျားေှာ ြတ်ြတ်လည်ဝိုင်းမနေည့် 

ပြဿနာအေျ ိုးေျ ိုးနှင့်ြတ်ေက်ပြီး အားမလျှာ့စိတ် မြါက်မနဆဲြင်ပြစ်ြါေည်။ ဤကဲ့ေို့ပြစ်မနကကရေည်ေှာ 

တိုင်းေူပြည်ေားေျားေည် ေိေိတို့ ကကီးြွားမရး တိုးတက်မရးလေ်းစကို တီထွင်ြို့ ြျင်းမနကကလို့၊ စိတ်ေြါကကလို့ 

ေေုတ်ြါဘူး။ ဤကဲ့ေို့ ပြစ်မနရပခင်းေှာ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ထူမထာင်ြို့ လျာထားချက်ေျားကို 

မရှ့မဆာင်ပြီး လုြ်ြို့ရန်ေှာ အစိုးရ၏ တာဝန်ပြစ်ေည်ေု လူတိုင်းလိုလို ေမဘာြိုက်တတ်ကကေည့်အတွက် 

ပြစ်ြါေည်။

၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်မန့

7



jrefrmEdkifiHtwGif; 0ifaiGqdkif&m 
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v,f,mom;ig;u@&Sd awmifolrsm;OD;a&usroGm;yJ ,if;u@\ *sD'DyDwefzdk;usqif;

ပေန်ောနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ မနာက်ြိုင်းေှစ၍ စီးြွားမရး ပြုပြင်မပြာင်းလဲေှုေျားမကကာင့် စက်ေှုနှင့် ဝန်မဆာင်ေှုကဏ္ဍေျား၏ 

ဂျဒီီြီထည့်ဝင်ေှု အချ ိုးေျား တက်လာခဲ့ပြီး စီးြွားမရးအမပခခံေျား မပြာင်းလာခဲ့ေည်၊။ ေို့ရာတွင် လယ်ယာကဏ္ဍအမြါ် 

ေှီခိုမနရမော မတာင်ေူဦးမရ (ေန်း ၂၅ ေန်း) ေှာ အနည်းငယ်ေျှော မပြာင်းလဲခဲ့ေပြင့် ယင်းကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုြ်ေှု 

တန်ြိုးေှရရှိေည့် ဝင်မငွအမြါ် ေှီခိုမနရမော လယ်ေေားေိေားစုေျား ဝင်မငွေည် စိုးရိေ်ြွယ်ရာ နိေ့်ကျလျှက်ရှိြါေည်။

ရည်ညွှန်း - ကေ္ဘာ့ဘဏ် ၂၀၁၉  

နှင့် လုြ်အားစစ်တေ်း ၂၀၁၉

၂၀၀၄ ၂၀၀၉ ၂၀၁၄ ၂၀၁၈

ဂျဒီီြီ ြါဝင်မှုအချ ိုး လုြ်သားဦးရေ ြါဝင်မှုအချ ိုး

ရည်ညွှန်း - CSO ၂၀၁၉

မင
ွမက

က
းမ

ြာ
င်း

ြွေ
ှုနှုန

်း 
(၂

၀၁
၂ 

= 
၁၀

၀)
ကုန်ရေးနှုန်းကကီးပမင့်လာြုံ

၂၀၁၅ ၂၀၁၈

၁၅၀

၁၄၀

၁၃၀

၁၂၀

၁၁၀

၁၀၀

၀

နိုင်ငံ၏ ဂျဒီီြီတိုးတက်နှုန်းေည် ယခင်က ကေ္ဘာမြါ်တွင် 

အပေန်ဆုံး ၈.၅% တွင် ရှိခဲ့ရာေှ ပြီးခဲ့ေည့် ငါးနှစ်အတွင်း 

တပြည်းပြည်းကျဆင်းလာခဲ့ရာ ြျေ်းေျှ ၅.၁% ော  

တိုးတက်ခဲ့၊ ကိုဗစ်လှိုင်းေျား အလွန် ဆက်၍ကျဆင်းနိုင်။

ရည်ညွှန်း - ကေ္ဘာ့ဘဏ် ၂၀၂၀

၂၀၁၂ ၂၀၂၀

6.5

8.5 8.5

7

5.9 6.2 6.4 6.5

0.5

၂၀၁၁-၁၅ 
ြျမ်းမျှ ၇.၆%

၂၀၁၆-၂၀ 
ြျမ်းမျှ ၅.၁%

ပေန်ောနုိင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အနည်းဆံုး အခမကကးမငွ  

တရက် ၃,၆၀၀ကျြ် ေတ်ေှတ်ပြီး ၂၀၁၈ တွင် ၄,၈၀၀ 

အထိ တိုးပေှင့်ခဲ့ပငား မငွမကကးမြာင်းြွေှုနှုန်းက ြိုေို 

ပေန်ဆန်စွာ တက်လာ၍ အလုြ်ေေား ဝင်မငွကျဆင်းမန

၂၀၀၇ ၂၀၁၂ ၂၀၁၇

လယ်ယာေားငါး

စက်ေှု

ဝန်မဆာင်ေှု
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တိုင်းပြည်ဝင်ရငေ - ၂၀% တိုးတက်ေန် 

၁.  အေျ ိုးေားြို့ကုန် ေောဗျူောေှ ဝင်မငွတိုးတက်ရရှိေည့် စီးြွားမရးကဏ္ဍေျားကို  

ဦးစားမြးြံ့ြိုးရန်

၂.  မဒေတွင်း ေောဗျူောမပောက် အမပခခံအမဆာက်အဦ လုြ်ငန်းေျားတွင် ပြည်တွင်း 

မဆာက်လုြ်မရးလုြ်ငန်းေျား ြါဝင်မဆာင်ရွက်ခွင့်ရေည့် အခွင်အလေ်းေျား မြာ်ထုတ်၍ 

အားမြးရန်

၃.  စာရွက်မြါ်တွင် ရြ်ဆိုင်းထားပြီေု မကကပငာထားမော်လည်း လက်မတွ့မပေပြင်တွင် 

ကကီးေားစွာ တူးမြာ်ထုတ်ယူမန၍ နိုင်ငံမတာ်အတွက် ေျားစွာဆုံးရှုံးနစ်နာမနရမော 

ေဘာဝေယံဇာတ တူးမြာ်ထုတ်လြ်မရးလုြ်ငန်းေျားကို စနစ်တကျ စီေံခန့်ခွဲပခင်းေှ 

နိုင်ငံမတာ်ဘဏ္ဍာ ယိုစီးြိတ်စင်မနေှုကို ကာကွယ်ထိန်းေိေ်း၍ ယင်း၏ တန်ြိုးပေှင့် 

လုြ်ငန်းေျားေှတဆင့် ဝင်မငွတိုးြွားရရှိရန်

၄.  မရှေ့မပြာင်းလုြ်ေားေျား၏ ပြည်ြလွှဲြို့မငွေျားကို တရားဝင်လေ်းမကကာင်းေျားေှတဆင့် 

လွယ်ကူမေးေင့်စွာ လွှဲြို့နိုင်ရန် စီစဉ်မြးပခင်းပြင့်  ယင်းတို့၏ဘဝအာေခံချက် ခိုင်ောမစပြီး 

နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပခားအရံဝင်မငွ တိုးတက်ရရှိရန်

ရတာင်သူဝင်ရငေ - ၂၀% တိုးတက်ေန် 

၅. အေျ ိုးေားြို့ကုန်နှင့် စိုက်ြျ ိုးမေွးပေူမရးေောဗျူောေျားကို စနစ်တကျချတိ်ဆက်ပြီး 

ြို့ကုန်ဝင်မငွတိုးတိုင်း မတာင်ေူဝင်မငွတိုးမစရန် အာေခံမြးနိုင်ေည့် ေွင်းအားစု၊ ေိုမလှာင်ရုံ၊ 

ေီးနှံအာေခံနှင့် မေးကွက်ချတိ်ဆက်ေှုေျားြံ့ြိုးရန်

၆. မကျးလက်မတာင်ေူေျား အမကကးြိမနပခင်းေှ ေက်ောေှုရမစရန် မကာင်းေွန်မော 

စိုက်ြျ ိုးမရးစနစ်ကို မပြာင်းလဲမဆာင်ရွက်လိုေူေျားအား ယင်းတို့လုြ်ငန်းေျားအတွက် 

လိုအြ်မော ေွင်းအားစုေျားကို အမကကးေတင်မစဘဲ မထာက်ြံ့မြးရန် 

အလုြ်သမားဝင်ရငေ - ၂၀% တိုးတက်ေန် 

၇.  လုြ်အားအမပခပြုလုြ်ငန်း၊ လုြ်ေားအင်အား ေျားပြားေည့် စက်ေှုကုန်ထုတ်လုြ်ငန်းေျား၏ 

ကုန်ေွယ်ခွန်အား ၂၀ % မလျာ့မြးေည်ပြစ်ပြီး လုြ်ေားေျား၏ လစာေျားကိုလည်း 

ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့် လုြ်အားစွေ်းရည်အလိုက် တိုးပေှင့်မြးရန်

၈.  ကျွေ်းကျင်ေှု ေင်တန်းတက်လိုမော အလုြ်ေေားတိုင်းအတွက် အေှန်တကယ် ကျွေ်းကျင် 

မစရေည့် ေင်တန်းေျား အခေဲ့ြွင့်လှစ်မြးေည်ပြစ်ပြီး ယင်းေင်တန်းဆင်း ကျွေ်းကျင် 

လက်ေှတ်အဆင့်ပေင့်လာေည့် လုြ်ေားတိုင်း ြုံေှန်လစာထက် ၂၀ % တိုးတက် ရရှိမစရန် 

အစိုးရေှ ကေကထ စီစဉ်မဆာင်ရွက်မြးရန် 

vlwdkif;twGuf 0ifaiG
&nfrSef;csuf - ESpfpOf 20% wdk;&ef &nfrSef;rnf/
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ပေန်ောနိုင်ငံရှိ အကကီးဆုံး ပေို့မတာ်ကကီး နှစ်ပေို့ပြစ်မော 

ေန်ကုန်ပမို့နှင့် မန္တရလးပမို့ေျားတွင် လုြ်အား ဆုံးရှုံးေှု 

အေျားဆုံး ပြစ်ခဲ့ေည်။ 

အစိုးရရုံးအေီးေီးတွင် မှတ်ြုံတင်ထားသည့ ်စီးြွားမရး 

လုြ်ငန်းေျားတွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်မနမော အလုြ် 

ေေားဦးမရ နှစ်သိန်းခေဲခန့် အလုြ်လက်ေဲ့ပြစ်ခဲ့ရာ 

ေှတ်ြုံေတင်ထားေည့် စည်းပြင်လုြ်ေားေျားအကကား 

ယင်းထက် ၂ဆ ၃ဆ ခန့်  လုြ်အားမလျာ့ခံရေည်ေု 

ခန့်ေှန်းေိရှိရြါေည်။

ပြည်ြနိုင်ငံေျားတွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်မနေူေျားလည်း 

ပြည်မတာ်ပြန်လာကကရာ ပြည်တွင်းတွင် အလုြ်လက်ေဲ့ 

ပြဿနာ ကကီးေားစွာပြစ်မြါ်လျှက်ရှိြါေည်။  

လက်ရှိအမပခအမနတွင် နိုင်ငံမတာ်အစိုးရ အမနပြင့် 

အလုြ်လက်ေဲ့ မထာက်ြံ့ေှုအစီအစဉ် ေရှိမေးေကဲ့ေို့ 

အလုြ်အကိုင် အခွင့်အလေ်းေျားမြာ်ထုတ်မရး ေည်လည်း 

ကိုဗစ်မကကာင့် မနှာင့်မနှးကကန့် ကကာလျှက် ရှိမနြါေည်။ 

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အလုြ်ရုံစက်ရုံေျားအနက် ေန်ကုန်တိုင်း 

ရဒသကကီး နှင့် မန္တရလးတိုင်း ရဒသကကီးေျားတွင် 

လုြ်ငန်းေျား ြိတ်ေိေ်းေှု အေျားဆုံး ပြစ်ြွားခဲ့ြါေည်။ 

ယင်းပေို့ကကီး ၂ ပေို့ တွင် ြိတ်ေိေ်းခဲ့ေည့် လုြ်ငန်းေျားေှာ 

အလုြ်ေေားေျား အေျားဆုံး ခန့်ထားခဲ့ေည့် 

နိုင်ငံပခားေင်းနှီးပမေုြ်နှံမှု လုြ်ငန်း အကကီးစားေျားပြစ်ြါေည်။ 

ယခု ြိတ်ေိေ်းခဲ့ေည့် လုြ်ငန်းမြါင်း ၅၀၀၀ မကျာ်ေှာ 

မှတ်ြုံတင်ထားသည့ ်စီးြွားမရး လုြ်ငန်းေျားပြစ်ရာ 

ေှတ်ြုံေတင်ထားေည့် စည်းပြင်လုြ်ငန်းေျား၊ ေိေားစု 

လုြ်ငန်းေျား အေျားအပြား ြိတ်ေိေ်းေွားခဲ့ပြီေု 

ခန့်ေှန်းရြါေည်။

 နိုင်ငံမတာ်အစိုးရအမနပြင့် ေိုတယ်၊ ခရီးေွား 

လုြ်ငန်းေျား၊ အထည်ချုြ်လုြ်ငန်းေျားနှင့် အမေးစား 

အလတ်စား စီးြွားမရးလုြ်ငန်းေျားအတွက် ကိုဗစ်ေံြုံရငေ 

ေှ မချးမငွထုတ်မြးခဲ့မော်လည်း ြထေအေုတ်တွင် 

လုြ်ငန်းမြါင်း ၃,၃၉၃ ခု အတွက် မချးမငွ စုစုမြါင်း ကျြ် 

၁၀၁ ေီလီယံ ော ြထေအကကိေ် ထုတ်မချးနိုင်မေးေည်။ 

ယခုအခါ ဒုတိယအကကိေ် ထုတ်မချးေည့် မချးမငွ ဘီလီယံ 

၁၀၀ အတွက် မလျှာက်လွှာမြါင်း ၁ မောင်းမကျာ်ရရှိခဲ့ရာ 

တရားဝင် ေှတ်ြုံတင်ထားေည့် လုြ်ငန်းေျားအတွက်ြင် 

မချးမငွ အလုံအမလာက် ေမြးနိုင်မေးမချ။

5,000
vkyfief;rsm;

ydwfodrf;cJh
250,000
tvkyform;

tvkyfvufrJh jzpf&

ရည်ညွှန်း - အလုြ်ေေား၊ လူဝင်ေှု ကကီးကကြ်မရး နှင့် ပြည်ေူ့အင်အား 

ဝန်ကကီးဌာန ေတင်းစာရှင်းလင်းြွဲ ဇွန်လ ၂၆ ရက်,၊၂၀၂၀ ခုနှစ်
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ေေဲ့ေြညာတတ် အလုြ်လက်မဲ့လူငယ်တိုင်း ေေဲ့ေအပြီး နှစ်နှစ်အတေင်း အလုြ်ေနိုင်ေန်

၁. အဆင်ပေင့်မကျာင်းြညာမရး နှင့် ပြင်ြြုဂ္ဂလိက လုြ်ငန်းေျားချတိ်ဆက်မရး၊ အလုြ်ေင် 

နှင့် လက်မတွ့ေင် လုြ်ငန်းခွင်ြညာေျား ေင်ကကားမရး၊ ကွင်းဆင်းမလ့လာမရးနှင့် 

ေုမတေနအစီအစဉ်ေျားကို ချေှတ်မဆာင်ရွက်ရန်

၂. အဆင့်ပေင့်ြညာမရးမကျာင်းတိုင်းတွင် အလုြ်ရှာမြွမရးနှင့် ဘွဲ့ကကိုမလ့ကျင့်ြညာမြးဌာနေျား 

ြွင့်လှစ်စီေံရန်

၃. အဆင်ပေင့် ြညာမရးမကျာင်းတိုင်းတွင် ြညာရြ်ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်ေျားအပြင် ဗလငါးတန် 

ြွံ့ပြိုးမရးအတွက် အမထာက်အကူပြုေည့် လုြ်ငန်းခွင်ကျွေ်းကျင်လိေ္မာမရး ေင်ခန်းစာေျားကို 

ြို့ချြံ့ြိုးရန်

မိမိေြ်ေွာမှ ရေှေ့ရပြာင်း လုြ်ကိုင်မည့် ရကျးလက်လူငယ်တိုင်း စိတ်ချလုံခခုံကာ 

ဂုဏ်သိက္ခာေှိရသာ ပြည်တေင်းပြည်ြ အလုြ်အကိုင်များေေှိပြီး အချနိ်တိုတိုအတေင်း 

ရနေြ်တေင် ပြန်လည်အရပခချ အသက်ရမေးဝမ်းရြကာင်းပြုနိင်ေန်

၄. မရှေ့မပြာင်းလုြ်ကိုင်ပခင်း စရိတ်ေျားမလျာ့ချပြီး ဝင်မငွခိုင်ောေည့် အာေခံချက်ရှိမော အလုြ်ေျားကို 

နိုင်ငံမတာ်ေှ ကေကထပြု မနရာချထားပြီး လွှဲြို့မငွေျားပြင့် ဘဝမနာင်မရးစုမဆာင်းေှုအား 

ြံ့ြိုးမြးရန်

၅. ပြည်ြေှ ရရှိလာေည့်အမတွ့အကကုံ၊ ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့် နည်းြညာေျားကို ပြန်လည်အေုံးချနိုင်ရန်

၆. ပြည်တွင်း၌ကျန်ရစ်ခဲ့မော ေိေားစုေျား၏ လူေှုမရးလုံခခုံေှုေျားကို ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မြးရန်

ြညာဆက်လက်သင်ြကားပခင်းမပြုနိုင်ရသာ အလယ်တန်းအဆင့် လူငယ်တိုင်းအတေက် 

အသက်ရမေး ဝမ်းရြကာင်းမှု ြညာတခုခုတတ်ရပမာက်သည်အထိ နိုင်ငံရတာ်မှ တာဝန်ယူ 

ြညာသင်ြကားရြး၍ အလုြ်အကိုင် ရနောချထားေန် 

၇. အေက်မေွးဝေ်မကကာင်းေှု နှင့် နည်းြညာေင်တန်းေျားကို မေးကွက်ဝယ်လိုအားေျား၊ 

ြုဂ္ဂလိကလိုအြ်ချက်ေျား နှင့် ထိန်းညှိ၍ ပြုပြင် မပြာင်းလဲ မဆာင်ရွက်ေွားပြီး 

အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလေ်းေျားကို မြာ်ထုတ်ေွားရန်

၈. ပြည်တွင်းပြည်ြ အလုြ်အကိုင်ရှာမြွေူေျားအတွက် လွယ်ကူပေန်ဆန်၍ စရိတ်ေက်ောေည့် 

အလုြ်ရှာမြွမရးေတင်း အချက်အလက်စနစ် တရြ် ထူမထာင်ရန်
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 ပေန်ောနိုင်ငံရှိ လယ်ယာေားငါး ကဏ္ဍထွက် စိုက်ြျ ိုးမရး 

 မေွးပေူမရး ထုတ်ကုန်ေျားေည် အိေ်နီးချင်း နိုင်ငံေျားေို့ 

ကုန်ကကေ်းအပြစ် တိုက်ရိုက်မရာင်းချမနရေည်။ မအာက် 

မြာ်ပြြါ စိန်မခါ်ေှုေျား လက်ရှိ ပြစ်မြါ်မနဆဲပြစ်ေည်။

  တရုတ်-ပမန်မာနယ်စြတ်ွင် စိုက်ြျ ိုးေီးနှံေျား 

ကန့်ေတ်တားဆီး ခံရ၍ ပေစ်ထဲေွန်ြစ်ရပခင်း

  အိန္ဒိယနိုင်ငံေှ ေွင်းကုန်ြောဏ 

ကန့်ေတ်ေှုမကကာင့် ြဲမေးကွက် ြျက်စီးပခင်း

 ရဆာ်ဒီနိုင်ငံေှ ြုဇွန်မရာဂါအမကကာင်းပြ 

ငါးပေစ်ချင်း ြို့ကုန်ကို ကန့်ေတ်ေှုမကကာင့် 

ငါးမေွးေူေျား ဒုက္ခမရာက်မနပခင်း

 ထိုင်းနိုင်ငံေှ ြိတ်ြင်ေပြင့် မတာင်မြါ် 

မဒေထွက် ြာလာ၊ ဝဥ မေးကျပခင်း 

 ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုြ်မရးနှင့် ဆက်စြ်၍ 

နယ်စြ် ကုန်ေွယ်မရးေျား မနှးမကွး 

ြိတ်ဆို့ေွားပခင်း

ကုန်ကကေ်းကိုော ဝယ်တလှည့် ေဝယ်တလှည့် ကန့်ေတ်ေှု 

ေျားပြင့် အမြါ်စီး ဝယ်ယူမနမော အိေ်နီးချင်းမေးကွက်ေျား 

အမြါ် ေှီခိုမနရေှုမကကာင့် ပေန်ောနိုင်ငံရှိ မတာင်ေူေျား၊ 

ကုန်ေည်ေျား အတိဒုက္ခမရာက်ရေည။်

ယင်းဒုက္ခေျားကို စီးြွားကူးေန်း အဆင့်ပေင့်အရာရှိကကီး 

ညှိနှိုင်းေှုအဆင့်အထက်တွင် နိုင်ငံမတာ်အကကီးအကဲေျားက 

တာဝန်ယူ မပြရှင်းမြးရန် အပေန်ဆုံးလိုအြ်လျှက်ရှိြါေည်။

ပေန်ောနိုင်ငံရှိ ေယံဇာတ သောဝေင်းပမစ်များ တူးမြာ် 

ထုတ်လုြ်ေှုဆိုင်ရာ စီေံခန့်ခွဲေှု အလွဲေျားမကကာင့် လူထု 

နှင့် ေက်ဆိုင်ေူေျားအမြါ် ကျနိ်စာေင့်လျှက်ရှိေည်။ 

မအာက်ြါပြစ်ရြ်ေျားေည် အပေန်ဆုံးမပြရှင်းရေည့် 

စိန်မခါ်ေှုေျားပြစ်ေည်။

ဥြမာ - ြားကန့်  ရပမပြိုကျမှုတေင် ဝိသမရလာေ ရြကာင့်ဟု 

အပြစ်တင်ခံရနေရသာ ရေမရဆး ရကျာက်တူးသမားများ၏ေဝ

နိုင်ငံတကာ စီးြွားပြစ်ဒဏ်ခတ် ေတ်ေှတ်ေှုမကကာင့် 

အထီးကျန် မနာက်ကျကျန်ခဲ့ေည့် စက်မှုကဏ္ဍေှာလည်း 

ဦးမဆာင်စီေံခန့်ခွဲမြးရေည့် ေီးပခား စက်ေှုဝန်ကကီးဌာန 

ကွယ်မြျာက်ခဲ့ရာေှ SME ြွံ့ပြိုးေှုလည်း မေှးေှိန်ခဲ့ရေည်။

ဥြမာ - ပြည်တေင်းစက်မှုဇုန်များ ြျက်စီးယိုယေင်းရနမှုကို 

ြုဂ္ဂလိက စက်မှုဇုန်ရကာ်မတီများကသာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ 

ပြုပြင်ယူရနေသည့်ေဝ

ေီးခိုးတိတ်၊ ေဘာဝ အမေွအနှစ်ေျားကိုြါ ထိန်းေိေ်း 

ပြီးေား ပြစ်ေည့် ခေီးသေားလာရေး လုြ်ငန်းေျားလည်း 

ကိုဗစ်ေတိုင်ခင်ကြင် ဗီဇာ၊ အခွန်နှင့် ဝန်မဆာင်ေှု 

ကန့်ေတ်ေှုေျားမကကာင့် အခက်အခဲေျားရှိခဲ့ရာေှ ယခု 

အခါ ပြည်ြမေးကွက် မြျာက်ကွယ်လုနီးြါး ရှိယုံောေက 

မပခချုြ်ေိန့်ေျားမကကာင့် ပြည်တွင်းမေးကွက်ြါ 

ြျက်စီးေွားခဲ့ရေည်။

ဥြမာ - ဟိုတယ်များ ရချးရငေေခဲ့ရသာ်လည်း နိုင်ငံပခား 

ဝင်ရငေ ေှာရြေခဲ့ရြးသည့် ောသာစုံကျွမ်းကျင်သူ အခေန်ထမ်း 

ဧည့်ကကိုများလည်း ေောစားစား ပြစ်ရနေသည့်ေဝ
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အစိုးေက ဦးစီးရေှ့ရဆာင် ပြုလုြ်ေမည့် ရအာက်ရြာ်ပြြါ ဦးစားရြး လုြ်ငန်းစဉ်များ ပြင့် နိုင်ငံရတာ်၏ 

စိုက်ြျ ိုးရေး၊ ရမေးပမူရေး၊ သယံဇာတတေင်းထေက်၊ စက်မှု နှင့် ဝန်ရဆာင်မှု လုြ်ငန်းများ ကို စီမံခန့်ခေဲသေားမည်။

pD;yGm;a&;armif;ESiftm;rsm;

၁.  လယ်ယာေားငါးကဏ္ဍေျားကို မပေအေုံးချမရး၊ 

ေွင်းအားစု နှင့် ေုမတေနလုြ်ငန်းေျားအမြါ် 

အစိုးရ စီေံခန့်ခွဲေှု ကို အားမကာင်းမစ၍ မေးကွက်နှင့် 

ထိမရာက်စွာ ချတိ်ဆက်ထားနိုင်ေည့် ကဏ္ဍအလိုက် 

ေက်ဆိုင်ေူတိုင်း အကျ ိုးတူမအာင်ပေင်နိုင်ေည့်  

တန်ြိုးပမေင့်ကေင်းဆက်ရြကာင်းများ မြါ်ထွန်းမစရန်

၂.  အထူးစီးြွားမရးဇုန်ေျား၊ နယ်စြ်စီးြွားမရးဇုန်ေျားမဒေ

တွင်းချတိ်ဆက်ေှု အမပခခံေျားပြင့် ြထဝီနိုင်ငံမရး အရ 

ေေိုချက်ေ မရာက်ရှိမနေှုအရ ကုန်သေယ်မှုအသားရြး 

စီးြေားရေး ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ေှုကို မဆာင်ကကည်းရန်

၃. ေျ ိုးဆက်ေစ်ေျားအတွက် အာေခံချက်ရှိေည့် 

မရရှည်ထိန်းေိေ်းနိုင်မော ေယံဇာတ တူးမြာ် 

ထုတ်လုြ်မရးနှင့် တန်ြိုးပမေင့်ထုတ်လုြ်နိုင်ရေးကို 

သောဝြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးစံများနှင့်အညီ 

စီေံခန့်ခွဲရန်

၄. အမေးစား အလတ်စားစက်ေှုလုြ်ငန်းေျားအမနပြင့် 

မနာက်ကျကျန်ခဲ့မော စက်ေှုမတာ်လှန်မရး အဆင့်ဆင့် 

ကို အပေန်ဆုံးမကျာ်လွှားနိုင်ပြီး အိေ်နီးချင်းနိုင်ငံေျား နှင့် 

ြခုံးချင်း ယှဉ်နိုင်ေည့် စက်ေှုေူဝါဒ၊ မငွမကကးအရင်းအနှီး 

အာေခံစနစ် (Credit Guarantee Scheme)၊ နည်းြညာ 

ြံ့ြိုးေှုေျား ပြင့် ေထူမြးရန်

၅.  ကိုဗစ်ကာလတွင် အထိနာခဲ့မော ဝန်ရဆာင်မှု 

လုြ်ငန်းများကို မခတ်ေှီေတင်းအချက်အလက် 

နည်းြညာ နှင့်အတူ ခုန်ြျမံကျာ်လွှား တိုးတက်  

နိုင်ေည့် e-Commerce လုြ်ငန်းေျား၊ ေိုဘိုင်းြုန်း 

အေုံးပြု ဘဏ္ဍာမရးဝန်မဆာင်ေှုလုြ်ငန်းေျား၊ 

အိေ်နီးချင်းနိုင်ငံေျား တေူကွဲစွာ ဆန်းေစ်တီထွင် 

မဆာင်ရွက်ရေည့် ယဉ်မကျးေှုအမေွအနှစ်နှင့ ်

 ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အမပခပြု ခရီးေွား 

လုြ်ငန်းေျားကို အားမြးနိုင်ရန်
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နိုင်ငံတကာရင်းနှီးပေှုြ်နှံေှုေျား ကို ြိတ်မခါ်နိုင်ေည့် အမကာင်းစား အထူးစီးြွားမရးဇုန်ေျား တည်မထာင်ရန်  ရည်ေှန်း 

မဆာင်ရွက်လျှက်ရှိမော်လည်း ြုဂ္ဂလိကတိုင်းရင်းေားလုြ်ငန်းရှင်ေျား ေှီခိုမနရမော လက်ရှိ ပြည်တေင်းစက်မှုဇုန်များတွင်ေူ 

လျှြ်စစ်ေီး၊ မရ၊ လေ်း၊ လုံခခုံမရး၊ မရဆိုးမရညစ်နှင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီေံခန့်ခွဲေှုေျား ယိုယွင်းလျှက်ရှိေည်။ 

အရည်အမေွးစံ ထိန်းကွြ်ေှုေျားအကကား အခွင်အလေ်းေျား မြျာက်ဆုံးခဲ့မော ပြည်တေင်းရဆာက်လုြ်ရေးလုြ်ငန်းေျား 

ေည်လည်း နိုင်ငံတကာေှ လာမရာက်ရင်းနှီးပေှုြ်နှံ မဆာင်ရွက်ကကေည့် အမပခခံအမဆာက်အဦ လုြ်ငန်းေျားတွင် စံချနိ်ေှီ 

ေြါဝင်နိုင်ဘဲ ကျန်ရစ်ခံရြွယ်ရှိမနေည်။ 

ယခင်က ပေန်ော့စီးြွားမရးကို မရှ့မဆာင်လုြ်ကိုင်ခဲ့ကကမော ပြည်တေင်း လုြ်ငန်းေှင်ကကီးများနှင့် SME များေှာလည်း 

တင်းကကြ်မော အခွန်စနစ်မအာက်တွင် နိုင်ငံတကာ မကာ်ြိုမရးရှင်းေျားနှင့် ေယှဉ်ပြိုင်နိုင်မတာ့မချ။

yk*¾vduvkyfief;rsm;twGuf 0efxkwf0efydk;rsm;

ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ နိုင်ငံတကာ စီးြွားမရး လုြ်ောကိုင်ောရှိေှု 

အညွှန်းကိန်းတွင် ယခင်က နိုင်ငံ ၁၈၃ ရှိေည့် အနက် 

အဆင့် ၁၇၇ ေှ ၁၇၀ အထိ မကာင်းေွန်တိုးတက်ခဲ့ရာေှ 

၂၀၁၆ မနာက်ြိုင်း တွင် မရှ့ဆက်ေတက်ဘဲ အဆင့ ်

၁၇၁တွင် တန်းမနခဲ့ေည်။ ၂၀၁၉ တွင် နိုင်ငံပခား 

အာေခံလုြ်ငန်းေျား လုြ်ကိုင်ခွင့်ပြု ခဲ့ေည်နှင့် အဓိက 

ြတ်ေက်၍ အဆင့် ပေင့်တက်ခဲ့မော်လည်း ပြည်တွင်း 

ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေျားအတွက်ေူ ဝန်ထုတ်ဝန်ြိုးေျား 

ပြစ်မနဆဲပြစ်ေည်။ 

၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

177 171 170 171 171 165

ပေန်ော ပြည်တွင်း ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေျားအတွက် 

မချးမငွရရှိနိုင်ေှု အဆင့်ေည် ကေ္ဘာတွင် အဆိုးဆုံး 

ပြစ်လျှက်ရှိေည် - နိုင်ငံရြါင်း ၁၈၉ နိုင်ငံေှိသည့်  
အနက် အဆင့် ၁၈၁ တေင် ေှိဆဲ ပြစ်သည်။ 

80.0: India (Rank:25)
75.0: Malaysia (Rank:37)

70.0: Indonesia (Rank:48)
60.0: Lao PDR (Rank:80)

58.0: Regional Average (East Asia & Pacific)

10.0 Myanmar (Rank: 181)

0 100
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ရေးကေက်စနစ်သို့ ရအာင်ပမင်စော အသေင်ကူးရပြာင်းောတေင် အင်အားချနိဲ့ရနရသာ ပြည်တေင်းြုဂ္ဂလိက 

လုြ်ငန်းများကုိ အစုိးေမှ ကျားကန်ရြးေမည့် ရအာက်ရြာ်ပြြါ ဦးစားရြးလုြ်ငန်းများကုိ ရဆာင်ေွက်သေားမည်။

yk*¾vduarmif;ESiftm;rsm;

၆.  နည်းြညာနှင့် မေးကွက်ရရှိမရး ဦးတည်ချက်ပြင့် 

နိုင်ငံပခားရင်းနှီး ပေှုြ်နှံေှုေျား ကို ြိတ်မခါ်ပခင်း 

အပြင် လက်ရှိ ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေျား အေက်ရှင် 

ရြ်တည်မနရမော တည်ဆဲစက်ေှုဇုံေျားကို 

မခတ်နှင့်အညီ ပြန်လည်အဆင့်ပေင့် ပြုပြင် 

တည်မထာင်၍ မရရှည်တည်တံ့ေည့် ပမို့ပြ 

စီမံကိန်းများအပြစ် ဌာနမြါင်းစုံ၊ အြွဲ့အစည်း 

မြါင်းစုံ၊ အလွှာအေီးေီးနှင့် မြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း 

မြာ်မဆာင်ရန်

၇.  မဆာက်ရွက်ဆဲ စီးြေားရေး ပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု 

လုြ်ငန်းစဉ်များကို နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းေျား  

အတိုင်း စဉ်ဆက်ေပြတ် တိုးတက်ေှု ရှိမစရန် 

ဆက်လက် အမကာင်အထည် မြာ်လျှက် 

အမရးြါမော စီးြွားမရး လုြ်ောကိုင်ောရှိေှု 

(Ease of Doing Business) ရင်းနှီးပေှုြ်နှံေှု 

ဝန်းကျင် (Investment Climate)၊ 

ေယ်ယူြို့မဆာင်မရးစွေ်းရည် (Logistic 

Performance Index) ေျားတွင် အိေ်နီးချင်း  

နိုင်ငံေျားအား အေှီလိုက်နိုင်၍ ပြည်တွင်း 

လုြ်ငန်းေျားလည်း ပြည်ြမေးကွက်ေျားေို့ 

အလှေ်းေှီရန်

၈. ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် ယှဉ်တွဲတာဝန်ယူနိုင်ေည့် 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းစနစ် အား စွေ်းမဆာင်ရည်၊ ြညာ 

အရည်အချင်း၊ ကျွေ်းကျင်ေှုနှင့် အမတွ့အကကုံအလိုက် 

မကာင်းေွန်မော ခံစားခွင့်နှင့် ရာထူးတိုးခွင့် 

စနစ်၊ ဝန်ထေ်း မနာင်မရး အာေခံစနစ်၊ နိုင်ငံပခား 

ြညာမတာ်ေင်စနစ်နှင့် အြိုဆုမကကးစနစ်ေျား 

ထူမထာင်ရန် နှင့် အစိုးေ-ြုဂ္ဂလိက အကျ ိုးတူ 

လုြ်ငန်းများ ြိုေိုအားမြး၍ ယင်းအတွက် 

ဝန်မဆာင်ေှု စုမြါင်းရုံးတစ် ခုြွင့်လှစ်ရန်

၉.  နိုင်ငံမတာ်၏ အခွန်ဝင်မငွ ေမလျာ့နည်းမစဘဲ 

ပြည်ေူေျား အခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ြိုး ေပြစ်မစရန် 

အခွန်ထေ်းအမပခ ကို တိုးချဲ့ပြီး အခေန်နှုန်းထားများ 

ရလျာ့ချသတ်မှတ်ေန် နှင့် မခတ်ေှီ 

အခွန်စည်းကကြ်ေှုအား စွေ်းရည်အပြည့်နှင့် 

မကာက်ယူနိုင်ေည့် ပြည်တွင်းအခွန်ေျားဦးစီးဌာနကို 

အဆင့်ပေှင့်ြွဲ့စည်းရန်

၁၀. လူတိုင်းအတွက် အိမ်ယာြိုင်ဆိုင်ခေင့် ေေှိရစေန် 

ဝန်ထေ်းေျားအတွက် နှစ်ရှည်မချးမငွစနစ်ပြင့် 

ဝန်ထေ်း အိေ်ယာခံစားခွင့်၊ လုြ်ေားေျားအတွက် 

အငှား အိေ်ယာစနစ် ခံစားြိုင်ခွင့်၊ စွန့်ဦးတီထွင် 

စီးြွားမရး လုြ်ငန်းရှင်ေျားအတွက် နှစ်ရှည် အိေ်ယာ

မချးမငွမလျှာက်ထားနိုင်ခွင့်ေျားကို စနစ်တကျ ချေှတ ်

မဆာင်ရွက်လျှက် အိေ်ခခံမပေနှင့် မဆာက်လုြ်မရး 

ကဏ္ဍေျားအတွက် ဝယ်လိုအားပေှင့်ရန်



စီးြွားမရးအမပခခံေျား နိေ့်ကျေှု နှင့် ဆင်းရဲေှုမကကာင့် လူေှုဘဝေျား နိေ့်ကျ လာရေည်ောေက ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 

မဂေစနစ်ေျားတွင်လည်း မရရှည်တည်တံ့ေှုနည်းြါးေည့် ထုတ်လုြ်ေှုြုံစံေျား မကကာင့် ေစ်မတာေျား၊ တွင်းထွက် 

ေယံဇာတေျား၊ မလထုမရထုညစ်ညေ်းေှုေျား၊ မရချ ိုမရငန် အရင်းအပေစ်ေျား တစတစ ြျက်စီးဆုံးရှုံး လျှက်ရှိေည်။ 

ြညာမရး ပြုပြင်မပြာင်းလဲမရး လုြ်ငန်းစဉ်ေျားေည် တည်ပငိေ်ေှုေရှိဘဲ ရုတ်ချည်းမပြာင်းလဲတတ်၍ မကျာင်းေား 

လူငယ်ေျားလည်း စေ်းေြ်ခံပြစ်မနရဆဲပြစ်ေည်။ 

ကျန်းောမရး ပြုပြင်မပြာင်းလဲေှုတွင် အားလုံးကျန်းော အစီအစဉ်အား ခိုင်ောမော ကျန်းောမရး ဘဏ္ဍာ ပြည့်ဆည်းေှုစနစ် 

ပြင့် ေချည်းကြ်ဘဲ အခေဲ့ ေရှိေပြစ်မဆးဝါးစုံ ကုေမရး ကို မဇာင်းမြး မဆာင်ရွက်ေှုမကကာင့် ပြည်ေူေျား အတွက် အခေဲ့ 

ပြစ်ေလာဘဲ အိြ်စိုက်ထုတ် ကျန်းောမရး ကုန်ကျစားရိတ်ေျားလည်း ၂၀၁၅ မနာက်ြိုင်းတွင် ပြန်လည်တက်လာခဲ့ေည်။

ပေန်ောပြည်ေူေျားအမနပြင့် အိတ်စိုက်ထုတ် ကျန်းောမရးကုန်ကျစားရိတ်၏ ဝန်ြိေှုေည် အပခားအာဆီယံနိုင်ငံေျားနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်ြါက လွန်စွာေျားပြားမနပြီး ကေ္ဘာမြါ်တွင်လည်း အေျားဆုံးနိုင်ငံေျားတွင် ြါဝင်ေည့်အပြင် ၂၀၁၅ မနာက်ြိုင်းတွင် 

ပြန်လည်ပေင့်တက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ မရှ့ြိုင်း အမပခအမနေျားေို့ ပြန်လည်မရာက်ရှိခဲ့ရြါေည်။

vlrIb0 edrfUusvmrIESifU  
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ကေ္ဘာ့ကျန်းောမရးအြွဲ့ချုြ် ၂၀၁၈
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ဒီမိုကရေစီ ေှင်သန်ထေန်းကားရေး နှင့် ရေးကေက် စီးြေားရေးစနစ် ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး အတေက် အရေးြါသည့် 

လူမှုအေင်းအနှီး (Social Capital) ကို တည်ရဆာက်နိုင်မည့် ရအာက်ရြာ်ပြြါ ဦးစားရြးလုြ်ငန်းများကို 

ရဆာင်ေွက်သေားမည်။

vlrIa&; armif;ESiftm;rsm;

၁၁.  အမပခခံေိေားစုတိုင်း လျှြ်စစ်ေီး၊ မောက်ေုံးမရနှင့် 

အပခား ပြည်သူ့ဝန်ရဆာင်မှု လုြ်ငန်းေျားကို 

ေင့်တင့်ေည့် အခနှုန်းထားပြင့် လုံမလာက်စွာ 

ရယူေုံးစွဲနိုင်ရန်

၁၂.  ေေန်စွေ်းေျား၊ ထိခိုက်နစ်နာလွယ်ေူေျား၊ ခွဲပခား  

ခံရေူေျားကို ထိမရာက်စွာ ကာကွယ်မြးနိုင် 

ေည့် လူမှု ကာကေယ်ရေးစနစ်များ ချေှတ်ရန်၊ 

လက်လုြ်လက်စားေျားအတွက် ဆင်းေဲမှု 

ရလျှာ့ချရေး လုြ်ငန်းများ မဆာင်ရွက်ရန် နှင့် 

ြဋိြက္ခေက်မရာက်မနမော မဒေေျားတွင် 

ြေံ့ပြိုးရေးမှတဆင့် ပငိမ်းချမ်းရေး၊ ယုံကကည်ေှု 

တည်မဆာက်၍ အေျ ိုးေားပြန်လည် 

ေင့်ပေတ်မရးအတွက် လူေှုစီးြွားြွံ့ပြိုးတိုးတက်မရး 

ဘုံလုြ်ငန်းစဉ်ေျား ချေှတ် မဆာင်ရွက်ရန်၊

၁၃.  ြုဂ္ဂလိကအာေခံစနစ်၊ ပြည်ေူ့ကျန်းောမရးဘတ်ဂျက်၊ 

လူေှုြူလုံမရးရန်ြုံမငွ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထေ်း မနာင်မရးရန်ြုံမငွ 

စနစ်ေျားကို မြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းလျှက် ဘတ်ဂျက်၊ 

အခွန်၊ အခ နှင့် အမထာက်အြံ့ေျားကို စနစ်တကျ

စုစည်းစီေံခန့်ခွဲနိုင်မော ခိုင်မာသည့်ေဏ္ဍာရေး 

ပြည့်ဆည်းမှုကို အမပခခံထားေည့် လူတိုင်းအတွက် 

လက်လှေ်းေီနိုင်ေည့် ကျန်းောမရး လွှေ်းခခုံေှုစနစ် 

တစ်ရြ်ကို ထူမထာင်နိုင်ရန်။ 

၁၄.  အပေဲမပြာင်းလဲမနေည့် ပြည်တွင်း ပြည်ြ 

အမပခအမနေျား၊ မေးကွက်အလားအလာေျားနှင့် 

အညီ လိုက်မလျာညီမထွ ပြစ်ေည့် ရေေှည် 

တည်တံ့နိုင်ရသာ ြညာရေး ပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု 

အစီအစဉ်တစ်ရြ်ကို အားလုံး ြါဝင်မရးဆွဲရန်

၁၅.  ကိုဗစ်အလွန်ကာလတွင် ြုံေှန်အေစ် (New Normal) 

မေးကွက်နှင့် အေှီ လိုက်နိုင်ေည့် ေတင်းအချက် 

အလက် နှင့် ဆက်ေွယ်မရးနည်းြညာအေုံးပြုပြီး 

စီေံချက်ေျား မရးဆွဲအမကာင်အထည်မြာ်မရး နှင့် 

ပြည်ေူ့ဝန်မဆာင်ေှု လုြ်ငန်းေျား ကို အွန်လိုင်းေှ 

မဆာင်ရွက်နိုင်ေည့် e-Government/ Digital 

Economy ြုံစံသစ်များ ထွန်းကားမစမရးအတွက် 

လေ်းပြမပေြုံ ချေှတ် မဆာင်ရွက်ရန်
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၁၉၅၉ အိေ်မစာင့်အစိုးရ ဒုတိယ ၄၀ ၁၉.၉ %

၁၉၆၁ ဖဆပလ ပထမ ၁၀၄ ၃၃.၂ %

၁၉၆၉ မတာ်လှန်မရးမကာင်စီ ပထမ ၁၄၉ ၃၂.၇ %

၁၉၈၃ မဆလ ြဉ္စေ ၅၀ ၆.၈ %

၂၀၀၁ နအြ ေတ္တေ ၈၆ ၆.၇ %

၂၀၁၃ ပြည်ခိုင်ပြိုး ဒုတိယ ၂၃၁ ၁၅.၁ %

၂၀၁၉ ဒီချုြ် ေတ္တေ ၇၃ ၄.၁ %
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ယမန့လူငယ်ထုအတွင်း ကကီးေားမော စိန်မခါ်ေှု ေှာ ေူးယစ်မဆးဝါး ပြဿနာ ပြစ်ပြီး လွန်ခဲ့မော နှစ်ေျားအတွင်း 
ြိုေိုဆိုးရွားလာခဲ့ရာ ၂၀၂၀ အတွင်း ကွတ်ခိုင်ပေို့၌ ြေ်းဆီးရေိမော ေူးယစ်မဆးဝါး ြောဏအရ ပေန်ောနိုင်ငံအတွင်း 
တရားေဝင်ပြစ်မြါ်မနမော ေူးယစ်မဆးဝါး စီးြွားမရးေည် အမေရိကန်မဒါ်လာ  ဘီလီယံ ၃၀ခန့်  (နိုင်ငံ့စီးြွားမရး 
၏ ထက်ဝက်ခန့် ) ရှိနိုင်ေည်ေု မလ့လာေူေျားက ခန့်ေှန်းခဲ့ြါေည်။ ဤေျှ ကကီးေားမော ေူးယစ်မဆးဝါး 
ထုတ်လုြ်ေှုမအာက်တွင် ပေန်ောလူငယ်ေျား ြျက်စီး နွံနစ် ဘဝဆုံးရှုံးမနကကရဦးေည် ပြစ်ေည်။ 

ထို့အတူ ေတူကွဲပြားမော လူငယ်အုြ်စုေျားအကကား ခွဲပခားဆက်ဆံခံရပခင်းတို့မကကာင့်လည်းမကာင်း၊ ရန်ငါစည်းပခား 
နိုင်ငံမရး အစွန်း မရာက်ေှုေျားမကကာင့် လည်းမကာင်း၊ ေျ ိုးဆက်ကွာေေှုနှင့် ေေိုင်း ကွင်းဆက်ပြတ်ေှုေျားမကကာင့် 
လည်းမကာင်း၊ နိုင်ငံ့ြုံရိြ် ကျဆင်းေှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံမြါ်တွင် အထင်အပေင်မေး၊ အနှိေ်ခံရပခင်းမကကာင့် 
လည်းမကာင်း လူငယ်ထုအတွင်း ယုံကကည်ေှုေျား ကျဆင်းကာ မရှ့ေို့လှေ်းချနီိုင်ေည့် အင်အားေျား မလျာ့နည်းလျက် 
ရှိြါေည်။ 

ယမန့စိန်မခါ်ေှုေျားမအာက်ေှ ရုန်းထမြာက်ထွက်ေည့် စွန့်ဦး တီထွင်လူငယ်ေျားအတွက် လေ်းစမြျာက်မနေကဲ့ေို့ 

ေေန်စွေ်းနှင့် လိင်ခွဲပခားဆက်ဆံခံရေူေျားလည်း မနာက်ကျ ကျန်ခဲ့ဦးေည်ပြစ်ေည်။ 

rMum;&wmMumNyDjzpfaom ]jrefrmEdkifNyD}

၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းြခဲ့မော အမရှ့မတာင်အာရှ ကျွန်းဆွယ် အားကစားြွဲတွင် ပေန်ောနိုင်ငံေည် ဒုတိယ အေျားဆုံး 
ဆု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ နှင့် ၁၉၆၉ ကျွန်းဆွယ်ြွဲေျားတွင် ြထေမနရာေှ ဆုအေျားဆုံး ရရှိခဲ့ေည်။  ပမန်မာ နိုင်ပြ ီ
ေူမော ေီချင်းေည် ပေန်ောလူငယ် အေျားစုအတွက် နိုင်ငံချစ်စိတ်နှင့် စာရိတ္တ ပေှင့်တင်မရးအတွက် ကကီးစွာ အမထာက် 
အကူပြုခဲ့ေည်။ ယင်းနှစ်ေျား မနာက်ြိုင်း ပေန်ောနိုင်ပြီ ေီချင်း ေကကားရေည်ေှာ နှစ်မြါင်းေျားစွာရှိလာရာေှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် 
ဒုတိယမနရာေို့ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၉ တွင် ေတ္တေမနရာေို့ ကျဆင်းေွားပြီး ဆုတံဆိြ် 
စုစုမြါင်း၏ ၃% နှင့် ၄% ခန့်ောရေည်အထိ အဆင့်နိေ့်ကျလာခဲ့ရာ လူငယ်ြရိေတ်အတွက် စိတ်အားငယ်ရမြေည်။
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လူဦးရေ၏ ၃၀% ခန့်ေှိ ရသာ အသက် ၁၈-၃၅ နှစ်အတေင်းေှိ လူငယ်များသည် အနာဂတ်၏ 

ရခါင်းရဆာင်များ ပြစ်သည့်အားရလျာ်စော ယင်းတို့၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာေိတ္တ ၊ မိတ္တ နှင့်ရောဂ ဟူရသာ 

ဗလငါးတန်ြေံ့ပြိုးရေးအတေက် ရအာက်ရြာ်ပြြါ ဦးစားရြးလုြ်ငန်းများကို ရဆာင်ေွက်သေားမည်။
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၁၆.  အဆင့်ပေင့်ြညာမရး၊ မကျာင်းပြင်ြြညာမရး၊ 

အေက်မေွးဝေ်းမကျာင်းြညာမရး စေည့် 

နိုင်ငံမတာ်၏ ြညာမရးဝန်မဆာင်ေှုအေီးေီးတွင် 

ရေးကေက်ဝယ်လိုအား နှင့် ကိုက်ညီရသာ 

ြညာေြ်များ သင်ြကားြို့ချနိုင်ရေး (Demand led 

Education) နှင့် လုြ်ငန်းခွင် စွေ်းမဆာင်ရည်ေျားကို 

ြါ တြါတည်း ေင်ကကား တတ်မပောက်မစမရး  

(Employability Skills) တို့ကို မဆာင်ရွက်ရန်

၁၇.  စီြွားမရး၊ လူေှုမရး နှင့် ြညာမရး နယ်ြယ် 

အေီးေီးတွင် မအာင်ပေင်ထင်ရှားမော ြုဂ္ဂိုလ်ကကီး 

ေျားနှင့် ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းကကီးေျားအား ကေကထပြု၍ 

လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်ေူေျားကို မကာင်းေွန်ေှန်ကန်စွာ 

မပေမတာင်မပေှာက်မြးနိုင်မော စီးြေားရေး 

ြရဒသာြင် ေန်ြုံရငေ ထူမထာင်ရန်  (Local Angels 

and Start-up Funds for Entrepreneurs) 

၁၈.  ၂၁ ရာစု၏ လျှင်ပေန်မော မပြာင်းလဲေှုေျား 

မအာက်တွင် လူငယ်ေျား၏ စိတ်ြိစီးေှု မဝဒနာေျားကို 

မလျာ့ချမြးနိုင်မော စိတ်ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ 

ပြုစုကုေ မစာင့်မရှာက်ေှုေျားကို စနစ်တကျ 

လုံမလာက်စွာ ပြည့်ဆည်းမြးနိုင်ရန် နှင့် လူငယ်ေျား 

အကကား မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးစေဲမှုကို နည်းလေ်းစုံနှင့် 

မလျာ့ချထိန်းေိေ်းရန်

၁၉.  လူငယ်အေျားစု ြါဝင်နိုင်ေည့် အမျ ိုးသား 

အားကစား အဆင့် ကို အပေန်ဆုံး ပေင့်တက် 

လာမစရန် ြုဂ္ဂလိက အစိုးရ ြူးမြါင်း 

အားမြးပေှင့်တင်၍ အားကစား ထူးချွန်မော 

လူငယ်ေျားကို နိုင်ငံတကာအဆင့်ေှီေည်အထိ 

မလ့ကျင်ြျ ိုးမထာင်မြးရန်နှင့်  မသန်စေမ်းနှင့် 

လိင်ခေဲပခား ဆက်ဆံခံေမှုများ ြမြျာက်ကာ 

လူငယ်တိုင်းအတွက် တန်းတူေျှတေည့် 

အခွင့်အလေ်းေျား ြန်တီးမြးရန်

၂၀.  လူငယ်နှင့် အေျ ိုးေေီးေျား တက်ကကစွာ ြါဝင် 

လှုြ်ရှားနိုင်ေည့် ြရေိတ၊ အရြ်ြက်၊ ေဘာဝ 

ြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းေိေ်းမရး၊ လူေှုမရးနှင့် ယဉ်မကျးေှု  

အြွဲ့အစည်းေျားကို ယခုထက် ြိုေို ထိမရာက်စွာ 

မဆာင်ရွက်နိုင်မရးအတွက် ြံ့ြိုးမြးေွားရန် နှင့် 

ယင်းအြွဲ့အစည်းေျားအတွင်း လူငယ်နှင့် အေျ ိုးေေီး 

ေျား ထိမရာက်စွာ ြါဝင်ဆုံးပြတ်ခွင့်ရနိုင်၍ အစိုးရ 

ေူဝါဒ မရးရာကိစ္စေျားအမြါ် အကကံပြုနိုင်မရးနှင့် 

လူငယ်နှင့် အမျ ိုးသမီးရေးော ရကာ်မတီများ 

ြေဲ့စည်းရေး နှင့် ေတ်ဂျက်ရေးဆေဲနိုင်ရေး အထိ 

ြံ့ြိုးမဆာင်ရွက်ရန်
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ရန်ကုန်ပေို့မတာ်ေည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကေ္ဘာ့ပေို့မတာ် 

မြါင်း ၁၄၀ ရှိေည့်အနက် နံြါတ် ၁၂၈ ချတိ်ေည်အထိ 

(အာဆီယံ နိုင်ငံေျားအကကား အနိေ့်ဆုံးအဆင့်) လူမနေှု 

အဆင့်အတန်း နိေ့်ကျခဲ့ရေည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် 

စိတ်ချလုံခခုံေှုအားအနည်းဆုံး ပေို့မတာ်တစ်ခုအပြစ် 

ထြ်ေံ ေတ်ေှတ်ခံ ရေည်။  ထို့မကကာင့် ပေို့မောင်း ကို 

မေ့၍ ပေို့ေစ် တည်မရး အိေ်ေက် ေက်ခဲ့ရာ ဂျြန်အစိုးရ 

အကူအညီမြးမရးဌာန JICA ၏ တွက်ချက်ေှုအရ 

စီေံကိန်းအေစ်ကကီးေျား တန်ြိုးေည် US$ ဘီလီယံ 

၃၆ ေန်း နီးြါးရှိေည်ေု ခန့်ေှန်းခဲ့ေည်။ ယင်းေျှ 

ကကီးေားမော မချးမငွကို ရယူေုံးစွဲ ၍ နှစ်မြါင်းေျားစွာ 

မစာင့်ဆိုင်းပြီးေှ အမပြ ထွက်ေည့်လုြ်ငန်းေျား အစား 

မန့ချင်း ညချင်း မပြရှင်းမြးရေည့် ပေို့မတာ်မောင်းေှ 

လက်ရှိ လူထုအတွက် လက်မတွ့အမပြမြးေည့် အဓိက 

လုြ်ငန်းစဉ်ေျားကို ဦးစားမြး မြာ်ထုတ်အြ်ြါေည်။

The Economist

Global Liveability Index 2018
* 35th Singapore 

* 78th Kuala Lumpur  

* 98th Bangkok 

* 103th Manila 

* 116th Hanoi  

* 119th Jakarta 

* 125th Phnom Penh 

* 128th Yangon 0f 140 countries  

Safe Cities Index 2019
* 58th Yangon of 60  countries
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၁.  ပေန်ောတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စက်ေှုဇုန်မြါင်း  ၈၉ ခု 

ရှိေည့်အနက် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဇုန်၄၇ ခု ရှိရာ ယင်း 

ပြည်တေင်းစက်မှုဇုန်များ ပြန်လည်နိုးထ တိုးတက်မရး 

ဦးစားမြး ပြည့်ဆည်းရန်

၂ . တနိုင်ငံလုံး၏ ကုန်စည်နှင့် ခေီးသည်ရေှေ့လျားမှု 

အတွက် အခရာ ပြစ်မော ရန်ကုန်ဆိြ်ကေ်းေျား၊ 

ေဂဂလာဒုံမလဆိြ်နှင့် အေျားြိုင်ခရီးေည် 

ြို့မဆာင်မရး လုြ်ငန်းစွေ်းရည်ကို အပေန်ဆုံး 

ပေှင့်တင်ရန်

၃.  နိုင်ငံ၏ဦးမဏှာက်ပြစ်မော ရန်ကုန်ပေို့အား 

ဉာဏစေမ်းေည်ပမင့်မားသည့်ပမို့ (Smart City) 

ပြစ်နိုင်မရးအတွက် လိုအြ်မော ြညာမရး၊ 

နည်းြညာအမပခခံ အမဆာက်အဦနှင့် 

ဝန်မဆာင်ေှုေျားမြးရန်

၄. စိတ်ချလုံခခုံပြီး မနချင်စြွယ်ရှိေည့် ပေို့မတာ် 

ေောရန်ကုန်၏ မအာက်မြာ်ပြြါ လူမှုအရပခခံ 

အရဆာက်အုတ်ပမစ် (၁၀)ခု ကို အပေန်ဆုံး 

ေွေ်းေံပြင်ဆင် ထိန်းေိေ်းရန်

•  တန်ြိုးေျှတပြီး စွေ်းရည်ပြည့်ဝမော လျှြ်စစ်မီး 

•  ေန့်ရှင်းပြီးမဘးဥြါဒ်ကင်းစင်ေည့ရ်သာက်သုံးရေ

•  အမှိုက်သိမ်းစနစ်နှင့် ပြန်ေုံးနိုင်ေည့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း

•  ကျူးမကျာ်ပြဿနာမပြရှင်းမရးနှင့် တန်ြိုးနည်း 

အငှားအိမ်ယာ ရေးကေက် 

•  မရထုတ်မရေွင်းစနစ်နှင့် ရေကကီးရေလျှကံာကေယ်ရေး

•  ေန့်ရှင်းမော မလထု၊ ြန်းခခံနှင့် အပမဲစိမ်းလန်း 

ဧေိယာများ 

•  ောဇဝတ်မှုရလျာ့ချရေးနှင့် ရြ်ရွာတည်ပငိေ်လုံခခုံမရး

•  အဆင့်ပေင့် စည်ြင်အြွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူ့ 

ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ စေမ်းေည်ပမင့်မားရေး

•  နိုင်ငံမတာ်ြိုင်နှင့် အေျားြိုင်ဆိုင်ေည့်  

မရေှေ့ရပြာင်းနိုင်ရသာ ေင်းပမစ်များစီမံမှု

•  ယဉ်မကျးေှု၊ ေေိုင်းဝင်နှင့် ဘာောမရး 
အရမေအနှစ်များ တန်ြိုးထား ထိန်းသိမ်းစီမံမှု
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၁.  ဒီေိုကမရစီစနစ် ပြည့်ဝခိုင်ောစွာ ထွန်းကားရန် အတွက် အမရးြါမော ြွဲ့စည်းြုံအမပခခံဥြမဒြါ 
ဒီေိုကမရစီ အမပခခံအုတ်ပေစ်ေျားပြစ်မော မရွးမကာက်ြွဲ မကာ်ေရှင်၊ မရွးမကာက်ြွဲစနစ်၊ အမပခခံ 
ဥြမဒခုံရုံး စေည့် အြွဲ့အစည်းေျား မကာင်းေွန်စွာ ထူမထာင်နိုင်ရန် (Institution Building)

၂. ြယ်ဒရယ်ပြည်မထာင်စုစနစ် မကာင်းေွန်လျှင်ပေန်စွာ မြါ်ထွန်းလာရန် ြွဲ့စည်းြုအံမပခခံဥြမဒြါ 
တိုင်းမဒေကကီးနှင့် ပြည်နယ်ေျားအတွက် လုြ်ြိုင်ခွင့် နှင့် ဥြမဒပြုစာရင်းေျား တိကျခိုင်ောစွာ 
ပြဌာန်း အတည်ပြုနိုင်ရန်  (Concurrent Listing)

၃.  နိုင်ငံမတာ်၏ အချုြ်အပခာအာဏာနှင့် နယ်နေိတ် တည်တံ့မရး ကို အကာအကွယ်မြးရန် မခတ်ေီှပြီး 
 စွေ်းမဆာင်ရည်ရိှမော တြ်ေမတာ်အြဲွ့အစည်း ခုိင်ောစွာရြ်တည်နုိင်ရန် လံုမလာက်မော 
အာေခံချက်ေျားပြင့် တြ်ေမတာ်၏ အေျ ိုးေား နိုင်ငံမရး ဦးမဆာင်ေှုအခန်းကဏ္ဍကို အဆင့်ဆင့် 
မလျာ့ချရန်  (Sunset Clause)

၄.  နိုင်ငံမတာ်၌ တရားေျှတပခင်း၊ လွတ်လြ်ပခင်းနှင့် ညီေျှပခင်းတည်း ေူမော မလာကြါလတရားေျား 
ြိုေိုထွန်းကားရန် နိုင်ငံေားေျား ၏ ေူလအခွင့်အမရး နှင့် တူညီမော အခွင့်အလေ်းေျားကို 
နိုင်ငံေားတိုင်း လက်လှေ်းေှီ ရရှိမစရန် (Rights and Equity) 

၅. နိုင်ငံမတာ်၏ စီးြွားမရးစနစ်ပြစ်မော မေးကွက် စီးြွားမရးစနစ် မအာင်ပေင်ထွန်းကားလျှက် 
နိုင်ငံေားတိုင်း၏ ဝင်မငွတိုးတက်မရး၊ အလုြ်အကိုင်ရရှိမရး နှင့် အနာဂတ်လူမနေှု အဆင့်အတန်း 
ေည် အိေ်နီးချင်းနိုင်ငံေျားနှင့် ရင်မြါင်တန်းမစမရး အတွက် မဆာင်ရွက်မြးရန် တာဝန်ရှိမော  
နိုင်ငံမတာ်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ေျားကို တိကျစွာေတ်ေှတ်မဆာင်ရွက်ရန်  (Role of State)
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၁.  တိုင်းမဒေကကီးနှင့် ပြည်နယ်အေီးေီး၏ လူေှုစီးြွား ြွံ့ပြိုး တိုးတက် မရးအတွက် မဒေအလိုက် 
အားောချက် ေျားအမြါ်ေူတည်ပြီး ပြည် မထာင်စုအဆင့်ြွံ့ပြိုးေှု ေူဝါဒေျားနှင့် အညီ တိုင်းမဒေကကီး 
နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရေျား က ဦးစီးမဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေည့် မဒေန္တရစီေံကိန်းေျား၊ အထူးပြု 
ထုတ်ကုန်ေောဗျူောေျား ကို မြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း ေတ်ေှတ်ေွားရန်

၂.  ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းမဒေကကီးေျားအကကား ကိုင်းကျွန်းေှီ၊ ကျွန်းကိုင်းေှီ ရြ်တည်မနရေည့် 
စီးြွားမရး ကဏ္ဍကကီးေျားအား ြိုေိုြွံ့ပြိုးတိုးတက် မစေည့် ဘုံလုြ်ငန်းစဉ်ေျားကို စုမြါင်း 
အမကာင်အထည်မြာ်ေွားရန်

၃. တိုင်းရင်းေားလူေျ ိုးေျား၏ ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိမရး၊ တန်းတူညီေျှေှု ရှိမရး၊ စာမြ၊ ယဉ်မကျးေှု 
ရှင်ေန်ထွန်းကားမရးတို့အတွက် ေိခင် တိုင်းရင်း ေား ဘာောစကား ေင်ကကားြိုင်ခွင့အ်ြါအဝင် 
အပခားြွံ့ပြိုးမရး မရှ့မပြး စီေံချက်ေျားကို စေ်းေြ် အမကာင်အထည်မြာ်ေွားရန်

၄.  တိုင်းရင်းေားမဒေေျား၏ ကိုယ်ြိုင်ရြ်တည်နိုင်ေှုကို အမထာက်အကူ ပြုေည့် ပြည်ေူ့ဘဏ္ဍာ 
စီေံခန့်ခွဲေှု၊ တိုင်းမဒေကကီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရန်ြုံမငွလျာထားြိုင်ခွင့်၊ နယ်စြ်မဒေ 
ကုန်ေွယ်မရးစခန်းေျားေှ အချ ိုးကျ အမကာက်ခွန်မဝစု နှင့် အပခားအခွန်အခေျား ခွဲမဝေုံးစွဲနိုင်ရန်

၅.  တိုင်းရင်းေားလူေျ ိုးေျားအားလုံး အတူတကွ ကကုံမတွ့မနရေည့် အေျ ိုးေား စိန်မခါ်ေှုကကီးေျား 
ပြစ်မော မရှေ့မပြာင်းအလုြ်လုြ်ကိုင်ေှု၊ ေူးယစ်မဆးဝါးအန္တရာယ် ၊ ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 
ြျက်စီးပြုန်းတီးေှု နှင့် ရာေီဥတုမပြာင်းလဲေှု ဆိုင်ရာ ပြဿနာ ေျားကို စုမြါင်းအမပြရှာေွားရန်

၆.  ပြည်မထာင်စုအဆင့် စီးြွားမရးအခွင့်အလေ်းေျား ပြစ်ေည့်  အာရှ အပေန်လေ်းေကကီး စီေံကိန်းနှင့် 
တရုတ်-ပေန်ော စီးြွားမရးစကကဂန် စီေံကိန်းေျားေှတဆင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းမဒေကကီး ပေို့မတာ် 
ေျားအား ေန်ချက် ညီညီ ချတိ်ဆက်နိုင်ေည့် ပြည်တွင်းချတိ်ဆက်မရးေောဗျူော မရးဆွဲရန်
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ယရန့အချနိ်တေင် ြေဲ့စည်းအုြ်ချုြ်ြုံ အရပခခံဥြရဒ၌ တြ်မရတာ်၏ နိုင်ငံရေးဦးရဆာင်မှု 

အခန်းကဏ္ဍတေင် ြါဝင်ရနမှုနှင့်ြတ်သက်၍ ဝိဝါဒကေဲပြားရနပြီး အေြ်ေက်စစ်ေက် 

ဆက်ဆံရေးအရပခအရနများ ယိုယေင်းလာကာ အမျ ိုးသားေင်ြကားရစ့ရေး အလှမ်းကောရနသည်ကို 

အချနိ်မှီကုစားနိုင်ေန် ရအာက်ရြာ်ပြြါ လုြ်ငန်းစဉ်များကို ကကိုးြမ်း ရဆာင်ေွက်သေားမည်။

၁.  ဒီေိုကမရစီအစိုးရေျားတွင် ရှိေင့်ရှိအြ်မော ကာကွယ်မရး နှင့် လုံခခုံမရးရာ ကိစ္စရြ်ေျားအား အရြ်ဘက် 
စီေံခန့်ခွဲေှု ပြင့် မဆာင်ရွက် နိုင်မရး အတွက် တြ်ေမတာ်၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ စုြွဲ့ေှု၊ ကာကွယ်မရးနှင့် 
လုံခခုံမရးဆိုင်ရာေူဝါဒ၊ ဘတ်ဂျတ်နှင့် စီေံခန့်ခွဲေှု လုြ်ငန်းစဉ်စေည့် ကိစ္စအဝဝကို ေုံးေြ်မလ့လာကာ 
အရြ်ဘက် စွေ်းရည်ပေှင့်တင်၍ တြ်ေမတာ်နှင့် ညှိနှိုင်းမဆာင်ရွက်ေွားရန်

၂. တြ်ေမတာ်အား မခတ်ေီတြ်ေမတာ်တစ်ရြ်အပြစ် ရြ်တည်နိုင်မရး လိုအြ်မော ကကိုတင် 
ပြင်ဆင်ေှုအတွက် စီေံကိန်းေျား ညှိနှိုင်းမရးဆွဲပြီး နိုင်ငံမတာ်၏ လူထုအမပခပြု ကာကွယ်မရး 
စွေ်းရည်ပေှင့်တင်မရး လုြ်ငန်း ေျားအား ြိုေိုကျယ်ပြန့်စွာမဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

၃.  တြ်ေမတာ်က လက်ရှိြါဝင်မနမော နိုင်ငံမတာ်၏ ဥြမဒပြုမရး နှင့် အုြ်ချုြ်မရးတာဝန်ေျားကို 
ပြည်ေူ့အစိုးရထံေို့ စနစ်တကျ အဆင့်ဆင့် လွဲမပြာင်းနိုင်ရန်နှင့် ပြည်ေူဗေိုပြု ြွံ့ပြိုးမရး လုြ်ငန်းနှင့် 
ေဘာဝ မဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်မရး လုြ်ငန်းေျားတွင် ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

၄.  အြစ်အခတ်ရြ်စဲပြီးမဒေေျားတွင် ပငိေ်းချေ်းမရး အေီးအြွင့်ေျား ခံစားနိုင်ရန် မဒေခံ တိုင်းရင်းေား 
ပြည်ေူေျား၊ အရြ်ဘက် အြွဲ့အစည်း ေျား၊ တိုင်းရင်းေားအြွဲ့အစည်းေျားနှင့် တြ်ေမတာ်အကကား 
ယုံကကည်ေှု တည်မဆာက်၍ ြဋိြက္ခလွန် မဒေြွံ့ပြိုးမရးနှင့် ပြန်လည်ထူမထာင်မရး 
လုြ်ငန်းစဉ်ေျား ကို အတူလက်တွဲ မဆာင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် တြက်တွင်လည်း လွတ်လြ်တက်ကကစွာ 
နိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ်ေျား နှင့် တာဝန်ေျားကို မကျြွန်စွာမဆာင်ရွက်ပခင်းပြင့် နိုင်ငံနှင့် 
နိုင်ငံမတာ်အြွဲ့အစည်းေျား၏ ဂုဏ်ေိက္ခာ ကို အပေန်ဆုံး ပြန်လည် ပေှင့်တင်ရန်

24



'Drkdua&pDeSifh w&m;rQwrI jyefvnfaygif;pnf;a&; vkyfief;pOf (4) &yf

နိုင်ငံသားတိုင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် တေားမျှတမှုကို လက်လှမ်းမှီနိုင်ရစေန် လိုအြ်ရနရသာ ဥြရဒ 

ပြုရေး နှင့် အုြ်ချုြ်ရေး ပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုများကို ရဆာင်ေွက်သေားမည်သာမက အတိတ်တေင် 

ပြစ်ြေားခဲ့ရသာ တေားမျှတမှု ကျ ိုးရြါက်ခဲ့ေမှုများကို ချည်းကြ်ောတေင် နိုင်ငံတကာ သင်ခန်းစာ 

များအေ အပြုသရောရဆာင်သည့် တေားမျှတမှု ပြန်လည်ရြါင်းစည်းရြးရေးမူ (Restorative 

Justice) ပြင့် ရအာက်ရြာ်ပြြါ လုြ်ငန်းစဉ်များကို ကကိုးြမ်း ရဆာင်ေွက်သေားမည်။ 

၁.  ဒီေိုကမရစီ အမရးအတွက် ကျဆုံးခဲ့ရမော၊ အနစ်ခံခဲ့ရမော ေူရဲမကာင်းေျား၏ ကိုယ်ကျ ိုးစွန့်လွှတ် 
အနစ်နာခံေှုေျားကို ေျ ိုးဆက်ေစ်ေျား စံနေူနာယူနိုင်မစရန် ဒီေိုကမရစီ မော်ကွန်းဝင်ေျားအပြစ် 
ထိုက်ထိုက်တန်တန် အေိအေှတ်ပြုမြးရန်နှင့် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ေျား၏ ေားေေီးေျားအတွက် ြညာမရးကို 
နိုင်ငံမတာ်ေှ စရိတ်ကျခံမြးရန်

၂.  ဒီေိုကမရစီမရးအတွက် ပြည်ြေို့ထွက်ခွာခဲ့ရမော ပေန်ောနိုင်ငံေားေျား၏ ကကိုးြေ်းမဆာင်ရွက်ေှုေျားကို 
အေိအေှတ်ပြုမောအားပြင့်  ပေန်ောနိုင်ငံေား ပြန်လည်ရရှိခွင့်နှင့် အပေဲတန်းမနထိုင်ခွင့်ေျားကို ြံ့ြိုး 
မဆာင်ရွက်မြးရန်

၃.  အေျ ိုးေား ပြန်လည် ေင့်ပေတ်မရး ေူချေှတ်မရးအတွက် လက်စားေမချမရးနှင့် ေင်ြုန်းမချမရး 
ေူမော မချနှစ်မချေူကို စွဲကိုင်လျှက် အနာဂတ်တွင် လူ့အခွင့်အမရး ချ ိုးမြာက်ေှုေျားထြ်ေံ ေပြစ်မရး၊ 
တရားေျှတေှုကို လက်မတွ့ကျကျလက်လှေ်းေှီမရး၊ ယုံကကည်ေှုအတိုင်း လွြ်လြ်စွာ တင်ပြမဆွးမနွး      
နိုင်မရး၊ ဒီေိုကမရစီရြိုင်ခွင့်ေျား ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်မရး နှင့် အခွင့်အလေ်းေျား ောတူ ရယူနိုင်ေည့် 
ညီေျှမရး လုြ်ငန်းစဉ်ေျားကို နိုင်ငံမတာ်အစိုးရေှ အပေန်ဆုံးအမကာင်အထည်မြာ်မြးရန်

၄.  တရားေျှတေှု ပြည့်ဆညး်မရးအတွက် ကန့်ေတ် ချုြ်ချယ်ထားေည့် ဥြမဒေျားကို ရုတ်ေိေ်းလျှက် 
အမရးြါမော လွတ်လြ်ေည့် ေတင်းေီဒီယာအား နိုင်ငံ၏စတုတ္ထေဏ္ဍိုင်အပြစ် ခိငု်ောစွာ 
ရြ်တည်နိုင်မစမရး အားမြးရန်



vlxkb0t"du

တိုင်းေင်းသား ပြည်သူအားလုံး၏ ေဝများသည်သာ အဓိကပြစ်ရလော ပြည်သူ့ရေှ့ရဆာင် 

ြါတီက လူထုေဝလုြ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူများ၏ ရေှ့ကေြ်တည် ထမ်းရဆာင်သေားမည်ဟု 

ကတိပြုအြ်ြါသည်။ 
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• လူတိုင်းအတွက် ဝင်မငွဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ် (၈) ရြ်

• လူတိုင်းအတွက် အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ် (၈) ရြ်

• လူတိုင်းအတွက် အနာဂတ်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ် (၂၀) ရြ်

• ေောရန်ကုန်ဆိုင်ရာ ေူဝါဒနှင့် လုြ်ငန်းစဉ် (၁၃) ရြ် 

• အမပခခံဥြမဒ ပြင်ဆင်မရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ် (၅) ရြ်

• ြက်ဒရယ်ပြည်မထာင်စုမရးရာ လုြ်ငန်းစဉ် (၆) ရြ်

• အရြ်ဘက်-စစ်ဘက် ဆက်ဆံမရး လုြ်ငန်းစဉ် (၄) ရြ်

• ဒီေိုကမရစီနှင့် တရားေျှတေှုပြန်လည်မြါင်းစည်းမရး လုြ်ငန်းစဉ် (၄) ရြ်

26





ြုံနှိြ်ထုတ်မဝခွင့်ပြုချက်အေှတ် - ၀၂၇၀၅ 
Printed by Focus printing services

၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်မန့တွင် 
ထုတ်မဝေည်။

အေှတ် (၆၃) လောလေ်း (မအာက်လေ်း)၊ 
လောပေို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပေို့ ၊ ပေန်ောနိုင်ငံ
(၀၉) ၄၄၆ ၄၄၆ ၉၄၁၊ (၀၉) ၄၄၆ ၄၄၆ ၉၄၂၊ 
(၀၉) ၄၄၆ ၄၄၆ ၉၄၃

www.facebook.com/pppmyanmar
www.pppmyanmar.org

ၸၢတ်ႈြၢၼ်ြီႈၼွင်ႉၵူၼ်းေိူင်းြဵၼ်ြိူင်လူင်

ဒါအကားဒိုမေ ကေလယ် တၢ်အကါဒိဉ်ေ့ၢ် ကေျၢၢ်

ဘဝည:ဍုင်ကွာန် ဒှ်အဓိက

Mung Chying Shawa Masha a prat masa hpe madung tawn let

Ko aa dg in mipi te nun taak na in a thupi pen hi!

လူထုဘဝ အဓိက


