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နိဒါန်း မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ဧရာဝတီမြစ်သည် အလွန်ထူးမခားဒသာ မြစ် 
တစ်စင်း မေစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အဒရှ့ဒတာင်အာရှရှိ လွတ်လပ်စွာ 
စီးဆင်းဒနဆဲ အကကီးဆုံး မြစ်ြျားထဲြှ တစ်စင်း မေစ်သည်။ 
လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းဒနဆဲ  မြစ်ဟူဒသာ ဒခါင်းစဉ်ဒအာက်တွင် 

ရှိသည့် မြန်ြာနိုင်ငံကို မေတ်၍ စီးဆင်းဒနဒသာ အမခား တစ်ခု တည်းဒသာ မြစ်ြှာ သံလွင်မြစ်ပင် မေစ်သည်။  

လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းဒနဆဲ မြစ်ဆိုဒသာ်လည်း  သောဝအတိုင်း ြဒမပာင်းလဲေဲ စီးဆင်းဒနဒသာ  မြစ်ဒတာ့ 
ြဟုတ်ဒချ။ ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးပွားဒရးအတွက် အင်ဂျင်တစ်လုံးလိုပင် မေစ်သည်။ ၎င်းသည်  
မြန်ြာ  မပည်သူြျားအတွက် ဆန်စပါးနှင့် ငါးကို ဒပးသည့်အမပင် မြစ်ဒြကာင်းတဒလှောက် မြစ်အထက်ပိုင်းနှင့်  
ဒအာက်ပိုင်းဒေသ ကုန်စည်ကူးသန်း ဒရာင်းဝယ်ဒရးအတွက် သယ်ယူပို့ဒဆာင်ဒရးကိုလည်း အဒထာက်အကူ 
မပုသည်။ ထို့အမပင် ဒရအားလှေပ်စစ် ထုတ်လုပ်ဒသာ တာေိုင်ြျားအတွက်လည်း ဧရာဝတီမြစ်ဒရကို 
အသုံးမပုြကသည်။ ထို့အတူ အိြ်၊ ရုံး၊ လြ်းြျား ဒဆာက်လုပ်ရာတွင်လည်း မြစ်ထဲြှ  သဲကို လိုအပ်သည်။

ဤစာတြ်းတွင် ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူြှုဒရးနှင့် စီးပွားဒရးတွင် ြတူညီဒသာ နည်းလြ်းြျားမေင့်   
အဒရးပါဒနဒြကာင်း ဒော်မပသွားြည် မေစ်သည်။ ထို့မပင် မြစ်အတွင်း နှစ်ဒပါင်းဒထာင်ချ ီရှိခဲ့ဒသာ သောဝအတိုင်း 
လည်ပတ်ဒနသည့် စနစ်ြျားကို ြထိခိုက်ဒစေဲ ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ြှုကို ဒထာက်ပံ့ဒပးနိုင်သည့် ေက်ြှေဒသာ ေွံ့ဖေိုး 
တိုးတက်ြှု၏ အဒရးပါပုံကို ြီးဒြာင်းထိုးမပလိုဒသာ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါဝင်သည်။ ယင်းသည် မြစ်ဒြကာင်း 
တဒလှောက်ရှိ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား ဒတွ့ကကုံဒလ့လာခဲ့ရဒသာ ဒေးမေစ်နိုင်ဒချြျားနှင့် အခွင့်အလြ်းြျားဆိုင်ရာ  
ရှုမြင်သုံးသပ်ြှု ဒပါင်းစုံကို စုစည်းထားမခင်းလည်း မေစ်သည်။
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ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အြျ ိုးြျ ိုးဒသာလုပ်ငန်းြျား၏ နှလုံး ဒသွးဒြကာ မေစ်သည်။ ၎င်း၏ မြစ်ဝှြ်းငယ်တစ်ခုချင်းစီ 
တွင်လည်း ြတူထူးမခားဒသာ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ဒေးမေစ်နိုင်ဒချြျား ရှိဒနသည်။ WWF က ရန်ပုံဒငွချထား ဒဆာင်ရွက်သည့် 
စီးပွားဒရးအတွက် ဧရာဝတီမြစ်၏ အခန်းကဏ္ဍ စီြံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမေစ် မြစ်ကကီး၏  မြစ်ဝှြ်းဒေသငယ်ြျား 
(အထက်ပိုင်း၊ ချင်းတွင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ မြစ်ဒအာက်ပိုင်းနှင့် မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသြျား) တွင် မြစ်က ဒထာက်ပံ့ဒပးဒနဒသာ 
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားကို ဒော်ထုတ် သတ်ြှတ်ရန်နှင့် ယင်းတို့ကို လိုလားြှုဒြကာင့် မြစ်နှင့် ယင်း၏အဒပါ် 
ြှီခိုဒနရဒသာ ကဏ္ဍြျားအဒပါ်  သက်ဒရာက်ဒစနိုင်ြှုတို့ကို ဒော်ထုတ်သိရှိရန် ဒဆွးဒနွးပွဲြျား မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဒဆွးဒနွးပွဲတစ်ခုချင်းတွင် အစိုးရေက်ြှအရာရှိြျား ၊ ပညာဒရးနယ်ပယ်၊ ပုဂ္ဂလိကအေွဲ့အစည်းြျား၊ လူြှုစီးပွားဒရးဆိုင်ရာ 
အေွဲ့အစည်းြျားြှ လူအဒယာက် ၃၀ ခန့် ပါဝင်ခဲ့ြကသည်။   ဒဆွးဒနွးပွဲတွင်  တက်ဒရာက်လာသူြျားကို ၎င်းတို့ဒနထိုင်ရာ 
ဒေသရှိ စီးပွားဒရးကဏ္ဍြျားက မြစ်ြှ ဒထာက်ပံ့ဒပးဒသာ အရာဝတ္ထုနှင့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားအဒပါ် ြည်ကဲ့သို့ ြှီတည်ဒနသည်ကို  
ဒော်ထုတ် ဒဆွးဒနွးဒစခဲ့သည်။  ယင်းတွင် ဒရဒပးဒဝဒရး အတွက်  မြစ်ဒရကဲ့သို့ဒသာ ဒထာက်ပံ့ဒပးသည့် ဝန်ဒဆာင်ြှု၊ ငါးြျား 
ဒပါက်ပွားရန် ဒရလွှြ်းလွင်မပင်ြျား ကဲ့သို့ဒသာ ထိန်းညှိဒပးသည့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျား၊ ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျား အတွက် ေူလုံဒသာ 
စားကျက်ဒမြြျား ကဲ့သို့ဒသာ ပံ့ပိုးဒပးသည့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျား၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြျားနှင့် မြစ်ဝှြ်းဒေသတဒလှောက် ကိုးကွယ် 
ယုံြကည်ြှုဆိုင်ရာ ဌာနြျားအတွက် ယဉ်ဒကျးြှု အဒြွအနှစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဒဆာင်ြှုြျား စသည်တို့ပါဝင်သည်။

တက်ဒရာက်လာသူြျားကို   ၎င်းတို့ဒနထိုင်ရာဒေသရှိ မြစ်ဒြကာင်းတဒလှောက် ဒေးမေစ်နိုင်ဒချြျား ေန်တီးြှုနှင့် 
အရာဝတ္ထုြျားနှင့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျား ဒထာက်ပံ့ဒပးဒနသည့် အထက်ပါ ကဏ္ဍြျားက မြစ်စီးဆင်းြှု စနစ်အဒပါ် ြည်သို့ 
သက်ဒရာက်ြှု ရှိသည်တို့ကို ဒော်ထုတ်ဒဆွးဒနွးဒစခဲ့သည်။

မြစ်ဝှြ်းငယ် တစ်ခုချင်းစီတွင် ဒော်ထုတ်ရရှိြှု အြျားဆုံးမေစ်ဒသာ မပဿနာြျားကို ပုံတွင် ဒော်မပထားသည်။ ထိုမပဿနာြျား   
တွင် ဒရကကီးဒရလှေ ံမခင်း၊ ကြ်းပါးဖပိုမခင်း၊ ညစ်ညြ်းမခင်း၊ နုန်းအနည် ပို့ချမခင်း၊ ဒရဒြကာင်းသွားလာဒရး ခက်ခဲလာမခင်း၊  
မြစ်ဒြကာင်းဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့် ငါးြျ ိုးစိတ်ြျား ဒလျာ့နည်းလာမခင်းတို့ ပါဝင်သည်။

မြစ်ဝှြ်းငယ်တစ်ခုချင်းစီအတွင်းရှိ ကဏ္ဍြျားြှ သက်ဒရာက်ဒသာ ဆိုးကျ ိုးြျားသာြက မြစ်ညာြှသည် မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ထိ 
အမပန်အလှန် ဆက်စပ်ဒနြှုြျားလည်း ရှိသည်။ ဥပြာအားမေင့် မြစ်အထက်ပိုင်းတွင် သစ်ဒတာမပုန်းတီးြှုသည် 
မြစ်ဒအာက်ပိုင်းတွင် နုန်းအနည်ပို့ချြှု သို့ြဟုတ် ကြ်းဖပိုြှုြျားကို မေစ်ဒပါ်ဒစသည်။ ထိုသို့ဒသာ နုံး အနည်အနှစ်ြျား ပို့ချြှုက 
မြစ်မပင်ကို ကျယ်၍ တိြ်လာဒစကာ ဒရမပင်တွင် ဒလှြျား သွားလာရန် ခက်ခဲဒစသည်။ မြစ်ညာပိုင်းတွင် ဓာတုဒမြဩဇာြျားနှင့် 
ပိုးသတ်ဒဆးြျား အသုံးမပုြှုက မြစ်ဒအာက်ပိုင်းဒနသူြျားအတွက် ဒရထုညစ်ညြ်းြှုကို မေစ်ဒစသည်။ စိုက်ပျ ိုးဒရးအတွက် 
ဒကာင်းကျ ိုး မေစ်ဒစနိုင်ဒသာ  ဒရလွှြ်းလွင်မပင်ြျားမေစ်ဒပါ်ြှုကိုဒလျာ့နည်း ဒစသည်။ ဤအချက်ြျားသည် မြစ်ဝှြ်းဒေသကကီး 
တဒလှောက် ပထဝီအဒနအထားအရ  သယ်ဒဆာင်လာဒပးသည့် ဒေးမေစ်နိုင်ဒချ နည်းလြ်းြျားထအနက် အနည်းငယ်သာ 
ရှိဒသးသည်။

စီးပွားဒရးေွံ့ဖေိုးတိုးတကြ်ှု စြီကံနိ်းြျားသည ်အထူးသမေင် ့ဧရာဝတမီြစန်ငှ်မ့ြစလ်ကတ်ကြ်ျားရှရိာ အထကပ်ိငု်းတငွ ်တညရ်ှပိါက 
ပိုြို၍ အလွန်အဒရးကကီးဖပီး မြစ်ဒအာက်ပိုင်းတွင် ဒနထိုင်သူြျားအဒပါ် သက်ဒရာက်နိုင်ြှုြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါြည်။ 
ထိုသို့ သက်ဒရာက်ဒစြှုြျားတွင် ဒရရရှိနိုင်ြှုနှင့် ဒရအရည်အဒသွးတို့အဒပါ်သာ သက်ဒရာက်သည်ြဟုတ်ေဲ ဒရစီးဆင်းြှု 
နှုန်းြျား၊ နုံးအနည်အနှစ်ပို့ချြှု မေစ်စဉ်ြျားအဒပါ်တွင်ပါ သက်ဒရာက်ဒစသည်။ လတ်တဒလာတွင် မြစ်ဒအာက်ပိုင်းရှိ 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားက  ဒော်ထုတ်ဒမပာမပခဲ့ဒသာ ဒရကကီးဒရလှေြံှု ဆိုးကျ ိုးြျားြှာ မြစ်အထက်ပိုင်းရှိ နုံးအနည်အနှစ်
ပို့ချြှုြျားဒြကာင့် မေစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသသို့ နုံးပို့ချြှုနည်းသွားဒသာဒြကာင့်ဒေသသည် ပင်လယ်ထဲသို့ 
နိြ့်ဆင်းလာ၍ နစ်မြုပ်လာနိုင်သည်။ နုံးပို့ချြှုနည်းလာရမခင်းြှာ ဆည်ြျားဒြကာင့် ဒရစီးဆင်းြှုနည်းလာမခင်း၊ နုံးြျားသယ်
ယူပို့ချြှုကိုဆည်ြျား ြှဟန့်တားထားသကဲ့သို့မေစ်မခင်း၊ ဒဆာက်လုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြျားအ တွက်သဲ ြျားထုတ်ယူမခင်း စဒသာ 
အဒြကာင်းြျားစွာပါဝင်သည်။ ထိုအချက်တစ်ခုချင်းစီသည် သိသာစွာ သက်ဒရာက်ြှု ြရှိဒသာ်လည်း အချက်အားလုံး 
တဖပိုင်တည်းမေစ်ဒနဒသာဒြကာင့်  မြန်ြာနိုင်ငံ လူဦးဒရအြျားစုဒနထိုင်ရာ၊ အဒမခခံအဒဆာက်အအုံြျား၊ ဆန်စပါး နှင့်ငါးြျား 
ထုတ်လုပ်ရာ မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသသည် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးြှုမေစ်နိုင်ဒသာ ဒေသမေစ်လာသည်။

ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်ရနရော မြစ်ဧရာ
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ကဏ္ဍြျားနှင့် မြစ်ဝှြ်းငယ်ြျား အမပန်အလှန်ြှီတည်ရနပုံ

UPPER

14% 17%

16%

31%

22% 43%

17%12%
12%

16%

23%

19%
19%

31%

8%

 

20%

18%
21%

23%

18%

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းထဲတွင် ကကုံရတွ့ရနရရော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရစနိုင်ရော ဆိုးကျ ိုး 
အရမခအရနြျား

ကြ်းပပိုမခင်း

ရရကကီး၊ ရရလျှံမခင်း

မြစ်ရြကာင်းရမပာင်းလဲမခင်း

ရရထုညစ်ညြ်းမခင်း

ရရလြ်းေွားလာရရးမပဿနာြျား

ေတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းြျား

ြိုင်းလုပ်ငန်းြျား

ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျား ရလျာ့နည်းလာမခင်း

ငါးြျ ိုးစိတ်ြျား ရလျာ့နည်းလာမခင်း

မြစ်အလယ်ပိုင်း

ချင်းတွင်းမြစ်ဝှြ်း

မြစ်ရအာက်ပိုင်း

မြစ်ဝကျွန်းရပါ်
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SUPPORT DIFFERENT 
SECTORS OF THE ECONOMY?

URE

ကဏ္ဍအြျ ိုးြျ ိုးက 
ဧရာဝတီမြစ်အရပါ် ြှီတည်ရနပုံ

၎င်းတို့ထံြှ ေက်ရရာက်ြှုြျား

ရရထုညစ်ညြ်းမခင်း

နုံးအနည်အနှစ်
မပဿနာြျား
ကြ်းပပိုမခင်း
ရရကကီးရရလျှံမခင်း
ရေဟစနစ်ပျက်စီးလာမခင်း
ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျား
ဆုံးရှုံးမခင်း

ရတာမပုန်းမခင်း

ငါးြျား နည်းပါးလာမခင်း

ယဉ်ရကျးြှု

ခရီးေွားလုပ်ငန်း

ယုံြကည်ကိုးကွယ်ြှုဆိုင်ရာ 
ရတွ့ ကကုံခံစားြှုြျား

ရထာက်ပံ့ရပးမခင်း

စည်းြျဉ်းဥပရဒြျား

ပံ့ပိုးရပးမခင်း

ရရ

 ရရရြကာင်းေွားလာရရး

ရရအားလျှပ်စစ်

ရောင်တူး၍ 
ရရရြကာင်းရှင်းမခင်း

ဓါတ်ရမြြေဇာနှင့် 
ပိုးေတ်ရဆးြျား 

အေုံးမပုမခင်း

အင်ေျင်

အလွန်အကျွံ ငါးဖြ်းမခင်း

ေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

စိုက်ပျ ိုးရရး

စက်ြှုလုပ်ငန်း

ရရလုပ်ငန်းြျား

ကုန်ြကြ်းပစ္စည်းြျား

ငါး၊ အစားအစာနှင့် 
အမခားရရထွက်ပစ္စည်းြျား     

ရရကကီးရရလျှံြှု
ထိန်းရပးမခင်း

ကျက်စားရာနယ်ရမြြျား

ဧရာဝတီမြစ်
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စိုက်ပျ ိုးရရး
စိုက်ပျ ိုးဒရးသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားဒရးကဏ္ဍြျားအနက် တစ်ခုမေစ်ဖပီး  
မပည်တွင်း အသားတင် ထုတ်ကုန် တန်ေိုး၏  ၃၂%၊ ပို့ကုန်ြျားြှ ရရှိဒသာ ဝင်ဒငွ 
စုစုဒပါင်း၏ ၁၇.၅% နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလြ်း  ၆၁.၂% ဒထာက်ပံ့ဒပးနိုင်သည်။ 
(FAO ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀)

စိုက်ပျ ိုးဒရးကဏ္ဍ ဤသို့ တန်ေိုးမြင့်တက်ဒနရမခင်းြှာ ဒကာင်းြွန်ဒသာ ဧရာဝတီမြစ်ြှ 
ဒထာက်ပံ့ဒပးဒသာ ဒဂဟစနစ် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားဒြကာင့် မေစ်သည်။ ဥပြာအားမေင့် 
ဧရာဝတီမြစ်ြှ ဆည်ဒမြာင်းဒရဒပးဒဝဒရးလုပ်ငန်းြျားသို့  ဒထာက်ပံ့ဒပးဒသာဒရသည် 
တန်ေိုးအားမေင့် ဒနွရာသီတွင် ခန့်ြှန်းဒမခ အဒြရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂ ြှ ၁၂၁သန်းအတွင်း 
မေစ်ဖပီး ြိုးရာသီတွင် အဒြရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ ြှ ၅၀ သန်းခန့်အတွင်း ရှိသည်ဟု 

ခန့်ြှန်းထားသည်။ ဤတန်ေိုးကိုြကည့်မခင်းမေင့်  မြစ်ြှပံ့ပိုးဒပးဒသာသန့်ရှင်းဒသာဒရတစ်ြျ ိုးတည်းသည်ပင် စိုက်ပျ ိုးဒရး 
ထွက်ကုန်တန်ေိုး၏ ၆% ခန့် ဒထာက်ပံ့ဒပးဒနဒြကာင်းသိနိုင်သည်။ ဤသည်ြှာ မြစ်ြှဒထာက်ပံ့ဒပးဒသာ ဒရ တစ်ခုတည်းကိုသာ 
တွက်ချက် ထားမခင်းမေစ်ဖပီး အမခားဒထာက်ပံ့ဒပးဒသာ အရာြျား (ဥပြာအားမေင့် သဲ) ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားမခင်းြဟု
တ်ဒသးဒချ။

ဆန်စပါးသည် အဓိကစိုက်ပျ ိုးသီးနှံမေစ်ဖပီး ဧရိယာအားမေင့်ဟက်တာဒပါင်း ၈ သန်းခန့်တွင် စိုက်ပျ ိုးြကသည်။ အထူးသမေင့် 
ြိုးရာသီတွင် အြျားဆုံးစိုက်ပျ ိုးသည်။ အမခားဒကာက်ပဲသီးနှံြျားကိုြူ ဒနွနှင့်ဒဆာင်းရာသီတွင် စိုက်ပျ ိုးသည်။ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးကို 
ေုတိယအြျားဆုံး (ဧရိယာဟက်တာဒပါင်း ၄သန်းခန့်) စိုက်ပျ ိုးြကဖပီး ဒနွနှင့်ဒဆာင်းရာသီတွင်အြျားဆုံးစိုက်ပျ ိုးသည်။ အမခား 
ဒမပာင်းဆန်၊ ဒမြပဲ၊ ဒနြကာ၊ နှြ်းနှင့် အမခားသီးနှံြျားကိုလည်း စိုက်ပျ ိုးြက၍ ဧရိယာဒပါင်း ဟက်တာ ၂.၅သန်းခန့်ရှိသည်။ 
ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းသည်    ဒကာက်ပဲသီးနှံြျား အြျားဆုံးစိုက်ပျ ိုးရာဒေသ မေစ်သည်။

 
မြန်ြာ့ ရကာက်ပဲေီးနှံြျား ထွက်ရှိရာ ရနရာ

စိုက်ပျ ိုးရရးကဏ္ဍ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရစနိုင်ရော အရမခအရန
ထွက်နှုန်း အြျားဆုံးမေစ်ဒသာ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသသည် ရာသီဥတုဒမပာင်းလဲြှုေဏ်ကို အခံရဆုံးဒသာ ဇုံထဲတွင် 
တည်ရှိဒနသည်။ ဒနာင်တွင်မေစ်လာနိုင်ဒသာ ဆိုင်ကလုန်းြျား၊ ဒရကကီးဒရလှေြံှု၊ ြိုးဒရချနိ် မြင့်တက်မခင်း၊ ဒန့အပူချနိ် 
မြင့်တက်မခင်း၊ ြိုးဒခါင်မခင်း၊ ပင်လယ်ဒရြျက်နှာမပင် မြင့်တက်လာမခင်း အစရှိဒသာ ရာသီဥတုဒမပာင်းလဲြှုြျားဒြကာင့် နိင်ငံ၏ 
စားနပ်ရိက္ခာ ကဏ္ဍသည် ထိခိုက်လာနိုင်သည်။

ဥပြာအားမေင့်ဆန်စပါးအဓိကစိုက်ပျ ိုးရာဒေသြျားသည်ကြ်းရိုးတန်းဒေသနှင့် မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသတို့မေစ်ဖပီး အမခားဒကာက်
ပဲသီးနှံြျားအြျားဆုံးစိုက်ပျ ိုးရာဒေသြျားသည်  အလယ်ပိုင်းြိုးနည်း ရပ်ဝန်းတွင် တည်ရှိသည်။ သို့ဒသာ်ရာသီဥတုဒမပာင်းလဲ
ြှုြျားဒြကာင့် ကြ်းရိုးတန်းဒေသြျားတွင် အချနိ်တိုဒတာင်း၍ ဆိုးရွားမပင်းထန်ဒသာြိုးရာသီတွင် ြိုးဒရချနိ်လက်ြတိုးလာြှုကို 
ကကုံဒတွ့လာရြည်မေစ်ဖပီး  ဒရလွှြ်းြိုးြှုမေစ်စဉ်ြျားလည်း တိုးပွားလာြည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် ပင်လယ်ဒရြျက်နှာမပင်   
မြင့်တက်လာြှုဒြကာင့် ပင်လယ်ဒရ ဝင်ဒရာက်ြှု မပဿနာြျားလည်း ပိုြိုမေစ်လာြည်။ ဆိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်းြျားကလည်း 
ဒရကကီးဒရလှေြံှုြျားနှင့် ဒလတိုက်နှုန်းမပင်းထန်ြှုြျားကို ပိုြိုဆိုးရွားလာဒစြည်။ အလယ်ပိုင်းြိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသတွ
င်ြူ ြိုးဒခါင်ဒရရှားပါးြှုြျား ပိုြိုမပင်းထန်လာြည်မေစ်ဖပီး ြိုးရာသီကာလသည်လည်း တိုဒတာင်းလာြည်မေစ်သည်။ 
အပူချနိ်ြျားလည်း မြင့်တက်လာြည်မေစ်ဖပီး  ၂၀၅၁ ခုနှစ်တွင် အပူချနိ် ၄ ေီဂရီဆဲလ်စီးယပ် မြင့်တက်လာြည်ဟု ခန့်ြှန်းရသည်။

ဆိုင်ကလုန်း ရရကကီးရရလျှံြှု

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ြည်ေည့်ရနရာြျားတွင် 
ြည်ကဲ့ေို့ရော ရာေီဥတုရမပာင်းလဲြှုြျားကို 
ကကုံရတွ့ရနရပါေနည်း။

2852870ha

11602493.65ha

234341ha

5330936.8ha 535176ha

842735ha

343989ha

8517506.1ha 224954.9ha

80024.1ha

1534ha
93535.2ha 11812ha

10069ha

308493ha 889859.9ha

796590.1ha

738267.5ha

17283.95ha

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ရဒေ

ကျန်ရဒေြျား

ဆန်စပါး ဆီထွက်
သီးနှံြျား

ဒကာက်နှံပင် ပဲအြျ ိုးြျ ိုး ကွြ်းနှင့် 
ဒဆးရွက်ကကီး

လက်ေက် ဒကာ်ေီ ကကံ ချည်ြှေင်

မြင့် နိြ့်

လတ် ြရှိ

ရန့အပူချိန်လွန်ကဲမခင်း ြိုးရခါင်မခင်း

ြိုးရရချိန်မြင့်တက်မခင်း

ပင်လယ်ရရြျက်နှာမပင် 
မြင့်တက်မခင်း

သစ်သီး
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ဆန်စပါး

ပဲအြျ ိုးြျ ိုး

ရြွးမြူရရး

ဆန်စပါးသည် စိုက်ပျ ိုးဒရးထုတ်ကုန် တန်ေိုး စုစုဒပါင်း၏ ၄၃% ရှိဖပီး ေုတိယ တန်ေိုးအမြင့်ဆုံးမေစ်သည့် 
ဒြွးမြူဒရးထုတ်ကုန်ထက် ၅ ဆ ပိုသည်။ ဤသို့မေစ်ရမခင်းြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဒရသယံဇာတ ကကယ်ဝြှုနှင့် 
စိုက်ပျ ိုးဒမြဒကာင်းဒသာ မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသတို့ဒြကာင့် မေစ်သည်။

မပည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေကကီးအားလုံး ဒပါင်းြကည့်ြည်ဆိုပါက ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းဒပါ် ဒေသသည် စိုက်ပျ ိုး 
ဒရးအတွက် အလွန်အဒရးကကီးဒြကာင်း သိနိုင်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသသည် မြစ်ဝှြ်းတစ်ခုလုံးရှိ စပါး 
စိုက်ပျ ိုးဒမြ စုစုဒပါင်း၏ ၆၉% သာ ပိုင်ဆိုင်ဒသာ်လည်း နိုင်ငံ့ ဆန်စပါး စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ြှု၏ ၇၁% 
ကို ထုတ်လုပ်ဒပးနိုင်ဒနသမေင့် မြန်ြာ့ “ဆန်အိုးကကီး” ဟု တင်စား ဒခါ်ဒဝါ်ထိုက်သည့်ဒေသ မေစ်သည်။ 
ယင်းကိုြကည့်မခင်းမေင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသ၏ တစ်ဧက ထွက်နှုန်းသည် ကျန်ဒေသြျားထက် 
ပိုြျားဒြကာင်း သိနိုင်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေုတိယအြျားဆုံး စိုက်ပျ ိုးဒသာ သီးနှံြှာ ကုလားပဲ၊ ပဲစင်းငုံ အစရှိဒသာ ပဲအြျ ိုးြျ ိုး 
မေစ်သည်။ အိန္ဒိယ (ပဲအြျ ိုးြျ ိုးတင်ပို့ြှု၏ ၅၈%) နှင့် တရုတ် (ပဲအြျ ိုးြျ ိုး တင်ပို့ြှု၏ ၁၈%) တို့သည် 
မြန်ြာ့ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးကို အဓိက ဝယ်ယူ တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံြျားမေစ်ဖပီး မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကြ္ဘာဒပါ်တွင် 
ကဒနေါနိုင်ငံ၏ ဒနာက်တွင် ပဲတင်ပို့ြှု ေုတိယ အြျားဆုံး နိုင်ငံအမေစ် ရပ်တည်ဒနသည်။

ယခုအခါ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးသည် စိုက်ပျ ိုးဒရးထုတ်ကုန်ြျားအနက် နိုင်ငံမခားဝင်ဒငွ အြျားဆုံး ရရှိသည့် အြျ ိုးအစား  
မေစ်ဖပီး ပို့ကုန်စုစုဒပါင်း၏ ၁၂% (အဒြရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄ ေီလီယံခန့်) ရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပဲစိုက်ပျ ိုးဒသာ ဧရိယာ ဟက်တာဒပါင်း ၄.၄ သန်းခန့် (စပါးစိုက်ပျ ိုးဒသာ ဧရိယာ၏ 
၅၅% ခန့်) ရှိသည်ဟု ခန့်ြှန်းချက်ြျားအရ သိရသည်။ ပဲအြျ ိုးြျ ိုးကို အလယ်ပိုင်း ြိုးနည်း ရပ်ဝန်း ဒေသ
တွင်အြျားဆုံးစိုက်ပျ ိုးြကဖပီး မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေ သ၊ ဒတာင်ဒပါ်ဒေသြျားနှင့် ကြ်းရိုးတန်းဒေ သြျား 
တွင်လည်း စိုက်ပျ ိုးြကသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စိုက်ပျ ိုးဒရး စာရင်းဇယားြျားအရ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင် 
စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်သည့် ပဲအြျ ိုးြျ ိုး၏ ၉၆% ကို ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းဒေသတွင် စိုက်ပျ ိုးမခင်း မေစ်သည်။

၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဒြွးမြူဒရးနှင့် ဒရလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ့ ဂျေီီပီ၏ ၇.၄% ရှိသည်။ သို့ရာတွင် 
တရားဝင် ဂျေီီပီ ကိန်းဂဏန်းြျားအမပင် ဒြွးမြူဒရးလုပ်ငန်းသည် စိုက်ပျ ိုးဒရးလုပ်ငန်းနှင့် တသားတည်း 
ဆက်စပ်ဒနကာ - နွား (နှင့်ကျွဲ) သည် ခွန်အားမေင့် လုပ်ဒဆာင်ရြည့်ကိစ္စြျားကို လုပ်ဒဆာင်ဒပးမခင်းနှင့် 
ဒကျးလက်ဒေသြျားတွင် သယ်ယူပို့ဒဆာင်ဒပးမခင်း၊ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းြျား ဒထာက်ပံ့ဒပးမခင်း  
စသည်တို့မေင့် လူသားတို့ကို အကျ ိုးမပုဒပးသည်။ ထို့မပင် အမခားဒြွးမြူဒရးသတ္တဝါြျားသည်လည်း 
အစားအစာနှင့် ဝင်ဒငွတိုးပွားဒစမခင်းမေင့် လူသားတို့ကို အကျ ိုးမပုသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် စာရင်းအရ ဒြွးမြူဒရးလုပ်ငန်းြျားတွင် နွား ၁၄ သန်း၊ ကျွဲ ၃.၁ သန်း၊ သိုးနှင့်   ဆိတ် ၄.၆ သန်း၊ ဝက် 
၁၀.၃ သန်း၊ ြကက် ၁၇၂ သန်း၊ ေဲ ၁၅ သန်းနှင့် အမခားဒြွးမြူဒရးြကက်ြျား ၁.၉ သန်း ရှိဒြကာင်း သိရသည်။ 
လူတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်လှေင် အသား ၁၁.၃ ကီလိုဂရြ် (ဂျာြနီနိုင်ငံတွင် လူတစ်ဦးလှေင် နှစ်စဉ်စားသုံးဒသာ 
အသားဂရြ် ၈၈ ကီလိုဂရြ်)၊ နို့ ၁၅.၃ ကီလို ဂရြ်နှင့် ဥအြျ ိုးြျ ိုး ၅၂ လုံးခန့် စားသုံးဒြကာင်း ခန့်ြှန်း 
ြကသည်။

နွားဒြွးမြူဒရးကို ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်း အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း 
ြိုးနည်းရပ်ဝန်း ဒေသြျားတွင် အြျားဆုံးလုပ်ကိုင်ြကဖပီး 
တစ်နိုင်ငံလုံး စုစုဒပါင်း၏  ၅၀% ဒကျာ်မေစ်သည်။ 
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒြွးမြူဒရးထွက်ကုန်ပစ္စည်းြျား 
တင်ပို့ရာြှ အဒြရိကန် ဒေါ်လာ ၄၇.၁သန်း ရရှိခဲ့သည်။ 
ဤပြာဏသည် ငါးပုဇွန်ြျား (ဒရချ ိုနှင့် ပင်လယ်ငါးြျား) 
တင်ပို့ရာြှ ရရှိဒသာ အဒြရိကန်ဒေါ်လာ ၆၄၁.၇သန်း 
နှင့် ဒကာက်ပဲသီးနှံြျား တင်ပို့ရာြှ အဒြရိကန် ဒေါ်လာ 
သန်းဒပါင်း၂၆၀ဝ နှင့် နှိုင်းယှဉ်လှေင် နည်းပါးသည်။ 
သို့ရာတွင် တရားဝင် ထုတ်မပန်ချက်ြျားအရ ဒြွးမြူဒရးနှင့် 
နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းြျား ကဏ္ဍသည် ဒကာက်ပဲသီးနှံ 
ကဏ္ဍနှင့် နှိုင်းယှဉ်လှေင် ပိုြိုလျင်မြန်စွာ ေွံဖေိုး တိုးတက် 
လာခဲ့သည်။  ဤအချက်ကို ဒော်မပပါပုံကို ြကည့်မခင်းမေင့် 
သိနိုင်သည်။ ပုံတွင် အသားထုတ်လုပ်ြှုသည် နှစ်အလိုက် 
လျင်မြန်စွာ တိုးလာဒြကာင်း သိနိုင်သည်။ အသား 
ထုတ်လုပ်ြှု ကဏ္ဍတွင် ြကက်သားသည် ထုတ်လုပ်ြှု 
အြျားဆုံး မေစ်ဖပီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ၉၉၅၃၈၀ တန် (အသား 
ထုတ်လုပ်ြှု စုစုဒပါင်း၏ ၅၁.၃%) မေစ်သည်။ ေုတိယနှင့် 
တတိယ အြျားဆုံးတို့ြှာ ဝက်နှင့် အြဲသားတို့ မေစ်သည်။ 
နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ြှု ကဏ္ဍသည်လည်း 
အဒရးကကီးဒသာ အခန်းကဏ္ဍြှ ပါဝင်ဒနသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ရြွးမြူရရးကဏ္ဍြှ အေားထုတ်လုပ်ြှု
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ရရလုပ်ငန်း

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရဒေကကီးအလိုက် ရရလုပ်ငန်းရြွးမြူရရးလုပ်ငန်းြျား

ဆန်စပါးကဲ့သို့ပင် ငါး သည် မြန်ြာ့ စားနပ်ရိက္ခာ ကဏ္ဍတွင် အဓိကနနရာြှပါဝင်ပပီး 
တိရစ္ဆာန် ပရိုတင်းဓာတ် စားသုံးြှု၏ ၆၀% ခန့်ရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမြင့်
ကကည့်လျှင်၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် နြွးမြူနရးနှင့် နရလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ၏ အသားတင် 
ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု၏ ၇.၄% မြစ်သည်။

တရားဝင်စစ်တြ်းထုတ်မပန်ချက်ြျားအရ   ဒရလုပ်ငန်းြှ လူဦးဒရ ၃.၂သန်းခန့် 
(ဝ.၁၅%)အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျားရရှိဒစခဲ့ သည်။ ဒကာင်းြွန်ဒသာမြစ်သည် ဒရလုပ်ငန်းြျား အဒပါ် 
ြျားစွာအကျ ိုးမပုသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်း  အဒမခအဒန ဆန်းစစ်ဒလ့လာြှု အစီရင်ခံစာအရ မြစ်ြှ ဒရလုပ်ငန်း အဒပါ် 
အကျ ိုးမပုမခင်းသည် တန်ေိုးအားမေင့် ဒရချ ိုငါးေြ်းလုပ်ငန်းတွင် အဒြရိကန်ဒေါ်လာ သန်းဒပါင်း ၃၅၀ ြှ ၅၃၀ အတွင်းရှိဖပီး 
ဒရလုပ်ငန်းဒြွးမြူဒရးြျားတွင် အဒြရိကန်ဒေါ်လာ သန်းဒပါင်း ၃၈၀ြှ  ၆၀ဝ အတွင်း ရှိသည်။

အသစ်ထုတ်မပန်ထားဒသာ တရားဝင် စစ်တြ်းထုတ်မပန်ြှုြျားအရ မြန်ြာငါးထုတ်လုပ်ြှု၏ ၃ပုံ၁ပုံသည် ကုန်းတွင်းပိုင်း 
ငါးေြ်း လုပ်ငန်းြျားြှ လည်းဒကာင်း၊ အမခား ၃ပုံ၁ပုံသည် ပင်လယ်ေက်ငါးေြ်းလုပ်ငန်းြျားြှလည်း ဒကာင်း၊ ကျန် ၃ပုံ၁ပုံ
သည်ငါးဒြွးမြူဒရးလုပ်ငန်းြျားြှ လည်းဒကာင်း အဓိက ရရှိသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဤသုံး ြျ ိုးဒပါင်းသည် ပြာဏအားမေင့် 
တန်ဒပါင်း ၂.၉သန်းခန့် ရှိသည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်း ငါးေြ်း လုပ်ငန်းြျားြှ တန်ဒပါင်း ၈၆၃၀ဝ၀ (ထုတ်လုပ်ြှုစုစုဒပါင်း၏ 
၃၀%)၊ ပင်လယ်ေက်ငါးေြ်းလုပ်ငန်းြျားြှ ြက်ထရစ်တန်ဒပါင်း ၁၀၆၂၀ဝ၀ခန့် (ထုတ်လုပ်ြှုစုစုဒပါင်း၏ ၃၇%) နှင့် 
ငါးဒြွးမြူဒရးလုပ်ငန်းြျားြှ ြက်ထရစ်တန်ဒပါင်း ၉၄၂၀ဝ၀ (ထုတ်လုပ်ြှုစုစုဒပါင်း၏ ၃၃%) ရရှိသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ဒရထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုအဒမခအဒနကို ပုံတွင်ဒော်မပထားသည်။ ပင်လယ်ငါးေြ်းလုပ်ငန်းသည် နှစ်အလိုက် 
အနည်းငယ်သာဒမပာင်းလဲြှုရှိဒြကာင်းဒတွ့ရသည်။ ငါးဒြွးမြူဒရး လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ဒမပာင်းလဲလာ၍ 
ကုန်းတွင်းပိုင်း ငါးေြ်းလုပ်ငန်း ြှာြူ ဖပီးခဲ့ဒသာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျဆင်း လာဒြကာင်း ဒတွ့ရသည်။
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ပင်လယ်ငါးဖြ်းလုပ်ငန်းြျား၊ ရရချ ိုငါးဖြ်းလုပ်ငန်းြျားနှင့် 
ငါးပုဇွန်ရြွးမြူရရးလုပ်ငန်းြျား အရမခအရန

ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသသည်    ကုန်းတွင်း ငါးေြ်းလုပ်ငန်းြျားအတွက် အလွန်အဒရးပါဒသာ အရင်းအမြစ်ပင် မေစ်သည်။ 
သောဝြှ ေြ်းယူသည့် ငါးလုပ်ငန်းြျား အတွက်သာြက ငါးဒြွးမြူဒရး လုပ်ငန်းြျား အတွက်ပါ အဒရးပါသည်။ ဥပြာအားမေင့်  
မြန်ြာတစ်နိုင်ငံလုံး ငါးဒြွးမြူဒရးကန်ြျား၏ ၇၀% သည် မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသ (ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး) တွင် 
ရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ြှုအရ ဧရာဝတီ၏ အဒရးပါပုံကို ပုံတွင်  ဒော်မပထားသည်။

ဧရာဝတီတွင် ငါးဒြွးမြူဒရး လုပ်ငန်း (တွက်ချက်ြှုြျားအရ တစ်နှစ်လှေင် ၈% ခန့်)  နှစ်စဉ် တိုးတက်လာဒနြှုက မြစ်ဝှြ်းဒေသရှိ 
ဒေသငါးြျ ိုးရင်းြျားအဒပါ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးဒစြှုြျား  မေစ်ဒနဒစသည်။ အထူးအားမေင့် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း သောဝအတိုင်း 
ရှင်သန်ကျက်စား သည့် ငါးြျားနှင့် ပတ်သက်ဒသာ အချက်အလက်ြျား နည်းပါးသမေင့် ထိုသို့ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးဒစနိုင်ြှုသည် 
စိုးရိြ်ေွယ် အဒနအထား မေစ်ဒနသည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင် ဒေသတွင် ဒတွ့ရဒသာ ငါးြျ ိုးစိတ်ဒပါင်း ၃၈၈ ြျ ိုးအနက် 
၃၁၁ ြျ ိုးကို  မြန်ြာနိုင်ငံေက်မခြ်းတွင် ဒတွ့ရဖပီး  ကျန်ြျ ိုးစိတ်ြျားကို အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်ေက်အမခြ်းတွင် ဒတွ့ရသည်။ 
ထိုြျ ိုးစိတ် ၃၈၈ ြျ ိုးတွင် ၁၉၃ ြျ ိုး (၅၀%) ခန့်သည် ဤမြစ်ဝှြ်းဒေသတွင်သာ ဒတွ့ရမခင်း မေစ်ကာ ထိုအထဲတွင်  ြျ ိုးစိတ်ဒပါင်း 
၁၀ဝ (၂၆%) ခန့်သည် မြန်ြာေက်မခြ်းတွင်သာ ဒတွ့ရမခင်း မေစ်သည်။ မပည်ပြှ တင်သွင်းလာဒသာ မပင်ပြျ ိုးစိတ် ငါးြျားက 
သောဝအတိုင်း ရှင်သန်ကျက်စားဒနဒသာ ဒေသြျ ိုးရင်း ငါးြျ ိုးစိတ်ြျားကို လွှြ်းြိုး ဖခိြ်းဒမခာက်လာေွယ် အဒနအထားကို 
ဒတွ့ရသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်း အဒမခအဒန ဆန်းစစ်ဒလ့လာြှု၏ ဒရလုပ်ငန်းအဒပါ် ဆန်းစစ်ဒလ့လာြှု အစီရင်ခံစာတွင် 
“သောဝအတိုင်း မေစ်ဒနဒသာ အင်း၊ အိုင်၊ ဒရကန်ြျားတွင် ဒြွးမြူဒရးငါးြျ ိုးစိတ်ြျား ဒြွးမြူမခင်း၏ ဒကာင်းကျ ိုး ဆိုးမပစ်ြျားကို 
ဒလ့လာြှု မပုလုပ်မခင်း  နည်းပါးဒနဒသးဒြကာင်း ဒတွ့ရသည်။ ဒရလုပ်သားြျားကလည်း  ဒြွးမြူဒရးငါးြျားနှင့် သောဝအတိုင်း 
ရှင်သန်ကျက်စားသည့် ငါးြျားအြကား ရှင်သန်ဒရးအတွက် ဖပိုင်ဆိုင်ရြှုနှင့် သောဝအတိုင်း ရှင်သန်ကျက်စားသည့် ငါးြျ ိုး 
ေြ်းဆီးရြိြှု အကကိြ်ကကိြ် ကျဆင်းခဲ့ြှုြျားကို ဒစာေကတက်ြကသည်။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် အင်းလုပ်ငန်းြျားြှ ေြ်းဆီးရြိြှု၏ 
၇.၄% သာ ထိုအင်းထဲတွင် နဂိုြူလကပင် ရှိဒနဒသာ ဒေသြျ ိုးရင်းြျား မေစ်ဒြကာင်းသိရသည်။ ဤအချက်သည် ပိုြို အဒသးစိတ်  
ဒလ့လာရန် လိုအပ်ဒနဒြကာင်း ဒော်မပဒနသည်။”  ဟုတင်မပထားသည်။ 
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ဧရာဝတီ



1918

ငါးြျားအမပင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြျ ိုးသုဉ်းရန် အထူးစိုးရိြ်ေွယ်ရှိသည့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျားသည်လည်း ဖခိြ်းဒမခာက်ြှုြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ဒန 
ရသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ထဲတွင် အြကြ်းအားမေင့် လင်းပိုင်ဒပါင်း ၆၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိဒတာ့သည်။

ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျား ကျင်လည်ကျက်စားရာဒေသြျားသည် တိုးပွားလာဒသာ လူတို့၏ လုပ်ဒဆာင်ြှုြျားဒြကာင့် အန္တရာယ်မေစ်ဒစဒသာ 
ဒေသြျားနှင့် အထူးပင် တထပ်တည်းကျဒနသည်။ လင်းပိုင်ဒကာင်ဒရ ဒလျာ့ကျလာြှု၏ အဓိကအဒြကာင်းရင်း ြှာ  အဒသးစား 
ငါးေြ်းလုပ်ငန်းြျား၏ ငါးေြ်းြှုြျား (အထူးသမေင့်  ပိုက်တန်းချ ငါးေြ်းြှုြျား၊ လှေပ်စစ်ဒရှာ့ရိုက် ငါးေြ်းြှုြျား) တွင် ဒသဆုံးရြှုဒြကာင့် 
မေစ်သည်။ ဒရချ ိုဒေသြျားတွင် မြစ်ထဲရှိ  တည်ရှိဖပီးမေစ်ဒသာ ဆည်ြျားနှင့် တည်ဒဆာက်ရန် စီြံကိန်းဒရးဆွဲဖပီးမေစ်ဒသာ ဆည်ြျားဒြကာင့် 
စားကျက် နယ်ဒမြြျား ဒလျာ့ကျလာမခင်းနှင့် ဒပျာက်ဆုံးမခင်း တို့သည် လင်းပိုင်ြျားအတွက် ြျ ိုးသုဉ်းဒစနိုင်ဒသာ အဒြကာင်းအရင်းြျားထဲတွင် 
ပါဝင်သည်။ ထို့မပင် ကြ်းရိုးတန်းဒေသရှိ စားကျက်နယ်ဒမြြျား  ဒပျာက်ဆုံးရမခင်းတွင်ြူ  ဒရချ ိုစီးဆင်းြှု  ဒလျာ့နည်းလာမခင်း၊ ကုန်သွယ်ဒရး 
သဒေောြျား ြျားမပားလာမခင်းနှင့်  ဒရထုညစ်ညြ်းလာြှု တို့ဒြကာင့် မေစ်သည်။

အချ ို့ဒသာ ဒရလုပ်သားြျားက ဤကဲ့သို့ လင်းပိုင်ြျားအဒပါ် အန္တရာယ်မေစ်ဒစရမခင်းြှာ ဒြွးမြူဒရး၊ ဒရလုပ်ငန်းနှင့်   ဒကျးလက်ဒေသ 
ေွံ့ဖေိုးဒရး ဝန်ကကီးဌာနြှ ချဒပးဒသာ ငါးေြ်းလိုင်စင်ြျားတွင် သဒနေတည်သည်ဟု ယူဆြကသည်။ ငါးေြ်းလိုင်စင်ရရှိရန် အဖပိုင်အဆိုင် 
ဒလလံတင်ရမခင်း၊ ငါးေြ်းခွင့်ကာလ တိုဒတာင်းမခင်းြျားဒြကာင့် တရားြဝင် ငါးေြ်းမခင်းြျား ပိုြိုမေစ်ဒစဖပီး လင်းပိုင်ြျားနှ င့်  ဒရဒနသတ္တဝါြျား 
သာြက တရားဝင် နည်းလြ်းတကျ ငါးေြ်းဒသာ ဒရလုပ်သားြျား၏ စီးပွားဒရးကိုလည်း ထိခိုက်ဒစသည်။

ဧရာဝတီလင်းပိုင်

အတူတကွပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်မခင်း
ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျား၏ လူတို့ကို အကျ ိုးမပုဒသာအချက်ြှာ လူတို့၏ ငါးေြ်းလုပ်ငန်းြျားတွင် ပူးဒပါင်းပါဝင်၍ ကူညီဒပးမခင်းပင်   မေစ်သည်။ 
ထိုသို့ ကူညီဒပးမခင်းသည် လူတို့အတွက် အလွန်အကျ ိုးရှိသည်။ လူသားတို့နှင့် လင်းပိုင်တို့ ပူးဒပါင်း၍ ငါးေြ်းမခင်းက ငါး ပိုြို ေြ်းြိ၍ 
ဝင်ဒငွတိုးဒြကာင်း ၂၀ဝ၆ နှင့် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(DOF) နှင့် သားဌက်ထိန်းသိြ်းဒရးအေွဲ့ (WCS) တို့ မပုလုပ်ဒသာ 
ဒလ့လာြှုက ဒတွ့ရှိခဲ့သည်။ သို့ဒသာ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဒရလုပ်သားြျား၏ ဝင်ဒငွ ၁၇% ခန့် ဒလျာ့ကျလာဒြကာင်း 
သိရသည်။ ၄၀% ဒသာ ဒရလုပ်သားြျားသည် အမခား ဝင်ဒငွရရှိနိုင်ဒသာ နည်းလြ်းြရှိေဲ ၃၈% ဒသာ ငါးေြ်းသြားြျားသည် လယ်ယာ 
စိုက်ပျ ိုးမခင်းကို အပိုဝင်ဒငွ ရရှိရန် ြှီခိုဒြကာင်း သိရသည်။ သို့ဒသာ် လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးမခင်းြှ ရရှိဒသာ ဝင်ဒငွသည် နှစ်အလိုက် ရာသီဒပါ် 
ြူတည်၍ ဒမပာင်းလဲဒနဖပီး ဝင်ဒငွအတည်တကျြရှိဒချ။

ခရီးေွားလုပ်ငန်း
သောဝအဒမခမပု ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် လင်းပိုင်နှင့် လူတို့ ပူးဒပါင်းငါးေြ်းြှုကို လက်ဒတွ့ြကည့်ရှုဒလ့လာနိုင်ြည့်  ဒနရာသည် 
ကြ္ဘာဒပါ်တွင် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသတွင်သာ ရှိသည်။ ြျ ိုးသုဉ်းြည့် အန္တရာယ် ကျဒရာက်ဒနဒသာ ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျားကိုလည်း 
လာဒရာက် ြကည့်ရှုနိုင်သည်။ ထိုသို့ြကည့်ရှုမခင်းမေင့် ဒရလုပ်သားြျား၏ ဝင်ဒငွကိုလည်း အနည်းငယ်တိုးဒစ၍ လှေပ်စစ်ဒရှာ့ရှိုက် 
ငါးေြ်းြှုကိုလည်း ဒလျာ့ဒစနိုင်ြည် မေစ်သည်။  ထိုသို့ သောဝအဒမခမပု ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ဒစရန် လုပ်ဒဆာင်သင့်သည်ြှာ 
သိသာထင်ရှားလှသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျား အြျားဆုံး  ဒတွ့ရဒသာ ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီးတွင် ခရီးသွားဧည့်သည် 
၃၈၅၀၃၁ ဒယာက်ဒကျာ် လာဒရာက်ဒြကာင်းသိရသည်။ ထိုသို့  လာဒရာက်ြကသူြျားတွင် အဒပျာ်စီးသဒေောြျားကို အသုံးမပုသူ ၁၉၈၁၀ 
ခန့် ရှိသည်။ ထိုသဒေောြျားသည် ပုဂံသို့သွားဒသာ သဒေောြျား မေစ်ဒသာ်လည်း ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျားကို ြကည့်ရှုရန် အသုံးမပုရန်လည်း 
မေစ်နိုင်ဒမခရှိဒပသည်။ ဤသို့ အသုံးမပုခဲ့ြည်ဆိုပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီလင်းပိုင် ြကည့်ရှုမခင်းြှ ရရှိခဲ့ဒသာ ဝင်ဒငွသည် အဒြရိကန် 
ဒေါ်လာ ၁၀.၅ သန်း မေစ်ခဲ့ဒပြည်။

လင်းပိုင်နှင့် လူတို့ ပူးရပါင်းငါးဖြ်းြှုကို လက်ရတွ့ 
ြကည့်ရှုရလ့လာနိုင်ြည့်  ရနရာေည် ကြ္ဘာရပါ်တွင် 
ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ရဒေတွင်ော ရှိေည်။ 
စိတ်ြရကာင်းစရာြှာ ထို နှစ်ရပါင်းြျားစွာ ေက်တြ်းရှိ 
အရလ့အထေည် ပခိြ်းရမခာက်ြှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရနရေည်။ 
ခရီးေွားလုပ်ငန်းက ဧရာဝတီ လင်းပိုင်ြျားကို ကယ်တင် 
နိုင်ပါြည်ရလာ။
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်ြျားတွင်  နရနံနှင့် သဘာဝဓါတ်နငွ့၊ နရှေ၊ 
နငွ၊ နကကးနီ အစရှိနသာ တွင်းထွက်သတ္တုြျားနှင့် နကျာက်စိြ်း၊ ပတ္တမြားစနသာ 
နကျာက်ြျက် ရတနာြျား ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဤကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ၏ ဂျဒီီပီ၏ 
၆%၊ နိုင်ငံနတာ် ဝင်နငွ၏ ၂၃.၆% နှင့် မပည်ပပို့ကုန် စုစုနပါင်း၏ ၃၈.၅% မြစ်သည်။

သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းြျားသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားဒရးအတွက် သာြက မပည်သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလြ်း ြျားစွာဒပး 
ဒသာ အဒရးကကီးသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုမေစ်သည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းြျားသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသ 
တစ်ခုလုံးတွင် ပျ ံ့နှံ့တည်ရှိဒနဖပီး ထိုလုပ်ငန်းြျားသည် ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းဒေသြျား၊ အလယ်ပိုင်းဒေသြျားနှင့် 
ချင်းတွင်းမြစ်ဝှြ်းရှိ ဒေသခံမပည်သူြျား အတွက်  အဒရးကကီးဒသာ ဝင်ဒငွရရှိသည့် အလုပ်အကိုင်ြျားမေစ်သည်။

ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသရှိ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းြျားသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာဖပီး နိုင်ငံ၏ စီးပွားဒရးတွင်လည်း 
အလွန် အဒရးပါသည်။ သတ္တုတွင်း အြျားစုသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီးနှင့် ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီးတို့တွင် တည်ရှိသည်။ 
ထိုတိုင်းဒေသကကီးတို့သည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသတွင် တည်ရှိဒသာဒြကာင့် နိုင်ငံ၏ ၈၇% ဒသာ ြိုင်းလုပ်ငန်းတို့သည် 
ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ဒေသတွင် တည်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

ရကာင်းကင်ြှ ရိုက်ယူထားရော ရမြမပင်အချက်အလက်ြျားအရ ေတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းြျားေည် ဧရာဝတီ 
မြစ်ဝှြ်းရဒေအတွင်း လျင်မြန်စွာ တိုးချဲ့ ရနရာယူလာပပီး ယခုအခါတွင် စတုရန်း ကီလိုြီတာရပါင်း ၇၄၀ 
ရကျာ်ခန့်ကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်ြှု ရှိရနေည်။ ထိုပြာဏေည် ချင်းတွင်း မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်တွင် ေတ္တုလုပ်ငန်း 
ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းရြကာင့် ပျက်ဆီးထိခိုက်ရြှု၏ ၁% နီးပါးြျှနှင့် ညီြျှေည်။ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ြှု အြျားစုေည် 
ချင်းတွင်းမြစ်ဝှြ်း ေို့ြဟုတ် ြန္တရလးတိုင်းရဒေကကီး အနီးတဝိုက်တွင် မဖစ်ေည်။ 

မြန်ြာ့ ေတ္တုတွင်းြျား၏ တည်ရနရာ

220

63
26 38 40 6 1

ေတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းြျားေည် 
မြစ်ဝှြ်းအတွင်း လျင်မြန်စွာ တိုးချဲ့ 
ရနရာယူလာပပီး ယခုအခါတွင် 
စတုရန်းကီလိုြီတာရပါင်း ၇၄၀ 
ရကျာ်ခန့် ရှိေည်။ ထိုပြာဏေည် 
ချင်းတွင်းမြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ရှိ  
ရလျာ့နည်းလာရော ြိုင်းလုပ်ငန်း 
ကဏ္ဍတစ်ခုတည်း၏ ၁% နှင့် 
ညီြျှေည်။

ေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းြျားနှင့် 
တွင်းထွက်ပစ္စည်းြျား

မြန်ြာနိုင်ငံ အဝှြ်းတွင် ေတ္တုတွင်း 
စုစုရပါင်း ၅၈၅ ခုရှိပပီး ၅၀၉ ခုြှာ ဧရာဝတီ 
မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်ရဒေတွင် တည်ရှိေည်။

209

ကယားမပည်နယ် ရှြ်းမပည်နယ် ကချင်မပည်နယ် ြွန်မပည်နယ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီး

ကရင်မပည်နယ်

တနသောရီတိုင်းဒေသကကီး

ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
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“ပိုြိုရကာင်းြွန်ရော ရလာင်စာဆီ 
ရရှိရရး ရရနံစိြ်းကို ကျ ိုချက်ရန် 
ထင်းလိုအပ်ြှုရြကာင့် အရေးစား 
လုပ်ငန်းြျားေည် မြစ်ဝှြ်းရဒေအတွင်း 
ကကီးြားရော ေစ်ရတာမပုန်းတီးြှုြျား 
အတွက် တာဝန်ရှိရနေည်။”

ရရနံနှင့် ေဘာဝဓါတ်ရငွ့
အာရှတွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် အဒရးကကီးဒသာ ဒရနံနှင့် သောဝဓါတ်ဒငွ့ 
ထုတ်လုပ်တင်ပို့ဒသာ နိုင်ငံ မေစ်သည်။ ၁၈၅၃ ခုနှစ်ကပင် ပထြဆုံး 
ဒရနံဆီကို တင်ပို့နိုင်ခဲ့သမေင့် ကြ္ဘာ့ဒရှးအကျဆုံး ဒရနံချက် စက်ရုံြျား 
တည်ရှိရာ နိုင်ငံဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ယခုအခါတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ သည်  
ကြ္ဘာဒပါ်ရှိ အဓိက သောဝဓါတ်ဒငွ့ ထုတ်လုပ်ဒသာ  နိုင်ငံြျားတွင် 
ပါဝင်သည်။

ရင်းနှီးမြှပ်နှံြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျားညွှန်ြကားြှု ဦးစီးဌာန၏ ဒမပာြကားချက်အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင်  မြန်ြာနိုင်ငံသည် 
မပည်ပြှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဒငွ အဒြရိကန်ဒေါ်လာ (၆၉) ေီလီယံဒကျာ် ရရှိခဲ့သည်။ ဒရနံနှင့် သောဝဓါတ်ဒငွ့ကဏ္ဍသည် 
နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီဒပါင်း ၁၅၄ ခုထံြှ ရင်းနှီးမြပ်နှံဒငွ   အဒြရိကန် ဒေါ်လာ (၂၂.၄) ေီလီယံဒကျာ် (မပည်ပြှ 
ရင်းနှီးမြှပ်နှံဒငွ စုစုဒပါင်း၏ ၃၂% ခန့်) ရရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်အရ ဒရနံနှင့် သောဝဓါတ်ဒငွ့ ကဏ္ဍသည် 
မပည်ပြှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဒငွ အြျားဆုံး  ရရှိဒသာ ကဏ္ဍမေစ်၍ စွြ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ထုတ်လုပ်ဒရး ကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ဒဆာင်ဒရး 
ကဏ္ဍနှင့် ဆက်သွယ်ဒရးကဏ္ဍတို့ထက် ပိုြိုရရှိဒြကာင်းသိနိုင်သည်။ ဒရနံနှင့်သောဝဓါတ်ဒငွ့ထုတ်လုပ်ရာဒနရာ 
အြျားစုသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းအတွင်းတွင် တည်ရှိ ဖပီး ကျန်ဒနရာြျားသည် ကြ်းလွန်ဒေသြျားတွင် တည်ရှိသည်။

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းအတွင်းရှီ ဒရနံနှင့် သောဝဓာတ်ဒင ွ့လုပ်ငန်းသည် ဒရှးရိုးစဉ်လာ လက်ယက်တွင်းြျား အြျားစု 
မေစ်ြကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသည် လက်ယက် ဒရနံတွင်းြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ရှည်လျားသည့် သြိုင်းဒြကာင်း 
ရှိဖပီး တစ်ဦးချင်းစီ သို့ြဟုတ် စနစ်တကျေွဲ့စည်းထားမခင်း ြဟုတ်သည့် အဒသးစား လုပ်ငန်းြျားက ဒရပုံးနှင့် 
ကကိုးကဲ့သို့ဒသာ ရိုးရှင်းလှသည့် ကိရိယာပစ္စည်းြျား အသုံးမပုကာ ဒရနံကို ထုတ်ယူြကသည်။ လက်ရှိအချနိ်ထိ 
ဒရနံဒမြ အြျားအမပားတွင် ဒေသခံလူထုအတွက် အဓိက သို့ြဟုတ် ေုတိယ အဒရးကကီးဆုံး အသက်ဒြွးဝြ်းဒကျာင်းြှု 
မေည့်စည်းဒပးဒနသည့် လက်ယက် ဒရနံတွင်းြျား ရှိဒနဒသးသည်။

လက်ယက်တွင်းြျားသည် ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး ဒကျာက်ပန်းဒတာင်းဖြို့နယ်ရှိ ငရှြ်းဒတာင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း 
ဒေသကကီး ကဒလးဖြို့နယ်နှင့် ြဒကွးတိုင်းဒေသကကီး ဖြိုင်၊ ဒပါက်၊ ဂန့်ဒဂါနှင့် ြင်းလှ ဖြို့ြျားတွင် ပျ ံ့နှံ့တည်ရှိ ဒန 
သည်။ ြင်းလှဖြို့တွင် ဒထာင်ဒသာင်းြကဒသာ အဒသးစား ဒရနံတူးဒော်ဒရးလုပ်ငန်းြျားသည် နှစ်ေါဇင်ဒကျာ်သည့် 
ဒရနံဒမြြျားတွင် ပျ ံ့နှံ့ တည်ရှိသည်။ အြျားစုသည် ၅ ြှ ၇  စတုရန်းဒပ အတွင်းသာ ကျယ်ဝန်းသည့် စီြံကိန်း 
အကွက်ြျား မေစ်ြကသည်။ အစိုးရအဒနမေင့် အဆိုပါ လက်ယက်တွင်း လုပ်ငန်းြျားအတွက် ပိုြိုတင်းြကတ်ဒသာ 
ဒေးကင်းဒရးနှင့် သောဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းြျား သတ်ြှတ်ဒပးရန် လိုအပ်ဒနဒပသည်။

ပိုြိုဒကာင်းြွန်ဒသာ ဒလာင်စာဆီ ရရှိဒရး ဒရနံစိြ်းကို ကျ ိုချက်ရန် ထင်းလိုအပ်ြှုဒြကာင့် အဆိုပါ အဒသးစား 
လုပ်ငန်းြျားသည် မြစ်ဝှြ်းဒေသအတွင်း ကကီးြားဒသာ သစ်ဒတာမပုန်းတီးြှုြျား အတွက် တာဝန်ရှိဒနသည်။   ထိုသို့ 
သစ်ဒတာမပုန်းတီးြှုက ဒရကို ထိန်းဒပးထားနိုင်ြှုကို ဒလျာ့ကျဒစဖပီး ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း နုန်းဒမြ တိုက်စားြှု 
မြင့်တက်ဒစကာ မြစ်ဝှြ်းဒေသ တစ်ခုလုံးအတွက် ဆိုးကျ ိုး မေစ်ဒပါ်ဒစပါသည်။
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စက်ြှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု
စက်ြှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ကဏ္ဍ၏ နိုင်ငံ့ စီးပွားနရးကို မြည့်ဆည်းနိုင်ြှုသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် 
၂၆.၅% ြှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၃၄.၄% အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပပီး ထိုကာလအတွင်းတွင် စိုက်ပျ ိုးနရး 
ကဏ္ဍ၏ မြည့်ဆည်းနိုင်ြှုသည် ၃၆.၈% ြှ ၂၇.၉% အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ မြန်ြာ့ 
စက်ြှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ြကကာနသးြီ ဆယ်စုနှစ်ြျားအတွင်း လျှင်မြန်စွာ ြွံ့ပြိုး လာခဲ့သည်။

စက်ြှုလုပ်ငန်း အြျားစုသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းဒေသ၏ အဓိက ဖြို့ကကီးမပကကီးနှင့် လြ်းပန်း 
ဆက်သွယ်ဒရး စုံရာဒနရာြျား အထူးသမေင့် မြစ်ဝှြ်းအလယ်ပိုင်း၊ မြစ်ဝှြ်းဒအာက်ပိုင်းနှင့် 
မြစ်ဝကျွန်းဒပါ်ဒေသရှိ ဖြို့ကကီးြျားတွင် တည်ရှိသည်။

မြန်ြာ့ စက်ြှုလုပ်ငန်း ကဏ္ဍသည် အြျ ိုးြျ ိုးကွဲမပားြကဖပီး အစားအစာနှင့် အဒေျာ်ယြကာ 
လုပ်ငန်း၊ အဝတ်အစားနှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ ဒဆာက်လုပ်ဒရးပစ္စည်းြျား၊ 

တစ်ကိုယ်ရည်သုံး၊ အိြ်ဒထာင်စုသုံးနှင့် အီလက်ထဒရာနစ် အသုံးအဒဆာင်ြျား၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ စက်ြှုကုန်ြကြ်းြျား၊ သတ္တုနှင့် ဒရနံထွက် 
ပစ္စည်းြျား၊ စိုက်ပျ ိုးဒရးနှင့် စက်ြှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်း/ကိရိယာြျား၊ ပို့ဒဆာင်ဒရးယာဉ်ြျားနှင့် လှေပ်စစ်ပစ္စည်းြျား စသည်တို့ 
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းြျား ပါဝင်သည်။

အစားအစာနှင့် အဒေျာ်ယြကာလုပ်ငန်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဓိက စက်ြှုလုပ်ငန်း ကဏ္ဍခွဲတစ်ခု မေစ်ဖပီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏ 
၆၂% ခန့်ရှိသည်။ အဓိက အစားအစာနှင့် အဒေျာ်ယြာကာ စက်ရုံြျားသည် ရန်ကုန်နှင့် ြန္တဒလးဖြို့ြျားတွင် တည်ရှိဖပီး အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 
ြျားြှာြူ ပုသိြ်နှင့် ရန်ကုန်ဖြို့ြျားနှင့် သတ္တုနှင့် ဒရနံထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းြျားသည် ြုံရွာနှင့် ြန္တဒလးတွင် တည်ရှိြကသည်။

အဒသးစားလုပ်ငန်းြျားသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းဒေသအတွင်းရှိ စက်ြှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ၈၀% ရှိသည်။ လူဒနနည်းပါးသည့် ဒေသြျားတွင် 
အဒသးစားလုပ်ငန်းြျားက လွှြ်းြိုးထားသကဲ့သို့ပင် ဖြို့မပဧရိယာြျားတွင်လည်း အဒရးပါလှကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏ 
၄၂% နှင့် ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး၏ ၅၀% မေစ်ြကသည်။ အဒသးစားစက်ြှုလုပ်ငန်းြျားက သန့်စင်ဒပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား သင့်တင့် 
စီဒလျာ်စွာ ြရှိမခင်းနှင့် ညစ်ညြ်းဒစနိုင်ြှုကို ဒလှော့ချဒရးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတနည်းပါးမခင်းတို့ဒြကာင့် ဒရထုညစ်ညြ်းြှုကို 
သိသိသာသာ မေစ်ဒပါ်ဒစနိုင်ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ တိုင်းနှင့် မပည်နယ်အလိုက် စာရင်းရှိ 
စက်ြှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းြျား

အရေးစား အလတ်စား အကကီးစား

1334 172 53
350
273
5
1306
172
68
142
25
478
2822
659
90
168
189

998
718
21
2645
502
132
180
347
1025
2057
608
152
324
164

3271
3165
761
3885
2692
2307
347
125
3167
1732
4856
773
1955
1346

“အရေးစား စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားေည် 
ရရထုညစ်ညြ်းြှုကို ေိေိောော 

မဖစ်ရစေည်။”

ကချင်မပည်နယ်

ချင်းမပည်နယ်

ရခိုင်မပည်နယ် 

ပဲခူးတိုင်းရဒေကကီး

ကရင်မပည်နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒေကကီး

ြန္တရလးတိုင်းရဒေကကီး 

ရနမပည်ရတာ်

ရန်ကုန်တိုင်းရဒေကကီး

ြွန်မပည်နယ်

ရှြ်းမပည်နယ်

ြရကွးတိုင်းရဒေကကီး

ကယားမပည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းရဒေကကီး 

တနင်္သာရီတိုင်းရဒေကကီး 

ကချင်မပည်နယ် 

ရှြ်းမပည်နယ်

ြန္တရလးတိုင်းရဒေကကီး

ရနမပည်ရတာ်

ကယားမပည်နယ် 
ပဲခူးတိုင်းရဒေကကီး

ရန်ကုန်တိုင်းရဒေကကီး

ကရင်မပည်နယ်

ြွန်မပည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းရဒေကကီး 

ရခိုင်မပည်နယ်

ြရကွးတိုင်းရဒေကကီး 

ချင်းမပည်နယ်

တနင်္သာရီတိုင်းရဒေကကီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒေကကီး
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စက်ြှုလုပ်ငန်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားရြကာင့်  
ရရထုညစ်ညြ်းမခင်းနှင့် 
မြစ်လက်တက်ြျားအား ဆည်ြျားကို 
မဖတ်၍ စီးဆင်းရစမခင်း  စရော 
မြစ်ဝှြ်းရဒေအတွင်း လုပ်ရဆာင်ြှု 
ြျားစွာက ရရလြ်း ေွားလာရရးကို 
အဟန့်အတား မဖစ်ရစေည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်နှင့် ြန္တဒလးအြကား ချတိ်ဆက်ဒပးြှု အပါအဝင် 
နိုင်ငံ၏ အဓိက ပို့ဒဆာင်ဆက်သွယ်ဒရး လြ်းဒြကာင်းအမေစ် အသုံးမပုနိုင်ရန် 
သင့်ဒလျာ်လှဒသာ ရှည်လျားသည့် မြစ်ဒချာင်းြျား ေွဲ့စည်းပုံ ရှိသည်။ သို့ရာတွင် 
ယခုအခါ မပည်တွင်း ဒရဒြကာင်းပို့ဒဆာင်ဒရးသည် အရင်က ြရှိခဲ့ေူးသည့် 
ေိအားြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ဒနရသည်။

ဒရဒြကာင်းသွားလာဒရးတွင် အဓိကအဒရးပါဒသာမြစ်ြျားသည် 
ဒနွအခါတွင်ဒရနည်းမခင်း၊ မြစ်လြ်းဒြကာင်း ဒမပာင်းသွားမခင်း၊ ဒလှဆိပ်၊ သဒေောဆိပ်ြျားတွင် လုံဒလာက်ဒသာ ဝန်ဒဆာင်ြှု 
ြဒပးနိုင်မခင်းတို့ဒြကာင့် ဒရလြ်း သွားလာဒရးတွင် အခက်အခဲြျား ကကုံဒတွ့ဒနရသည်။ သို့ဒသာ်လည်း ေွံ့ဖေိုးြှုနှုန်းသည် 
ဆက်လက် မြင့်တက်ဒနဖပီး ဤကဏ္ဍသည် မပည်တွင်းနှင့် ဒေသတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းြှုအတွက် အဓိက အကျပ်အတည်း 
မေစ်ဒနသည်ဟု သတ်ြှတ်ထားြကသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းဒေသတွင် နိုင်ငံအတွင်း ဒလှ/သဒေောြျား သွားလာနိုင်ဒသာ 
မြစ်ြျားအားလုံး၏ ၇၀% တည်ရှိသည်။ ရန်ကုန်၊ ြန္တဒလး နှင့်ဗန်းဒြာ် တို့အြကား ဒရဒြကာင်းသွားလာဒရးသည် 
အြျားဆုံးမေစ်သည်။ ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဒဆာင်ြှုတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး       သည် အြျားဆုံးမေစ်ဖပီး 
ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဒဆာင်ဒရးတွင် ြန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီးသည် အြျားဆုံးမေစ်သည်။

AIRBM Synthesis ၏ မြစ်ဝှြ်းဒေသ အဒမခအဒန အစီရင်ခံစာအရ “လွန်ခဲ့ဒသာ နှစ်အနည်းငယ်ခန့်အတွင်း ဒရဒြကာင်းမေင့် 
ကုန်ပစ္စည်း  သယ်ယူပို့ဒဆာင်ြှု ြျားဒလျာ့ကျလာခဲ့သည်။ ထိုသို့မေစ်ဒစဒသာ အဒြကာင်းြျားတွင် ဒသာင်တူးလုပ်ငန်းြျား 
လုံဒလာက်ဒအာင်ြလုပ်နိုင်မခင်း၊ ပစ္စည်းအတင်အချမပုလုပ်ချနိ် ြကာမြင့်၍ အချနိ်ြလုံဒလာက်မခင်း၊ ကုန်းတွင်း လြ်းပန်း 
ဆက်သွယ်ဒရး တိုးတက်လာမခင်း တို့ဒြကာင့်မေစ်သည်။

ဒရလြ်းသွားလာဒရးသည် မြစ်ဒရ စီးဆင်းပုံ ဒမပာင်းလဲမခင်း၊ နုံးအနည် သယ်ဒဆာင်ပို့ချြှု၊ ရာသီအလိုက် မြစ်ဒရ စီးဆင်းြှုနှင့် 
ြုတ်သုံရာသီဥတုတို့က ဒရဒြကာင်း သွားလာြှုအဒပါ် သက်ဒရာက်ြှု ရှိသည်။ စက်ြှုလုပ်ငန်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားဒြကာင့်  ဒရထု 
ညစ်ညြ်းမခင်းနှင့် မြစ်လက်တက်ြျားအား ဆည်ြျားကို မေတ်၍ စီးဆင်းဒစမခင်း  စဒသာ မြစ်ဝှြ်းဒေသအတွင်း လုပ်ဒဆာင်ြှု 
ြျားစွာက ဒရလြ်း သွားလာဒရးကို အဟန့်အတား မေစ်ဒစသည်။ ဒသာင်တူးဒော်ြှု မပုလုပ်ရသည့် မြစ်ထဲြှ သဲထုတ်လုပ်မခင်း 
ကဲ့သို့ဒသာ လုပ်ငန်းြျားြှာြူ ဒရလြ်း သွားလာဒရးအတွက် အဒထာက်အကူမေစ်သည်။ သို့ဒသာ်လည်း သဲနှင့် ဒကျာက်စရစ်ခဲ 
ထုတ်လုပ်ရာ ဧရိယာြျား၏ နုန်းအနည် ပို့ချြှု အနည်းအြျား ကွာမခားချက်နှင့် မြစ်ဒအာက်ပိုင်းအဒပါ် သက်ဒရာက်ြှု ရှိပုံကို 
နားလည်သိရှိြှု နည်းပါးဒသးသည်။

ရရရြကာင်းေွားလာရရး
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ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း
ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြျားေည် နိုင်ငံ့ ေျီဒီပီ၏ ၅.၂% ေို့ြဟုတ် စက်ြှုထွက်ကုန် 
ပစ္စည်းြျား၏ ၁၈%  မဖစ်ေည်။ ထိုေို့ ရာခိုင်နှုန်းအားမဖင့် နည်းပါးရော်လည်း 
ဤကဏ္ဍေည် မြစ်အရပါ် ဆိုးကျ ိုးေက်ရရာက်ြှု ြျားမပားလှေည်။

ေို့ရော် ရဆာက်လုပ်ရရးကဏ္ဍေည် အမခားစီးပွားရရး ကဏ္ဍြျားနှင့်လည်း 
ချိတ်ဆက်လျှက် ရှိေည်။ ဥပြာအားမဖင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ရရန်ရှိ 
ရြကွးပြီြျား၏  ၃၀% ေည် ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြျားြှ  မဖစ်ေည်။ ထို့ရြကာင့် 

ရဆာက်လုပ်ရရးကဏ္ဍေည် အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍ တစ်ခုတည်း အတွက်ောြက ဘဏ်လုပ်ငန်းြျား အတွက်ပါ ေက်ရရာက်ြှု 
ရှိေည်။ ရဆာက်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြျားအတွက် စည်းြျဉ်းြျားကို တိုးတက် ရကာင်းြွန်ရအာင် ရဆာင်ရွက်မခင်းမဖင့် ပြို့ မပ လူ
ရနြှုအဆင့် မြင့်ြားလာြည့်အမပင်   ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အရည်အရေွးနှင့် ေဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ြထိခိုက်ရော  
ရရရှည် ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတက်ြှုြျား မြင့်ြားလာြည့်အမပင် လူရနြှုစရိတ်ြျားလည်း အကုန်အကျ ေက်ောလာရစနိုင်ေည်။ 
ထိုေို့ မပုလုပ်ရာတွင်လည်း ပွင့်လင်းမြင်ောြှုရှိပပီး ကကိုတင်ခန့်ြှန်း၍ ရနိုင်ရော အဆင့်ြျားမဖင့် ချဉ်းကပ်ရန် အရရးကကီးပါေည်။ 
ေို့ြှော မပန်လည်နာလန်ထူရန် ခက်ခဲရော စီးပွားရရးေယက်ရိုက်ြှုြျားကို ရရှာင်ရှားနိုင်ြည် မဖစ်ေည်။

ရဆာက်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြျားေည် ဧရာဝတီမြစ်ထဲရှိ ေဲထုတ်ယူရော လုပ်ငန်းြျားအတွက် အဓိက အချက်တစ်ချက်ပင် 
မဖစ်ေည်။ အြျားအားမဖင့် ေဲနှင့် ရကျာက်စရစ်ြျား (ရဆာက်လုပ်ရရး လုပ်ငန်းြျားအတွက် ကုန်ြကြ်းပစ္စည်းြျား) ကို 
ထုတ်ယူြကေည်။ ပုံတွင်မပထားရော ရနရာြျားြှ ရဆာက်လုပ်ရရးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ေဲနှင့် ရကျာက်စရစ် တန်ချိန် (၁၀)
ေန်းခန့် ထုတ်ယူေည်။ ေို့ရာတွင် ဤကိန်းေဏန်းြျားေည် ဧရာဝတီမြစ်ထဲြှ ေဲထုတ်ယူြှုအားလုံးကို ြူရင်းတန်ဖိုးထက် 
ရလျှာ့၍ ခန့်ြှန်း တွက်ချက်ယူထားမခင်းော မဖစ်ေည်။ အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရော်  ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်ငန်း အြျားစုေည် 
မြစ်ဝှြ်းရဒေအတွင်းတွင် မဖစ်၍ အရဆာက်အအုံြျား၊ လြ်းြျား၊ တံတားြျား ရဆာက်လုပ်ရာတွင်  မြစ်အတွင်းြှ ထုတ်ယူရော 
ေဲကို အေုံးမပုေည်ဟု ယူဆနိုင်ေည်။ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းြှ ထုတ်ယူရော ေဲနှင့် ရကျာက်စရစ်ြျားနှင့် ပတ်ေက်ရော 
အချက်အလက်ြျား နည်းပါးရော်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံ ၏ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတက်ြှုအရပါ် စစ်တြ်းရကာက်ယူြှုြျားအရ ရဆာက်လုပ်ရရး၊ 
လြ်းတံတား ရဆာက်လုပ်ရရးြျားနှင့် ဆည် ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်ငန်းြျားတွင် လိုအပ်ရော ေဲနှင့် ရကျာက်စရစ် ပြာဏ 
အြျားစုေည် မြစ်အတွင်းြှ ထုတ်ယူရရှိမခင်း မဖစ်နိုင်ရချ ြျားစွာရှိပပီး အနာေတ်တွင်လည်း ပိုြို ထုတ်ယူလာနိုင်ရြကာင်း 
ရတွ့ရေည်။ ထိုအချက်ရြကာင့်ပင် ကြ်းပပိုမခင်းနှင့် မြစ်ဝကျွန်းရပါ်ရဒေ နစ်မြုပ်ေွားနိုင်ရော အရမခအရနြှာလည်း 
ပိုြိုြျားမပားလာေည်။

မြစ်အတွင်းြှ ေဲြျား 
ထုတ်ယူမခင်းေည် 

မြစ်အရပါ် ဆိုးရွားစွာ အကျ ိုး 
ေက်ရရာက်လျှက် ရှိေည်။ 
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ကြ္ဘာလှည့်ခရီးေွားြျားကို 
ဆွဲရဆာင်နိုင်ရော ရနရာြျားထဲြှ အြျားစုြှာ 
ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းအတွင်းတွင် တည်ရှိေည်။

ခရီးေွားလုပ်ငန်း
ကြ္ဘာ့ခရီးေွားလုပ်ငန်းနှင့် ခရီးေွားမခင်း ရကာင်စီြှ ထုတ်မပန်ရြကမငာထားရော အစီရင်ခံစာ 
အရ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ    ခရီးေွားလုပ်ငန်းြျားတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလြ်းြျားေည် (ကဏ္ဍက 
ေွယ်ဝိုက်၍ ပံ့ပိုးရပးေည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလြ်းြျား အပါအဝင်)   ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် 
၆.၅% တိုးတက်လာက အလုပ်အကိုင်ရနရာရပါင်း ၈၇၇၅၀ဝ ခန့် ရှိလာခဲ့ေည်။

၎င်းအစီရင်ခံစာ၏ ခန့်ြှန်းချက်ြျားတွင် ခရီးေွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍေည်    နိုင်ငံ ေျီဒီပီ၏ ၃% ရှိပပီး 
ခရီးေွားလုပ်ငန်းြျားနှင့် ေွယ်ဝိုက်ဆက်စပ်ရနရော လုပ်ငန်းြျားပါ ထည့်ေွင်း စဉ်းစားြည် 
ဆိုပါက ၆.၆% ထိ ရှိေည်။ အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍတွင်ြူ ခရီးေွားလုပ်ငန်းြျားေည် တစ်နိုင်ငံလုံး 

အတိုင်းအတာ၏ ၅.၈% မဖစ်ေည်။

ခရီးေွားလုပ်ငန်းအရနမဖင့် ြကည့်ြည်ဆိုပါက မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကြ္ဘာလှည့်ခရီးေည်ြျားကို ဆွဲရဆာင်ရောရနရာ ၆ ရနရာရှိေည်။ 
၎င်းတို့ြှာ ရန်ကုန်၊ ပုေံ၊ ြန္တရလး၊ အင်းရလးကန်၊ ကျ ိုက်ထီးရိုးနှင့် ရခိုင်မပည်နယ်ြှ ငပလီကြ်းရမခတို့ မဖစ်ြကေည်။ ထို့ မပင် ယခုအခါတွင် 
ပူတာအိုရှိ ရတာင်တန်းြျား၊ ချင်းမပည်နယ်ရှိ နာေရဒေ၊ ဟားခါး၊ (ဝိတိုရိယရတာင်) နတ်ြရတာင်၊ ကယားမပည်နယ်ရှိ လွိုင်ရကာ်၊ 
တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ပြိတ်ကျွန်းစုြျား စရောရနရာြျားေည်လည်း ကြ္ဘာလှည့်ခရီးေည်ြျားကို ဆွဲရဆာင်နိုင်ရော ရနရာြျားမဖစ်လာြကေည်။ 
အထက်တွင် ရဖာ်မပခဲ့ရော ရနရာအြျားစုြှာ ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းရဒေအတွင်းတွင်      တည်ရှိေည်။ (ဥပြာ ရန်ကုန်၊ ြန္တရလး၊ ပုေံ)  ပုံတွင် 
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ကြ္ဘာလှည့်ခရီးေည်ြျား လာရရာက်ရာ အဓိကရနရာ  ၄ ရနရာကို ရဖာ်မပထားေည်။ ထို ၄ ရနရာအနက် ၃ ရနရာေည် 
ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းရဒေအတွင်းတည်ရှိေမဖင့်  ခရီးေွားလုပ်ငန်း၌ ရကာင်းြွန်ရော မြစ်တစ်စင်း၏ အရရးကကီးပုံကို ေိရှိနိုင်ေည်။

m^ p
p ml

o q

385031 (30%)

178787 (14%)

283877 (22%)

428370 (34%)

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းအတွင်း 
ကြ္ဘာလှည့်ခရီးေည်ြျားကို 
ဆွဲရဆာင်ရောရနရာြျား

ပုေံ

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်း

ြန္တရလး

အင်းရလးကန်

ရန်ကုန်
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တိုင်းမပည် ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အြှေ လူဦးဒရလည်း တိုးပွားလာဖပီး လှေပ်စစ်လိုအပ်ြှုသည် လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လှေင် နှစ်စဉ် 
ပျြ်းြှေ ၁၅.၇% ခန့် တိုးလာခဲ့သည်။ ထိုသို့ တိုးတက်လာဒသာ နိုင်ငံနှင့်အတူ စွြ်းအင်လိုအပ်ြှုသည်လည်း   တိုးလာသည်။ ဒရအားလှေပ်စစ်သည် 
လှေပ်စစ်စွြ်းအင် လိုအပ်ြှုအတွက် ဒမေရှင်းချက်တစ်ခု မေစ်လာနိုင်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိဖပီးဒသာ ဒရအားလှေပ်စစ် စီြံကိန်းဒပါင်း ၂၉ ခုရှိဖပီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်း ၃၂၉၈ ြဂ္ဂါဝပ် ရှိသည် ။ ဒရအား လှေပ်စစ်စီြံကိန်း 
၆ ခုြှာ တည်ဒဆာက်ဆဲ အဒမခအဒနမေစ်ဖပီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်း ၁၅၆၄ ြဂ္ဂါဝပ် ရှိသည်။ ကျန်ရှိဒသာ ဒရအားလှေပ်စစ်စီြံကိန်း ၅၁ ခုြှာ 
ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်း ၄၂၉၆၈ ြဂ္ဂါဝပ်မေစ်၍ အဒကာင်အထည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ဆဲမေစ်သည်။

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်း(ချင်းတွင်းမြစ်ဝှြ်းအပါအဝင်) တွင် ယခုလက်ရှိ တည်ဒဆာက်ဆဲနှင့် တည်ဒဆာက်ဖပီး ဒရအားလှေပ်စစ် စီြံကိန်းဒပါင်း ၁၇ 
ခု၊ စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဆဲ ၃၁ ခုနှင့် ဆိုင်းငံ့ထားဒသာ စီြံကိန်း ၁ ခု ရှိသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်း၏ အမြင့်ဆုံး ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်းြှာ ြဂ္ဂါဝပ်ဒပါင်း 
၂၁၀ဝ မေစ်သည်။ အကယ်၍ စီြံချက်ဒရးဆွဲထားဒသာ ဒရအားလှေပ်စစ် စီြံကိန်းြျား အားလုံး တည်ဒဆာက်ဖပီးစီးြည်ဆိုပါက ဧရာဝတီနှင့် 
သံလွင်သည် ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်း ြဂ္ဂါဝပ်ဒပါင်း ၂၈၁၀ဝ (ဒရအားလှေပ်စစ် အားလုံး၏ ၅၈%) နှင့် ြဂ္ဂါဝပ်ဒပါင်း ၁၆၅၀ဝ (ဒရအားလှေပ်စစ်အားလုံး၏ 
၃၄%) ရှိြည်မေစ်သည်။

WWF-မြန်ြာ စွြ်းအင်ကဏ္ဍ ဒြှော်ြှန်းချက်အရ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ေွံ့ဖေိုးဒရးအတွက် ဆုံးမေတ်ချက်ချရာတွင် မြစ်အထက်ပိုင်းရှိ ဒရအားလှေပ်စစ် 
စီြံကိန်းြျားသည် မြစ်ဒအာက်ပိုင်း ဒေသြျားနှင့် မြစ်ဝကျွန်းဒပါ် ဒေသြျားအဒပါ် ြဒြှော်ြှန်းနိုင်ဒသာ အကျ ိုးဆက်ြျား သက်ဒရာက် 
ဒစနိုင်ဒြကာင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလွန်အဒရးကကီးသည်။ အထူးသမေင့် ဒရစီးဆင်းြှု ဝိဒသသပုံစံြျား၊ ငါးြျား ဒနရာဒမပာင်းဒရှေ့ 
ကျင်လည် ကျက်စားမခင်းနှင့် နုံးအနည်အနှစ် ပို့ချြှု စဒသာ မေစ်စဉ်ြျားကို သိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ မြန်ြာ့  စွြ်းအင် အထူးစီြံကိန်းသည် 
သောဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ြှုြျားနှင့် ဒရရှည် ဆိုးကျ ိုးသက်ဒရာက်ြှုြျားကို မေစ်ဒစဒသာ ဒကျာက်ြီးဒသွးသုံး ဓာတ်အားဒပး 
စက်ရုံြျား၊ ကကီးြားဒသာ ဆည်ြျားအဒပါ် ပိုြိုအာရုံစိုက်လှေက်ရှိသည်။ သို့ဒသာ်လည်း တိုးတက်လာဒသာ စွြ်းအင် လိုအပ်ချက်အတွက် 
၁၀ဝ% ပိုြိုစိြ်းလန်းဒသာ မပန်လည်မပည့်ဖေိုးဖြဲစွြ်းအင် အသုံးမပုသည့် အနာဂတ်ကို အဒကာင်အထည်ဒော်နိုင်ဒြကာင်း WWF-မြန်ြာက 
ဒထာက်မပထားခဲ့သည်။ WWF က မြန်ြာနိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့ဒသာ နှစ် ၁၃၀ ခန့်ကပင် စတင်ခဲ့ဒသာ ဒလာင်စာအသုံးမပု စွြ်းအင် ထုတ်လုပ်ြှုြှ 
ယခုအခါ မပန်မပည့်ဖြဲစွြ်းအင် ကာလသို့ ကူးဒမပာင်းရန် အခွင့်အလြ်းရှိဒြကာင်း ယုံြကည်သည်။

စွြ်းအင်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ပထြ ၆ လ၌ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စုစုရပါင်း လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွြ်းေ
ည်    ၅၃၈၉ ြီေါဝပ် ရှိခဲ့ ပပီး ထိုအထဲတွင် ၃၂၅၅ ြီေါဝပ် (၆၀.၄%) ေည် ရရအားလျှပ်  စစ်ြှ 
လည်းရကာင်း၊ ၁၉၂၀ ြက်ေါဝပ် (၃၅.၆%) ေည် ဓါတ်ရငွ့ြှ လည်းရကာင်း၊ ၁၂၀ ြီေါဝပ် 
(၂.၂%) ေည် ရကျာက်ြီးရေွးြှ လည်းရကာင်း၊ ၉၄.၃ ြီေါဝပ် (၁.၇၅%) ေည် ဒီဇယ်ဆီြှ 
လည်းရကာင်း မဖစ်ေည်။ ယခုအခါတွင် လူဦးရရ စုစုရပါင်း၏ ေုံးပုံတစ်ပုံ ြျှောလျှင် လျှပ်စစ် 
ေုံးစွဲနိုင်ရေးေည်။ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက် လျှပ်စစ်ေုံး   စွဲခွင့်ရရှိရောရာခိုင်နှုန်းြျားကို 
ပုံတွင်ရဖာ်မပထားေည်။ ရန်ကုန်၏ ၆၀% ရကျာ်ေည်ော လျှပ်စစ် ေုံးစွဲနိုင်ြကေည်။ ကယား၊ 

ရနမပည်ရတာ်နှင့် ြန္တရလးတို့တွင် လူဦးရရ၏ ၃၀% ြှ ၄၀% အထိေည် လျှပ်စစ်ရရှိနိုင်ြကေည်။

31% 24% 27% 23% 39%69% 33% 48% 27% 15% 43% 12% 36%8%12%

လက်ရှိ ၁ စီစဉ်ဆဲ ၁၂ ရပ်ဆိုင်း ၁
လက်ရှိ ၁ စီစဉ်ဆဲ ၆
လက်ရှိ ၁၂ စီစဉ်ဆဲ ၁၁
လက်ရှိ ၃ စီစဉ်ဆဲ ၂

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တပ်ဆင်ပပီး 
စွြ်းအင် ပြာဏ

ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းငယ်ြျားအတွင်း စီြံချက်ချထားရော 
ရရအားလျှပ်စစ်စီြံကိန်းြျား

WWF အရနမဖင့် မပန်မပည့် ပြဲနှင့် ပိုြို 
စိြ်းလန်း ရော စွြ်းအင် ၁၀ဝ% အေုံးမပု 
ရန် နည်းပညာအရ မဖစ်နိုင်ရြကာင်း 
ရထာက်မပခဲ့ ပပီး မဖစ်ေည်။

ဒီဇယ်ဆီ

ရရအားလျှပ်စစ်
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WWF ေည် ေဘာဝနှင့် လူေားတို့ 
အတူတကွ ယှဉ်တွဲရနထိုင်နိုင်ရန် 
ဦးစားရပးပါေည် ။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်လည်း 
ထိုေို့ရနထိုင်နိုင်ြည်ဟု ယုံြကည်ပါေည်။ 
WWF ေည် မြန်ြာ့ လူြှုရရးနှင့် စီးပွားရရး 
ဖွံ ပ့ဖိုး တိုးတက်ရအာင် ရဆာင်ရွက်ရာ တွင် 
မြစ်ြျားကို ြထိခိုက်ရစဘဲ တိုးတက်ရန် 
ပံ့ပိုးရပးပါေည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူြှုရရးနှင့် စီးပွားရရး 
တို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်၏ တန်ဖိုးကို 

အကဲမဖတ်ရလ့လာြှု နိေုံးချုပ်
တိုက်တွန်းလွှာ တစ်ရစာင်

ဤအစီရင်ခံစာအရ ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းဒေသသည် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို အဓိက ဒထာက်ပံ့ဒပးဒနဒြကာင်း ထင်ရှားသည်။ 
ထို့မပင် အချ ို့ဒသာ စီးပွားဒရးကဏ္ဍြျားသည်   မြစ်ြှ ဒထာက်ပံ့ဒပးဒသာ အရာြျားနှင့် ဒဂဟစနစ်ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားကို       ဒလျာ့ကျ 
ဒစဒြကာင်းြှာလည်း ထင်ရှား သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် လူြှုဒရးနှင့် စီးပွားဒရး ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ဒရးြှာ အဒရးပါဒသာ်လည်း 
၎င်းအတွက်ဒြကာင့် ဒကာင်းြွန်ဒသာမြစ်ကို ထိခိုက်ဒစမခင်းသည် ြမေစ်သင့်ဒပ။

WWF သည် သောဝနှင့် လူသားတို့ အတူတကွ ယှဉ်တွဲဒနထိုင်နိုင်ရန် ဦးစားဒပးပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ထိုသို့ ဒနထိုင် နိုင်ြည်ဟုလည်း 
ယုံြကည်ပါသည်။ WWF သည် မြန်ြာ့ လူြှုဒရးနှင့် စီးပွားဒရး ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ဒအာင်  ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် မြစ်ြျားကို        ြထိခိုက်ဒစေဲ 
တိုးတက်ရန် ပံ့ပိုးဒပးပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူြှုဒရးနှင့် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ြျားစွာအတွက် အဒထာက်အကူမပုလှေက် 
ရှိပါသည်။ မြစ်ြှ ဒထာက်ပံ့ဒပးဒနဒသာ အရာြျားြရှိလှေင် မြန်ြာ့စီးပွားဒရးသည် ယခုအဒမခအဒနနှင့် တူညီစွာ ရှိဒနြည် ြဟုတ်ဒချ။ 
ဒရအားလှေပ်စစ် ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ြှု၊ စက်ြှုဇုန်ြျား တိုးချဲ့ြှု၊ ဒရလုပ်ငန်းြျား တိုးချဲ့မခင်း စဒသာ စီးပွားဒရး ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ြှုြျား အားလုံးကို 
တဖပိုင်တည်းတိုးတက်ဒစရန်ြှာ ြမေစ်နိုင်ဒချ။ အနာဂတ်အတွက် တူညီဒသာ အမြင်ြရှိပါက ကဏ္ဍတစ်ခုနှင့် တစ်ခု အဖပိုင်အဆိုင် 
မေစ်ဒနြကြည် မေစ်ဖပီး အြှန်တကယ် အဒရးကကီး အသုံးဝင်ဒသာ အခွင့်အလြ်းြျားကို လက်လွှတ်ရနိုင်သည်။ ြတူညီဒသာ ကဏ္ဍြျား၏ 
ေွံ့ဖေိုး တိုးတက်ဒစနိုင်ြည့် အခွင့်အလြ်းြျားနှင့် သက်ဒရာက်   ဒစနိုင်ဒသာ ဆိုးကျ ိုးြျားကို ကိန်းဂဏန်းြျားမေင့် ဒော်မပထားမခင်းမေင့် 
ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီ၏ ြှေဒမခအဒမခအဒနြျားကို သိရှိဖပီး စီြံကိန်းဒရးဆွဲရာတွင် ပိုြိုအဒမြာ်အမြင်ရှိဒသာ ၊ ဒရရှည်ေွံ့ဖေိုးဒစနိုင် ဒသာ ချဉ်းကပ်ြှု 
ြျား မေင့် လုပ်ဒဆာင်နိုင်ြည်မေစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒရရှည်တည်တံ့နိုင်ဖပီး လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းဒနဆဲ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းဒေသမေစ်ဒရး တိုက်တွန်းချက်ြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်း 
မေစ်သည်။

ရနာက်ဆုံးအချက်အရနမဖင့် တင်မပလိုေည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံအရနမဖင့် စီးပွားရရးအရ ဖွံ ပ့ဖိုးြှုနှင့် လူြှုရရးအရ တိုးတက်ြှုတို့ဆီ 
ေွားရာလြ်းတွင် ြဟာဗျူဟာြျားနှင့် စီြံကိန်းြျားကို ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရန်ြှာ  အထူးပင် အရရးကကီးပါေည်။ ဤအချက်ေည်  
အစိုးရအတွက် ောြက နိုင်ငံတွင်းရှိ ဖွံ ပ့ဖိုးရရးအကူအညီြျားအတွက်ပါ ြှန်ကန်ပါေည်။ အထူးေမဖင့် မြစ်ဝှြ်းရဒေ စီစဉ်ရဆာင်ရွက်ြှုေည် 
ေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းြျားြှေည် ခရီးေွားလုပ်ငန်းြျားအထိနှင့် အထက်ပိုင်း ရရရဝရရလဲ ရဒေြှေည် မြစ်ဝကျွန်းရပါ်ရဒေအထိ 
စီးပွားရရး လုပ်ငန်းရဆာင်တာြျား အားလုံး ညှိနှိုင်းလုပ်ရဆာင်ြကရရးအတွက် အရရးပါရောကဏ္ဍတွင် ရှိရနေည်။ ြျ ိုးေုဉ်းြည့် 
အန္တရာယ် ရှိရနရော ဧရာဝတီလင်းပိုင်ြျား  ရနထိုင်ရာ၊  ရရလုပ်ငန်းအတွက် အထွက်နှုန်းရကာင်းရာ၊ မြန်ြာ့ စီးပွားရရးကဏ္ဍအတွက် 
အရမခခံရင်းမြစ်ြျား ဆက်လက်ပံ့ပိုးနိုင်ေည့် စက်ြှုနှင့် ေတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းြျား ဖွံ ပ့ဖိုးရာ ဧရာဝတီမြစ်ကကီး၏ တြူထူးမခားေည့် 
အရမခအရနကို ဆက်လက် ထိန်းေိြ်းနိုင်ရစရန်အတွက် ဤရဒေဆိုင်ရာ စီြံရဆာင်ရွက်ြှုြျားေည် အားလုံးပါဝင် ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ေည့် 
ပုံစံ မဖစ်ရန် အရရးကကီးလှပါေည်။

စီးပွားရရးစီြံချက်ြျားအတွက် ဆုံးမဖတ်ချက်ချြည့်ေူြျားေည် ြတူညီရော ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတက်ြှု လြ်းရြကာင်းြျားအြကား       
အချင်းချင်း ဆက်နွယ်ြှုြျားနှင့် အရပးအယူြျား (trade-off) အရြကာင်း စုံစြ်းရလ့လာရန်  လိုအပ်ပါေည်။ ထို့ မပင်      
၎င်းကဏ္ဍြျားနှင့် လူတို့ အြှီမပုရနရော ေဘာဝအရင်းအမြစ်ြျားနှင့်  ရေဟစနစ် လုပ်ရဆာင်ြှုြျားအြကား ြည်ကဲ့ေို့    
အမပန်အလှန် ဆက်နွယ်ရနေည်ကိုလည်း  ရလ့လာေိရှိရန် လိုအပ်ပါေည်။

ပုေ္ဂလိကကဏ္ဍအရနမဖင့် အချ ို့ရော အရမခအရနြျားတွင် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားေည် ြရေချာြရရရာလှရော်လည်း 
နိုင်ငံအတွင်း ရကာင်းြွန်ရော ရရ စီြံခန့်ခွဲြှုကို အရကာင်အထည်ရဖာ် လုပ်ရဆာင်ြကရန် လိုအပ်ပါေည်။ ဧရာဝတီ 
မြစ်ဝှြ်းလွင်မပင်  ရဒေကကီးတစ်ခုလုံးတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ေုဏ်ေိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရ 
ရရနှင့်ေက်ဆိုင်ရော ရဘးမဖစ်နိုင်ရချြျားကို ရလျှာ့ချရန်ြှာ ၎င်းတို့၏ ရရရှည်စီးပွားရရးအတွက်ပါ လိုအပ်ပါေည်။

လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားေည် ဆုံးမဖတ်ချက်ချနိုင်ေူြျား၊ ပုေ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားအြကား ဧရာဝတီမြစ်ဝှြ်းရဒေနှင့် 
ပတ်ေက်၍ နှစ်ပခိုက်လိုလားဖွယ်ရကာင်းေည့် ရရရှည်တည်တံ့အကျ ိုးရှိရော ဖွံ ပ့ဖိုးတိုးတက်ြှုနှင့် ဆက်စပ်ေည့် 
ပွင့်လင်းမြင်ောရှိရော ရဆွးရနွးတင်မပနိုင်ခွင့်ြျားကို ဆက်လက် ရတာင်းဆိုေွားရန် လိုအပ်ပါေည်။
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မြစ်ြှ ရထာက်ပံ့ရပးရနရော ဝန်ရဆာင်ြှုြျား 
ြရှိဘဲ မြန်ြာ့စီးပွားရရးေည် ယရန့အရမခအရနေို့ 
ရရာက်ရှိလာနိုင်ြည် ြဟုတ်ရချ။
ေို့ရော် လူေားတို့၏ လုပ်ရဆာင်ချက်ြျားေည် 
မြစ်အရပါ် ြျားစွာရော ဆိုးကျ ိုးြျား 
ေက်ရရာက်ရစလျှက် ရှိေည်။
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