
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) ေျခာက္ႏိုင္ငံသည္ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ယင္းတုိ႕
၏တူညီေသာ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳကာေဒသခြဲ တြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား
၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တိုးျမွင့္ရန ္မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

GMS တြင္ ကေမာၻဒီးယား၊ တရုတ ္(အတိအက်အားျဖင့္ ယူနန္ စီရင္စုႏွင့္ ဂြမ္ရွီဂၽြမ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရေဒသ)၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွင္ ့ဗီယက္နမ ္တို႕ ပါ၀င္ပါသည္။ GMS သည္ ဧရိယာအားျဖင္႔ 
စတုရန္း ကီလုိမီတာ ၂.၆ သန္း ရွိျပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၂၈.၂ သန္း ရွိကာမဲေခါင္ျမစ္ျဖင္႔ အတူ
တကြ ေပါင္းစည္းထားေသာ သဘာ၀ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ADBႏွင့္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးေရးမိတ္ဘက္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ က႑ အမ်ားအျပား 
တြင္ ေဒသခြဲဆိုင္ရာ အဓိက ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ GMS အစီအစဥ္က ပံ့ပိုး အကူအညီေပးပါသည္။

ယင္း၏ အနာဂတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ သာယာ၀ေျပာၿပီး ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေဒသခြဲ 
ျဖစ္လာေစရန္အတြက ္GMS အစီအစဥ္သည္ ခက္မ သံုးခုရွိသည့္ ဗ်ဴဟာ (3 Cs) ကို က်င့္သံုးပါသည္။

• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ သယ္
 ယူပို႕ေဆာင္ေရးစၾကၤ ံ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးစၾကၤန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား  
 အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲျခင္း တို႔မွတဆင္႔ ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးျမွင့္ျခင္း

• ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာပုိ႕ေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ             
         ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖုိးေျပာင္း
         လဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတို႕ကိုေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစျခင္း ႏွင့္

• လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တူညီေသာ အေလးထားစရာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္း
 သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင္႔စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အသိုင္းအ၀ိုုင္းအသိ
 ကို ပို၍ ျမင့္မားရန္ တည္ေဆာက္ျခင္း



GMS မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ ၂၀၁၂-၂၀၂၂

GMS ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ GMS ကို ၂၀၁၂ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ လမ္းညႊန္ရန္ ၁၀ႏွစ္တာကာလ 
မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္တစ္ခုကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ GMS ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါ
သည္။ ေဒသခြဲအတြင္းႏွင့္ ေဒသခြဲျပင္ပတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္းကို ျမွင္႔တင္ရန္ 
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကတိက၀တ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကို 
တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

GMS အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစီအစဥ္ကို လက္ရွိလမ္းညႊန္ေနေသာ ေဖာ္ျပပါ အနာဂတ္ေမ်ွာ္မွန္း
ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

• GMS ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပို၍ သာယာ၀ေျပာေသာ ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေဒသတစ္ခု 
 အျဖစ္ မဲေခါင္ ေဒသခြဲတည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ရည္မွန္းမႈ။

• GMS အစီအစဥ္သည္ ေအာက္ပါတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေဒသခြဲ၏ အလားအလာ ေဖာ္ထုတ္မႈကို
 အေထာက္အပံ့ျပဳပါမည္။ (၁) နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္   
 စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အျခားအသြင္သ႑ာန္မ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ စြာေဆာင္ရြက္
 ႏုိင္ေစမည့္ အခြင္႔အလမ္းရွိေသာ မူ၀ါဒပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု  
 ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား (၂) လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏိုင္
 ျခင္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ။

• ဤဖြံ႔ျဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သာတူညီမွ်ရွိျပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း   
 ေသခ်ာေစရန္၊ GMS အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
 က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အျပည့္အ၀ေလးစားလိုက္နာမႈကို ေသခ်ာေစမႈ။

ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူေဘာင္

GMS ၀န္ၾကီးမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ႕ေသာGMS ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူ
ေဘာင္ (RIF) သည္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း
မ်ားႏွင့္နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈစီမံကိန္းမ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ယင္း၏ ဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကို 
အသက္ ၀င္ေစပါသည္။ RIF တြင္ က႑၁၀ခု၌စီမံကိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ျပီး ခန္႕မွန္းေျခ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိပါသည္။  

RIF အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပး 
အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္း ၉၂ ခုပါဝင္ေသာ ခုိင္မာသည္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္  တစ္ခုကုိ 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားျပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စနစ္တစ္ခု ကို အလယ္အလတ္ကာလအတြက္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။



GMS အစီအစဥ္၏ က႑မ်ား

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

GMS သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈသည္ ေဒသခြဲကုိ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အဓိကသယ္ယူ
ပို႕ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ႏွင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခ်က္အျခာ
ေနရာမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရာ အဓိကေနရာမ်ားကုိ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ လူမႈေရး
ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈတုိ႔ကို ျမွင္႔တင္ေပးႏုိင္ပါလိမ္႔မည္။ အဓိက သယ္
ယူပို႕ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအမည္မ်ားရွိေသာ အဓိက GMS စီးပြားေရး စၾကၤံလမ္းေၾကာင္း 
သုံးခုတို႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (၁) ေျမာက္-ေတာင္ စီးပြားေရး စၾကၤံလမ္းေၾကာင္း၊ (၂) အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး 
စၾကၤံလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ (၃) ေတာင္ဘက္ စီးပြားေရးစၾကၤံလမ္းေၾကာင္း (ေျမပံုကုိၾကည့္ပါ။)

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း

GMS အတြင္းရွိ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္
ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းက႑သည္ တုိးျမင့္လာမည့္ နယ္စပ္ျဖတ္
ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ား တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ပိုမုိေကာင္း
မြန္လာေစႏိုင္သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္ေသာ သုိ႕မဟုတ္  
“အေပ်ာ႔ထည္ (software)” အတုိင္းအတာမ်ားအတြက္ ဦး
တည္ အာရံုစူးစိုက္ပါသည္။ GMS နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ 
မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း သေဘာတူညီခ်က္သည္ ေဒသခြဲ
အတြင္းရွိ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းေစႏိုင္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္
သြယ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း အားထုတ္မႈမ်ား အတြက္ 
မူေဘာင္တစ္ခုကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

စြမ္းအင္

GMS စြမ္းအင္က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္
စြမ္းျမင့္မားၿပီး ေပါင္းစည္းမႈရိွသည့္ ေဒသတြင္းစြမ္းအင္ ေစ်းကြက္
တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္းေစ်းကြက္သည္ 
ေဒသခြဲ၏ စြမ္းအင္လုံေလာက္မႈႏွင့္ ေခတ္မီ၍ေစ်းႏႈန္းသက္သာ 
ေသာ စြမ္းအင္မ်ားကုိျပည္သူမ်ားအသုံးခ်ႏုိင္မႈတုိ႕ကုိ တုိးတက္ေစ
ကာ GMS ၏ ၾကြယ္၀ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရရွည္
တည္တ့ံသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

GMS အဓိက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ အဆင့္ ၂ (၂၀၁၁-၂၀၂၀ ခုႏွစ္) သည္ ေဒသတြင္း
စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင္႔ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႕ ေပါင္းစည္းထားျပီး ရာသီဥတုႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ႔အထမ်ားရွိသည္႔ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ား ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္ 
သူအျဖစ္ တစ္ကမာၻလုံး အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ေဒသခြဲ တစ္ခုျဖစ္လာေစေရးကုိ ရည္မွန္းသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

GMS အဓိကသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အစီအစဥ္သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ျခင္းတုိ႕ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ခ်ဥ္းကပ္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဓိက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အစီအစဥ္ အဆင့္ ၂ (၂၀၁၂-၂၀၁၆ ခုႏွစ္) သည္ ဦးစားေပး 
အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ကိစၥ သုံးခုတြင္ ဦးတည္ အာရံုစူးစိုက္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ - ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးကြဲမ်ား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔အညီ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစ ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈတို႕ ျဖစ္သည္။



လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ

GMS လူသားအရင္းအျမစ္ဖြြံ႔ျဖိဳးမႈ ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္သည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လုပ္သားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈတုိ႕တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ အားေပးရန္ အာရံုစူးစိုက္ပါ
သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ 
HIV/AIDS ကာကြယ္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ၊ နည္းပညာ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ သုေတသန အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးမႈ

GMS ရွိ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးမႈသည္ GMS သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္
အလယ္အလတ္ အရြယ္အစားရွိေသာ ျမိဳ႕မ်ား၌ဦးစားေပး ျမိဳ႕ျပ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အာရံုစူးစိုက္ပါသည္။ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ ယင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ စီးပြားေရးစၾကၤန္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား အျဖစ္သုိ႕ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
ပိုမို လက္လွမ္းမီေအာင္ဖန္တီးေပးရာတြင္လည္း ပံ့ပိုး ကူညီ ေထာက္ပံ့ပါလိမ့္မည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

GMS ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္GMS ကုိ တစ္ခုတည္း
ျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလည္ပတ္ရန္ ဦးတည္ရာေနရာအျဖစ္ 
ျမွင္႔တင္ေပးၿပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေစပါသည္။ ယင္းအတြက္ဆိုးက်ိဳး 
မ်ားနည္းႏိုင္ သမွ် နည္းေစကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာကူညီျဖန္႔ေဝေပး
ေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေဒသခြဲထြက္ကုန္
မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစျခင္းျဖင့္  ေဆာင္ရြက္
ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္႔ ေလ႔က်င္႔
ျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈတို႔ႏွင္႔အတူ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိပံ႔ပိုးေသာ အေျခခံအေဆာက္
အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးျခင္းႏွင္႔ အစဥ္တည္
တံ႔ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားတို႔ကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ

GMS ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သည္ဆက္သြယ္
ေရးစနစ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တုိးတက္ေစရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အသုံးခ်မႈ
မ်ား တုိးျမွင့္ရန္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ GMS ၏ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကုိ တိုးျမွင့္ရန္ 
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကို ပိုမုိအသုံးခ်ႏုိင္ေစေရး အေထာက္
အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အျခား က႑ေပါင္းစံု ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား

GMS ဗ်ဴဟာမူေဘာင္၏ စီးပြားေရးစၾကၤံလမ္းေၾကာင္း ဖြ႕ံျဖိဳးမႈေပၚတြင္ အေလးအနက္ထားမႈသည္အထူးစီးပြား 
ေရးဇုန္မ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ က႑ေပါင္းစံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လုိအပ္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာသည့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေစပါသည္။ 
စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အျမင္႔မားဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္အစုိးရက႑ 
ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႕ပါ ပါ၀င္ေသာ အမာထည္(hardware) ႏွင့္ အေပ်ာ႔ထည္(software) ဆိုင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါ၀င္သည္႔က႑ေပါင္းစံုစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
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GMS စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈ

မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးက႑ဗ်ဴဟာ (၂၀၀၆-၂၀၁၅ ခုႏွစ္)သည္ ေဒသခြဲ၏ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈ ကြန္ရက္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းမည့္ လမ္းေၾကာင္း ၉ ခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။ ယင္းတို႕သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ သတ္မွတ္
ထားေသာ ပထဝီနယ္နိမိတ္မ်ားရွိ အျခားစီးပြားေရး အခြင္႔အလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင္႔ ေပါင္းစည္းထား 
ေသာ စီးပြားေရးစၾကၤလံမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာမႈ၏ အေျခခံ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျပိဳင္တည္းမွာ 
ပင္ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင္႔ တုိးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ 
ေပၚလာေသာ အျခားထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္မႈမ်ားလည္း ပါရွိသည္။ 



မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) ကုိ ကေမာၻဒီးယား၊ တရုတ္ (အတိအက်အားျဖင့္ ယူနန္ စီရင္စုႏွင့္ ဂြမ္ရီွဂၽြမ္ ကုိယ္ 
ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ)၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုိ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ 
အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင္႔ ယင္းတို႕၏ တူညီေသာ ရာဇ၀င္မ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပၚတြင္ တည္
ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ GMS ၏ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကုိတုိးျမွင့္ရန္အတြက္ ကနဦး
အေနျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ရင္း
ႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ 
ေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း စသည္႔ ဦးစားေပးက႑ ၉ ခုကုိလႊမ္းျခံဳသည့္ ေဒသခြဲ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ စတင္ခ့ဲပါသည္။ GMS အစီအစဥ္သည္ ADB ႏွင့္ အျခားဖြ႕ံျဖိဳးမႈ မိတ္
ဘက္မ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ တုိးျမင့္သည့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေရး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္႔ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ႏွင့္ပုိ၍ျမင့္
မားေသာ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းအသိကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း ( 3 C ) တုိ႕မွတဆင္႔ေထာင္စုႏွစ္ဖြ႕ံ
ျဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဒသခြဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ကူညီေပးေနပါသည္။

အာရွဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးဘဏ္အေၾကာင္း

ADB ၏ အနာဂတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကင္းေသာ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီရန္ႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္
သူမ်ား၏ ဘ၀အရည္အေသြးကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအေနျဖင္႔ ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ားအျပားရွိေန 
ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ကမာၻ႔ႏြမ္းပါးသူ (တစ္ရက္လွ်င္ ၁.၂၅ ေဒၚလာေအာက္ေလ်ာ့ေသာ ဝင္ေငြ အတြက္ရုန္း
ကန္ေနရေသာလူဦးေရ ၇၃၃ သန္း၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ေဒၚလာေအာက္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနေသာလူဦးေရသန္း ၁၆၀၀) 
၃ ပံု ၂ ပံု ၏ ေနထုိင္ရာေနရာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ADB သည္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္ေသာ တုိးတက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈ တို႕မွတဆင္႔ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။

ADB သည္ မနီလာတြင္ အေျခစိုက္ျပီး ယင္းကို ေဒသတြင္းမွ ၄၈ ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕ ၀င္ ၆၇ ႏိုင္ငံမွ ပိုင္ဆုိင္
သည္။ ယင္း၏ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကုိ ကူညီရာတြင္အသုံးျပဳေသာ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားမွာ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အာမခံမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပံ့ပိုး 
မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပံုမ်ားအားလုံးသည္ ADB ထံမွျဖစ္ပါသည္။
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