
ရ  ိုးရွင္ိုးး င္ိုး ္းဟာ တင္ြင္ိုး န္း င္ိုးခင္းပါပ ခဲင္းပါပ 

နာိုးခင္းပါပတတ ိုး ရိုးးခင္းပါပရိုး ခင္းပါပ င္ိုး ြ္င္ရတေ္း င္ိုးငွင္ျးခတ္းျးခ ငိုးဟ  ိုးဟေ္း င္ိုးးးခတးဲျးန္္ိုးး(OECD) ေ  ဟ္းခင္းပါပင္  ္း

Oslo လေ္နတနဲ္း ခင္းပါပ္ ဟဲတင္  ဟာ တင္ြင္ိုး န္း င္ိုး ္္ ္္းးခင္းပါပန ္ ္ိုးး(   းျ) ြ္ိုးဗန္းး န္ဟန္  းေ  း

နဟင္းလ ခင္းပါပ္ ြ္င္ ္္ခင္းပါပဲးခန္ န္း      ္ ္း

ဟ  ိုးဟေ္ း္င္းလ ခင္းပါပ္ ြ္င္ ္္ခင္းပါပဲးခန္ န္နာိုးခင္းပါပတတ ိုး ရိုးလ ခင္းပါပ္ ြ္င္ရ္ ွ္း န ိုးေတေ္း င္ျဟင္ ရိုးး 

င္္ိုးလ ္ိုးး န္ေ  းး ္ ိုးးခင္းပါပင ္္းခန္ န္း

းခတးဲျးန္္ိုးးခင္းပါပ္ န္း န္ းခင္းပါပ္င္ိုးလ ဲ္္းခန္ န္း

းခင္းပါပင္ခင္းပါပငွင္ျြေ္ြ္ ္္ျးင္္ိုးလ ္ိုး  ္ိုး းခင္းပါပ္င္ိုးလးဲ င္ိုးးခန္ နးျ   း

ျးျငန္း းခင္းပါပ္င္ိုးလးဲ င္ိုးေ  းဟာ တင္ြင္ိုး န္း င္ိုး ္္ ္္  ြ   ္ိုး ္္ဆးး(Oslo လေ္နတနဲ္း ခင္းပါပ္း

၂၀၀၅္းISBN: ၉၂-၆၄-၀၁၃၀၈-၃းးရ) 

ဟာ တင္ြင္ိုး န္ မးဟတေ္ း

ခင္းပါပ   ေ္င္ိုးဟးဲျး  ခင္းပါပဓ န္ခတင္ျြ    ေ္လ  းျေ တင္ ဟ္္န္  ေ္္ဟဲးျ ္ င္ေ္ဟန္  ေ ဟ္းျးLafferty 

း ခင္းပါပ္န  ရးဲျးဟာ တင္ြင္ိုး န္ မငွင္ ့  ေမ  ်ွ မာ္ျွမႈဌ္င မိုးးJohn Egan ရဲျနေ္ိုးခင္းပါပ ခင္းပါပဲဆး ရေ ဟ္ျး

ဟာ တင္ြင္ိုး န္ မြ  ဟ္း ဟရ္ာဟးဲျး ွဟ္ငွန္   ေ္ိုးေး

ခင္းပါပတဟ္ဟ  ေ္ မ ဟတေ  ခန္ခင္းပါပန္လ  ေ္ဟ္ခင္းပါပ ခင္းပါပလဲ  းျလ  ဟ  ရွင္ိုးြ   ္ိုးခင္းပါပ ဟန္ဆးဟန္င္္ိုးြ  ရရင္ ဟ္ျ

းဟာ တင္ြင္ိုး န္ မြ  ဟ္းရမခင္းပါပ္  တိုး မ ဟတငးဲျ   ္ ္ိုးေတလဲတဲ  ေ္ ဟတေ  း

ခန္  ဟ္းခင္းပါပာိုးးရွင္ိုးလင္ိုး မငဲးျ ေ္္လင္းခင္းပါပဟ္ ္ိုးး င္ိုး ဟတေ  းနရ ြ္င္လ္ခင္းပါပ ဟန္ဆ 

 ဏ္လ ခင္းပါပ္ငင္ိုး ွ္ ဟ္ျးးရ္္း  တိုးး င္ျးြ္ိုးဗန္၀န္နရ မး ဟတးျး ေ္ငေ  းခင္ဟာိုးဟဲး

ျ ငရ္ ွ္း လ ဟ္ေင္ င္ိုး ဟတေ  း လ ွ္ျ   ခင္းပါပိုးင  င္ဟးဲျ ္္ ္္လ ခင္းပါပ္ ြ္င္  ေ္ေ   ြ  း

ဟာ တင္ြင္ိုး န္ မလ  းျ  ့င  င္ခင္းပါပ ဟန္ဆးလ ခင္းပါပ္ငင္ိုးးန္္း(    းျ) နငန္ေ  းခင္းပါပ  ခင္းပါပ  း င္ြင္းးြင္ းခင္းပါပ နခင္းပါပ ဟန္ဆ 

ေတ င္ ဟ္္ဟ  းျးး င္ ွ္ ဟ္ျးဟာ တင္ြင္ိုး န္ မြ  ဟ္း  န ဟာိုးနင္ိုးးနာိုးခင္းပါပတ ိုး ရိုးးခင္းပါပ္္ရွင္းJoseph 

Schumpeterးြ   းဲျ လ  းြင္ိုး န္နတ္းးခင္းပါပ ငေတဲနရ္း လ  ခင္းပါပ  ရိုးဆးေတ င္ ဟ္္ဟ  းျး

လ ္ိုးခင္းပါပင္ိုးြေ္ တန္ ရိုး ွ္္း ရ၊ာန  ္းဟန္လာခ င္ိုး္း  ေိုးငင္ိုးြေ္ တန္ ရိုး ဟတ ွ္္းးာဟ ွ္လ  း



လ္ ိုး၀လ ္ိုး  ေ္င္ိုးေတဲ တေ္ဟဲျးးခန္ရခင္းပါပ္ ောိုး ဟတေးဟန္င္္ိုးး္ိုးးခင္ျး

ြ  ရရင္းး  ္င္ိုးဟန္    ေ  းးန္ိုး   ိုးဟးဲျး န္ဟန္    ေး ောိုး ောိုး ္ိုး ္ိုးး းခင္းပါပ္င္ိုးလ ဲနဟးဲ

ျးရင္ိုး ္း   ဟ္ခင္းပါပ  ရိုးဆး   းျ  ္း၊ားခန္ရခင္းပါပ္ ဟတေးး္ိုးလ္ ိုးးဟတေ္းန္း

း န္ေ  းးခန္ နခင္းပါပ ဟန္ဆး ဏ္ ဟတလ္္ိုးးးခင္းပါပ း၀င္ခင္းပါပ ခင္းပါပဲဆ 

 ဏ္လ ခင္းပါပ္ငင္ိုး ွ္းဟာ တင္ြင္ိုး န္ မြ  ဟ္း ေ္င္ိုး တင္ဟဲးျြ္ိုးဗန္ ခင္းပါပိုးင  င္ း္င္း

 ေ္ိုး ေဲးရမခင္းပါပ္ ငဟ္ ဟတေ  းရွင္ိုးလင္ိုးးခင္းပါပာိုးးး င္ြင္ရွင္ိုးလင္ိုး း္င္း

လ ခင္းပါပ္ ခင္းပါပိုးဟ္လ္္ိုးးခန္င  င္ခင္းပါပ ဟန္ဆး ဏ္ရဲးျးIT 

း း  ္းခတဲးျန္္ိုးခင္းပါပ္ ေ  းခင္းပါပ  ရမခင္းပါပ္ရ္ ခင္းပါပဲရွ ဟဲးျးးရ္ ဟတေ  းခ ေ္   ္ိုးးခင္းပါပာိုးးရ  ိုးရွင္ိုးဟးဲျခင္းပါပန ္္ိုးခင္းပါပ္ န္  းခင္းပါပဟ္ေလ္္ိုးး

ဟာ တင္ြင္ိုး န္ မခင္းပါပ ခင္းပါပဲဆးလ ခင္းပါပ္ငင္ိုးလ ခင္းပါပ္ ြ္င္ဟးဲျခင္းပါပ္ န္ေ  းရ  ိုးရွင္ိုးလတန္ေရ း္င္း

လ ခင္းပါပ္လ  ေ္း င္ိုးးခင္ျး ဟင္ိုးနာိုးြင္ိုး မး င္ြင္ နးခင္းပါပာိုးးြ္ ိုးးခဟ္  ေ္္းလ င္း င္နတ္း ွင္ေင္နတ္း

  င  ္င္း င္ိုးေလ္္ိုးးဟာ တင္ြင္ိုး န္ မခင္းပါပ ခင္းပါပဲဆ 

ဟေန္ ဟ္ျး ဏ္လ ခင္းပါပ္ငင္ိုးးးေန္၊ ာ ွ္းလ ခင္းပါပ္ငင္ိုးန္္္းေ င္ခင္းပါပန ္္ိုးငဲးျ္းခတဲးျန္္ိုးခင္းပါပ္ ေ  း

“ရွင္ိုးလင္ိုး န  ္” လ ခင္းပါပ္ ြ္င္  ေ္  ္ိုးေ  း

းလတင္ဟရ္ ေ္င္ိုး တင္  ္းလ ခင္းပါပ္ငင္ိုး ြ္င္ရတေ္  ေ္္းး  င္ိုးး ွဟ္းးခန္းရမး င္လ ေ္ရွ ခင္းပါပ ဟန္ဆ 

ရ  ိုးရ  ိုး လိုး းခင္းပါပ္ရရင္းရ  ိုးရွင္ိုးး င္ိုး ္းဟာ တင္ြင္ိုး န္း င္ိုးခင္းပါပ ခင္းပါပ ဲ

း ေ္ခင္းပါပ  င္ိုးးရ္ရွ   ္ိုးးဟတေ္းး ေ္ ခင္းပါပိုး  ေ္ 

 င  င္င္ ရိုး္းနာိုးခင္းပါပတ ိုး ရိုး္းလရ မ ရိုး္းငွင္ျးင္္ိုးခင္းပါပ္္း ရိုးရ္း(ie, 

PEST)  းခင္းပါပ္င္ိုးလးဲ  ေ္  ္ိုးေ  းးန္္းး ဲးး္ရ္  ္ိုးခင္းပါပ ဆး

၊  ္း လ ခင္းပါပ္  ငရးး  ေ္းခန္ခင္းပါပ ဟန္ဆ 

 ဟာ တင္ြင္ိုး န္ မြ  ဟ္းလ္ ိုး၀လ ္ိုးေတဲ တေ္ ငရ န္း   ဟ္ခင္းပါပ  ရိုးဆး

 ဏ္ငးဲျြ္ိုးဗန္္န္နရ ရး ခ္ေ္ ္္း ေ္ိုးးးြင္  းခင္းပါပ မ  ္ိုးေ  း

းခန္ ခင္းပါပ့ နဟးဲျး  ေ္င္ိုးရင္ိုး ္  ္ိုးေ  းရွင္ိုးလင္ိုးခင္းပါပနင္  င္း င္ိုး ္လ္္ိုးးဟာ တင္ြင္ိုး န္ မခင္းပါပ ခင္းပါပဲဆး

းခင္းပါပာိုး ဟ္ျး၊  ္လ္္ိုးး လ ခင္းပါပ္  ငရလ  ခင္းပါပးဲး ရိုး ောိုးခင္းပါပ ဟန္ဆ 



  


