အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုနှစ် (ဧပ ြီလ၊ မမလ၊ ဇွန်လ)

ရင််းနှ်းီ /စီ်းပာ်းသတင််းလာ
နှာယကမ ာ်း
ဦးအ ောင်နိုင်ဦး

ပြည်အ

ဦးသန်းအ ောင်အ

ော်

ောင်စိုဝန်က

ဒိုတယဝန်က

း

း

အယ်ဒီတာခ ျုပ်
အဒေါ
ညွှန်က

တ
် ောဝေါဝေါအ ောင်

ေားအ း းခ ျုြ်၊ ပြည်အ

ောင်စိုဝန်က

းရိုး

စီစဉ်ထတ
ု ်ဝေသူ
ဦး င်းအ ော်အ း
လ

်အ

ော

် တွင်းဝန်၊ e-Government ဌောနခွွဲ
ပြည်အ

ောင်စိုဝန်က

းရိုး

စာတည််းအဖွဲ့
အဒေါ်သူ ောဖ ျုး

ဒိုတယညွှန်က

ေားအ း း

အဒေါ် ောလနွယ်

ဒိုတယညွှန်က

ေားအ း း

အဒေါ်နနအ ောင်

လ

်အ

ော

်ညွှန်က

ေားအ း း

အဒေါ်နင်း ောလွှော

လ

်အ

ော

်ညွှန်က

ေားအ း း

အဒေါ်အ

သအ

ွ

ဦးစး

ော

မ က်နှှာဖု်းနှင် ဒီဇုင််းအပပင်အဆင်
အဒေါ်နင်း ောလွှော

မ က်နှှာဖု်းဓာတ်ပု
ပြည်တင
ွ ်း/ပြည်ြ

်

အ းနင်သတင်းပြန်က

e-Government ဌောနခွွဲ၊
ပြည်အ

ောင်စိုဝန်က

းရိုး

ေားအ းဌောနခွွဲ၊

မ တိက

အယ်ဒီတာခ ျုပ်၏ အမာစကာား

ဆ

ာင်ားပ ားမ ျား

၁။

နိုင်ငံခခ ြားရင်ြားနြားှ ခမြှုပန
် ှံမှုနှင်မခမအခက်အခဲ (မ ောင်ဋက )

၂

၂။

မမန်မာနင် ရုရာားကုန်သယ
ွ ်မှုနင် ရင်ားနီားမမျုပန
် ှံမှုမ ာား၊ ခရီားသွာားကဏ္ဍမ ာားတွင် တုားမမင်

၈

ပားဆပ င်ားမ
၃။

စဉ်

င်ရက
ွ ်သ ြားမည် (သန််းမ ောင်မ

ော်)

က်မခပတ် ဖံွံ့ဖဖြှုြားမှုပန်ြားတိုင်မ ြားနင
ှ ်နိုငင
် ံမတ ်စမံအိုပခ
် ြှုပ်မရြားေးမက င်စ ဦြားတည်ခ က်

မ ြား၏ေး

၁၁

က်စပ်မှု (ခင်ခ င်ြားတင်ြား)

၄။

မရခမင်မှေးကက တင်မည် (မ ေါက်တ မအြားမအြားဝင်ြား-ေးStatistics)

၅။

မမကြားတိုင်ြားမ သကကြား ရင်ြားနြားှ ခမြှုပ်နမ
ှံ ှုမက ်မတ၏ေးလိုပ်ငန်ြားမ

၁၉
င်ရက
ွ ်ခ က်မ ြား

၂၂

(မ ေါကတ
်
ထန်လင်ြားမအြား)
၆။

ခမန်မ နိုငင
် ံ၏ေးအစမ်ြားမရ င်ဖွံ့ံ ဖဖြှုြားတိုြားတက်မှုနင
ှ ်ေး စ်ဂ စ်တယ်စြားပ ြားမရြား

၂၄

(မ ေါကတ
်
ပင်လိုမ
ံ အြား)
၇။

ကခ င်ခပည်နယ်အတင်ြားေးရင်ြားနြားှ ခမြှုပန
် ှံမှုအခင်အလမ်ြားမ ြားအမကက င်ြားေးသမက င်ြားစရ မ ြား

၂၉

(မမ င်ထန်ြားမက -် DICA Kachin)
၈။

Covid-19 နှင်ေးကမ္ စြားပ ြားမရြား (ခမန်မ သူဇ )

၃၁

MIFER သတင်းမ ်း
၁။

အီ်းယူ၏အကူအညီအထ

ကအပဖံ့ ြငံ့ ဖမနမ နိိုငင၏ြွွံ့ဖြိ ်းမှုကိစ္စရပမ ်းတွင ထ

င

၃၂

ရွကလ ကရိထသ စ္ီမခ ကမ ်းနငံ့စ္ပလ ဉ်းသညံ့ ညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၂။

ဂ ပနနိိုငငအစ္ိို်းရ၏ ODA ထခ ်းထငွဖြငံ့ အထက ငအ

ညထြ ထ

ငရွကလ ကရိထသ

၃၃

စ္ီမကိန်းမ ်းနငံ့ စ္ပလ ဉ်းသညံ့ ညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၃။

မနတထလ်းတိိုင်းထေသကကီ်းရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီဥကကဋ္ဌနငံ့အြွွံ့ ငမ ်းအ ်း ဖပညထ
နကကီ်းမထတွွံ့

၄။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု အခကအခမ ်းကိို ထဖြရင်းထ

ိိုငရ အစ္ိို်းရဌ န

၃၆

ငစ္ို နကကီ်း ဦ်းထ

ငက င်းပ

ဖပညထ

ငစ္ို နကကီ်း

၃၇

ဖပညနယရင်းနီ်းဖမ ပနမှု

၃၈

ို
ငစ္ို နကကီ်း၏

ကရငဖပညနယ

ထက မတီ ဥကကဋ္ဌ၊ အြွွံ့ ငမ ်းနငံ့ ထတွွံ့
၇။

ငရွကထပ်းရန သက

မွနဖပညနယ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီဥကကဋ္ဌနငံ့ အြွွံ့ ငမ ်းအ ်း ဖပညထ
ထတွွံ့

၆။

၃၄

ို

မ ်းနငံ့ ညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်းကိို ဖပညထ
၅။

ငစ္ို

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့သက

ိုထ

ိိုငသညံ့ စ္ီ်းပွ ်းထရ်း

ခရီ်းစ္ဉအတွင်း
ွ်းထနွ်း

ိိုငရ လိိုငစ္င၊ ပါမစ္၊ ထ

ကခခ ကမ ်း

၃၉

ဖပနလညသို်းသပဖခင်း အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၈။

COVID-19 ထရ ဂါက ကွယ၊
ထရ်း ထက မတီ၏ ပ

၉။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့

ိန်းခ ပ၊ ကိုသထရ်း

ိိုငရ ထ

ယယူ

၄၁

်းပစ္စည်း

ေိုတိယ နကကီ်း

၄၂

ကသွယထရ်း နကကီ်းဌ န၏ (၁/ ၂၀၂၁) ကကိမထဖမ က

၄၃

မအကကိမ ညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်း (၁/ ၂၀၂၁) က င်းပ
နိိုငငဖခ ်းစ္ီ်းပွ ်း

ကသွယထရ်း

ဦ်းသန်းထအ ငထက နငံ့ စ္ီ်းပွ ်းထရ်းလိုပငန်းရငမ ်း ထတွွံ့
၁၀။

်းနငံ့ ထ

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့ နိိုငငဖခ ်းစ္ီ်းပွ ်း

နကကီ်းဌ န၊
ိုထ

ွ်းထနွ်း

နကကီ်းဌ န လိုပငန်းညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၁၁။

ကယ ်းဖပညနယ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု ထက မတီဥကကဋ္ဌနငံ့ အြွွံ့ ငမ ်းအ ်း ထတွွံ့

ို၍ လိုပငန်း

၄၆

ဖမနမ နိိုငငစ္ီ်းပွ ်းထရ်းဖပနလညဦ်းထမ ံ့ထစ္ထရ်းစ္ီမခ က(မူကကမ်း) နငံ့စ္ပလ ဉ်းသညံ့ ညိနိှုင်း

၄၈

ရငမ ်း၏ အခကအခမ ်းကိို ညိနိှုင်းထဖြရင်း
၁၂။

အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၁၃။

မီ်းထ

်းအနတရ ယ ကကိ တငက ကွယထရ်း ထ

ထဖပ ပွနငံ့ လကထတွွံ့ မီ်းဖငိမ်းသတနည်း

သရိုပဖပ အခမ်းအန ်းက င်းပ
၁၄။

ရမ်းဖပညနယ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီဥကကဋ္ဌနငံ့ အြွွံ့ ငမ ်းအ ်း ဖပညထ
ဦ်းထအ ငနိိုငဦ်း ထတွွံ့

ိုက ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုဖမငံ့တငထရ်း အ ်းထပ်းထ

ငရွက

ငစ္ို နကကီ်း

၄၉
၅၁

MIFER သတင်းမ ်း
၁၅။

မနတထလ်းတိိုင်းထေသကကီ်းအတွင်း

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုလိုပငန်းမ ်းအ ်း

ကကညံ့ရှုအ ်းထပ်း၍

၅၂

လိုပငန်းရငမ ်း၏ အခကအခမ ်းကိို ညိနိှုင်းထဖြရင်း
၁၆။

မထကွ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု ထက မတီအြွွံ့ ငမ ်းကိို ဖပညထ
ထတွွံ့

၁၇။

ိုဖပီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု လိုပငန်းမ ်း

၅၄

ိိုငရ အခကအခမ ်းကိို ညိနိှုင်းထဖြရင်း

မထကွ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု လိုပငန်းမ ်းအ ်း ဖပညထ
အ ်းထပ်း၍ ဖပညပသိိုို့ ထမွ်းဖမြူထရ်း

ငစ္ို နကကီ်း

ငစ္ို နကကီ်း ကကညံ့ရှု

ိုတကိုနမ ်း တိ်းို ခ ွံ့တငပိိုို့နိိုငထရ်း ထ

၁၈။

ဖမနမ နိိုငငရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မရင၏ မူ ါေ

၁၉။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့ နိိုငငဖခ ်း စ္ီ်းပွ ်း

ွ်းထနွ်းညိနိှုင်း

ိိုငရ အစ္ည်းအထ ်း က င်းပဖပ လိုပ

ကသွယထရ်း

၅၆

နကကီ်းဌ န ဖပညထ

၅၇

ငစ္ို နကကီ်း

၅၈

ိုဖပီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု

၅၉

ဦ်းထအ ငနိိုငဦ်း ေညင်းကိုန်း မီ်းခအိုတစ္ကရိုသိိုို့ သွ ်းထရ ကကကညံ့ရှုအ ်းထပ်း
၂၀။

ပခူ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီအြွွံ့ ငမ ်းကိို ထတွွံ့

လိုပငန်းမ ်းအ ်း ကကညံ့ရှုအ ်းထပ်း၍ အခကအခမ ်းကိို ညိနိှုင်းထပါင်းစ္ပထဖြရင်း
၂၁။

ရိုရ ်း-ဖမနမ အစ္ိို်းရ အခ င်းခ င်း ကိုနသွယထရ်းနငံ့ စ္ီ်းပွ ်းထရ်း ပူ်းထပါင်းထ

ငရွကထရ်း

၆၀

ပူ်းတွထက မရငအစ္ည်းအထ ်း က င်းပနိိုငထရ်း အကကိ ညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်းသိိုို့ တကထရ က
၂၂။

စ္စ္ကိိုင်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီအြွွံ့ ငမ ်းအ ်းထတွွံ့

ိုဖပီ်း တိင
ို ်းထေသ

၆၁

ကကီ်းအတွင်းရိ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုလိုပငန်းမ ်း၏ အခကအခမ ်းကိို ထပါင်းစ္ပညိနိှုင်းထဖြရင်း
၂၃။

ကခ ငဖပညနယ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု ထက မတီ ငမ ်းအ ်း ထတွွံ့

ိုဖပီ်း ဖပညနယအတွင်းရိ

၆၂

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုလိုပငန်းမ ်းကိို ကကညံ့ရှုအ ်းထပ်း၍ လိုပငန်းရငမ ်း၏ အခကအခမ ်းကိို
ထပါင်းစ္ပညိနိှုင်းထဖြရင်း
၂၄။

COVID-19 ထကက ငံ့ဖြစ္ထပေါ်လ နိိုငသညံ့ စ္ီ်းပွ ်းထရ်းသကထရ ကမှုမ ်းအထပေါ် ကိုစ္ ်းထရ်း

၆၄

လိုပငန်းထက မတီ (၅/ ၂၀၂၁) ကကိမထဖမ က အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၂၅။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့ နိိုငငဖခ ်းစ္ီ်းပွ ်း

ကသွယထရ်း

ရနကိုနတိိုင်းထေသကကီ်းနငံ့ သီလ ါအ

နကကီ်းဌ န ဖပညထ

ငစ္ို နကကီ်းမ

၆၅

ူ်းစ္ီ်းပွ ်းထရ်းဇိုနရိ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု လိုပငန်းမ ်းသိိုို့

သွ ်းထရ ကကကညံ့ရှုအ ်းထပ်း
၂၆။

ရခိိုငဖပညနယအတွင်းရိ ရင်းနီ်းဖမ ပနသူမ ်းအ ်း ထတွွံ့

ို၍ အခကအခမ ်းကိို ထပါင်းစ္ပ

၆၆

ညိနိှုင်း ထဖြရင်း
၂၇။

ရခိိုငဖပညနယရင်းနီ်းဖမ ပနမှု ထက မတီ ငမ ်းအ ်း ဖပညထ
ထတွွံ့

၂၈။

ို၍ လိုပငန်းမ ်းလွယကူထခ ထမွွံ့ထစ္ထရ်း အထလ်း

ငစ္ို နကကီ်း ဦ်းထအ ငနိိုငဦ်း
်းထ

ငရွကရနမ ကက ်း

မြန်ြာနှင် ရုရှာှားကန
ု ်သွယ်ြှုနှင် ရင်ှားနှှားမြြှုပ်နှှံြှုြ ာှား၊ ခရှားသာွ ှားကဏ္ဍြ ာှားတွင် တှားု မြင်
ပှားပပေါင်ှားပ

ာင်ရွက်သွာှားြည်

၆၇
၆၈

DICA သတင်းမ ်း
၁။

ဧရ

တီတင
ိို ်းထေသကကီ်း ဦ်းစ္ီ်းမြူ်းရို်းခွကိို ညွှနကက ်းထရ်းမြူ်းခ ပ ဦ်းသနို့စ္ငလွင ကကညံ့ရှု

စ္စ္ထ
၂။

်းဖပီ်း န

ပခူ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ဦ်းစ္ီ်းမြူ်းရို်းရိ န
ထတွွံ့

၃။

မ်းမ ်းအ ်း ထတွွံ့

၇၁

ိုမ ကက ်း
မ်းမ ်းအ ်း ညွှနကက ်းထရ်းမြူ်းခ ပ ဦ်းသနို့စ္ငလွင

၇၂

ို ဖပီ်း၊ ပခူ်းဖမိ ွံ့ရိ စ္ကရိုမ ်းအ ်းလညံ့လညကကညံ့ရှု

COVID-19 FUND မ

တ
ို ထပ်း

်းသညံ့ ထခ ်းထငွမ ်း အက ိ ်းရစ္
ိ ွ

အသို်းခ မှုအထပေါ်

၇၃

မနတထလ်းတိိုင်းထေသကကီ်း စ္ိစ္စ္ကကပမတထရ်းအြွွံ့၏ လိုပငန်းညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၄။

မနတထလ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီ (၁/ ၂၀၂၁) အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ

၅။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့ ကိုမပဏီမ ်းညွှနကက ်းမှုဉီ်းစ္ီ်းဌ နမ ညွှနကက ်းထရ်းမြူ်းခ ပ ဉီ်းထ
ထသ အြွွံ့ ဖပညထ

၇၃
င

၇၄

ငစ္ိုနယထဖမ၊ ထနဖပညထတ အတွင်းရိ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှု လိုပငန်းမ ်းသိို

ထလံ့လ ထရ်းခရီ်း သွ ်းထရ က
၆။

ရနကိုနတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီ (၄/ ၂၀၂၁) ကကိမထဖမ က အစ္ည်းအထ ်း

၇၄

က င်းပ
၇။

COVID-19 FUND မ

တ
ို ထခ ်း

်းသညံ့ ထခ ်းထငွမ ်း အက ိ ်းရစ္
ိ ွ အသို်းခ မှုအထပေါ်

မထကွ်းတိိုင်းထေသကကီ်း စ္ိစ္စ္ကကပမတထရ်းအြွွံ့နငံ့ ထခ ်းထငွရယူ
မ ်း ထတွွံ့
၈။

စ္ိစ္စ္ကကပမတထရ်းအြွွံ့၊

၉။

်းသညံ့ လိုပငန်းရင

ိုပွက င်းပ

COVID-19 FUND မ
ထတွွံ့

၇၅

ိုတထပ်း

်းသညံ့ ထခ ်းထငွမ ်းအက ိ ်းရစ္
ိ ွ အသို်းခ မှုအထပေါ်

မွနဖပညနယနငံ့

ထခ ်းထငွရယူ

်းထသ

၇၆

လိုပငန်းရငမ ်း

ိုပွ က င်းပဖပ လိုပဖခင်း

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့ ကိုမဏ
ပ ီမ ်းညွှနကက ်းမှုဦ်းစ္ီ်းဌ န၊ ညွှနကက ်းထရ်းမြူ်းခ ပ တနသသ ရီ
တိင
ို ်းထေသကကီ်း ဦ်းစ္ီ်းမြူ်းရို်းရိ

န

မ်းမ ်းအ ်းထတွွံ့

၇၆

ိုဖပီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုလိုပငန်းမ ်း

အ ်း လညံ့လညကကညံ့ရှု
၁၀။

မွနဖပညနယ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီ၏ (၁/ ၂၀၂၁) ကကိမထဖမ က အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ

၇၇

၁၁။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့

၇၇

မီ်းထ
၁၂။

ကိုမပဏီမ ်းညွှနကက ်းမှု

ဦ်းစ္ီ်းဌ န၊

ကရငဖပညနယဦ်းစ္ီ်းမြူ်းရို်း၏

်းက ကွယထရ်းသငတန်းနငံ့ မီ်းဖငိမ်းသတမှု သရိုပဖပထလံ့က ငံ့မှုဖပ လိုပ

မထကွ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီ (၂/ ၂၀၂၁) အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ

၇၈

DICA သတင်းမ ်း
၁၃။

ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုနငံ့ နိိုငငဖခ ်းစ္ီ်းပွ ်း

ကသွယထရ်း နကကီ်းဌ န၊ ေိုတယ
ိ
နကကီ်းနငံ့ ရနကိုန

၇၉

တိင
ို ်းထေသကကီ်းရိ လိှုငသ ယ ၊ ထရွှေဖပညသ ဖမိ ွံ့နယမ ်းတွင မီ်းထလ ငကျွမ်းမှုဖြစ္စ္ဉ
ဖြစ္ပွ ်းခံ့ထသ စ္ကရိုမ ်း၏ လိုပငန်းရင ကိိုယစ္ ်းလယမ ်း၊ သက
ကိယ
ို စ္ ်းလယမ ်းနငံ့ ထတွွံ့
၁၄။

COVID-19 Fund မ

ိုထ

ိိုငရ ၊ ဌ န

ိိုငရ

ွ်းထနွ်း

တ
ို ထပ်း

်းသညံ့ ထခ ်းထငွမ ်း အက ိ ်းရစ္
ိ ွ အသို်းခ မှုအထပေါ်

၈၀

စ္ိစ္စ္ကကပမတထရ်းအြွွံ့နငံ့ ရနကိုနတိိုင်းထေသကကီ်းအတွင်းရိ COVID-19 Fund မ ထခ ်းထငွ
မ ်း
၁၅။

ိုတယူ

်းသညံ့ စ္ ်းထသ ကကိုနလိုပငန်းရငမ ်းနငံ့ ထတွွံ့

ိုထ

ွ်းထနွ်း

ပခူ်းတိိုင်းထေသကကီ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီ၏ (၁/ ၂၀၂၁) ကကိမထဖမ က အစ္ည်းအထ ်း

၈၁

က င်းပ
၁၆။

ပခူ်းဖမိ ွံ့နယအတွင်းနိိုငငဖခ ်းရင်းနီ်းဖမ ပနမှုမ ်း ငထရ ကလ ရန အလ ်းအလ ထက င်း

၈၁

မ ်းရိ
၁၇။

ရခိိုငဖပညနယတွင ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထ
သွ ်းထရ က၍ ကွင်း

၁၈။

ဖပညထ

င်း နထ

ငရွကလ ကရိသညံ့ Ocean Tiger Co., သိိုို့

ငမှုထပ်းဖခင်းလိုပငန်းမ ်းထ

ငရွက

ငစ္ိုနယထဖမ (ထနဖပညထတ ) အတွင်း COVID-19 Fund မ

ိုတထပ်း

်းသညံ့

ထခ ်းထငွမ ်း အက ိ ်းရစ္
ိ ွ အသို်းခ မှုအထပေါ် စ္ိစ္စ္ကကပမတထရ်းအြွွံ့နငံ့ ထခ ်းထငွရယူ
သညံ့ လိုပငန်းရငမ ်း၏ ပ

မအကကိမ ထတွွံ့

၈၂

၈၂

်း

ိုပွက င်းပ

၁၉။

ကရငဖပညနယ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုထက မတီ၏ (၃/ ၂၀၂၁) ကကိမထဖမ က အစ္ည်းအထ ်း

၈၃

၂၀။

ပခူ်းတိိုင်းထေသကကီ်းအတွင်းရိ အ ်းကစ္ ်းပစ္စည်း

တ
ို လိုပသညံ့ Wiawis Myanmar

၈၄

ထအ်းကိိုမသ
ိ ်းစ္ိုထ

ကလိုပထရ်း ကိုမဏ
ပ ီလီမိတကနငံ့ UHM Development Co., Ltd.

၈၄

သိိုို့ ကွင်း

်း

Co., Ltd. မ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုတ်းိို ဖမငံ့
၂၁။

၂၂။

င်းစ္စ္ထ

ကရငဖပညနယကိုနသညမ ်းနငံ့ စ္ကမှုလကမှုလိုပငန်းရငမ ်းအသင်း Kayin CCI နငံ့
ညီထန ငအသင်းမ ်း၏ စ္ီ်းပွ ်းထရ်း

၂၃။

ိိုငရ ကိစ္စရပမ ်း ထ

ွ်းထနွ်းပွသိိုို့ တကထရ က

နိိုငငဖခ ်းသ ်းမ ်း ဖမနမ နိိုငငသိိုို့ လ ထရ ကနိိုငရန ဖပည ငဗီဇ ရရိထရ်း၊ Relief Flight
ဖြငံ့ လိိုကပါခွငံ့ ရရိထရ်းနငံ့ ဗီဇ သကတမ်းတိို်း ထ

၈၅

ကခထပ်းမှု အထဖခအထနမ ်း

၈၆

FERD သတင်းမ ်း
၁။

အ

ီယ စ္ီ်းပွ ်းထရ်းအသိက
ို အ န်း (ထအအီ်းစ္ီ) ၂၀၂၅ လမ်းဖပထဖမပို အထက ငအ

ည

၈၇

ူ်းစ္ီ်းပွ ်းထရ်းဇိုန ြွွံ့ဖြိ ်းတိို်းတကထရ်းကိုမပဏီလီမိတက (SPV) ၏ Board of

၈၈

ထြ မှု က လလယသို်းသပခ က အစ္ီရငခစ္ အ ်း Virtual Launch ဖပ လိုပ
၂။

်း ယ အ

Directors’ Meeting (1/ 2021) နငံ့ The Annual General Meeting of Shareholders
of 2021 အစ္ည်းအထ ်းမ ်း က င်းပ
၃။

တရိုတဖပညသူူ့

သမမတနိိုငငသရို်းနငံ့

ညွှနကက ်းထရ်းမြူ်းခ ပ ထေါကတ
၄။

အ

ီယ အ

အိနဒိယနိိုငငသရို်းမ

ါ ါထမ ငထတွွံ့

ငံ့ဖမငံ့စ္ီ်းပွ ်းထရ်းအရ ရိမ ်း အ

တ

နရိသူမ ်းနငံ့

၈၉

ို
ူ်းအစ္ည်းအထ ်းသိိုို့ ဖမနမ နိိုငင အ

ငံ့

၉၀

သ အထရ်း

၉၁

ဖမငံ့စ္ီ်းပွ ်းထရ်းအရ ရိ ပါ ငတကထရ က
၅။

စ္ီ်းပွ ်းထရ်းရ ထက မတီသိိုို့ တငဖပမညံ့ စ္ ခ ပစ္ တမ်းမ ်း၏ အဂသလိပ
အသ ်းနငံ့ ဥပထေအသို်းအနှုန်း မနကနမှုရိထစ္ထရ်း ပူ်းထပါင်းထ

ငရွကထရ်း အစ္ီအစ္ဉ

ဖြငံ့ စ္ိစ္စ္သညံ့ အစ္ည်းအထ ်းက င်းပ
၆။

ဖမနမ - အထမရိကန နစ္နိိုငငအကက ်း ကိုနသွယထရ်းနငံ့ ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုမူထ
တူစ္ ခ ပ (TIFA) ယ ယီရပတနို့

င သထ

၉၂

်းဖခင်းနငံ့ စ္ပလ ဉ်းသညံ့ ညိနိှုင်းအစ္ည်းအထ ်း

က င်းပ
၇။

အ

ီယအ

ငံ့ဖမငံ့ စ္ီ်းပွ ်းထရ်းအရ ရိမ ်း၏ (၂/ ၅၂) ကကိမထဖမ က အစ္ည်းအထ ်း၏

ကစ္ပ အစ္ည်းအထ ်းမ ်းကိို နိိုငငဖခ ်း စ္ီ်းပွ ်း
ထရ်းမြူ်းခ ပ ထေါကတ
၈။

ကသွယထရ်း ဦ်းစ္ီ်းဌ န၊ ညွှနကက ်း

ါ ါထမ င ပါ ငတကထရ က

Video Conferencing ဖြငံ့ က င်းပဖပ လိုပခံ့ထသ Joint Consultative Meeting (JCM) သိိုို့
နိိုငငဖခ ်းစ္ီ်းပွ ်း

ကသွယထရ်းဦီ်းစ္ီ်းဌ န၊ ေိုတယ
ိ ညွှနကက ်းထရ်းမြူ်းခ ပ ထေေါ်ထစ္ ကလ စ္ို

ပါ င တကထရ က

၉၃

၉၄

ဖပညတွင်း စ္ီ်းပွ ်းထရ်းသတင်းမ ်း
၁။

ဖမနမ နိိုငငသ ်း ရင်းနီ်းဖမ ပနမှုမ ်း ပိမ
ို မ
ိို ်းဖပ ်း

၂။

၂၀၂၂ ခိုနစ္၌ ဖမနမ ံ့လူဦ်းထရ၏

၃။

H&M က ဖမနမ နိိုငငမအ

၄။

အိိုငယ လနနိိုငင ြကရငအမတတ

က ကနီ်းပါ်း

၉၅
င်းရမှုေဏခရနိိုင

ညမ ်း ဖပနလညမ ယူသွ ်းမည
ိပ Primark ကိုမဏ
ပ ီ ဖမနမ နိိုငငသိိုို့ ကိုနအမ စ္

၉၆
၉၇
၉၈

အသစ္မ ်း ဖပနလညမ ယူသွ ်းမည
၅။

ဖမနမ နိိုငငတွင ရင်းနီ်းဖမ ပန

်းသညံ့ ထတ ငကိိုရီ်းယ ်း အထဖခစ္ိိုကကိုမဏ
ပ ီမ ်း၏

လိုပငန်းမ ်း ဖပနလညရိုတသိမ်းရန အစ္ီအစ္ဉမရိ

၉၉

နိုင်ငတ
ဳ ကာစီဵပွာဵေရဵသတင်ဵမျာဵ
၁။

အင်ဒိုနီဵရှာဵ-စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုစာချုပ်မျာဵအသက်ဝင်

၁၀၀

၂။

ဖိလစ်ပုင
ိ ်နိုင်ငဳ၌ အခွန်နှုန်ဵထာဵမျာဵေလျာဴချ

၁၀၁

၃။

AEC Blueprint 2025 Highlights

၁၀၁

၄။

အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵမဏ္ဍိုင်က Circular Economy ဆိုင်ရာမူေဘာင်ကို ေရဵဆွဲလျက်ရှိ

၁၀၂

၅။

စည်ဵမျဉ်ဵအေြခြပုအာဆီယဳအသိက
ု ်အဝန်ဵထူေထာင်ရန်ရည်ရွယ်

၁၀၃

၆။

COVID-19

၁၀၄

အလွန်

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵကာလတွင်

နိုင်ငဳအလိုက်စီဵပွာဵေရဵ

တိဵု တက်မန
ှု ှုန်ဵမျာဵအေြပာင်ဵအလဲရှိ
၇။

ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအေြခအေန

၁၀၄

၈။

၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵအလာဵအလာမျာဵ

၁၀၅

၉။

COVID-19 အလွန်ကာလ၌ တရုတက
် ုမဏ
္ပ ီမျာဵအာဆီယဳတင
ွ ် ပိမ
ု ရ
ို င်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမည်

၁၀၆

၁၀။

ASEAN Collective Investment Schemes (CIS) Framework သို့ ဖိလစ်ပုိင်နိုင်ငဳ

၁၀၇

ပါဝင်လာ
၁၁။

အေရှ့ေတာင်အာရှနိုင်ငဳမျာဵအနက်

ဗီယက်နမ်နိုင်ငဳသည်

၂၀၂၁

ခုနှစ်

အတွင်ဵ

၁၀၈

စီဵပွာဵေရဵ တိဵု တက်မအ
ှု ြမန်ဆုဳဵနိုင်ငဳြဖစ်ေ ကာင်ဵ ADB ၏ အစီရင်ခဳစာတွင်ေဖာ်ြပ
၁၂။

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ေတာင်ကိုရီဵယာဵနိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵတိဵု တက်မန
ှု ှုန်ဵ (၃.၆) ရာခိုင်နှုန်ဵ

၁၁၀

ေရာက်ရှိမည်ဟု IMF ခန့်မန
ှ ်ဵ
၁၃။

ေတာင်ကိုရီဵယာဵ

ြပည်တွင်ဵေလေ ကာင်ဵခရီဵစဉ်

တိဵု တက်လာမှုနှငဴ်

အစိုဵရမှ

၁၁၂

ေဒသတွင်ဵဘက်စုဳစီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ် (RCEP) အာဵ

၁၁၃

ေလေ ကာင်ဵကဏ္ဍအာဵ ပဳဴပဵို ေပဵမညဴအ
် ေြခအေန
၁၄။

၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ အာဏာသက်ဝင်လာေစရန် အဖွ့ဲ ဝင်နိုင်ငဳမျာဵဆန္ဒရှိ
၁၅။

ေတာင်ကိုရီဵယာဵနိုင်ငဳမှ

၂၀၂၁

ခုနှစ်တွင်

Free

Trade

Agreement-

FTA

၁၁၃

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် သ ကာဵဝယ်လိုအာဵနှငဴ် ေရာင်ဵလိုအာဵမညီမျှမှုေ ကာငဴ်

၁၁၄

အေထာက်အကူြပုစင်တာမျာဵဖွငဴ်လှစ်သွာဵရန်စီစဉ်
၁၆။

သ ကာဵလိုအပ်ချက် မက်ထရစ်တန်ချန်ိ ၂.၈ သန်ဵခန့် ြဖစ်ေပါ်နိုင်
၁၇။

ကမ္ဘာဴေကာ်ဖေ
ီ စဴ ကုန်လက်ကျန် ေလျာဴနည်ဵလျက်ရှိ

၁၁၅

နိုင်ငတ
ဳ ကာစီဵပွာဵေရဵသတင်ဵမျာဵ
၁၈။

စင်ကာပူနိုင်ငဳရဲ့ သစ်သီဵဝလဳနှငဴ် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချရာ“ Pasir

၁၁၆

Panjang Wholesale Centre”
၁၉။

ေတာင်ကိုရီဵယာဵနိုင်ငဳမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် စီမက
ဳ ိန်ဵမျာဵ

၁၁၇

၂၀။

ထိုင်ဵနိုင်ငဳတင
ွ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေနေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳြခာဵတိက
ု ်ရိုက်

၁၁၉

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု (FDI) ေလျှာက်ထာဵမှုတန်ဖုဵိ ြမငဴ်တက်
၂၁။

တရုတြ် ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၏ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် COVID-19 ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကာလ

၁၂၁

အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ
၂၂။

၂၀၂၀

ြပညဴ်နှစ်အတွင်ဵ

တရုတြ် ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၏

နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

၁၂၄

အေြခအေန
၂၃။

နည်ဵပညာြမငဴ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳနိုင်မညဴ်ေနရာနှငဴ်

အာရှ၏

၁၂၅

ဝန်ေဆာင်မှုဗဟိုဌာနအြဖစ် မေလဵရှာဵနိုင်ငဳဆက်လက်ရပ်တည်
၂၄။

ဖွ့ဳ ဖဖိုဵဆဲအာရှနိုင်ငဳမျာဵသို့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵပိမ
ု ိုဝင်ေရာက်

၁၂၆

၂၅။

အာဆီယဳနှငဴ်အီဵယူအ ကာဵ

ေလေ ကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵဆိုင်ရာ

၁၂၉

COVID-19 ေ ကာငဴ် ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာတန်ဖုဵိ ြမငဴ်ကွင်ဵဆက် (Global Value Chains–

၁၃၀

ကမ္ဘာဴပထမဆုဳဵ

သေဘာတူညီချက် ေဆွဵေနွဵမှုအဖပီဵသတ်
၂၆။

GVCs) တွင် အာဆီယဳပါဝင်နိုင်မအ
ှု ေပါ် သက်ေရာက်မှုရှိ
၂၇။

ဗီဇေြပာင်ဵ COVID-19 နှငဴ် သက်ေရာက်မမ
ှု ျာဵ

၁၃၂

အမှာစကှာား
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ နကို ၂၀၁၈

ိုနှစ်၊ နိုဝင်ဘ လ ၁၉ ရက်ရနေ့တွင် စတင်ဖွဲ့ွ စည််း ပပ်း မမတန
ိုေ့ ိုင်ငှံအတွက်
တ ဝန်ယူမှုရှရသ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှံမ
ှ မ
ှု ်းမမင်တင်ရန်နှင် ရေသတွင််းနှင် နိုင်ငှံတက
စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွက်မမ
ှု ်းလွယ်ကူရ

ရမွွဲ့ရစရန်ရည်ရွယရ
် ဆ င်ရွက်

လ က် ရှပေါသည်။ ဝန်ကက်းဌ နအရနမဖင် “A trusted partner of the business
and development community.” ဟူသည် ဝန်ကက်းဌ န၏ ရဆ င်ပေ
ို ်နှင်အည
စ်းပွ ်းရရ်းအသိုက်အဝန််းနှင် ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှုမတ်ဖက်မ ်း၏ ယှံိုကကည်အ ်းကို်းရသည် ဌ နအဖွွဲ့အစည််းတစ်ရပ်
မဖစ်ရစရရ်း အရလ်းထ ်းရဆ င်ရွက်လ က် ရှပေါသည်။
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် နိုင်ငှံမ
မ ်း၏

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ နနှင် ဝန်ကက်းဌ နရအ က်ရှ ဦ်းစ်းဌ န

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွက်မမ
ှု ်းနှင်စပ်လ ဉ််းသည်

သတင််းအ က်အလက်မ ်း၊

ကမဘ တစ်ဝှမ်း် နှင်

ရေသတွင််းစ်းပွ ်းရရ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် ကိုန်သွယ်မှုဆိုင်ရ မဖစ်ရပေါ်တို်းတက်မှုအရမ အရနမ ်း၊ လိုပ်ငန််း
တ ဝန်မ ်းနှင် ဆက်စပ်သည် ရဆ င််းပေါ်းမ ်း၊ အသပည နှင် နည််းပည ဆိုင်ရ ဗဟိုသိုတမ ်း ရရှရစ
မည် ရဆ င််းပေါ်းမ ်းကို ဝန်ကက်းဌ နရှ ဝန်ထမ််းမ ်း၊ လိုပ်ရဖ ်ကိုင်ဖက်ဆက်စပ် ဝန်ကက်းဌ နမ ်းနှင်
အဖွွဲ့အစည််းမ ်း သရှနိုင်ရစရန်၊ ဝန်ကက်းဌ န၏ ဝန်ရဆ င်မှု (Service Delivery) အစတ်အပင
ို ််း
တစ်ရပ်အရနမဖင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှံမ
ှ န
ှု ှင်နိုင်ငှံမ
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်းမှ

်း စ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န သတင််းလ (MIFER Bulletin) ကို (၃) လ

တစ်ကကမ် ထိုတ်ရဝရဆ င်ရွက်သွ ်းမည် မဖစ်ပေါသည်။
ဤသတင််းလ ထိုတ်ရဝနိုင်ရန်အတွက် သတင််းအ က်အလက်မ ်း ပှံပ်းို ကကသည် မပည်ရထ င်စို
ဝန်ကက်းရှံို်း၊ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှံှမှုနင
ှ ်ကိုမဏ
ပ မ ်းညန်ကက ်းမှုဉ်းစ်းဌ န၊ နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်း ဦ်းစ်းဌ န၊

ရဆ င််းပေါ်းမ ်း ရရ်းသ ်းပှံပ်းို ရပ်း ကကသည် ဝန်ကက်းဌ နမှဝန်ထမ််းမ ်း၊ မပင်ပမှပည ရှင်မ ်းနှင် ပှံန
ို ှပ်
ထိုတ်ရဝနိုင်ရရ်းအတွက် ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွက်ရပ်း ကကသည် ဝန်ထမ််းမ ်းအ ်း အထူ်းရက ်းဇူ်းတင်ရှပေါ
ရကက င််း ရမပ ကက ်းလိုပေါသည်။
ဤသတင််းလ အ ်း အလွယ်တကူရယူဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှံမ
ှ န
ှု ှင်နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်း
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နင
ို ်ငံခခှာားရင်ားနားီ ခမျုပ်နံမှုနင့်် မခမအခက်အခဲ
မမှာင်ဋီကှာ
မမန်မ နိုငင
် ှံရွဲ့
အတွက်

နိုင်ငှံမ

စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှု

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဟ

အ န််းကဏ္ဍကပေါဝင်သည် အ ်းရလ စ
် ွ
အစို်းရ အရနနေ့ နိုင်ငှံမ

CooperationAgency–JICA)တိုေ့ ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွက်

အရရ်းကက်းတ

သည် မမန်မ နင
ို ်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမမင်တင်ရရ်းစမှံကန််း

နိုင်ငရ
ှံ တ ်

(Myanmar Investment Promotion Plan–MIPP)

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု တို်းတက်ရရ်း

တွင်

သှံို်းသပ်ရတွွဲ့ရှ က်အရလည််း

ရမမရ ်းကွက်

အ တွက် ဥပရေဆင
ို ်ရ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမ င််း၊ လိုပ်ထှံို်း

အ ြှုွဲ့ဟ

လိုပ်နည််းဆိုင်ရ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမ င််းတအ
ိုေ့ မပင် မမန်မ

မ င််းရကက င် နိုငင
် ှံမ

နိုင်ငှံ

ဥပရေ၊နည််းဥပရေမ ်း မပင်ဆင်မပဋ္ဌ န််း ရမဖရလ မ င််း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်ရွဲ့

အ န််းကဏ္ဍကိုပေါ

ရ ်းကစ ်းသူ အ ြှုွဲ့လက်ဝယ်တွင် ရှရန
်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဆင
ို ်ရ

လိုအပ်သလို မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှုရတွလိုပ်ပပ်း အရက င်

မမန်မ နိုငင
် ှံ

အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရက
ွ ်လ က် ရှပေါတယ်။ အစို်းရက

ကကြှု်းပမ််းလိုပ်ရဆ င်မ င််းမ ်း ရှလင်ကစ ်း လယ်ယ

ထိုတ်မပန်ထ ်းတ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမူဝေါေ အမှတစ
် ဉ် ၄

ကဏ္ဍအပေါအဝင်တွင်

(ဃ) “အတည်မပြှုထ ်းသည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််း

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမှ

မ ်းအတွက် က လရှည် ရမမငှ ်းရမ််း ွင်ရရှရရ်း ဥပရေ

ရနရကက င််း၊ ရမမဆိုင်ရ စမှံ န်ေ့ မှု
ွ တွင် ပွင်လင််း မမင်

နှင်အညရဆ င်ရွကရ
် ပ်းမည်”လိုေ့ ထည်သွင််း ထိုတ်မပန်

သ မှုမရှမ င််းရကက င် လယ်ယ စက
ို ်ပ ြှု်းရရ်းကဏ္ဍတွင်

ထ ်းပေါတယ်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမည်သူမ ်းစွ မှ

အထက်ပေါအတင
ို ််း

နင
ို ်ငှံမ

်းတိုကရ
် ိုက်

အ က်သည်

အစို်းရနေ့

နိုင်ငှံမ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှမ
ှံ ှုရက ်မရှငတ
် ိုေ့

အရနနေ့ တစက
ို ်မတ်မတ်ကကြှု်းပမ််း ရဆ င်ရက
ွ ်

ရသ ်

ရမမယ အရမ မပြှု

အ ်းထိုတ်
နိုင်ငှံမ

်း

အကန်အ
ေ့ သတ်မဖင်သ ရှ

ရလလ ရစ င်ကကည်

သည် အဆင်၌ပင် ရပ်တည်လ က်ရှပေါရကက င််း၊ ဤ

ရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း တို်းတက်လ ရစရရ်း နင
ို ်ငရ
ှံ တ ်
မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်၏

လယ်ယ စက
ို ်ပ ြှု်းရရ်း

ကဏ္ဍတွင်

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုအရပေါ် သက်ရရ က်

မှုရှရစပပ်း

စက
ို ်ပ ြှု်းရရ်းကဏ္ဍအရနမဖင်

နိုင်ငှံမ

်း

လည််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းအရနမဖင် ရမမနှင်သက်ဆိုင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အလွန်အမင််း နည််းပေါ်းရနသည် အရမ

သည် အ က်အ မ ်းအ ်း ရင်ဆိုငရ
် နရဆဘ မဖစ်ပေါ

အရနတွင်

တယ်။ ရမမဆိုင်ရ ကစစမ ်းနှင် စပ်လ ဉ််းပပ်း World

ပေါတယ်။ အဆိုပေါ အရမ အရနရတွအရ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

Bank Group မှ သှံို်းသပ် ရဖ ်ထိုတ်သည် Myanmar

တွင် အဓကက သည် ရမမရရှနိုင်မှုသည် လက်ရှက လ

Investment Climate Assessment Report မမန်မ

အထ အဆင်ရမပရ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်ဆင
ို ်ရ

ရပေါတယ်။

အကမဖတ်အစရင် စ
ှံ

၏ သှံို်းသပ် က်တွင် လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအရနမဖင် စ်းပွ ်း
ရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို
လိုအပ်သည် ရမမရရှရရ်းမှ

ရှရနရကက င််း

ရထ က်မပသှံို်းသပ်ထ ်း

ရမွွဲ့မှု မရှရသ်းရကက င််း ရတွွဲ့ရှ

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မရှင်ဟ

လိုပ်ကင
ို ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရ တွင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းတို်းတက် စ်းဝင်လ ရစရရ်းအတွက်

အဓကအ က်အ တစ် ို

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်ရက င််းမ ်း ဖန်တ်း၍ ရင််းနှ်း

အမဖစ် ပေါဝင်ရနရကက င််း ရထ က်မပသှံို်းသပ် ထ ်းပေါ

မမြှုပန
် ှှံသူမ ်းအတွက်

တယ်။

မ ်းလည်ပတ်နင
ို ရ
် စရရ်းအတွက်
ထအ
ိုေ့ မပင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမန
ှု ှငကို
် မပဏမ ်းညန်

ရွက်လ က်ရှရပမယ်

အဆင်ရမပရ

ရမွွဲ့စွ လိုပ်ငန််း
ကကြှု်းပမ််းရဆ င်

ရမမစမှံ န်ေ့ မှု
ွ နှင် ပတ်သက်၍

ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နနှင် ဂ ပန်အမပည်မပည်ဆိုင်ရ ပူ်းရပေါင််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းအရနမဖင် တစ်ဖက်ပေါ အ က်အ

ရဆ င်ရွကရ
် ရ်းရအဂ င်စ

မ ်းကို ကကှံြှုရတွွဲ့ရနရဆ မဖစ်ပေါတယ် -

(Japan

International
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(၁)

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း မမန်မ နင
ို ်ငတ
ှံ ွင်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံလိုပေါက

(၂)

(၄)

ရမမရနရ ရရှ

ပိုဂဂလ

က ပိုငရ
် မမမ ်းအ ်း ငှ ်းရမ််းအသှံို်း

နိုင်ရရ်းအတွက် ရက ်မရှင်မှ ပေါဝင်

မပြှုရ တွင်လည််း ရမမရှင်၏ သရဘ

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းနိုင်မ င််းမရှဘ ရင််းနှ်း

ဆနဒအတင
ို ််းလိုကပ
် ေါရဆ င်ရက
ွ ်ရပပ်း

မမြှုပန
် ှှံသူမှ မမကယ
ို တ
် ိုင် ရမမရနရ

ရမမပိုင်ရင
ှ ်အရနမဖင် ရမမရ ်းနှုန််းမ ်း

ရှ ရဖွ၍ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံရမ င််း။

မမင်တက်ရတ င််း လ
ှံ ိုသည် အတွက်

မမန်မ နိုငင
် ှံတင
ွ ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု လိုပ်

က လရှည် ငှ ်းရမ််းမ င််းထက် က

ငန််း အမ ြှု်းအစ ်းအလက
ို ် Industrial

လတိုသ ငှ ်းရမ််းလိုကကရသ ရကက င်

Clusters မ ်း (ဥပမ အ ်းမဖင် ရရနှံ

က လရှည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံလို ကကသည်

ဓ တိုဆင
ို ်ရ

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအတွက်

လိုပ်ငန််းစို၊ ရမ ်ရတ ်

ရမမယ

ယ ဉ် အစတ်အပင
ို ််းမ ်းဆိုငရ
် လိုပ်

ရပေါ်တွင်လပ
ို ်ကင
ို ် င
ွ ်နှင် ပတ်သက်၍

ငန််းစို၊

အ မ ှံ က် နည််းပေါ်းပပ်း ရမမရ ်းနှုန််း

လ ပ်စစ်ပစစည််းမ ်းဆိုင်ရ

လိုပ်ငန််းစို၊ တွင််းထွကရ
် က က်မ က်

မ ်း တစ်နှစထ
် က်တစ် နှစတ
် ို်းမမင်

ရတနာလိုပင
် န််းစို၊ ထိုပ်ပို်းမ င််း ဆိုင်

လ သည်အ က်အ မ ်းနှင် ရင်ဆိုင်

ရ လိုပ်ငန််းစိုနင
ှ ် ည်မ င်နင
ှ ် အထည်

ရလ က်ရှမ င််း၊ အ ြှုွဲ့ရသ ရမမရနရ

ြှုပ်ဆိုင်ရ လိုပင
် န််းစို၊
ကိုန်လိုပ်ငန််းစို)

စ ်းရသ က်

မ ်းမှ

စသည်မဖင်

ရမွ်းမမြူရရ်းဇိုန်မ ်း၊ ဟိုတယ်ဇိုန် မ ်း
စသည်မဖင်လည််းရက င််း ဇိုန်
သတ်မှတ်၍ ရမမရနရ

မွ

ရှရနမ င််းရကက င်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရဆ င်ရွက၍
် မရမ င််း။
(၅)

်း

ထ ်းမှု၊ စမှံ

နှစ်ရှညင
် ှ ်းရမ််းနိုင်ရန် ကန်ေ့

သတ် က်မ ်း

လည််းရက င််း ၊စိုကပ
် ြှု်း ရရ်းဇိုန်မ ်း၊

ရမမရစ ်းနှုန််းကက်းမ ်းမ င််း၊

စက်မှုဇိုန်

ရမမရနရ ရရန် က် မ င််း။
(၆)

နိုင်ငှံမ

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု အဖွွဲ့အစည််း

ကန််းမ ်း သတ်မှတ်မက
ှု ို မပင်ဆင်

အရနမဖင်

ရဆ င်ရွကဆ
် မဖစ်တအတွက် ရင််းနှ်း

ငှ ်းရမ််း၍ လယ်ယ ကဏ္ဍ အရမ မပြှု

မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်းကို

အစို်းရက

စက်မှုလိုပ်ငန််းမ ်း

ရမမ ွင်မပြှုရပ်းမ င််းထက်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်

ဌ န

ွင်မပြှုရနရမ င််း။

ရဆ င်ရက
ွ ်ရ

နှစ် ိုသှံို်း ိုနင
ှ ်

ညနင
ှု ်း် ရမ င််း၊

ညနင
ှု ််းမှုကကန်ကေ့ က မ င််းရကက င် လိုပ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းအရနမဖင်

နိုင်ငှံ

ငန််းစတင်နိုငရ
် ရ်းအတွက် ရနှာင်ရနှ်း

ပိုင် ရမမမ ်းအ ်း ငှ ်းရမ််းလိုပက
် ိုင်လို
သည်အ ေါတင
ွ ်

နင
ို ်ငရ
ှံ တ ်ပင
ို ်ရမမကို

တွင်လည််းရမမငှ ်းရမ််းမှုတင
ွ ် ဝန်ကက်း

နှှံသူက အဆိုမပြှုတင်မပမှုကသ
ို
စစစ်
(၃)

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းအရနမဖင်

ဝန်ကက်းဌ နပိုင်ရမမ

ပပ်းစရတ်စကမ ်းစွ ကိုန်က မ င််း။
(၇)

အ ြှုွဲ့ရသ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််း

မဖစ်ပေါက မည်သူူ့ကို မည်သိုေ့ ဆက်

မ ်းမှ

သွယ်ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်မည်ကို အလွယ်

ဌ န အမ ်းအမပ ်းနှင် ဆက်သွယ်

တကူ မသရှသည်အတွက် အ က်

ရဆ င်ရွကရ
် မ င််း။

အ မ ်းနှင် ရင်ဆင
ို ်ရမ င််း။

ရမမရရှရရ်းအတွက် ဝန်ကက်း

4
(၈)

အ ြှုွဲ့ရသ

အဆမို ပြှုလိုပ်ငန််းမ ်း

တွင် မူလရမမပိုင်ရင
ှ ်မှ
ပိုင်ရမမမဖစ်ပပ်း
စမှံ န်ေ့ မှု
ွ ကို

ဝန်ကက်းဌ န

တိုင််းရေသကက်း၏
လရမပ င််းရပ်းပပ်းမဖစ်

အမ

်းရသ

ဥပရေနှင်

ဝန်ကက်းဌ နမ ်းတွင်

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ

အလိုက်

လိုပ်ကင
ို ် ွငရပ်းမ
်
င််းဆင
ို ်ရ

ဥပရေနေ့

ရသ ်လည််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသမ
ူ ှ ငှ ်း

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်း

ရမ််းရဆ င်ရက
ွ ်သည်အ ေါ

ရှရနတ ကပထမအ က်မဖစ်ပေါတယ်။

ရမပ င််းမ င််းကစစရပ်မှ

ရမမလ

အ န် ကက

မမင်သည်တိုင်

ပပ်းမပတ်မ င််း

ရသ ရကက င်

ရနှာင်ရနှ်းကကန်ကေ့ က

မရှ

ဥပမ အ ်းမဖင်

ကွလွမှုမ ်း

မမန်မ နင
ို ်ငှံ

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဥပရေအရ

ရင််းနှ်း

င
ွ ်မပြှုနိုင်သည်

ရမမအသှံို်းမပြှု င
ွ ်က လသည်

ကနဦ်း

မ င််းမ ်းမဖစ်ရပပ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမှ

နှစ် ၅၀ မဖစ်ပေါတယ်။ ေေါရပမယ် ရမမ

အ န်ကကန်ကေ့ က မ င််း၊ ရငွရကက်း ကိုန်

လွတ်၊

က မှုမ ်းမ င််းတိုေ့
အမပင် နင
ို ်ငှံမ

ကကှံြှုရတွွဲ့ရသည်
်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း

ရမမလပ်နှငရ
် မမရိုင််းမ ်း

န်ေ့ ရရ်းဥပရေတွ
ွ
င် ရမမယ

စမှံ

အသှံို်း

မပြှု ွင် က လမှ ကနဦ်း နှစ် ၃၀ သ

အရနမဖင် စို်းရမ်ပူပန်မှု ရှလ မ င််း၊

မဖစ်ပေါတယ်။

ဥပရေအရပေါ်ယှံကို ကည်မှုနည််းပေါ်းမ င််း၊

(က) ရမမလွတ၊် ရမမလပ်နင
ှ ် ရမမရိုင််း

စတ်ပ က်အ ်းရလ မ င််း
(၉)

(၁) မမန်မ နင
ို င
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

စသည်

မ ်း စမှံ န်ေ့ ရရ်း
ွ
ဥပရေပိုေ်မ ၅

အရမ အရနမ ်းရပေါ်ရပေါက်လ မ င််း။

တွင် ရအ က်ပေါအတင
ို ််း မပဋ္ဌ န််း

ွင်မပြှုသင်သည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု လိုပ်

ထ ်းပေါတယ် -

ငန််းမဖစ်ရသ ်လည််း ရမမအမ ြှု်းအစ ်း

“နိုင်ငရ
ှံ တ ်အတွင််းရှ ရမမလွတ်၊

သတ်မှတ်မအ
ှု ရ ဆရလ ်မှု မရှမ င််း

ရမမလပ်နှင် ရမမရိုင််းမ ်းကို ပိုေ်မ

ရကက င် င
ွ ်မပြှု၍မရမ င််း။

၄ ပေါ လိုပ်ငန််းမ ်းအတွက် လိုပ်

(၁၀) ဝန်ကက်းဌ နအလိုက် ွငမပြှု
် သည် ရမမ
ရနရ မ ်း ထပ်ရနမ င််း။
(၁၁) မတူညသည် အဖွွဲ့အစည််းမ ်းမှ
မပြှုရပ်းမ င််းရကက င်

ရအ က်ပေါ
ွင်

ရမမရနရ မ ်း

ထပ်ရနမ င််း။
(၁၂) နိုင်ငှံမ

ပိုင် ွင်၊ အသှံို်းမပြှု ွင်ရရှလိုပေါက

်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းက ၎င််း

တ၏
ိုေ့ လိုပ်ငန််းမ ်းအတွက် ရမမ ရရှ
နိုင်မှု အရမ အရနနှင် ရ ်းနှုန််းမ ်း

ပိုဂဂြှုလ်နင
ှ အဖွ
်
ွဲ့

အစည််းမ ်းသည်

သတ်မတ
ှ ်

က်မ ်းနှငအည
်
ဗဟရ
ို က ်မတ
သိုေ့ ရလ က်ထ ်းနင
ို ်သည်
- မမန်မ နင
ို ်ငှံသ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ
သူမ ်း။
- အစို်းရဌ န၊ အစို်းရအဖွွဲ့အစည််း

စှံိုစမ််းလ သည်အ ေါ ရက ်မရှင်အရန

နှင် အစို်းရမဟိုတရ
် သ

မဖင် တက ထရရ က်သည် အရမဖမ

အစည််းမ ်း။

ရပ်းနိုင်မ င််း။
အထက်ပေါ အ က်အ ရတွ မဖစ်ရပေါ်ရမ င််း
အရကက င််းရင််းကို သှံို်းသပ်ကကည်ရင် -

အဖွွဲ့

- ၁၉၈၇

န
ို စ
ှ ၊် မရရွဲ့မရမပ င််း

နိုင်ရသ

ပစစည််းလရမပ င််း

မ င််းကိုကန်သ
ေ့ တ်သည် ဥပရေ

5
ပိုေ်မ ၁၄ နှင်အည ကင််းလွတ်
ွင်မပြှုထ ်းသူမ ်း။

(ဂ) အထက်ပေါ
အရ

- အစို်းရဌ န၊ အစို်းရအဖွွဲ့အစည််း

အရမ အရနမ ်း

နိုင်ငမှံ

်းသ ်း

ရင််းနှ်း

မမြှုပန
် ှှံသူအရနမဖင် ရမမလွတ၊်

တစ်ရပ်ရပ်နှင် အက ြှု်းတူကစစ

ရမမလပ်နှင်

ရပ်မ ်းအတွက်

ရဆ င်ရက
ွ ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရဆ င်ရက
ွ လ
် ို

မည်မမန်မ နင
ို ်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ပေါက မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပ်

ဥပရေနှငအ
် ည

နှှံမှုရက ်မရှင်၏

သညန
် ိုင်ငမှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူ

ရမမရိုင််းမ ်းတွင်

ွငမပြှု
် မန်ေ့

ဦ်းစွ ရယူရမည်သရဘ သက်
ရရ က်ပေါတယ်။

မ ်း။
( ) မမန်မ နိုငင
် ှံသ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

(ဃ)မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

သူမ ်းနှင် အက ြှု်းတူကစစရပ်

ဥပရေ ပိုေ်မ ၅၀ ( )မှ “နင
ို င
် ှံ

မ ်းအတွက် ရဆ င်ရွကမ
် ည်

မ

“မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု

(သမ
ိုေ့ ဟိုတ်)အစို်းရအဖွွဲ့အစည််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

မ ်းထှံမှ မဖစ်ရစ၊ ပိုဂဂလကရမမ

ဥပရေနှငအ
် ည
သည်နင
ို ်ငမှံ

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူ

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူသည်အစို်းရ

(သမ
ိုေ့ ဟိုတ်) အရဆ က်အအှံို

မ ်း”နှင် ပတ်သက်၍ အဆိုပေါ

ပိုင်ရင
ှ ်ထမ
ှံ ှ မဖစ်ရစ ရက ်မရှင်

ဥပရေပိုေ်မ ၁၂ တွင် ရအ က်

ွင်မပြှုမန်(ေ့ သမ
ိုေ့ ဟိုတ်)အတည်

ပေါ အတိုင််း မပဋ္ဌ န််းပေါရပေါ
ှ တယ်

မပြှုမန်ရ
ေ့ သည်ရနေ့မှစ၍ ကနဦ်း

- “ဗဟိုရက ်မတသည် မမန်မ

နှစ်၅၀အထသတ်မတ
ှ ် က်နင
ှ ်

နိုင်ငှံ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ဥ
ှု ပရေနှင်

အညရမမ(သိုေ့)အ ရဆ က်အအှံို

အညရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသည်

ငှ ်းရမ််းနိုင်သည်”လိုေ့

နိုင်ငှံမ

ထ ်းပေါတယ်။

်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း

သမ
ိုေ့ ဟိုတ် မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်း

(င) မမန်မ နိုငင
် ှံ

မပဋ္ဌ န််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု

မမြှုပန
် ှှံမှု ဥပရေနှင်အည ရင််းနှ်း

နည််းဥပရေ ၁၁၇ အရ ရမမ

မမြှုပန
် ှှံသည် နိုငင
် ှံမ

အသှံို်းမပြှု ွင်

ရလ က်ထ ်း

မမြှုပန
် ှှံသူမ ်း ပေါဝင်သည် အဖွွဲ့

တင်မပတအ ေါ

ငှ ်းရမ််းလတ
ို

အစည််းက ရမမလွတ၊် ရမမလပ်

ရမမနေ့ပတ်သက်ပပ်း

နှင် ရမမရိုင််းမ ်း လိုပ်ပိုင် ွင၊်

အလက်မ ်း မပည်စှံိုစွ ရဖ ်မပ

အသှံို်းမပြှု ွင်

ပပ်း ရလ က်ထ ်းဘိုေ့ လအ
ို ပ်

်း ရင််းနှ်း

ရလ က်ထ ်း

အ က်

လ ပေါကနိုင်ငှံသ ်းမ ်းရဆ င်

ရကက င််း

ရွကန
် ိုင်စွမ််းမရှရသ လိုပ်ငန််း

သွင််း မပဋ္ဌ န််းထ ်းပေါတယ်။

မ ်းသ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ လိုပ်ကင
ို ်

(စ) အထက်အပိုေ် ွ (က) မှ (င)

နိုင်ရန် စစစ် င
ွ ်မပြှုရမည်။”

အထ

အရသ်းစတ်ထည်

အရမ အရနမ ်းအရ

ဥပရေနှစ် ဟ
ို
တစ် န
ို င
ှ ် တစ်
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ိုလိုကရ
် လ

ညရထွမမဖစ်တ

အတွက် နိုငင
် ှံမ
နှှံသူအရနနေ့

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်

ဘယ်လိုအ က်

အ ရပေါ်နင
ို ်မယ်

ဆိုတ ကို

န်မ
ေ့ ှန််းကကည်လိုေ့ ရပေါတယ်။
(၂) ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်

(က) ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမူဝါဒ
(Investment Policy)
(၁) နိုင်ငှံမ

်းရင််းနှ်း

မမြှုပန
် ှှံ

သူမ ်းအရနမဖင်

မမန်မ

နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဥပရေ

ကိုမပဏမ ်းညန်

နှင်အည နှစ်ရှည် ရမမငှ ်း

ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နနှင် Organization for

စ

EconomicCooperationandDevelopment –

ရရ်း ရဆ င်ရွကရ
် န်။

OECD တပ
ိုေ့ ူ်းရပေါင််းပပ်း OECD ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုမူဝေါေ

ရလလ သှံို်းသပ် က်-

မမန်မ နိုငင
် ှံ (၂၀၂၀) ကို ရဆ င်ရက
ွ ်
ရ အဆိုပေါ လိုပ်ငန််းစဉ်တင
ွ ် ရင််းနှ်း

ြှုပ်ကို မှတ်ပှံိုတင်နိုင်

( ) အှာမခံခ က်ရပပီား

ရင်ားလင်ား

မကှာင်ားမွန်မသှာ မခမအသံိုားခ
ခွင့်က
် ိုခမင့်တ
် င်မ

ှာင်ရွက်ခခင်ား

(Fostering Secure and Well-

မမြှုပန
် ှှံမှုမူဝေါေ၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမမှု မင်တင်

defined Land Rights)

ရရ်းနှင် လွယ်ကရ
ူ

(၁) အမ ြှု်းသ ်းရမမ

ဝန်ယူမှုရရသ
ှ

ရမွွဲ့ရစရရ်း၊ တ

အသှံို်း

စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််း

ရရ်းမူဝေါေကို ထရရ က်မှု

မ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်မှုကို မမင်တင်မ င််းနှင်

ရှရသ ရဆွ်းရနွ်းည နှုင််းမှု

လိုပ်သ ကိုင်သ ရှရအ င် ရဆ င်ရွက်

လိုပ်ငန််းစဉ်မှ

မ င််း၊ အရမ

အရက င်အထည်ရဖ ်ရန်

အ
ှံ ရဆ က်အအှံို

တ်

ဆက်မှု၊အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းတို်းတက်မှု

တစ်ဆင်

(၂) အမ ြှု်းသ ်းရမမ ဥပရေနှင်

ဆိုင်ရ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမရ
ူ ဘ င်၊ စ်းပွ ်း

တည်ဆရမမဆိုင်ရ ဥပရေ

ရရ်းဇိုန်မ ်းကို

မ ်း

အရက င််းဆှံို်းမဖစ်

ရအ င်ရဆ င်ရွကမ် င််း၊ အ မ ှံ က်
ရှပပ်း ရှင််းလင််းရက င််းမွန်ရသ
အသှံို်း

င
ွ ်ကို

မမငတ
် င်ရဆ င်ရွက်

မ င််းစသည် နယ်ပယ် ၇
အရမ

ရမမ

ှံ၍ မူဝေါေပိုင််းဆိုင်ရ

ို အရပေါ်
သှံို်းသပ်

က်မ ်းပေါဝင်ပပ်း မပြှုမပင်ရမပ င််းလရန်

ညညွတ်မှုရှရစရရ်း

ရဆ င်ရွကရ
် န်၊
(၃) ရမမအသှံို်း မှု
လိုပ်ထှံို်း

မူဝေါေနှင်

လိုပ်နည််းမ ်း

ညညွတ်မှုရှရစမည်တစ် ို
တည််းရသ

စမှံ နေ့် မှု
ွ

စနစ်ကို ရဖ ်ရဆ င်ရန်၊

လိုအပ်သည် ကစစရပ်မ ်းနှငစ
် ပ်လ ဉ််း

(၄) ရမမဧက ပမ ဏမ ်းမပ ်း

၍ အကကှံမပြှု က်မ ်း ပေါဝင်ပေါတယ်။

သည် စိုကပ
် ြှု်းရမမမ ်းကို ွ

အဆိုပေါ ရလလ သှံို်းသပ် က် အစရင်

ရဝ ထ ်းမှုအတွက် ရစ င်

ှံစ တွင် မမန်မ နိုငင
် ှံ၏ရမမယ မူဝေါေ

ကကပ်ကကညရ
် ှုမ င််းနှင် အစ

နှင် ပတ်သက်၍ ရတွွဲ့ရှရရသ

အ ်း

ရင် ှံမ င််း နည််းလမ််းမ ်း

နည််း က်မ ်းကို OECD က ရအ က်

ကိုတည်ရထ င်ရန်နင
ှ ်ရမမ

ပေါအတိုင််း သှံို်းသပ်တင်မပ ပေါတယ် -
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အသှံို်း မှု

စမှံ က်မူ

မမန်မ နိုငင
် ှံမှ

ရမမစမှံ န်ေ့ မှု
ွ နေ့ ပတ်သက်

ရဘ င် ထူရထ င်ရန်၊

ပပ်း ရ တ်ရနာက်က ပပ်း ရှုပ်ရထွ်းတဥပရေမ ်းကို က င်

(၅)ထရရ က်သညရ
် မမအမငင််း

သှံို်းဆ မဖစ်တ ရယ်၊ ရမမယ စမှံ န်ေ့ မှု
ွ နပ
ေ့ တ်သက်ပပ်း

ပွ ်းမှု

ရမဖရှင််းသည်စနစ်

တစ် က
ို တ
ို ည်ရထ င်ရန်။

ကိုငတ
် ွယရ
် ဆ င်ရွကရ
် တ
မဖစ်ရနတ ရယ်ရကက င်

ဌ နရတွ

အမ ်းအမပ ်း

နိုငင
် ှံရတ အ
် စို်းရနေ့

မမန်မ

ရမမယ နှင် ပတ်သက်ရသ အရမ အရနကို

နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှငတ
် ရ
ိုေ့ ွဲ့ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမမင်

မပန်လည်သှံို်းသပ်ပေါက အဓက အ ်းနည််း က်ရတွကို

တင်ရရ်း မူဝေါေ မှတ်မ င််း၊ ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွကမ် င််း

ရအ က်ပေါအတိုင််းရတွွဲ့ရရမှ
ှ
မဖစ်ပေါတယ်-

တဟ
ိုေ့

(၁) လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ား အှာားနည်ားခက်မ ကှာင့််

ထင်သရလ က်

ရှပေါတယ်။ အမ

ရ်းရပေါက်ရန်

က် လ က်

်းပတ်ဝန််းက င် နိုငင
် ှံအသ်းသ်းမှ ရမမ

ခြစ်မပေါ်ခဲသ
့် ည့်် အမခခအမနမ ှာား

နေ့ ပတ်သက်လိုေ့ နင
ို ်ငှံမ

(က) ရှုပ်ရထွ်း၍အ န်ကက မမင်သည်

အ မရပေါ်ရပေါက်ရအ င် ဝန်ကက်းဌ န အသ်းသ်းက ဝင
ို ််း

မှတ်ပှံိုတင်
ရကက င်

လိုပ်နည််းစနစ်
ရမမယ မှတ်ပှံိုတင်မှု

ဝန််းကကြှု်းပမ််းပပ်း လွယ်ရအ င်၊ ရှင််းရအ င် ရဆ င်ရွက်
ရပ်းရနတ လည််း ရတွွဲ့ရပေါတယ်။

အရမ အရန နည််းပေါ်းရနမ င််း။
(

) ရမမယ စမှံ န်ေ့ မှု
ွ စနစ်

စွမ််း

ရဆ င်မှု နမ်က မ င််း။

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူရတွ အ က်

မမန်မ နိုငင
် ှံ၌

ရမမယ နှင်

စပ်လ ဉ််းသည်

တ ဝန် ှံဝန်ကက်းဌ နမ ်း မ ်းစွ ရှပပ်း အဆိုပေါ ဝန်ကက်း
ဌ နမ ်း၏ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေ။ မူဝေါေနှင် လိုပ်ထှံို်း

(၂) ဥပမဒ၏ အှာားနည်ားခ က်မ ကှာင့်် ခြစ်

လိုပ်နည််းမ ်းမှ လည််း အမ ြှု်းမ ြှု်း ကွမပ ်းလ က်ရှသည်

မပေါ်ခဲသ
့် ည့်် အမခခအမနမ ှာား

အတွက် Cross-Cutting Issues မ ်း မဖစ်ရပေါ်လ က်

(က) တင််းကကပ်ပပ်းပကတရမမ အသှံို်း

ရှပပ်း Policy Conflict မ ်းလည််း မဖစ်ရပေါ်လ က် ရှရန

မပြှုမှု အရမ အရနကို ထင်ဟပ်

ပေါတယ်။ ရမမယ ဆင
ို ်ရ ဥပရေမ ်း၊ နည််းဥပရေမ ်း၊

မ င််းမရှရသ

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမူဝေါေဆိုင်ရ ပဋပကခ(Policy Conflict)

မွ

ရမမအမ ြှု်းအစ ်း

်းမှုစနစ် က င်သှံို်းမ င််း။

( ) မှတ်ပှံိုတင်ထ ်းသည်

ရမမမ ်း

မမဖစ်ရစရရ်းအရလ်းထ ်းရဆ င်ရွကရ
် န် လိုအပ်လ က်
ရှရနပေါတယ်။

အရပေါ်တွင် အက အကွယ်ရပ်းမှု
အ ်းနည််းမ င််း။
(၃) မူဝါဒအှာားနည်ားခ က်မ ကှာင့်် ခြစ်မပေါ်

ထိုသရ
ိုေ့ ဆ င်ရွကရ
် န်အတွက် အမ ြှု်းသ ်းရမမ
အသှံို်း မှုဥပရေ(National Land Law)ရရ်းဆွ အ
ရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရက
ွ ်လ က် ရှရနပေါတယ်။

ခဲသ
့် ည့်် အမခခအမနမ ှာား

မမန်မ နိုငင
် ှံအရနနေ့

(က) မရို်းဖလ ရမမအသှံို်းမပြှုမှုကအ
ို သ

ဝန််းက င် ဖန်တ်းနိုင်ဖအ
ိုေ့ တွက် ရမမဆိုငရ
် ဥပရေ၊ နည််း

အမှတ်မမပြှုမ င််း။
( ) လှံိုရလ က်ရသ အက အကွယ်

ဆွရဆ င်မှုရတ
ှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ဥပရေရတွ၊လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းရတွ၊စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း
ရတွကို

တစ်ရမပ်းည

မဖစ်ရစရရ်းနေ့

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မရှဘ ပမ ဏကက်းမ ်းသည် ရမမ

ဝန််းက င်အရပေါ်

ဆို်းက ြှု်းသက်ရရ က်မှုမ ်း

ယ မ ်း ရဝ
ွ
ထ ်းမ င််း။

ရပေါ်ရစရရ်း လက်ရတွွဲ့က ရအ င်လိုပ်ကကဘိုေ့ လိုအပ်
လ က်ရှပေါရကက င််း ရမပ

င်ပေါတယ်။

မမဖစ်
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စဉ်

က်မခပတ် ြွံွံ့ပြျုားမှုပန်ားတိုင်မ ှာားနင့်် နင
ို င
် ံမတှာ်စမ
ီ အ
ံ ပ
ို ်ခ ျုပ်မရားမကှာင်စီ ဦားတည်ခ က်မ ှာား၏

က်စပ်မှု
ခင်ခ င်ားတွင်ား

ယရနေ့
အကက်းဆှံို်းရသ

ကမဘ နိုင်ငှံမ ်း၏

အဓက

အရရ်း

ဦ်းတည် က်မှ

မမနင
ို ်ငှံ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

ကိုလသမဂဂစှံိုည အစည််းအရဝ်းတွင်
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင်မ ်း

စဉ်ဆက်မမပတ်

(Sustainable Development

တို်းတက်မှု ရရှရရ်းပင် မဖစ်သည်။ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆနှင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု

Goals -SDGs) မ ်းအ ်း အတည်မပြှု မပဌ န််း ပပ်း ၂၀၁၆

နမ်က သည် နင
ို ်ငှံမ ်းကလည််း မမတန
ိုေ့ င
ို ်ငက
ှံ ို အဆို်း

ဇန်နဝေါရလ(၁)ရက်ရနေ့မှ စတင်၍ အသက်ဝင် ပပ မဖစ်

ရက

သည်။

သှံသရ လည်ပတ်မှု (Vicious Circle) မှ

ထို်းရဖ က် လွတ်ရမမ က်ရန် ကကြှု်းပမ််းရနကကသကသိုေ့
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်းနိုင်ငှံမ ်းကလည််း

ရရှပပ်းသ ်း

ဆက်လက်တည်တန
ှံ ိုငရ
် စရရ်းအတွက်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုကို
ကကြှု်းပမ််းရန

ကကသည်ပင် မဖစ်သည်။

ယ ိုအ ေါ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု၏ အဓပပ ယ်မှ ရမပ င််းလ
လ

ပပမဖစ်သည်။ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုဟိုဆိုရ တွင်

စ်းပွ ်းရရ်း

ရှုရထ င် (Economic Aspect)၊ ရိုပ်ဝတထြှုပိုင််းဆင
ို ်ရ
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု ရက င််းက ြှု်း (Material Well-being) တန
ိုေ့ င
ှ ်

ကမဘ ကိုလသမဂဂမှ ရထ င်စန
ို ှစ်အသစ်တစ် ို
သိုေ့ ကူ်းရမပ င််းမှုကို ဆင်နသည်အရနမဖင်

လူသ ်း

သ
မ ်း

ရှုမမင်၍ မမပည်စှံန
ို ိုင်ဘ စတ်ပင
ို ််းဆိုင်ရ

(Spiritual and Mental Well-being) တက
ိုေ့ ိုပေါ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု (Human Development) တို်းတက်မဖစ်ရပေါ်

ထည်သွင််းက

ရစရရ်းအတွက်

(Quality Aspect) မှလည််း စဉ််းစ ်းလ

ရထ င်စိုနှစဖ
် ွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတင
ို ်မ ်း

ှံစ ်းမှု

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုကို အရည်အရသွ်း ရှုရထ င်
ကကပပ မဖစ်

(Millennium Development Goals-MDGs) အ ်း

ပေါသည်။သမိုေ့ ဖစ်ရ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုဆသ
ို ည်မှ

ကမဘ နိုငင
် ှံမ ်း၏ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုလမ််းညန်အမဖစ် ၂၀၀၀ န
ို စ
ှ ်

အရည်အရသွ်းတို်းတက်လ မ င််း(Promoting quality

မှ ၂၀၁၅

of life) ပင် မဖစ်ပေါသည်။

ိုနစ
ှ ်အတွင််းတွငလ
် ည််းရက င််း၊ ၂၁ ရ စိုသိုေ့

ရရ က်ရလ
ှ

န်တွင်

Globalization

တက
ိုေ့ ို ကမဘ နင
ို င
် ှံမ ်းအကက ်း ညမ စွ

လူရနမှုဘဝ

အသ်းအပွင်
ရဝ
ွ
ှံစ ်းနင
ို ်

ရန် စဉ်ဆက်မမပတ်ဖှံွဲ့ွ ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင်မ ်း (Sustainable
Development Goals- SDGs) အ ်း ၂၀၁၆
၂၀၃၀

ိုနစ
ှ ်မှ

ိုနစ
ှ ် အကက ်းတွငလ
် ည််းရက င််း အရက င်

အထည် ရဖ ်ရဆ င်ရန် မဖစ်ပေါသည်။
စဉ်

က်မခပတ် ြွံွံ့ပြျုားမှုပန်ားတိုင်မ ှာား စတင်အသက်

ဝင်ခခင်ား
ကမဘ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆနင
ို ်ငှံမ ်း၊

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု

သည် နိုင်ငှံမ ်းအရနမဖင် ၂၀၀၀ န
ို စ
ှ က
်
ရထ င်စိုနှစ်ပန််းတိုင်မ ်းအ ်း
ရဆ င် ရ တွင်
အ ြှုွဲ့ရသ

နည််းပေါ်း

မှတ် သည်

အရက င်အထည်ရဖ ်

ရအ င်မမင်မှုမ ်း

တည်ရှ သလို

စန်ရ ေါ်မှုမ ်းကလ
ို ည််း ဆက်လက်၍ ရင်

ဆိုင်ရအှံ်းို မည် မဖစ်သည်။ ၂၀၁၅

န
ို စ
ှ စ
် က်တင်ဘ လ

၂၈ ရက်ရနေ့ မှ ၃၀ ရက်ရနေ့အထ က င််းပ သည်

၂၀၁၅ခိုနစ်အလွန် စဉ်

က်မခပတ်ြံွံ့ွ ပြျုားမှုပန်ားတင
ို ်မ ှာား

ကမဘ နိုငင
် ှံမ ်းအတွက် ရထ င်စိုနှစ်ပန််းတိုင်
မ ်းအ ်း မပည်မစွ

မရအ င်မမင် ရသ

နိုင်ငှံမ ်း

အရနမဖင် ရဆ င်ရွကရ
် န် က န်လိုပ်ငန််းမ ်းနှင် ဆက်
လက်ရဆ င်ရွကရ
် န်ရရသ
ှ

လိုပ်ငန််းမ ်းအပေါအဝင်
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၂၀၁၆ ိုနစ
ှ ် ၊ ဇန်နဝေါရလ (၁) ရက်ရနေ့မှစတင်၍ ၂၀၃၀
ိုနစ
ှ ်အထ

ကမဘ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု

အရက င်အထည်ရဖ ်ရန်

sustainable management of water and

လမ််းညန်အမဖစ်

စဉ်ဆက်မမပတ်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု

sanitation for all)
•

ပန််းတိုင်မ ်းမှ ရအ က်ပေါအတိုင််း မဖစ်ပေါသည်•

•

•

စတ် ရရသ ၊ ရရရှည်တည်တှံ

ရ တ်မစွမ််းအင်ရရှရရ်း ( Goal 7. Ensure

လှံို်း အဆှံို်းသတ်ရရ်း ( Goal 1 - End poverty

access

in all its forms everywhere )

sustainable, and modern energy for all)

ပန်ားတိုင် (၂) - ငတ်မွတရ
် ေါင််းပေါ်းမှု အဆှံို်း

•

affordable,

reliable,

ပန်ားတိုင် (၈)- စဉ်ဆက်မမပတ်နှင် အ ်းလှံို်း
ပေါဝင်နိုင်သည် ရရရှည်စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု တို်း

မပည်ဝမှု တို်းတက်ရရ်း နှင် စဉ်ဆက်မမပတ်

တက်ရစရရ်း၊ လိုပ်သ ်းမပည် အလိုပ်အကင
ို ်

စိုကပ
် ြှု်းရရ်း မဖစ်ရပေါ်တို်းတက်ရစရရ်း (Goal

ရရှရရ်းနှင် အ ်းလှံို်းအတွက် ထိုတ်လိုပ် နိုင်

2- End hunger, achieve food security and

စွမ််းရှ၍ သင်တင်ရလ က်ပတ်ရသ

အလိုပ်

improved

အကိုင် တို်းတက်မဖစ်ရပေါ်ရရှရစရရ်း

(Goal

nutrition,

and

promote

sustainable agriculture)

8. Promote sustained, inclusive and

ပန်ားတိုင် (၃) - လူတိုင််းရစ က န််းမ ရရ်းနှင်

sustainable economic growth, full and

သ ယ ဝရမပ ရရ်း

productive employment and decent

(Goal

3

-

Ensure

work for all.)
•

ပန်ားတိုင်

(၉)

-

ကကှံ ိုငရ
် သ

အရမ

ှံ

ပန်ားတိုင် (၄) - လူသ ်းအ ်းလှံို်း အက ှံြှု်းဝင်

အရဆ က်အအှံိုမ ်း

က

အ ်းလှံို်း အက ှံြှု်းဝင်ပပ်း ရရရှည်တည်တှံသည်

ညညွတ်မ တပပ်း အရည်အရသွ်းရှသည်

ပည

သင်ယူနင
ို ရ
် ရ်းနှင် ဘဝတစ်ရလ က်

တည်ရဆ က်မ င််း၊

စက်မှုထူရထ င်မ င််းနှင်

တထွင်ဆန််းသစ်မှု

အစဉ်ရလလ သင်ယူနင
ို ရ
် သ အ ွင်အလမ််း

မ ်းအ ်း အ ်းရပ်းမမင်တင်ရရ်း ( Goal 9.

ရရှရရ်း ( Goal 4 - Ensure inclusive and

Build resilient infrastructure, promote

equitable quality education and promote

inclusive and sustainable industrialization

life-long learning opportunities for all )

and foster innovation)

ပန်ားတိုင် (၅)- က ်းမ တန််းတူညမ ရရှရရ်း နှင်

•

ပန်ားတိုင်

(၁၀)-

နိုင်ငတ
ှံ ွင်း် နှင်

အကက ်း

စွမ်းပက ်း တို်းမမင်ရစရရ်း ( Goal 5. Achieve

Reduce inequality within and among

gender

countries)

equality

and empower

all
•

ပန်ားတိုင်

မညမ မှုရလ

(၁၁)-

ရရ်း

နိုင်ငှံမ ်း

အမ ြှု်းသမ်းမ ်း၊ အမ ြှု်းသမ်းငယ်မ ်း အ ်းလှံို်း

women and girls)
•

to

သတ်ရရ်း၊ စ ်းနပ်ရကခ ဖူလရ
ှံို ရ်း ၊ အ ဟ ရ

all at all ages)

•

င
ို ပ် မ ရသ ၊

ပန်ားတိုင် (၁)- ရနရ အနှှံေ့ ဆင််းရမှုပှံိုစှံ အ ်း

healthy lives and promote well-being for
•

ပန်ားတိုင် (၇)- လူသ ်းတင
ို ််း တတ်နင
ို ်ရသ ၊

(Goal

10.

အ ်းလှံို်းအက ှံြှု်းဝင်ပပ်း

ပန်ားတိုင် (၆) - လူသ ်းတိုင်း် သန်ရ
ေ့ င
ှ ််းရသ

လှံိုခ ြှုှံ စတ် စွ မဖင်ကကှံ င
ို ်ပပ်းရရရှည် စဉ်ဆက်

ရသ က်သှံို်းရရနှင် မလလ စနစ်ရရှရရ်းနှင် စဉ်

မမပတ် တို်းတက်မှုကို မဖစ်ရစမည် ပမြှုွဲ့မပမ ်း

ဆက်မမပတ်ရသ

နှင် အရမ

(Goal

6.

စမှံ န်ေ့ မှု
ွ မဖစ်ရပေါ်ရစရရ်း

Ensure

availability

and

Goal 11.

ရနထင
ို ်မှုမ ်း မဖစ်ရပေါ်ရစရရ်း

(

Make cities and human
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settlements inclusive, safe, resilient and
•

•

•

ပန်ားတိုင်

(၁၆)-

စဉ်ဆက်မမပတ်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

sustainable)

တို်းတက်မှုအတွက် ပငမ််း မ််း၍ အ ်းလှံို်း ပေါဝင်

ပန်ားတိုင် (၁၂) - ရရရှညတ
် ည်တရစမည်
ှံ

နိုင်ရသ အဖွွဲ့အစည််းမ ်း တ်းို တက်ရစ ရရ်း ၊

စ ်းသှံို်းမ င််းနှင် ထိုတ်လိုပ်မ င််းပှံိုစမ
ှံ ်း မဖစ်

အ ်းလှံို်းအတွက်

ရပေါ်ရစရရ်း ( Goal 12. Ensure sustainable

ရစရရ်းနှင်အဆင်တိုင််း၌ ထရရ က်၍ တ ဝန်

consumption and production patterns)

ှံမှု၊ တ ဝန်ယူမှုရရသ
ှ
၊ လူတိုင််း အက ှံြှု်းဝင်

ပန်ားတိုင် (၁၃)- ရ သဥတိုရမပ င််းလမ င််းနှင်

သည် အဖွွဲ့အစည််းမ ်း ထူရထ င်ရရ်း ( Goal

၎င််း၏ အက ြှု်းသက်ရရ က်မ ်းကို ရလ ပေါ်း

16. Promote peaceful and inclusive

ရစရရ်းအတွက်

အရရ်းကက်းလိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း

societies for sustainable development,

မှတ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း ( Goal 13. Take

provide access to justice for all and build

urgent action to combat climate change

effective, accountable and inclusive

and its impacts)

institutions at all levels.)

ပန်ားတိုင်

(၁၄)-

တို်းတက်မှုကို

•

•

စဉ်ဆက်မမပတ်

မဖစ်ရပေါ်ရစရန်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

•

ပန်ားတိုင်

(၁၇)-

တရ ်းမ တမှု

မဖစ်ရပေါ်

အရက င်အထည်

ရဖ ်

ပင်လယ်၊

ရဆ င်မှုအ ်းမဖစ်ရပေါ်ရစမည် အရထ က်အပှံ

သမိုေဒရ နှင် ရရသယှံဇ တမ ်းကို ရရရှည်

မ ်း အ ်းရက င််းရစမ င််းနှင် စဉ်ဆက်မမပတ်

တည်တှံစွ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက်

အသှံို်းမပြှုနိုငရ
် ရ်းအတွက် ထန််း

ကမဘ လှံို်းဆိုင်ရ

သမ််းရစ င်ရရှ က်ရရ်း ( Goal 14. Conserve

ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်း

and sustainably use the oceans, seas

ရက င််းရစရရ်း (Goal 17- Strengthening

and marine resources for sustainable

the means of implementation and

development.)

revitalize the Global Partnership for

ပန်ားတိုင် (၁၅) - ကမဘ လှံ်းို ဆိုင်ရ
စနစ်အ ်း က ကွယ်ထန််းသမ််းက

ရဂဟ

ရှင်သန်အ ်း

Sustainable development.)

ရရရှည်

သမိုေ့ ဖစ်ပေါ၍

အသစ်မပဋ္ဌ န််းလိုကသ
် ည်

စဉ်

တည်တရအ
ှံ
င် အသှံို်းမပြှုရရ်း၊ သစ်ရတ မ ်း

ဆက်မမပတ် ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှု ပန််းတင
ို ်မ ်းအ ်း ရလလ ပေါက

ရရရှညတ
် ည်တရစရန်
ှံ

အရသ်းစတ်က

စမှံ န်ေ့ ရရ်း၊
ွ

သ

ပိုမိုက ယ်မပန်စ
ေ့ ွ

ရဆ င်ရွကရ
် မည်

ကနတာရမ ်း မဖစ်ရပေါ်ရစမှုအ ်း ပရပ က်ရစ

အရနအထ ်းမဖစ်ပပ်း အ ်းလှံို်းအတွက် ညညွတ် မ တ

ရရ်း၊ ရမမယ မပြှုန််းတ်းယိုယင
ွ ််းပ က်စ်းမှု ရပ်တှံ

သည် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုအဆင်အ ်း ပမ
ို ိုမမင်တင်ရမည် ရည်မှန််း

ရစရရ်း၊ ဇဝမ ြှု်းစှံို မ ြှု်းကွမပြှုန််းတ်းမှု ရပ်တှံ

က် ပန််းတိုင်မ ်း မဖစ်ပေါသည်။ စိုစိုရပေါင််း ပန််းတိုင်

ရစရရ်း၊ ( Goal 15. Protect, restore and

(၁၇) တ
ို င
ွ ် ရည်မှန််း က်ရပေါင််း(၁၆၉) ိုရှပပ်း တိုင််းတ

promote sustainable use of terrestrial

နိုင်သည် ညန်ကန််းရပေါင််း (၂၃၀) ရက ် ရှပေါသည်။

ecosystems,

နိုင်ငှံမ ်း၏ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုအဆင်အလိုက် စမှံ က် အရက င်

sustainably

manage

forests, combat desertification, and halt

အထည်ရဖ ်မှုမ ်းအ ်း

and reverse land degradation and halt

ကမဘ ကိုလသမဂဂမှ လမ််းညန်ထ ်းပေါသည်။ နိုင်ငှံတင
ို ််း

biodiversity loss)

၏ နှစ်တိုနှစ်ရှည် စမှံကန််းမ ်းတွင် အဆိုပေါ ပန််း
တိုင်မ ်း

ရရ်းဆွရဖ ်ရဆ င်ကကရန်

ရအ င်မမင်ရစရရ်းအတွက်

စမှံ က်မ ်း၊

11
ရအ င်မမင်မှုကို

တိုင််းတ နင
ို ်သည်

ညန်ကန််းမ ်း

မပပေါ စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင်မ ်းနှင် လိုက်

တို်းတက်ရစရရ်းကစစမ ်းပေါဝင်ရစရန် လိုအပ်ပေါသည်။

ရလ

စဉ်

သည်-

က်မခပတ်

ြွွံ့ံ ပြျုားမှုပန်ားတိုင်မ ှာားနင့််

နင
ို ်ငံမတှာ်

စီမံအို ပ်ခ ျုပ် မရား မကှာင် စီ ဦားတည် ခ က်မ ှာားန င့််

က်

•

and among countries) ဟူရသ ပန််းတိုင်

န
ို စ
ှ ် ရဖရဖ ်ဝေါရလ (၁)ရက်ရနေ့ ရနာက်ပိုင််း အ ဏ
ထမ််းသမ််းမှု

ရဆ င်ရွကပ် ပ်းရနာက်ပိုင််း

မှတ် ပေါသည်စစ်မှန်၍

စည််းကမ််းမပညဝ
် ရသ

ပေါတစှံို ေမက
ို ရရစစနစ်ကို တရ ်းမ
တမှု အမပညက
် င်သှံို်းပပ်း ေမက
ို ရရစ
နှင် ဖက်ေရယ်စနစ်ကို အရမ

ှံသည်

မပည်ရထ င်စက
ို ို တည်ရဆ က်ရရ်း၊
(SDG-10, SDG-16 တန
ိုေ့ င
ှ ် လိုက်
ရလ ညညွတ်မှု ရှပေါသည်။)
တစ်နင
ို ်ငှံလှံို်း

ထ ဝရပငမ််း မ််းရရ်း

ရရှရရ်းအတွက်

တစ်နင
ို င
် လ
ှံ ှံို်း

တ်တိုက် က
ို ်မှုရပ်စရရ်း
တူစ

ရရ်း အပိုင််း

နှင်ရသ ်လည််းရက င််း၊
•

စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင(် ၁၆)- စဉ်
ဆက်မမပတ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက် ပငမ််း

၁။ နိုင်ငမ
ံ ရား
(က)

၏ နိုင်ငတ
ှံ ွင််း မညမ မှု ရလ

ရအ က်ပေါ

နိုင်ငရ
ှံ တ ် စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း ရက င်စ ဦ်းတည် က် ၉

ပစ်

သရဘ

ြှုပ် (NCA)ပေါ အတိုင််း အရလ်း

ထ ်း လိုပ်ရဆ င်ရရ်း၊ ( SDG -16 နှင်
လိုကရ
် လ ညညွတ်မှုရှပေါသည်။)
(ဂ)

စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင(် ၁၀)- နိုငင
် ှံ
ရရ်း (Goal 10. Reduce inequality within

နိုင်ငှံရတ ် စ မှံ အိုပ် ြှု ပ်ရရ်းရက င် စမှ ၂၀၂၁

( )

သတ်မတ
ှ ်ရဆ င်ရက
ွ ်မ င််း မဖစ်ပေါ

တွင််းနှင် နိုင်ငှံမ ်းအကက ်း မညမ မှု ရလ

စပ်မှု

ရပ်ကို

ညညွတ်စွ

လွတ်လပ်၍
လိုကရ
် သ

တက်ကကွပပ်း
နိုငင
် ှံမ

ဘက်မ

်းရရ်းမူဝေါေကို

က င်သှံို်းပပ်း နိုင်ငှံမ ်းအကက ်း ပငမ််း
မ််းစွ အတူယှဉတ
် ရနထ
ွ
ိုငရ
် ရ်း ”မူ“
ကိုဆက်လက်လိုကန
် ာက င် သှံို်းရရ်း။
(SDG -16 နှင် လိုကရ
် လ

ညညွတ်

မှုရှပေါသည်။)
ရဖ ်မပပေါ နိုငင
် ှံရတ ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း ရက င်စ
၏ နိုင်ငှံရရ်း ဦ်းတည် က် (၃)ရပ်သည် ရအ က်ရဖ ်

မ််း၍ အ ်းလှံို်းပေါဝင်နိုင်ရသ
မ ်း

တို်းတက်ရစရရ်း

၊

အဖွွဲ့အစည််း

အ ်းလှံို်းအတွက်

တရ ်းမ တမှု မဖစ်ရပေါ်ရစရရ်းနှင်

အဆင်

တိုင််း၌ ထရရ က်၍ တ ဝန် ှံမှု၊ တ ဝန်ယူမှု
ရှရသ ၊ လူတင
ို ််းအက ှံြှု်းဝင်သည် အဖွွဲ့အစည််း
မ ်း ထူရထ င်ရရ်း ( Goal 16. Promote
peaceful and inclusive societies for
sustainable

development,

provide

access to justice for all and build
effective, accountable and inclusive
institutions at all levels.) နှင် လိုကရ
် လ
ညညွတ်စွ သတ်မတ
ှ ် ရဆ င်ရွက်မ င််းမဖစ်ပေါ
သည်။
၂။ စီားပွှာားမရား
(က)

စိုကပ
် ြှု်းရရ်းနှင် ရမွ်းမမြူရရ်းကို အရမ
ှံသည် ကိုန်ထတ
ို ်လိုပ်မှုကို ရ တ်မ
နည််းစနစ်မ ်းမဖင်

ပိုမိုဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

တို်း

တက်ရအ င် ရဆ င်ရက
ွ ်ပပ်း အမ

်း

စ်းပွ ်းရရ်းကဏ္ဍမ ်းကိုလည််း ဘက်စှံို
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရအ င် တည်ရဆ က်
ရရ်း၊ ( SDG -1 , SDG-2 နှင် SDG -12
တန
ိုေ့ ှင်
သည်။)

လိုကရ
် လ ညရထွမှု

ရှပေါ

12
( )

ရ ်းကွက်စ်းပွ ်းရရ်းစနစ် တည်ပငမ်

နိုင်စွမ််းရှ၍

ရအ င် ရဖ ်ရဆ င်ပပ်း နိုငင
် တ
ှံ က

အလိုပ်အကင
ို ် တို်းတက်မဖစ်ရပေါ် ရရှရစရရ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းကို

ဖတ်ရ ေါ်၍

(Goal 8. Promote sustained, inclusive

တိုင််းရင််းသ ်း မပည်သတ
ူ စ်ရပ်လှံို်း၏

and sustainable economic growth, full

စ်းပွ ်းရရ်း

and productive employment and decent

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရအ င်

တည်ရဆ က်ရရ်း၊

(SDG-8

နှင်

လိုကရ
် လ ညရထွမှုရှပေါသည်။)
( ဂ)

work for all.) ၊
•

နိုင်ငရ
ှံ တ ်၏

ရပေါ်ရစရရ်း (Goal 12. Ensure sustainable

ထိုတ်ကိုနမ
် ်းစွ ထိုတ်လိုပ်နင
ို ်သည်

consumption and production patterns)

အလိုပ်အကင
ို ်

တန
ိုေ့ ှငရ
် သ ်လည််းရက င််း လိုကရ
် လ

အ ွင်အလမ််းမ ်း

ရဆ င်ရွကရ
် ဖ ရ
် ဆ င်ရရ်း။(SDG-8

ညွတ်စွ

နှင်လိုကရ
် လ ညရထွမှုရှပေါသည်။)

သည်။

စဉ်ဆက်မမပတ်

လိုကရ
် လ

ညညွတ်စွ

မဖစ်ပေါ

(က)

စစ်မှန်ရသ

မ ြှု်း စ်စတ်ဓ တ် မဖစ်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင်မ ်းနှင်

သည် မပည်ရထ င်စိုစတ်ဓ တ် ရှင်

သတ်မှတရ
် ဆ င်ရွကမ် င််း

သန်ထက်မမက်ရရ်း၊ (SDG-3 လူတိုင််း
ရစသ ယ ဝရမပ ရရ်း

က်မခပတ်ြံွံ့ွ ပြျုားမှုပန်ားတင
ို ်(၁) - ရနရ
ဆင််းရမှုပှံိုစအ
ှံ ်းလှံို်း

အပိုင််းနှင်

ရသ ်လည််းရက င််း, SDG- 16 နှင်

အဆှံို်းသတ်ရရ်း

(Goal 1 - End poverty in all its forms

လိုကရ
် လ ညရထွမှုရှပေါသည်။)
( )

တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ြှု်း

အရပေါင််းတိုေ့၏

everywhere ) နှင် ရသ ်လည််းရက င််း၊

ဓရလထှံို်းတမ််း

ပန်ားတိုင(် ၂) - ငတ်မတ
ွ ်ရ ေါင််းပေါ်းမှု အဆှံို်း

ရလ်းစ ်းလိုကန
် ာပပ်း အမ ြှု်းသ ်း ယဉ်

သတ်ရရ်း၊ စ ်းနပ်ရကခ ဖူလရ
ှံို ရ်း ၊ အ ဟ ရ

ရက ်းမှုစရိုကလ
် ကခဏ မ ်းမရပ က်

မပည်ဝမှု

စဉ်ဆက်မမပတ်

ပ က်ရအ င်ထန််းသမ််း ရစ ငရ
် ရှ က်

စိုကပ
် ြှု်းရရ်း မဖစ်ရပေါ်တို်းတက်ရစရရ်း (Goal

ရရ်း၊ ( SDG-3 သ ယ ဝရမပ ရရ်း

2- End hunger, achieve food security and

အပိုင််းနှင် SDG-5 က ်းမ တန််းတူ

improved

ညမ ရရှရရ်းနှင်

တို်းတက်ရရ်းနှင်

sustainable

nutrition,

and

promote

agriculture)နှင်ရသ ်လည််း

ပန်ားတိုင(် ၈)-

အမ ြှု်းသမ်းမ ်း၊
အ ်းလှံို်း စွမ််း

ပက ်း တို်းမမင်ရစရရ်း လိုကရ
် လ
စဉ်ဆက်မမပတ်နှင်

အ ်းလှံို်း

ပေါဝင်နိုင်သည် ရရရှည် စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု တို်း
တက်ရစရရ်း၊ လိုပ်သ ်းမပည် အလိုပ်အကင
ို ်
ရရှရရ်းနှင်

အစဉ်အလ မ ်းကို

အမ ြှု်းသမ်းငယ်မ ်း

ရက င််း၊
•

သတ်မတ
ှ ်ရဆ င်ရက
ွ ်မ င််း

ည

၃။ လူမှုမရား

မဖစ်ပေါသည်-

•

ရရရှညတ
် ည်တရစမည်
ှံ

အ ်းရပ်းကူညပပ်း

ရဖ ်မပပေါ

အနှှံေ့

-

စ ်းသှံို်းမ င််းနှင် ထိုတ်လိုပ်မ င််းပှံိုစမ
ှံ ်း မဖစ်

၏ စီားပွှာားမရား ဦားတည်ခ က် (၃) ရပ်သည် ရအ က်

စဉ်

ပန်ားတိုင(် ၁၂)

မပည်တင
ွ ််းစ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို

ရဖ ်မပပေါ နိုငင
် ှံရတ စ
် မှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ

•

သင်တင်ရလ က်ပတ်ရသ

အ ်းလှံို်းအတွက်

ထိုတ်လိုပ်

ညရထွမှု ရှပေါသည်။)
(ဂ)

တစ်မ ြှု်းသ ်းလှံို်း က န််းမ ကကှံ င
ို ်ရရ်း
နှင် ပည ရည် မမင်မ ်းရရ်း။ (SDG-3,
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SDG-4 တန
ိုေ့ ှင် လိုကရ
် လ ညရထွမှု

institutions at all levels.) လိုကရ
် လ

ရှပေါသည်။)

ညညွတ်စွ သတ်မတ
ှ ရ
် ဆ င်ရက
ွ ်မ င််း မဖစ်ပေါ

အထက်ရဖ ်မပပေါ နိုငင
် ှံရတ ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း

သည်။

ရက င်စ၏ လူမှုမရားဦားတည်ခ က်(၃)ရပ်သည် ရအ က်
ရဖ ်မပပေါ

စဉ်ဆက်မမပတ်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင်မ ်းနှင်

လိုကရ
် လ ညညွတ်စွ သတ်မှတ်ရဆ င်ရက
ွ ်မ င််း မဖစ်
ပေါသည်•

ပန်ားတိုင(် ၃) - လူတိုင််းရစ က န််းမ ရရ်းနှင်
သ ယ ဝရမပ ရရ်း

(Goal

3

-

Ensure

healthy lives and promote well-being for
all at all ages)
•

နိုင်ငံမတှာ်စီမံအိုပ်ခ ျုပမ
် ရားမကှာင်စီ၏ မရွံ့လပ
ို င
် န်ားစဉ်
(၅) ရပ်
နိုင်ငံမတှာ်စီမံအိုပ်ခ ျုပမ
် ရားမကှာင်စီ၏

ငန်ားစဉ် (၅) ရပ်အှာား မအှာက်ပါအတိုင်ား သတ်မတ်
မ

ှာင်ရက
ွ ်လျှက်ရပါသည်(က)

မ ်း

ညညွတ်မ တပပ်း အရည်အရသွ်းရှသည် ပည

equitable quality education and promote

( )

equality

and

empower

all

ပန်ားတိုင(် ၁၆)-

စဉ်ဆက်မမပတ်

လက် ရဆ င်ရွက်သွ ်းမည်။
(ဂ)

နိုင်ရသ အဖွွဲ့အစည််းမ ်း တို်းတက်ရစရရ်း ၊

မဖင် အမမန်ဆှံို်း ကိုစ ်းသွ ်းမည်။
(ဃ)

တ် တိုက် က
ို ်မှု ရပ်စရရ်း သရဘ
တူစ

မှု၊ တ ဝန်ယူမှုရရသ
ှ
၊ လူတိုင််း အက ှံြှု်းဝင်

effective, accountable and inclusive

ြှုပ် (NCA) ပေါ သရဘ တူည

က်မ ်းအတိုင််း

သည် အဖွွဲ့အစည််းမ ်း ထူရထ င်ရရ်း ( Goal

provide access to justice for all and build

တစ်နင
ို ်ငှံလှံို်း ထ ဝရ ပငမ််း မ််းရရ်း
ရရှရရ်းအတွက် တစ်နင
ို ်ငလ
ှံ ှံို်း ပစ်

ရရ်းနှင် အဆင်တိုင််း၌ ထရရ က်၍ တ ဝန် ှံ

societies for sustainable development,

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််း

မ ်းအ ်း မဖစ်နိုင်သမ နည််းလမ််းမ ်း

အ ်းလှံို်းအတွက် တရ ်းမ တမှု မဖစ်ရပေါ်ရစ

16. Promote peaceful and inclusive

COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါရကက င် ထ
က
ို ် သည်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်း

တက်မှုအတွက် ပငမ််း မ််း၍ အ ်းလှံို်း ပေါဝင်

က ကွယ်

မပ က် ထထရရ က်ရရ က် ဆက်

women and girls)
•

ကပ်ရရ ဂေါ

ရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်းကို အရှန်အဟိုန်

အမ ြှု်းသမ်းမ ်း၊ အမ ြှု်းသမ်းငယ်မ ်း အ ်းလှံို်း
gender

လတ်တရလ မဖစ်ပွ ်းရနဆမဖစ်သည်
COVID-19

ပန်ားတိုင(် ၅)- က ်းမ တန််းတူညမ ရရှရရ်းနှင်
စွမ််းပက ်း တို်းမမင်ရစရရ်း ( Goal 5. Achieve

လိုပ်ရဆ င်ထိုက်

လက် လိုပ်ရဆ င်သွ ်းမည်။

life-long learning opportunities for all )
•

အပေါအဝင်

သည်မ ်းကို ဥပရေနှင်အည ဆက်

အ ွင်အလမ််း ရရှ

ရရ်း ( Goal 4 - Ensure inclusive and

စစ်ရဆ်းမ င််းမ ်း

လိုပ်ရဆ င်သင်

သင်ယူနင
ို ရ
် ရ်းနှင် ဘဝတစ်ရလ က် အစဉ်
သင်ယူနင
ို ်ရသ

မပည်ရထ င်စရ
ို ရွ်းရက က်ပွ ရက ်မ
ရှင်ကို မပန်လည်ဖွွဲ့စည််းပပ်း မစ ရင််း

ပန်ားတိုင(် ၄) -လူသ ်းအ ်းလှံို်း အက ှံြှု်းဝင်က

ရလလ

မရွံ့လပ
ို ်

မဖစ်နိုင်သမ

အရလ်းထ ်း လိုပ်ရဆ င်သွ ်းမည်။
(င)

အရရ်းရပေါ်က လဆင
ို ်ရ

မပဋ္ဌ န််း

က်မ ်းနှငအ
် ည ရဆ င်ရက
ွ ်ပပ်းစ်း
ပေါက ဖွွဲ့စည််းပှံိုအရမ

ဥ
ှံ ပရေ (၂၀၀၈
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အဆိုပေါ

န
ို စ
ှ ်)နှင်အည လွတ်လပ်ပပ်း တရ ်း

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု အနည််းဆှံို်းနိုင်ငှံအမဖစ်မှ လွတ်ရမမ က်

မ တရသ ပေါတစှံေ
ို မက
ို ရရစ အရထွ

ရရ်း (Graduation from LDCs) အတွက် ကကြှု်းပမ််း

ရထွရရွ်းရက က်ပွအ ်း

ရ တွင် ရယူနင
ို ်သည်
LDCs)

ေမက
ို ရရစ စှံနှုန်း် မ ်းနှင်အည နိုင်ငှံ

အရဆ က်အအှံိုနှင်

ရတ တ
်
ဝန်အ ်း

အ ွင်အရရ်းမ ်း ရယူက

လအပ်နိုင်ရရ်း

အ ်းလှံို်းကို

ှံစ ်း ွင်မ ်း (Priveliges for

က င််းပ၍ အနိုင်ရသည် ပေါတအ ်း

အသှံို်း က

ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်း

တ်ဆက်၍ ကိုန်သွယ်မှု အထူ်း
ကိုန်သွယ်မှု တို်းတက်ရစ

ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းမည်။

မ င််းမှ တစ်ဆင် သင်ရတ ်မ တရသ

နိုင်ငရ
ှံ တ ်စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ၏

ရစ ်းကွက် ရရှရစမ င််း၊ လိုပသ
် ကိုင်သ ရှသည် စ်းပွ ်း

ရရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ် (၅) ရပ်မှ
ရနရသည်

မပန်လည်

တစ်ကမဘ လှံို်း ရင်ဆင
ို ်

COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါ က ကွယရ
် ရ်း

ယှဉပ် ပြှုင်မှုမဖင်

ရရ်းဝန််းက င်တစ်ရပ် မဖစ်ရပေါ်ရစမ င််း၊ လိုအပ်သည်
အရမ

ှံ အရဆ က်အအှံို ထူရထ င်မ င််း၊ ကိုန်သွယ်

လိုပ်ငန််းမ ်း၊ စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်ဉ်းရမ ရစနင
ို ်သည်

ရရ်းအတွက် အကူအည (Aid for Trade ) ရယူက

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း၊ နိုငင
် တ
ှံ ည်ပငမ်ရရ်းနှင် ရအ်း မ််းရရ်း

ကိုန်သွယ်မှု တို်းမမင်မ င််းအ ်းမဖင် ဆင််းရမှု ရလ နည််း

ဆိုင်ရ အဓက လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း ပေါဝင်ပေါသည်။

ရစရန် ရဆ င်ရွကမ် င််း၊ ရရှနိုင်ရသ နိုငင
် ှံမ

စဉ်

အည အရထ က်အပှံမ ်းအ ်း အက ြှု်းရှ ထရ က်စွ

က်မခပတ် ြွံွံ့ပြျုားမှု ပန်ားတိုင်မ ှာားနင့်် ခမန်မှာ

်း အကူ

ရထ င်စိုနှစ်ပန််းတိုင်

သှံို်းစွမ င််းနှင် နည််းပည ရယူမ င််းတမိုေ့ ဖင် ရဆ င်ရက
ွ ်

မ ်း ( Millienium Development Goals-MDGs) အ ်း

နိုင်ရန် မဖစ်ပေါသည်။ ထရ
ိုေ့ ကက င် ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှုနမ်က သည်

အရက င်အထည်

နိုင်ငှံအရနမဖင် မမတိုရ
ေ့ ရှနင
ို ်မည် အ ွငအရရ်းမ
်
်းအ ်း

မမတန
ိုေ့ ိုငင
် ှံအရနမဖင်

ရဖ ရ
် ဆ င်ရ တွင်

က န််းမ ရရ်းအစရှသည်
အတ တစ် ိုအထ

နယ်ပယ်မ ်းတွင်

တို်းတက်မှုမ ်း

ပည ရရ်း၊
အတိုင််း

ရှ ရသ ်လည််း

ဆက်လက်၍ အရည်အရသွ်းမပည်ဝစွ တို်းတက်ရစရန်

သရှနာ်းလည်ပပ်း

ကျွမ်း် က င်လမမ စွ မဖင်

အတွက် အ င
ွ ်အရရ်းကို အက ြှု်းရှစွ ရယူနင
ို ်ရန် မဖစ်
ပေါသည်။
ထမိုေ့ ပင် မမတန
ိုေ့ င
ို ်ငအ
ှံ ရနမဖင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု အနည််း

လိုအပ်လ က်ရှပေါသည်။ ဆင််းရနွမ််းပေါ်းမှု ရလ နည််း
က ဆင််းရရ်း၊ ပမြှုွဲ့မပရက ်းလက် ကွ ဟမှု ရလ က ရရ်း၊

ဆှံို်းနိုင်ငှံအမဖစ်မှ

ရက ်းလက်ရေသ

ကစစရပ်မ ်းစွ အ ်း

ရအ က်ရမ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းတအ
ိုေ့ တွက်

Grassroots Level အထ ရရ က်ရရစ
ှ

မမနင
ို င
် ှံ

နိုင်ရရ်းအတွက်

လွတရ
် မမ က်ရရ်းနှင်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းရရ်း

ဉ််းကပ်ရဇ င််းရပ်းရဆ င်ရွက်

ညညွတ်မှုနင
ှ ်

တည်ပငမ်ရအ်း မ််းမှု

ရရ်းအတွက် ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရက
ွ ်ရ တွင် တစ်နင
ို င
် ှံလို်းှံ

တသ
ိုေ့ ည် မရှမမဖစ် အရမ

အတင
ို ််းအတ အရနမဖင် ပ ှံွဲ့နှ၍
ှံေ့
က ယ်က ယ်မပန်မေ့ ပန်ေ့

ရပ်မဖစ်ပပ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုနှင် သက်ဆိုင်သည် ပေါဝင်ပတ်သက်

ရဆ င်ရွကရ
် န်

သူမ ်း အ ်းလှံို်းတိုေ့ ပူ်းရပေါင််းပေါဝင်ရန် လိုအပ်လ က်ရှ

လိုပင
် န််းမ ်းစွ

က န်ရှရနပေါရသ်း

သည်။ ရက ်းလက်ရေသဆင််းရမှု (Rural Poverty)

ပေါသည်။
စဉ်ဆက်မမပတ်ဖွဲ့ှံွ ပဖြှု်းမှု

သ မက တို်းတက်မ ်းမပ ်းလ သည် လူဦ်းရရနှငအတူ
်
ရမဖရှင််းရဆ င်ရွကရ
် မည်

ပမြှုွဲ့မပဆင််းရမှု

(Urban

ှံက သည် လိုအပ် က် တစ်

ပန််းတိုင်မ ်းသည်

နိုင်ငှံ၏ အနာဂတ်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုအတွက် အလွန် အရရ်းကက်း

Poverty) ကိုလည််း လ စ်လ ြူရှြူ၍ မရနိုင်ပေါသမဖင်

ပပ်း အ ွင်အလမ််းမ ်း မဖစ်သကသိုေ့

ဘက်ညမ တစွ တို်းတက်မှုအတွက်လည််း ရဇ င််းရပ်း

လည််း တည်ရရနပေါ
ှ
သည်။ သမိုေ့ ဖစ်ပေါ၍ မမတန
ိုေ့ ိုင်ငှံ

ရဆ င်ရွကရ
် န် လိုအပ်ပေါသည်။

သည် ရနာက်က က န်ရန ရသည် နိုင်ငတ
ှံ စ် မို ဖစ်သည်
နှင်အည

စန်ရ ေါ်မှုမ ်း

နိုငင
် ှံဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက်

မ ်းစွ
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ရဆ င်ရွကရ
် န်

လိုအပ်ရနသည်မဖစ်ရ

စိုစည််း

နိုင်ငတ
ှံ ွင်လည််း အဆိုပေါ

စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှု

ညညွတ်မှု၊ ရပေါင််းစည််းမှု ၊ စတ်ရှည်သ်း ှံမှု၊ ေမက
ို ရရစ

ပန််းတိုင်မ ်းနှင်

၏ အနှစ်သ ရအ ်း စည််းကမ််းရှစွ မဖင် လက်ရတွွဲ့

Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP

က င်သှံို်းနိုင်မှုမ ်းနှင်အတူ

တည်ရရနပပ
ှ
်း မဖစ်ပေါသည်။သရ
ိုေ့ တွင် အဆိုပေါ ပန််းတိုင်

အနာဂတ်မ ြှု်းဆက်မ ်း

လိုကရ
် လ ညရထွ

မဖစ်ရစမည်

အတွက် ရက င််းမွန်သည် အက ြှု်းရလေ်နင
ှ ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု

မ ်း၊ စမှံကန််းမ ်းအ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်ရန်မှ

မ ်း မဖစ်ရပေါ်ရစရရ်းအတွက် အမ

်းကမဘ နင
ို င
် ှံမ ်းနှင်

နင
ို ်ငှံသ ်းတင
ို ််း၊ Stakeholder တိုင််းနှင် သက်ဆိုင်ပေါ

အတူ ကကြှု်းပမ််း ရဆ င်ရွကရ
် မည် မဖစ်ပေါသည်။ မမတိုေ့

သည်။ သမိုေ့ ဖစ်ပေါ၍ နိုင်ငှံသ ်းတိုင််း၊ Stakeholder တိုင််း

နိုင်ငှံအ ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုလမ််းရကက င််းရပေါ်တွင် တှံဆ
ိုေ့ င
ို ််းမ င််း

မှ မမတိုေ့ နင
ို ်ငအ
ှံ ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုလမ််းရကက င််းရပေါ်သိုေ့ အရှန်

မရှရစဘ ပ်ရသ ရသ နှငအရရ
်
က် လှမ််းနိုငရ
် ရ်း မှ

အဟိုန်မဖင် အရသ နှင်နင
ို ်ရရ်းအတွက် က ရ ရနရ မှ

အရရ်းပေါလှရပသည်။

အ တ်အဆက်မမ ပူ်းရပေါင််းတ ဝန်ယူ ပေါဝင်ရဆ င်

နင
ို ်ငမ
ှံ ်းအကက ်း

(Competitiveness)သည်

ယဉ်ပပြှုင်မှု

လိုပ်ငန််းပမ ဏသ မက

လိုပ်ငန််း၏အရည်အရသွ်း (Quality)နှင် အရှန်အဟိုန်
(Speed) အ ်း ယှဉပ် ပြှုင်မ င််း မဖစ်ပေါသည်။
၂၀၁၆

ိုနစ
ှ ် ၊ ဇန်နဝေါရလ (၁) ရက် မှစတင်

၍ ကမဘ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု အစအစဉ် (Global Development
Agenda) အမဖစ် စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုပန််းတိုင်မ ်း
အ ်း အရက င်အထည် ရဖ ်ရဆ င်ရန်မှ

ပန််းတိုင်

(၁၇) ရပ်သည် မ ်းမပ ်းက ယ်မပနေ့်က နင
ို ်ငှံ၏ သယှံ
ဇ တ (Resources) ၊ ဘဏ္ဍ ရင််းမမစ် (Source of
Finance) မှ လည််း အကနေ့အ
် သတ်မဖင်သ

တည်ရှ

သမဖင် ပန််းတင
ို တ
် ိုင််းကို အ ်းလှံို်းတစ်ပပြှုင်နက်တည််း
အရက င်အထည် ရဖ ရ
် ဆ င်ရန် မမဖစ်နင
ို ်ပေါ။ မမတိုေ့

ရွက်နင
ို ်ရန်မှ အလွန်အရရ်းကက်းပေါသည်။
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မရခမင့််မ ကှာတင့််မည်
ရေေါက်တ ရအ်းရအ်းဝင််း (Statistics)

ရရမမင်မှကက တင်မည်ဟို ဆိုကကရ တွင် ပည

တစ်ဦ်းတစ်ရယ က်မ က န်ရမရနရစရရ်း
ှ
ရဆ င်ရွက်

မမင်မှ လူမ ြှု်းတင်တယ်မည်ဟို အဓပွေါယ်ဖင
ွ ်ဆို လ က်

ရသမဖင်

ပည ကို “ရရ”အမဖစ် လည််းရက င််း၊ မပည်သူလူထို

Process မ ်းကို နိုငင
် ှံအနှှံေ့ တစ်ရမပ်းည တစ်ပပြှုင်နက်

အမ ြှု်းသ ်းတစ်ရပ်လှံို်းအ ်း

တည််း

“ကက ပန််း”

အမဖစ်

ပည ရရ်းဆိုင်ရ

Procedure

အရက င်အထည်ရဖ ်ရပေါသည်။

မ ်းနှင်
ထိုသိုေ့

လည််းရက င််း တင်စ ်းအဆမို ပြှုကကသည်ကို ရလလ

အရက င်အထည်ရဖ ်ရ တွင် ဆရ ၊ ဆရ မမ ်း အပေါ

မှတ်သ ်း ရပေါသည်။ ယ ို ရဆ င််းပေါ်းတွင်မူ ပည ရရ်း

အဝင် ပည ရရ်းဝန်ထမ််းမ ်းအရနမဖင် ရနရ ရေသ

ကဏ္ဍအ ်း “ကက ပန််း” အမဖစ် ထ ်းရှပပ်း ၎င််းပည ရရ်း

မရရွ်း တ ဝန်ထမ််းရဆ င်နင
ို ်ရန် အရရ်းကက်းပေါသည်။

(ကက ပန််း)အ ်း လှပတင်တယ်လ ရစရရ်းမှ

သမိုေ့ ဖစ်၍

အမဖစ်

ထည်သွင််းစဉ််းစ ်းရမည်

ကဏ္ဍအရကက င််းအရ မ ်း

အမ

ရှရနရကက င််း

“ရရ”

တ ဝန်ထမ််းရဆ င်မည်

်းရသ

ဆရ ၊ ဆရ မ/ ဝန်ထမ််းမ ်းအရနမဖင် တ ဝန်က ရ

ရဖ မ် ပ

ရနရ ရေသမ ်းသိုေ့

ရရ်းသ ်းထ ်းမ င််း မဖစ်ပေါသည်။

သွ ်းရရ က်နိုငရ
် ရ်း

အတွက်

လမ််းပန််းဆက်သွယ်ရရ်းသည် အဓကက လှပေါသည်။

ပည ရရ်းကဏ္ဍ တို်းတက်မမင်မ ်းလ ရစရရ်း
အတွက် အမ

ပည ရရ်းတွင်

်းဆက်စပ်ကဏ္ဍမ ်းအ ်း ဦ်းစွ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

အ ်းလှံို်းအက ှံြှု်းဝင်ရသ
အရက င်အထည်ရဖ ်

ပည ရရ်းအ ်း

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရရ်းအတွက်

တို်းတက်ရစရန် ပထမအဆင်အရနမဖင် အရှန်အဟိုန်

ရဝ်းလှံရ ေါင်သရသ

မမင်

မက န်၊ မမဖစ်မဖစ်ရအ င် လိုပ်ရဆ င်ရမည်ဆရ
ို သ

ရဆ င်ရွကရ
် မည်ဟို

ပည ရရ်းဆင
ို ်ရ
တစ်ရပ်လှံို်းနှင်

ထင်မမင်ယူဆမပေါသည်။

လိုပ်ငန််းမ ်းသည်

မပည်သူလူထို

ပတ်သက်ဆက်နွယရ
် နပပ်း၊

မည်သူ

နိုငင
် အ
ှံ စွန်အဖ ်း ရေသမ ်းပေါ

လိုပ်ငန််းမ ်းအမဖစ် တ ဝန်ယူရဆ င်ရွကရ
် မ င််း မဖစ်
သည်။ ပည ရရ်းကဏ္ဍ၏ ဆှံို်းမဖတ် က် သူ (Decision
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Maker)မ ်း အရနမဖင်လည််း လိုအပ်လ က် ရှရသ

ကကှံြှုရတွွဲ့လ နိုငပ် ပ်း၊

ရနရ ရေသမ ်းသိုေ့

အဆင်ရမပရ အလိုပက
် ိုသ

ပည ရရ်းဝန်ထမ််းမ ်း

မဖည်ဆည််းရပ်းနင
ို ်ရရ်း၊

ရရ က်ရရစရရ်းတ
ှ
အ
ိုေ့ တွက်

ဝန်ထမ််းကိုယတ
် ိုင်မှ

လည််း

ဝင်ရရ က်လိုပ်ကင
ို ်ရ

သမဖင် ကျွမ်း် က င်မှုနင
ှ ် လိုပ်ငန််းသဘ ဝကွ ဟမ င််း

သက်ဆိုင်ရ ဝန်ထမ််း၏ ကယ
ို ်ရရ်းကိုယတ
်
နှင် ပတ်

မ ်းရကက င်

သက်ရသ အမ

လ နိုင်ပေါသည်။ နိုငင
် ရ
ှံ တ အ
် တွက်လည််း ရမွ်းထိုတ်

ထည်သွင််း

်းအရကက င််းအရ (Factor) မ ်း အ ်း

စဉ််းစ ်းမ င််း

မမပြှုနိုင်ဘ

ထ ်းရပေါသည်။ အထူ်းသမဖင် အရမ
ရက င််းမ ်းသည်

တ ဝန် ရဝ
ွ
ှံပည ကဏ္ဍ၏

နိုငင
် ှံ၏အစွန်အဖ ်း

တွင်လည််း တည်ရရနကကမ
ှ
င််းမဖစ်ရ

ထ ်းရသ

လူူ့စွမ််းအ ်းအရင််းအမမစ်မ ်း ဆှံို်းရှံှု်းနစ်နာ

သမိုေ့ ဖစ်၍ ပည ရရ်းဆိုင်ရ

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း

ရဆ င်ရွကရ
် တွင် ရက ်းလက်၊ ပမြှုွဲ့မပကွ ဟမှု မရှ

ဆရ ၊ဆရ မနှင် ဝန်ထမ််းရှနင
ို ်ရရ်းအတွက် ၎င််းရနရ

ရစရန်နင
ှ ်

မ ်းသိုေ့ တ ဝန်ရပ်း ရစလတ်ရပေါသည်။

မဖစ်လ ရစရန်

ထိုသရ
ိုေ့ သ အရမ အရနမ ြှု်းတွင် ဝန်ထမ််းမ ်း

က ဆင််း

ရရပသည်။

ရေသမ ်း

ရက င််းရှလ င်

လိုပ်ငန််းစွမ််းရဆ င်ရည်မ ်း

လူတင
ို ််းအက ှံြှု်းဝင်ရသ
ပည ရရ်းအ ်း

ပည ရရ်းစနစ်

လူတိုင််းလက်လှမ််းမ

နိုင်ရစရရ်းအတွက် လမ််းပန််းဆက်သွက်ရရ်း ရက င််း

အရနနှင် မမတ၏
ိုေ့
မသ ်းစိုနှင် ွ ွ ၍ သွ ်းရရ က်

မွန်ရ

တ ဝန်ထမ််းရဆ င်ရမည်မဖစ်ရ လမ််း ရ်းအဆင်ရမပမှု

ရဆ င်ရွကသ
် င်သည်ဟို ထင်မမင်မပေါသည်။ လမ််းပန််း

ရှ/ မရှ၊

ဆက်သွယရ
် ရ်း ရက င််းမွနရ
်

ရ်းလမ််း၏ ကက မမင် န်နှင်

လမ််းတစ်ရလ က်

လှံိုခ ြှုှံ စတ် ရမှု

ရမွွဲ့ရစမ င််းမဖင် ပည

မရှတက
ိုေ့ ို

ရရ်းလိုပ်ရဆ င် က်မ ်းအရပေါ် အက ြှု်းရှရှ အရထ က်

င် န် ထည်သွင််းစဉ််းစ ်းကက ရပေါသည်။ ထအ
ိုေ့ မပင်

အကူမပြှုနင
ို ်ရှံိုသ မက ကိုန်စည်စ်းဆင််းမှု နှင်နယ်ရမမ

တ ဝန်ထမ််းရဆ င်ရနစဉ်အတွင််း

ရှ/

ရ်းသွ ်းရ

ရမွွဲ့ရစရရ်းသည် ပထမဦ်းစ ်းရပ်း အရနမဖင်

ရနရ ထိုင် င််း

ရေသလှံိုခ ြှုှံ ရရ်းလည််း

ပိုမတ
ို ို်းတက်ရက င််းမွန်လ

လှံိုခ ြှုှံ စတ် ရမှု ရှ/ မရှတသ
ိုေ့ ည်လည််း အရရ်းကက်းလှ

နိုင်သမဖင် ရေသဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုလည််း မမန်ဆန်လ

ပေါသည်။မမတအ
ိုေ့ ရပေါ်တွငက
် ရရ က်လ ရသ ရပ်းအပ်

နိုင်ပေါသည်။

သည်တ ဝန်အ ်း မငင််းပယ်လိုမ င််း မရှရသ ် လည််း

ယရနေ့ရ တ် အရမ အရနတွင် နည််းပည မ ်း

မမတ၏
ိုေ့ ဘဝ၊ မမတ၏
ိုေ့ အသက်နှင် ရင််း၍ ရဆ င်ရက
ွ ်

အ န်နှငတစ်
်
ရမပ်းည

ရမည် အရမ အရနမ ြှု်း မဖစ်ရနပေါက ရပ်းအပ်လ သည်

ရမပ င််းလလ ပပမဖစ်၍ ကမဘ ကက်းသည် ရွ ကက်းမဖစ်ရန

တ ဝန်အ ်း မမဖစ်မရနမငင််းပယ်ရ မည် အရနအထ ်း

ပပဟို ရမပ ဆရ
ို နလ က်ရှကကရ ၊ ထိုသိုေ့ ဆိုကကမ င််းမှ

မ ြှု်းနှင် ရင်ဆိုငက် ကှံြှုရတွွဲ့ကကရပေါသည်။ အမ ြှု်းသမ်းမ ်း

ကမဘ ကက်း၏ မည်သည်ရနရ တွင်မဆို မဖစ်ရပေါ်ရမပ င််း

အတွကတ
် င
ွ ်မူ အရှက်နှင် သကခ လှံိုခ ြှုှံ စတ် ရမှုရှရန်

လရနရသ

အတွက်ပေါ ထည်သွင််း စဉ််းစ ်းလ ကကရပေါသည်။

ရေသမ ်းမှ အ န်နှငတစ်
်
ရမပ်းည အလွယတ
် ကူ သရှ

ဤသရ
ိုေ့ သ အရမ အရနမ ြှု်းတွင် ရပ်းအပ်လ ရသ

အရှန်အဟိုန်မမင်

အရကက င််းအရ မ ်း အ ်း အမ

တို်းတက်

်းရနရ

လ နိုငရ
် သ ရကက င် မဖစ်သည်။ သရ
ိုေ့ သ ်မမတိုေ့ မမန်မ

တ ဝန်အ ်းမငင််းပယ်ရမ င််းမ ်းရှလ သမဖင်နင
ို ်ငရ
ှံ တ ်

နိုင်ငှံအတွင််းတွင်မူ လူသူအရရ က်အရပေါက် နည််းပပ်း၊

အရနနှင်လိုအပ်ရသ ရေသအတွက် ဝန်ထမ််း န်ထ
ေ့
်း

မည်သမ
ိုေ့ ှ သွ ်းရရ က်ရန် အဆင်မရမပနင
ို ်ရသ လူရန

နိုင်မ င််း

ရက ်းရွ ရေသမ ်း ရှရနပေါရသ်းသည်။အဆိုပေါ ရက ်းရွ

မရှသည်အမပင်

မပြှုစိုပ ြှု်းရထ င်ထ ်းရသ

နိုင်ငှံဝန်ထမ််းမ ်းလည််း ဆှံို်းရှံှု်းရရပသည်။ ထအ
ိုေ့ မပင်

မ ်းရှ မပည်သူမ ်း၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်မှု အရမ

၎င််းဝန်ထမ််းအရပေါ်

အရနနှင် ပည ရရ်းတွင် ပေါဝင်နိုင်မှု အရမ အရနမှန်

စ ်းဝတ်ရနရရ်း

မှ ရ
ို နကကသူမ ်းအတွက်လည််း
အကကပ်အတည််းမ ်းနှင်

ရင်ဆိုင်

တအ
ိုေ့ ်း သရှနိုင်ရန်မှ လည််း က် လ က်ရရနပေါ
ှ
သည်။
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ကမဘ ကက်းသည် ရွ ကက်းတစ်ရွ စ မ သ

မဖစ်ရနသည်

မည်မဖစ်ပေါသည်။ သမိုေ့ ဖစ်ပေါ၍ လူူ့စွမ််းအ ်းအရင််းအမမစ်

ဆရ
ို သ ်လည််း မမတန
ိုေ့ ိုငင
် ှံ အရနနှငဆ
် ိုလ င် နိုင်ငှံ

မ ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်လ ရစရရ်းနှင် တစ်မ ြှု်းသ ်းလှံို်း

တစ်နင
ို ်ငတ
ှံ ည််းသည်ပင် စကကြဝဠ တစ် ိုကသိုေ့ မဖစ်ရန

အဆင်အတန််း မမင်မ ်းလ ရစရရ်းတအ
ိုေ့ တွက် ပည

ပပလ ်းဟိုစဉ််းစ ်းမပေါသည်။စကကြဝဠ ၏ တစ်ဖက်မ မ််း

ရရ်း ကဏ္ဍလိုပ်ရဆ င် က်မ ်းအ ်း စဉ်ဆက် မမပတ်

တွင် မည်သရ
ိုေ့ ရနမည်
ှ
/ မည်သိုေ့ မဖစ်ရနမည်ကို သရှရန်

အရှန်

အဟိုန်မမင်ရဆ င်ရက
ွ ်ရမည်မဖစ်ရ ၊

မလွယ်ကူသကသိုေ့

ရနရ

ရေသတိုင််းတွင် ပည ရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း တစ်

လမ််းပန််းဆက်သွယရ
် ရ်း

မပတ်

နိုငင
် ှံ၏

ရတ က်လ က်ရှရသ (သိုေ့မဟိုတ်) သွ ်းလ ရန် က်

ရမပ်းညရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်ရန် လမ််းပန််းဆက်သွယ်ရရ်း နှင်

ရသ ရေသမ ်း၏ အရမ အရနအမှန်မ ်းကို သရှနင
ို ်

နယ်ရမမရေသ

ရန်မှ လည််းမည်သမ
ိုေ့ မဖစ်နိုင်မည်မဟိုတ်ပေါ။နည််းပည

လိုအပ် က် မ ်းအမဖစ် ရှရနပေါသည်။ “ရရမမင်မှကက

မ ်း

တင်မည်” ဟူရသ

တို်းတက်ရနသည်

ဆိုရသ ်လည််း၊

၎င််းနည််း

ပည မ ်းကိုပင် ထရ
ို ေသမ ်းသိုေ့ အရရ က်ပန
ိုေ့ င
ို ်ရန်
က် လ က်ရရနပေါ
ှ
ရသ်းသည်။
စတ်တစ်ရေသ အပိုင််းအမ
ရရွ်း ယ်ပင
ို ််းမ

်းရလ်း တစ် တ
ို ည််း ကိုသ

ဆိုစက ်းအတိုင််း

လူမ ြှု်းတင်” နိုင်သကသိုေ့ တဖန် အမ
မ ်းအ ်း

နိုင်ငတ
ှံ စ်နင
ို ်ငှံ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရစရန်မှ တစ်

လှံခို ှံြှုပငမ််း မ််းမှုရှရရ်းတိုေ့မှ

ဦ်းစွ

အဓက

“ပည မမင်မှ

်းဆက်စပ်ကဏ္ဍ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတ်းို တက်ရက င််းမွန်ရအ င်

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်မှသ

ပည ရရ်းဆိုင်ရ

ရဆ င်ရွက်

က်မ ်း မမင်မ ်းလ ရစရရ်းအ ်း ပှံပို်းအ ်းရပ်းနင
ို ်မည်

်းပပ်း ရဆ င်ရက
ွ ်၍မမဖစ်နိုင် သကသိုေ့

မဖစ်ပေါသည်။ သမိုေ့ ဖစ်၍ နိုင်ငှံတစ်နိုင်င၏
ှံ
ပည ရရ်း

ပည ရရ်းကဏ္ဍတို်းတက်မှု ရဆ င်ရွက်ရ တွင်လည််း

ကဏ္ဍဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှု (ကက ပန််း၏ တင်တယ်လှပမှု) သည်

တစ်နင
ို ်ငှံလှံို်းအတိုင််းအတ မဖင် တစ်ပပြှုင် နက်တည််း

လည််း “ရရ” ကသိုေ့ အမ

ဟန် က်ညည

မှ ိုရနပေါရကက င််း ရရ်းသ ်းတင်မပလိုကရ
် ပေါသည်။

ဘက်စဖ
ှံို ွှံွဲ့ပဖြှု်း

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်မသ
ှ လ င်

တို်းတက်

ရအ င်

ပည ရရ်း၏

ရည်မှန််း က်မ ်းလည််း ရအ င်မမင်ရပေါက်ရမမ က်နင
ို ်

်းဆက်စပ်ကဏ္ဍမ ်း ရပေါ်တွင်
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မမကွားတိုင်ားမဒသကကီားရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမကှာ်မတီ၏ လိုပ်ငန်ားမ

ှာင်ရက
ွ ်မှုမ ှာား
မဒါက်တှာထန်လင်ားမအား

မရကွ်းတင
ို ််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

မရကွ်းတိုင််း

ရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် မတ်လ ၂၅ ရက်ရနေ့တွင် မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရက ်မတရှံို်းသည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းမှ ရလ က်ထ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင်၏ အမန်ရ
ေ့ ကက ်မင စ အမှတ်

လ နှင်အတူ ပူ်းတွရဖ ်မပပေါရသည်
ှ
၎င််းတ၏
ိုေ့
ရင််းနှ်း

၂၅/၂၀၂၁ မဖင် မပင်ဆင်ဖွဲ့ွ စည််း ပေါသည်။ ရက ်မတ

မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းနှင်

တွင်

မရကွ်းတိုင််း

အလက်မ ်းအရပေါ် မမန်မ နင
ို ်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဥပရေ၊

ရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းတင်လင
ွ ်

နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်အည သတ်မတ
ှ ်

မဖစ်ပေါသည်။ ရက ်မတအတွင််းရရ်းမှြူ်းမှ မရကွ်းတိုင််း

ထ ်းသည်

ရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှငကို
် မပဏမ ်း ညန်ကက ်းမှု

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းအတိုင််း စစစ်မ င််း၊ ရက ်မတ အစည််း

ဦ်းစ်းဌ န၊ တိုင််းဦ်းစ်းမှြူ်း မဖစ်ပေါသည်။ အဖွွဲ့ဝင်မ ်းမှ

အရဝ်းသိုေ့ တင်မပမ င််းနှင် အတည်မပြှုရလ က်ထ ်းလ

အရထွရထွ အိုပ် ြှုပရ
် ရ်းဦ်းစ်းဌ န၊ လယ်ယ ရမမစမှံ

ထိုတ်ရပ်းမ င််း၊

အဖွွဲ့ဝင်(၇)ဦ်းပေါရပပ
ှ ်း

ဥကကဋ္ဌမှ

နေ့် ရရ်းနှ
ွ
ငစ
် ရင််းအင််းဦ်းစ်းဌ န၊

ကိုန်သွယ်မှုမမင်

ပတ်သက်သည်

အတည်မပြှုရလ က်ထ ်းလ

ရမမအသှံို်းမပြှု ွင်

အ က်

စစစ်ရရ်း

ရလ က်ထ ်းလ

လက် စ
ှံ စစ်မ င််း၊ အ ွနက
် င််းလွတ် င
ွ ်၊ သက်သ

င
ွ ်

တင်ရရ်းအဖွွဲ့နှင် ပတ်ဝန််းက င်ထန််းသမ််းရရ်းဦ်းစ်းဌ န

ဆိုင်ရ တင်မပရလ က်ထ ်းလ မ ်းအ ်း ရက ်မရှင်သိုေ့

တမ
ိုေ့ ှ တင
ို ််းဦ်းစ်းမှြူ်းတမိုေ့ ဖစ်ပေါသည်။ ရက ်မတ၏

ဆက်လက် တင်မပရပ်းမ င််းတက
ိုေ့ ို ရဆ င်ရွကလ
် က်

ရှံို်း

လိုပ်ငန််းတ ဝန်မ ်းကို မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုနှင်ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နက ရဆ င်
ရွက်ပေါသည်။

ရှပေါသည်။
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းသည် မမန်မ နိုင်ငှံ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ (၂၀၁၆) အရ ၎င််းတိုေ့ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မရကွ်းတင
ို ််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

မပြှုလိုပ်လိုသည်ရေသ၊ မတည်ရငွရင််းနှင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုဇိုန်

သည် မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းအတွင််း အလိုပ်အကင
ို ်

အလိုကရ
် ပ်းထ ်းသည် အ ွင်အလမ််းအရပေါ် မူတည်

အ ွင်အလမ််းမ ်းဖန်တ်းရပ်းနိုင်ရန်၊ နည််းပည အတတ်

က မမန်မ နင
ို ်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုရက ်မရှင် (သမ
ိုေ့ ဟိုတ်)

ပည မ ်းတို်းပွ ်းရရှရစရန်၊

သက်ဆိုင်ရ တင
ို ််းရေသကက်း/မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

သွင််းကိုန်အစ ်းထို်းနှင်

မပည်ပပက
ိုေ့ ိုန်လိုပ်ငန််းမ ်းကို

တွန််းအ ်းရပ်း

ရွကန
် ိုင်ရန်၊ မပည်တွင််း-မပည်ပရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်းတို်းပွ ်းမ ်းမပ ်း
လ ရစရန်တက
ိုေ့ ို
ရက ်မတသိုေ့

ရည်ရယ
ွ ်လ က်

တင်မပရလ က်ထ ်း

လ သည် အဆိုမပြှု ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု
လိုပ်ငန််းမ ်းကို မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှမ
ှံ ဥ
ှု ပရေနှင်အည

စစစ်က

အတည်မပြှုမနေ့်မ ်းကို

င
ွ မ် ပြှုရပ်း

လ က် ရှပေါသည်။

ရဆ င်

ရက ်မတမ ်းတွင်

ွင်မပြှုမန်ေ့ (သမ
ိုေ့ ဟိုတ်) အတည်မပြှု
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မန်က
ေ့ ို ရယူရဆ င်ရွကလ
်
နင
ို ်ပပ မဖစ်ပေါသည်။ လိုပ်ငန််း

အတွက် မရကွ်းတင
ို ််းရေသကက်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််း

မ ်း ွင်မပြှုမနေ့်ရရှရန် ရဆ င်ရက
ွ ်ရသည် လိုပ်ထှံို်း လိုပ်

မ ်း ကက်းကကပ်ရရ်းအဖွွဲ့ကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် ရမလ ၂၁ ရက်

နည််းမ ်းနှင် စစစ်ရရ်း လိုပင
် န််းစဉ်မ ်းမှ လည််း ရှင််း

ရနေ့တွင် ဖွွဲ့စည််း ပေါသည်။ ကက်းကကပ်ရရ်းအဖွွဲ့၏ အဖွွဲ့

လင််းလွယ်ကူပပ်း၊ ပိုမိုမမန်ဆန်စွ ရဆ င်ရက
ွ ်လ နင
ို ်ပပ

ရ ေါင််းရဆ င်မှ

မဖစ်ပေါသည်။

ရရ်းရက င်စ အဖွွဲ့ဝင်(၂)၊ ဦ်းရအ င် န်မဖစ်ပပ်း အဖွွဲ့ဝင်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ရက ်မ

မ ်းမှ

မရကွ်းတိုင်း် ရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်

တိုင််းအဆင်ဌ နဆိုင်ရ မ ်းမှ တိုင််းဦ်းစ်းမှြူ်း

တသည် တိုင််းအတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု လိုပ်ငန််းမ ်း

မ ်း မဖစ်ပေါသည်။ မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

အ ်း

နည််းဥပရေ၊

လိုပ်ငန််းမ ်း ကက်းကကပ်ရရ်းအဖွွဲ့သည် တင
ို ််း အတွင််းရှ

အမန်ေ့ရကက ် မင စ မ ်း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််းမ ်းကို ပှံိုမှန် စစ်ရဆ်းမ င််း၊

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်း၊
ညန်ကက ်း က်မ ်းကို

ြှု်းရဖ က်မ င််း၊

မမှန်မကန်

ရရှ င်တ င်စစ်ရဆ်းမ င််းနှင်

အရပေါ်

ရဆ င်ရွကမ် င််းမ ်း မမဖစ်ရစရရ်းအတွက် ကကပ်မတ်

မူတည်၍

မ င််းမ ်း ရဆ င်ရွကန
် ိုင်ရန်နင
ှ ် စည််းကမ််း မလက
ို ်နာ

ရဆ င်ရွက် လ က်ရှပေါရကက င််း တင်မပလိုကရ
် ပေါသည်။

ြှု်းရဖ က်မ င််းမ ်းကို
ရက ်မရှင်သိုေ့

မမန်မ နိုင်ငှံ

တင်မပအရရ်းယူ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် ရ်း

အ ေါအ ်းရလ စ
် ွ

လိုအပ် က်

စစ်ရဆ်းမ င််းတက
ိုေ့ ို
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ခမန်မှာနိုငင
် ံ၏ အစမ်ားမရှာင်ြွံ့ွံ ပြျုားတိုားတက်မှုနင့်် ဒစ်ဂ စ်တယ် စီားပွှာားမရား
မဒါက်တှာပင်လိုမ
ံ အား

လူသှာားမ ှာားနင့်် သဘှာဝမဘားအနတရှာယ်

ကို အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းမှုကဦ
ို ်းတည်သည် မဟ ဗ ြှုဟ

တို်းတက်လ ရသ လူရနမှုစနစ်မ ်းရကက င်
စွမ််းအင်၊ အစ ်းအရသ က်၊ သနေ့်ရှင််းရသ ရရ၊ ရနထင
ို ်
ရန်ရနရ စရသ

လိုအပ် က်မ ်းကို

ရမဖရှင််းရန်

လူသ ်းတသ
ိုေ့ ည်

သဘ ဝရင််းမမစ်မ ်းကို

ထိုတ်နတ
ို ်

အမဖစ် ဦ်းတည်ရဆ င် ရွက် လ က်ရှကကသည်။
အစမ်ားမရှာင်ြွံ့ွံ ပြျုားတိုားတက်မှု

ိုသည်မှာ

သှံို်းစွရနရသညအ
် တွက် ရ သဥတိုရဖ က်မပန် ရမပ င််း
လသည်မဖစ်စဉ်မ ်း
အပူ န်
မ င််း၊
ရ

မဖစ်ရပေါ်လ က်ရှသည်။

နှစ်စဉ်မမငတ
် က်လ မ င််းနှင်အတူ
ရမမရအ က်ရရ န််းရမ

င််း၊

အင််းအိုင်မ ်း

မ င််း၊ ရမမဆလ

န််းရမ

ရရလ ှံမှုမ ်း

က်လ မ င််း၊

မို်းရ ေါင်
မမစ်၊

တမ်ရက ရပ က်ကယ
ွ ်လ
က်လ မ င််း တအ
ိုေ့ မပင် ရရကက်း၊

မဖစ်ရပေါ်မ င််း၊

အရည်ရပ ်လ မ င််း၊

ကမဘ

ပင်လယ်ရရ

ရရ ရတ င်မ ်း
မ က်နာှ မပင်မမင်

အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းတို်းတက်မှု
လူသ ်းတ၏
ိုေ့

လတ်တရလ

ရဆ င်ရက
ွ ရ
် တွင်

ဆိုသည်မှ

လိုအပ် က်မ ်းကို

အနာဂတ်မ ြှု်းဆက်မ ်း၊

သယှံ

တက်လ မ င််း၊ အင်အ ်းမပင််းမိုန်တိုင််းမ ်း၊ ငလ င်မ ်း၊

ဇ တမ ်းနှင် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်ကို ထ ိုကရ
် စမှု

ရတ မ်းရလ င်ကျွမ်း် မ င််းမ ်းစသည်

မရှဘ ရရရှညတ
် ည်တှံ င
ို ပ် မသည် စ်းပွ ်းရရ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

အနတရ ယ်မ ်းသည်
ပ မ််းရမ

သဘ ဝရဘ်း

လူသ ်းဘဝရနေ့စဉ်ရပ်တည်မှုကို

တို်းတက်ရအ င် ရဆ င်ရွကမ် င််းကို ရ ေါ်ဆိုသည်။
အစမ်ားမရှာင် ြွံွံ့ပြျုားတိုားတက်မှု ညွှန်ကန်ားမ ှာား

က် ရ
ှံ နရကကရသည်။
အဆိုပေါအနတရ ယ်မ ်းကို ရလ

ရန် ကမဘ

အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းတို်းတက်မက
ှု ို

အရက င်

ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်း

အထည်ရဖ ်ရ တွင် မူဝေါေဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှုနှင် သတင််းအ က်

တို်းတက်မှုပန််းတင
ို ် SDGs နှင် ရ သဥတို ရမပ င််းလ

အလက်ဆိုင်ရ ညန်ကန််းမ ်းလိုအပ်ပေါသည်။ အဆိုပေါ

မ င််းဆိုင်ရ

ပရစ် သရဘ တူည က်အရ သဘ ဝ

ညန်ကန််းမ ်းသည် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်မှ ရင််းမမစ်

သယှံဇ တမ ်းကို စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို က လ

မ ်း ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စ်းပွ ်းမဖစ်ထိုတ်ယူသှံို်းစွမှု၊ သဘ ဝ

ရှည်ကက ထိုတ်နတ
ို ်သှံို်းစွရ တွင် ၎င််းတိုေ့၏ မူဝေါေမ ်း

ပတ်ဝန််းက င်နှင် လူရနမှုဘဝ အရည်အရသွ်းဆိုင်ရ

နိုင်ငှံမ ်းအရနမဖင်

၂၀၃၀

စဉ်ဆက်မမပတ်
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အတင
ို ််းအတ ၊

စ်းပွ ်းရရ်းဆိုင်ရ

အ င
ွ ်အလမ််းနှင်

မူဝေါေဆိုင်ရ

တိုနေ့်မပန်မှုစရသ

နယ်ပယ်မ ်းကို

အရမ

ှံ၍ ဆန််းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကိုန်ပစစည််းမ ်းထိုတ်လိုပ်မှု၊

သဘ ဝဝန််းက င်နင
ှ ် လိုကရ
် လ

မ

အမလားထှာား

ှာင်ရက
ွ ်သင့််သည်မ ှာား

သယှံဇ တတူ်းရဖ ်သည်လိုပင
် န််းမ ်း၊ ကလိုရိုဖလူအိုရို

ထမိုေ့ ပင် က ဗွန်ထိုတ်လိုပ်မှု၊ စွမ််းအင်အမဖစ်
သှံို်းစွရန်မဟိုတ်သည်

အစမ်ားမရှာင်ြွံ့ွံ ပြျုားတိုားတက်မအ
ှု တွက်

ညရထွမဖစ်ရစသည်

ထိုတ်ကိုနက
် ဏ္ဍ၊ ရမမယ ဖှံို်းလမ််းမှု၊ ရမမယ အသှံို်း မှု
နှင် ၂.၅ မိုက် ရိုမတ အ င််းဝက်ရသည
ှ
် အမှုနအ
် ရွယ်
အစ ်း PM2.5 သပ်သည််းမှုစရသ

အ က်မ ်းကို

က ဗွန် ထိုတ်လိုပ်မှုမ ်းသည် လိုပ်ငန််းမ ်း၊ သစ်ရတ
ိုတယ
် ူမှုမ ်းသည်
ပ က်စ်းပပ်း

သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်ထ က
ို ်

အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းမှုကို

အဟနေ့်အတ ်း

မဖစ်ရစသည် လိုပ်ငန််းမ ်းမဖစ်သည်။
သယှံဇ တတူ်းရဖ ်မှုအရပေါ် မှ ိုရသည် နိုင်ငှံ
မ ်းအရနမဖင် အစမ််းရရ င်စ်းပွ ်းရရ်းသိုေ့ ကူ်းရမပ င််း

ညန်ကန််းငယ်မ ်း သတ်မတ
ှ ရ
် မည်မဖစ်သည်။

ရ တွင် အ က်အ မ ်း ရင်ဆိုင်ရမည်မဖစ်ပပ်း ရင််းမမစ်

ကဗ
ို စ်- ၁၉ ကှာလအတွင်ား နားို ထခဲသ
့် ည့်် အစမ်ားမရှာင်

မ ်းအရပေါ် မှ ိုရန် မလိုအပ်သည် နိုငင
် ှံမ ်းတွင် လည််း

ဒစ်ဂ စ်တယ်စီားပွှာားမရား

ရိုပ်ကကွင််းရလ င်စ

ကိုဗစ်-၁၉

ရကက င်

ကဏ္ဍအသ်းသ်းတွင် မ ်းစွ

ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်းသည်
ထ ိုက် ရသည်။ ကမဘ

နိုင်ငှံအသ်းသ်းတွင် အဆိုပေါ ထ ိုက်နစ်နာမှုနင
ှ ် အ က်

သှံို်းစွမှုအရပေါ်

တို်းမမငရ
် က က် ရ
ှံ မည်မဖစ်၍ အ ွန်ဆိုင်ရ
ရရ ရသတတ ၊
အသှံို်းမပြှုရသ

စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း တို်းတက်မှုကို နှု်းဆွရန်နှင်

ကမဘ ရလထို၏

ရတ ငတ
် င််း

ပ က်စ်းရစပေါသည်။

ဘဏ္ဍ ရရ်းစနစ်

တည်

ရဆ က်ရန် အရမဖရှ လ က် ရှကကသည်။

ကလိုရိုဖလူအိုရိုက ဗွန် CFCs သည်
အိုဇန
ို ််းအလ ကို

ဆို်းရွ ်းစွ ထ က
ို ်

အဇ
ို ိုန််းလ ပ က်စ်းမှုနှင်

ကမဘ

ဟိုကေ
် ရိုဖလူရိုက ဗွန်

(အရရ အရနှာ)

မေပ်ပစစည််း

ကနေ့်သတ်မ င််း

မ ်း၊ ဟိုကေ
် ရိုက ဗွန်၊ အမို်းန်းယ ်းစသည်မေပ်ပစစည််း

မ ်းရကက င် က ဗွန်ထတ
ို ်လပ
ို ်မှု ရလ က လ မ င််းတိုေ့

မ ်းကို သှံို်းစွမ င််း၊ စွမ််းအင်ကိုန်က မှု သက်သ သည်

ရကက င် ရလထိုနင
ှ ရ
် ရထို ညစ်ညမ််းမှုမ ်း ရလ က

အမှတ်အသ ်းမ ်းပေါရှရသ

လ

ေစ်ဂ စ်တယ်နည််းပည မဖင်

ရရွ်း ယ်အသှံို်းမပြှုသင်ပေါသည်။ ထိုသိုေ့ အသှံို်းမပြှုမည်ဆို

ရနေ့စဉ်လူမှုဘဝကို ဆက်လက်လည်ပတ် နင
ို ် သမဖင်

ပေါက ကိုန်က စရတ်သက်သ မ င််း၊ အိုဇိုန်း် လ ပ က်စ်း

အနာဂတ်က လတွင် ကိုနသ
် ွယ်ရရ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု၊

မှုကို က ကွယ်ထန််း ြှုပန
် ိုင်မ င််း၊ ရ သဥတို ရမပ င််း

ဆက်သွယရ
် ရ်း၊

လမှုမဖစ်စဉ်မ ်းကို ရလ

သည်။

က န််းမ ရရ်းဆိုင်ရ

ရလရအ်းရပ်းစက်မ ်းတွင်

ပူရနွ်းမှုကို က ကွယ်ရန်အတွက် အ မ ှံ က်ရှရသ

ကပ်ရရ ဂေါက လအတွင််း အသွ ်းအလ မ ်း၊
စ်းပွ ်းရရ်းနှင်

အ က်

အ မ ်း မဖင် ရင်ဆင
ို ်ရမည်မဖစ်သည်။

အ မ ်းကို ရမဖရှင််းရန်၊ကပ်ရရ ဂေါကို ရက ်လ ်းရန်၊
င
ို ်မ ရသ

အ ွနအ
်
မ ်း

ထမိုေ့ ပင်

ရ်းသွ ်း လိုပ်ငန််းတတ
ိုေ့ ွင် ေစ်ဂ စ်

တယ်စနစ် အရမ မပြှုအစမ််းရရ င် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုနှင်
အစမ််းရရ င်စွမ်း် အင်၊

အစမ််းရရ င်

ဦ်းတည်သည် အစမ််းရရ င်မဟ ဗ ြူဟ

လူရနမှုဘဝသိုေ့

စက်ပစစည််းမ ်းကိုသ

နင
ို ်ပပ်း အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်း

မှုမဖစ်စဉ်ကို တွန််းအ ်းရပ်းနင
ို ်မည်မဖစ်သည်။
ထမိုေ့ ပင်

အစို်းရမ ်းအရနမဖင်

အစမ််းရရ င်

လိုပ်ငန််းစဉ်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းအတွက် စ်းပွ ်းရရ်း အ င
ွ ်အလမ််း

ကို အရက င် အထည်ရဖ န
် ိုင်ရရ်းအတွက် အရလ်း

သစ်မ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ် ဆန််းသစ်တထွင်မှုမ ်းကို

ထ ်း ရဆ င်ရွကလ
် က်ရကကသည်
ှ
။

မမင်တင်နိုင်မည်

မူဝေါေမ ်း မှတ်၍

ရဆ င်ရွကသ
် င်သည်။

အရလ်းထ ်း
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အစမ်ားမရှာင် ဒစ်ဂ စ်တယ်ကဏ္ဍတွင် ခမန်မှာနင
ို ်ငံ၏

အစမ်ားမရှာင်ြွံ့ွံ ပြျုားတိုားတက်မအ
ှု တွက် ခပင်

မ

ရွက်မှုမ ှာား

ှာင်ရက
ွ ်မှုမ ှာား

မမန်မ နိုငင
် ှံသည်

သဘ ဝသယှံဇ တရင််းမမစ်မ ်း

ရပေါကကွယ်ဝသည်နင
ို ်ငှံမဖစ်ပပ်း

ရရှ်းနှစရ
် ပေါင််းမ ်းစွ

သည်အတွက် ရင််းမမစ်ဆှံို်းရှံှု်းမှုမ ်းစွ

မဖစ်

ရပေါ် ရသည်။

ှာင်

ခမန်မှာနိုငင
် ံစီားပွှာားမရားခပန်လည်ဦားမမှာ့် မစမရားစီမံခ က်
(MERRP)

ကပင် သဘ ဝသယှံဇ တမ ်းကို စ်းပွ ်းမဖစ် ထိုတ်ယူ
သှံို်းစွလ

င် မ

ကိုဗစ်-၁၉ စ်းပွ ်းရရ်းကိုစ ်းမှုအစအစဉ် CERP
ပေါစမှံ က်၊လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို

က လလတ်တွင်

ဆက်လက်အရက င်အထည်ရဖ ်ရန်အတွက် ရရ်းဆွ

သစ်ရတ မပြှုန််းတ်းမ င််း၊ စိုက်ပ ြှု်းရရ်းလိုပ်ငန််း
မ ်းတို်းတက်လ မ င််း၊

ပမြှုွဲ့မပမ ်း ွဲ့ထင
ွ ်လ မ င််း၊

ထ ်းရသ MERRP ၏ လိုပ်ငန််းစဉ်တင
ွ ် ေစ်ဂ စ်တယ်
စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုဆိုင်ရ

မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု

သဘ ဝရင််းမမစ်မ ်းကို အထန််းအ ြှုပ်အကနေ့အ
် သတ်

ကို ထည်သွင််းထ ်းပပ်း ေစ်ဂ စ်တယ်စနစ် အသှံို်းမပြှု၍

မ ထိုတ်ယူသှံို်းစွမ င််းမ ်းရကက င် နိုငင
် ှံ၏သဘ ဝပတ်

လိုပ်ငန််းမ ်း ပိုမိုလွယ်ကူလ င်မမန်ရစရန်၊ ပွင်လင််းမမင်

ဝန််းက င်နှင်

သ မှုရှ၍

ရဂဟစနစ်တက
ိုေ့ ို

ထ ိုက်ရစလ က်ရှ

သည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း၊စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်

မ ်း၏ အ က်အ မ ်းကို ကူညရမဖရှင််းရပ်းနင
ို ်မ င််း
စရသ အက ြှု်းရက ်းဇူ်းမ ်း ရရှရစရန်နင
ှ ် အရသ်းစ ်း
အလတ်စ ်း စ်းပွ ်းရရ်းလိုပင
် န််းမ ်းနှင် ထိုတ်လိုပ်မှု
ကဏ္ဍတတ
ိုေ့ ွင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရစရန် ထည်သင
ွ ််းရရ်းဆွ
ထ ်းသည်။
ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှု
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှငအ
် ရနမဖင် smart city
နှင်

industrial

complex

တည်ရဆ က်ရရ်း

စမှံကန််းစရသ အစမ််းရရ င် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မက
ှု ို အ
ရထ က်အကူမပြှုရစမည် စမှံကန််းမ ်းကို

ွင်မပြှုမ င််း

မ ်းသည် နိုင်ငအ
ှံ တွင််း ေစ်ဂ စ်တယ်နင
ှ ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်း
တက်ရန် တစ်ဖက်တစ်လမ််းမှ လမ််းဖွင်ရပ်းနိုင် မ င််း
မဖစ်သည်။
သရ
ိုေ့ သ ်

သဘ ဝသယှံဇ တမှ

ရရှရသ

မ

ားဝါားကိုသမှု
မမန်မ နိုငင
် ှံသည်

ဝင်ရငွမ ်းသည်နင
ို ်ငှံ၏ စိုစရ
ို ပေါင််းမပည်တွင််း အသ ်း

ကိုဗစ်-၁၉

က ကွယ်၊

တင် ထိုတ်လိုပ်မှုတန်ဖို်းမ ်းတွင် မ ်းစွ အရရ်းပေါရန

ထန််း ြှုပ်၊ ကိုသရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းတွင် 4 IR ကသရ
ိုေ့ သ

ဆမဖစ်သည်။

နည််းပည ကို

သမိုေ့ ဖစ်ရ

နင
ို ်ငှံဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရန်နင
ှ ်

တထွင်သှံို်းစွမှုမ ်းရှရနပပ

မဖစ်သည်။

သဘ ဝသယှံဇ တမ ်း ရရရှည်တည်တရရ်း
ှံ
က ကွယ်

အရက င််းဆှံို်း အရနအထ ်းသိုေ့ မရရ က်ရရသ်းရသ
ှ
်

ထန််းသမ််းရန် ဟန် က်ညရသ အစမ််းရရ င် စမှံ နေ့်

လည််း နိုင်ငှံတင
ွ ််း နည််းပည အဖွွဲ့အစည််း အ ြှုွဲ့က

မှု
ွ မ ်းမရှမမဖစ် လအ
ို ပ်သည်။

Robot Technology ကို ကိုသရရ်းနှင် Quarantine
Centers မ ်းတွင် သှံို်းစွနိုငရ
် အ င် တထွင်ဖန်တ်း
ကကပပ်း

ရရ ဂေါကူ်းစက်သူမ ်းအ ်း

Tracking

and
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Tracing အတွက် IT နည််းပည အသှံို်းမပြှု ရဆ င်

ိုလှာလျှပ်စစ်

ရွက်နင
ို ် ကကသမဖင် ကပ်ရရ ဂေါက လအတွင််း ေစ်ဂ စ်

စိုကပ
် ြှု်းရရ်း၊

ရမွ်းမမြူရရ်းနှင်

ဆည်ရမမ င််း

တယ်အ န််းကဏ္ဍ အရရ်းပေါ သည်။

ဝန်ကက်းဌ န၊

လျှပ်စစ်ကှာားထိုတ်လိုပ်မှု

ဦ်းစ်းဌ န အရနမဖင် အစို်းရ- ပိုဂဂလကပူ်းရပေါင််း ထည်

မမန်မ - တရိုတ်နှစန
် င
ို ်ငှံ စ်ကကည်ရရ်း အမဖစ် တရိုတ်

ဝင်ရငွ၊ ရေသ ှံ မပည်သူမ ်း ထည်ဝင်ရငွမဖင် က ဗွန်

နိုင်ငှံ၏ နည််းပည မဖင် အဆင်မမင်လ ပ်စစ်က ်း နှစ်

ထိုတ်လိုပ်မှုကို အတိုင််းအတ တစ် ထ
ို
ရလ

မ ြှု်းကို ၂၀၁၉

သည် ဆိုလ - ေဇယ်ရပေါင််းစပ်စနစ်မဖင် မဟ

ိုနစ
ှ ် မတ်လတွင် ရန်ကန
ို ်တင
ို ််းရေသ

ကက်း ရရမပည်သ

ရက ်းလက်ရေသဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်း

နင
ို ်
ဓ တ်

ပမြှုွဲ့နယ်သ ဓိုကန် စက်မှုဇိုနတ
် ွင်

အ ်းလိုင််းမပင်ပရှ ရက ်းရွ မ ်း လ ပ်စစ်မ်း ရရှရရ်း

တစ်ရက်လ င် အစ်း ၄၀ ထိုတ်လိုပ်လ က်ရှရ စက်သှံို်း

အတွက် ဆိုလ အရသ်းစ ်း ဓ တ်အ ်းရပ်း စနစ်မ ်း

ဆ အသှံို်းမပြှုမှု ရလ

ကို တပ်ဆင်ရပ်းလ က်ရှပပ်း ရေသ မ
ှံ ်း အရနမဖင်

နိုင်ပပ်း မ်း ်းို မထွက်တအတွက်

သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်ကို

ထမ််းသမ််းနိုင်မည်အစမ််း

ကိုန်က စရတ်၊ သဘ ဝရလထိုညစ်ညမ််းမှုနှင် က ဗွန်

ရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းမှုအစအစဉ်ကို ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှပပ မဖစ်

ထိုတ်လတ်မက
ှု ို ရလ

ရပ်းသည် အစမ််းရရ င်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်း

သည်။

တို်းတက်မှု လိုပ်ငန််းမ ်းကို ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသည်။

သစ်ထိုတ်လိုပ်မှုမလျှှာ့်ခ ခခင်ား
သယှံဇ တနှင် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င် ထန််း
သမ််းရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ သစ်ရတ ဦ်းစ်းဌ န၏ စစ်တမ််း
မ ်းနှင် Food and Agriculture Organization (FAO)

CFC မလျှှာ့်ခ မှု
မမန်မ နိုငင
် ှံအရနမဖင် ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ် ဇူလိုင်လ
၁

ရက်ရနေ့မှစတင်၍

အိုဇိုန်း် လ ပ က်စ်းရစ

သည်

HCFCs/ R-22 ထိုတ်လိုပ်မှုကို ရလ

ရန်

အတွက် ၂.၅ မမင််းရက င်ရရအ ်းနှင် ရအ က်ရှ split
နှင် window စနစ် ရလရအ်းရပ်းစက်မ ်း တင်သင
ွ ််းမှု
ကို သယှံဇ တနှင် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်ထန််းသမ််းရရ်း
ဝန်ကက်းဌ န၏ အမနေ့ရ
် ကက မ် င စ အမှတ် (၂၈/၂၀၂၀)
မဖင် ထိုတ်မပန်တ ်းမမစ် သည်။

အရ

၂၀၂၀

မပညန
် ှစ်

မမန်မ နိုငင
် ှံ၏

သစ်ရတ

ဖှံို်းလမ််းမှုသည် နိုင်ငှံစိုစရ
ို ပေါင််း ဧရယ ၏ ၄၂.၁၉ ရ

င
ို ်

နှုန််းရှပပ်း ကမဘ သစ်ရတ သယှံဇ တဆန််းစစ် ရလလ
မ င််း အစရင် စ
ှံ

(GFRA 2020) အရ သစ်ရတ

ဖှံို်းလမ််းမှု အဆင် ၇ တွင်ရှပေါသည်။ သရ
ိုေ့ သ ် သစ်ရတ
မပြှုန်း် တ်းမှုသည် ကမဘ အဆင် ၃ တွင် ရှ သည်အတွက်
နိုင်ငရ
ှံ တ ်အရနမဖင် လက်ရသစ်
ှ
ရတ ဖှံို်းလမ််းမှု အရန
အထ ်းအရသစ်ရတ မ ်း

ထန််းသမ််းရစ င်ရရှ က်

မ င််းနှင် မပြှုစို ပ ြှု်းရထ င်မ င််းအ ်း ပိုမို အရလ်းထ ်း
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ရဆ င်ရွကလ
် က်ရပပ
ှ ်း သဘ ဝရတ မ ်းမှ ထွက်ရှ

ရင်ဆိုင်ရလ က်ရှသည်။ မကက မက လတွင် လူမှုဘဝ

ရသ သစ်မ ်းအမပင် သက်ရင်စိုက် င််းမ ်းမှ သစ်မ ်း

သ ယ ဝရမပ ရန်

ကိုဦ်းစ ်းရပ်း၍ထိုတယ
် ူ င
ွ မ် ပြှု သည်။

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို အရှန်မမင်တင် ရဆ င်ရက
ွ ်ကကရ

စ်းပွ ်းရရ်းမပန်လည်ထူရထ င်ရရ်း

မည်မဖစ်ရ မမန်မ နိုငင
် ှံအရနမဖင် ကိုဗစ်က လအတွင််း
အတင
ို ််းအတ

တစ် အ
ို ထ အရထ က်အပှံမပြှု သည်

ေစ်ဂ စ်တယ်စ်းပွ ်းရရ်းကိုအရှန်ရက င််းရအ င်တို်းမမင်
ရဆ င်ရွက၍
်

သဘ ဝပတ်ဝန််းက င်ထ က
ို ရ
် စမည်

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို အတတ်နိုင်ဆှံို်း ရလ

၍

အစမ််းရရ င် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက် မူဝေါေရက င််း
ထမိုေ့ ပင် သစ်ရတ သယှံဇ တမ ်းအ ်း ရရရှည်
တည်တရစရရ်းနှ
ှံ
င်
နိုင်ရရ်းတက
ိုေ့ ို

စဉ်ဆက်မမပတ်

ရရှွဲ့ရှု၍

ထိုတယ
် ူသှံို်းစွ

သစ်ထိုတ်လိုပ်မှုကို

နှစ်စဉ်

ထိုတ်လိုပ်နင
ို ်သည် Annual Allowable Cut (AAC)

မ ်း

မှတ်ရဆ င်ရွကရ
် န် အရရ်းတကက်း လိုအပ်ပေါ

သည်။
ရင်ားခမစ်

ပမ ဏရဘ င်အတွင််းမှသ ထိုတ်လိုပ်ရန် စမှံရဆ င်
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ရွက် လ က်ရှရကက င််းနှင် ၂၀၁၄

2011

ိုနစ
ှ ်မှစ၍ မပည်ပသိုေ့

သစ်အလှံို်းလိုကတ
် င်ပေ့ရ
ို ရ င််း မှုကို ရပ်ဆိုင််းရကက င််း
ကို အမနေ့်ရကက ်မင စ ထိုတ်မပန် သည်။
နဂံိုား
ကမဘ ကက်းပူရနွ်းလ မှု၊ ရ သဥတိုရဖ က်မပန်မှု၊
သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ်နှင် ငတ်မွတရ
် ေါင််းပေါ်းမှု ရဘ်း
မ ်းနှင်

ရင်ဆင
ို ်ရလ က်ရရသ
ှ

ကမဘ နင
ို ်ငအ
ှံ သ်း

သ်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရ ဂေါမဖင် လူရပေါင််း မ ်းစွ
ရသရကကပ က်စ်းကက၍ စ်းပွ ်းပ က်ကပ်ကလ
ို ည််း ထပ်မှံ

OECD work on Green Growth (2019-20)
https://www.dica.gov.mm
တူညရသ ရည်မှန််း က်မဖင် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င် သန််းထွန််း (IR)
၆.၆.၂၀၂၀ မမန်မ အလင််း
မ ြှု်းမင််းသန််း (မရမ််းကိုန််း) ၆.၃.၂၀၁၉ မမန်မ အလင််း
မမန်မ နင
ို ်ငစ
ှံ ်းပွ ်းရရ်းမပန်လည်ဦ်းရမ ရစရရ်းစမှံ က် (မူကကမ််း)
သယှံဇ တနှင် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င် ထန််းသမ််းရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊
အမနေ့်ရကက ်မင စ အမှတ် (၂၈/၂၀၂၀)
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ကခ င်ခပည်နယ်အတွင်ား ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုအခွင့််အလမ်ားမ ှာားအမ ကှာင်ား သမကှာင်ားစရှာမ ှာား
မမှာင်ထန
ွ ်ားမက ှာ်(DICA Kachin)
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ကိုမဏ
ပ မ ်းညန်ကက ်းမှု

ဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်းနှင်ပတ်သက်၍ သရှလိုသည်မ ်းကို

ဦ်းစ်းဌ န၊ က င်မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း ွ (DICA Kachin)

လ ရရ က်ရမ်းမမန််းရသ

ကို ၂၀၁၇ ိုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်ရနေ့တွင် က င်မပည်

ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းမှ

နယ်၊ မမစ်ကက်းနာ်းပမြှုွဲ့ရှ မပည်နယ် အစို်းရအဖွွဲ့ရှံို်းဝန််း

ရဆွ်းရနွ်းရပ်းနိုင် သည်။

အတွင််း ယ ယရှံို်းအရနမဖင် ဖွင်လှစ်ရဆ င်ရွက် ပပ်း

အရနမဖင်လည််း ကိုမပဏနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု လိုပ်ငန််းမ ်း

မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း အရမ စက
ို ်ရှံို်းအမဖစ်လည််းရက င််း၊

နှင် ပတ်သက်၍ လ ရရ က်ရမ်းမမန််းရသ မပည်သူမ ်း၊

က င်မပည်နယ်

ဖွွဲ့စည််းတည်ရထ င်ထ ်းရသ ကိုမပဏမ ်းနှင် လိုပ်ငန််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတရှံို်းအမဖစ်

မပည်သူမ ်းကို

အရ ထမ််းမ ်းမှ

မပည်နယ်

လက် ရ
ှံ တွွဲ့ဆှံို၍

က င်မပည်နယ်

ဦ်းစ်းမှု်းရှံို်း

လည််းရက င််း ရေသအတွင််း မပည်တင
ွ ််း/ မပည်ပရင််းနှ်း

ရှင်မ ်းကလ
ို ည််း

မမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း အ ်းရက င််းလ ရစရန်နင
ှ ် ကိုမပဏဆိုင်ရ

စ အိုပ်မ ်းနှင်

ကစစရပ်မ ်းကို

ရဆ င်ရွကရ
် ၌ ပိုမိုလွယက
် ူ သရှနိုင်ရစရန် pamphlet

အမ ်းမပည်သူ

သရှနာ်းလည်ရစရန်

ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်း ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းလ က်ရှ သည်။
၂၀၁၈ ိုနစ
ှ ်၊ ဩဂိုတ်လ ၁ ရက်ရနေ့မှ စတင်၍
အသှံို်းမပြှုရသ Myanmar Companies Online (MyCO)

ကိုမပဏေေါရိုကတ
်
မ ်း
က င်မပည်နယ်တွင်

လမ််းညန်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မ ်းကိုလည််း အ မမဖန်ရ
ေ့ ဝပပ်း အသပည မ ်း မ ရဝ၍
ဝန်ရဆ င်မှုရပ်းလ က်ရှသည်။
က င်မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း ွ

စနစ်မဖင်

ကိုမပဏမ ်းမှတ်ပတ
ှံို င်ရ တွင်လည််း

အ န်မှစ၍

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ကိုမပဏမ ်း

မမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတမှ အတည်မပြှုမန်အ
ေ့ ရနမဖင် နိုငင
် ှံမ

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န

ယ ိုအ န်ထ

ဖွင်လှစ် သည်

က င်မပည်နယ်

ရင််းနှ်း
်း

(ရှံို်း ြှုပ်) နည််းတူ က င်မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းမှ မပည်သူ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ၅ ို၊ မမန်မ နင
ို င
် ှံသ ်းမ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပ် နှှံမှု

မ ်းကို မှတ်ပတ
ှံို င်မ င််း မပြှုလိုပ်ရ ၌ အ က်အ မရှရစ

၇ ို စိုစိုရပေါင််း ၁၂ ို (ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု US$ သန််း ၁၆.၁၉၉

ရန် Kiosk Computer မ ်းကို ရှံို်းအတွင််း အမ ်း

သန််းနှင်က ပ်

မပည်သူအသှံို်းမပြှုနိုင်သည် ရနရ မ ်းတွင် စနစ်တက

အလိုပ်အကင
ို အ
်
ွင်လမ််းရပေါင််း ၁၁၂၉

ထ ်းရှရပ်းမ င််း၊ ရှံို်းဝန်ထမ််းမ ်းမှ MyCO စနစ် အသှံို်းမပြှု

နိုင် သည်။

ပှံိုမ ်းကို

ဝိုင််းဝန််းကူည

ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်းရပ်းမ င််း

သန််းရပေါင််း

ကန်ပိုကတ
်

၅၂၆၈.

၁၆၈

သန််း)၊

ို ဖန်တ်းရပ်း

နယ်စပ်ကန
ို ်သွယရ
် ရ်းဇိုန်ကို

တက
ိုေ့ ို ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း ပပ်း အစို်းရ၏ e-Government

လည််း မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်

စနစ်ကို

ရရှရအ င် ကူညရဆ င်ရွကရ
် ပ်းနိုင် ပပ်း ဆက်လက်၍

အရက င်အထည်ရဖ ်ရ ၌

တစ်ရထ င်

တစ်ရနရ မှ ကူညအ ်းမဖည် ရပ်းနိုင် သည်။ ကိုမပဏ

နန်က င်စ်းပွ ်းရရ်းဇိုန်၊

တစ် ို မှတ်ပှံိုတင်သညအ
်
ေါ နာရပိုင််း၊ မနစ်ပင
ို ််းအတွင််း

တည်ရဆ က်ရရ်းလိုပ်ငန််းတက
ိုေ့ ိုလည််း

ပပ်းစ်းနိုင်သည်အမပင် ကိုမပဏတစ် သ
ို ည် အ က်အလက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှင်သိုေ့ ထပ်မှံ

မပည်စှံိုသည်အ ေါတွင်

Registered

ကူညညနင
ှု ််း ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသည်။ က င်မပည်နယ်

အရနမဖင်

သည် ကမဘ နိုငင
် ှံကက်း နှစ်နိုငင
် ှံမဖစ်ရသ တရိုတန
် ိုင်ငန
ှံ ှင်

မည်သည်ရနရ မှ မဆို လွယက
် ူစွ အ န်ကိုန် ရငွကိုန်

အနဒယနင
ို ်ငတ
ှံ န
ိုေ့ င
ှ ်ထစပ်လ က်ရှပပ်း တရိုတ်နင
ို ်ငှံမှ ဦ်း

သက်သ ပပ်း

လိုပ်ကင
ို ်နင
ို ်သည်။

ရဆ င်ရသ ပို်းလမ််းမ (One Belt One Road) ရပ်ဝန််း

ကစစရပ်မ ်း၊ စ်းပွ ်းရရ်း

ရေသ၏ တစ်စတ်တစ်ရေသ ပေါဝင်လ က်ရှသည်။ အရင်

မဖစ်သွ ်းသည်အတွက်

ထမိုေ့ ပင် အမ

၂

မနစ်အတွင််း
လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း

မှတ်ပတ
ှံို င်မ င််းကို
်းကိုမပဏဆိုင်ရ

ဗန််းရမ ်ပမြှုွဲ့တင
ွ ်

ွငမပြှု
် မန်ေ့
က ်းကွင််း

မမန်မ နင
ို ်ငှံ

ွင်မပြှုမန်ရ
ေ့ ရှရစရန်
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ကတည််းက

က င်မပည်နယ်သည်

ရက က်စမ််းရမမ

မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းမှ

ဖွငလှ
် စ်ရပ်း ရသ

(ဖ ်းကနေ့်ပမြှုွဲ့)၊ ပရင််းနှင် ရရမ ်း (တနင
ို ််းပမြှုွဲ့)၊ ဆန်စပေါ်း

စက ်းရမပ

(မမန်မ နင
ို ်ငှံ၏ စတိုတထ အမ ်း ဆှံို်း) ထွက်ရှရ ရေသ

အတွင််း ဌ နဆိုင်ရ မ ်းမှ ဖွင်လှစ်ရသ

မဖစ်မ င််း၊

ဆိုင်ရ

ရ်းသွ ်းရတ င်တက်သမ ်း

ပူတ အပို မြှုွဲ့တွင်

အကကြှုက်

ေါက ဘိုရ ဇရတ င် နှင် ဖိုနက
် န်ရ ဇ

သ်းသန်သ
ေ့ င်တန််းမ ်း၊

တရိုတ်

က င်မပည်နယ်
ဘ သ ရပ်

သင်တန််းမ ်းကိုလည််း မပ က်မကွက် တက်

ရရ က်လ က်ရှသည်။ ဝန်ထမ််းမ ်း၏ သ ရရ်း၊ နာရရ်း

ရရ ရတ င် ရေသတည်ရရနမ
ှ
င််း၊ ကမဘ ရှ ်းပေါ်း သစ် ွ

ဆိုင်ရ

နက်နင
ှ ် ငှက်မ ်းရှရနမ င််းရကက င် နင
ို ်ငှံမ

အရနမဖင် ကကည်ရှုရစ င်ရရှ က်ရပ်းနိုင် ပပ်း လိုပ်ငန််း ွင်

လိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

်း

ရ်းသွ ်း

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအတွက်

အပမဆွရဆ င်လ က်ရှသည်။

ထမိုေ့ ပင်

ကန်ပိုကတ
်

ကစစရပ်မ ်းကိုလည််း

သ ယ ရစရန်

မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း

ဝန်ထမ််းမ ်းသက်သ

ရ

င် ရရ်း

အတွက်လည််း ရပ ်ပွရင်ပမ
ွ ်း က င််းပရပ်းနင
ို ် သည်။

နယ်စပ်ဂတ်နင
ှ ် လွယ်ဂ ယ်နယ်စပ်ဂတ်တမ
ိုေ့ ှ တစ်ဆင်

ထမိုေ့ ပင်ဌ နတွင််း၊

က င်မပည်နယ်အတွင််း

Exports/

ကိုမပဏမ ်း၊ ပိုဂဂလက ရက လပ်ရက င််းတက
ိုေ့ ိုလည််း

Imports မပြှုလိုပ်လ က်ရှမ င််းရကက င် ရန်ကိုန် ထသွ ်း

မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ် က င်မပည်နယ် ရင််းနှ်း

ရန် မလိုဘ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမည် Investor တိုေ့ အတွက်

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှု အ ွင်အလမ််းရက င််းမ ်းကိုလည််း Knowledge

မ ်းစွ အ န်ကိုန်သက်သ ရစသည်။က င်မပည်နယ်မှ

Sharing အရနမဖင် ရဆွ်းရနွ်းပွမ ်း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း အဆင်ရမပလ င်မမန်စွ ရဆ င်ရွက်

သည်။

ကိုန်စည်မ ်းစွ

အမ

်းဌ နမ ်းနှင်

လိုပ်ငန််းရှင်

နိုင်ရန် နှင် Investment Promotion Fair တအ
ိုေ့ တွက်

က င်မပည်နယ်အတွင််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုအ ွင်

က င်မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု ရက ်မတမှ ကက်းကကပ်၍

အလမ််းမ ်းနှင်ပတ်သက်၍ အထက်ပေါ တင်မပထ ်းရှ

DICA

မပည်နယ်လယ်ယ ရမမဦ်းစ်း

သည် အရမ အရနမ ်းအမပင် ကမဘ နင
ို ်ငှံကက်းနှစ်နိုငင
် ှံ

ဌ နတိုေ့ ပူ်းရပေါင််းပပ်း ရမမလွတ်၊ ရမမရိုင််း၊ ရတ ရင
ို ််းမ ်း

မဖစ်ရသ တရိုတ်နင
ို ်ငှံနင
ှ ် အနဒယနင
ို ်ငတ
ှံ အ
ိုေ့ ကက ်း တည်

စိုစိုရပေါင််း ဧက ၁၁,၆၀၈,၆၆၅ ရက က် ရ
ှံ ရှ သည်။

ရှရနမ င််းရကက င်

Kachin

ရှံို်းနှင်

Investor မ ်းအတွက် Customer Services

အဆိုပေါရေသတွင်

စက်မှုဇိုန်မ ်း၊

နယ်စပ်စ်းပွ ်းရရ်းဇိုနမ
် ်း၊ အလိုပ်အကင
ို အ
်
ွငအလမ်
်
်း

ပိုမိုရက င််းမွန်ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ က င်မပည်နယ် ဦ်းစ်း

မ ်း

ပိုမိုရရှရစရန်

ရည်ရယ
ွ ်၍

မှြူ်းရှံို်းတွင် ဝန်ထမ််းမ ်း စွမ်း် ရဆ င်ရည် ပိုမိုမမငတ
် င်

ကိုမပဏမ ်း

နိုင်ရန်အတွက် ဦ်းစ်းဌ နမှ ဖွင်လှစ်ရသ သင်တန််းမ ်း၊

ရှံို်း အရနမဖင
ွ
် ရရ်းသ ်းတင်ဆက်မ င််းမဖစ်ပေါသည်။

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ်
က င်မပည်နယ်
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COVID-19 နင့်် ကမ္ှာ့်စီားပွှာားမရား
ခမန်မှာသူဇှာ
COVID-19 ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါ လ င်မမန်စွ ကူ်းစက်

ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်း

ပ ှံွဲ့နှှံေ့ မှုရကက င် ကမဘ တစ်ဝန််း မကကှံြှုစဖူ်း စန်ရ ေါ်မှု မ ်း

၂၀၂၁

မဖစ်ရပေါ်လ က်

ရရ က်ရန
ှ င
ို ရ
် ကက င််း

ရှရနပေါသည်။

ကမဘ က န််းမ ရရ်း

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုနှုန်း် သည်

ိုနစ
ှ ်တွင် ၄% နှင် ၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ်တွင် ၃.၈% သိုေ့

ကမဘ ဘဏ်က

နေ့်မှန််းထ ်း

အဖွွဲ့က ရနေ့စဉ်ထိုတ်မပန် ထ ်းသည် ကန််းဂဏန််းမ ်း

သည်။ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်းနိုင်ငှံမ ်း၏ စ်းပွ ်းရရ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်

က

မှုနှုန်း် မှ ၂၀၂၁

ရရ ဂေါက်းူ စက်မပနေ့်နေ့မ
ှှံ ှုမည်မ

မ ်းမပ ်းရကက င််း

သက်ရသမပလ က် ရှရနပေါသည်။ ၂၀၁၉
ဘ လတွင်

က န််းမ ရရ်းဆင
ို ်ရ

စတင် ရသ

COVID-19

ိုနစ
ှ ်၊ ေဇင်

ကပ်ရရ ဂေါအမဖစ်

ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါသည်

ယ ိုအ ေါ နင
ို ်ငရ
ှံ ရ်း၊ လူမှုရရ်းနှင် စ်းပွ ်းရရ်းဆင
ို ်ရ

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် ၃.၃% နှင် ၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

၃.၅% ရရ က်ရှနိုငရ
် ကက င််းနှင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆနင
ို ်ငှံမ ်း၏
စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်း တို်းတက်မန
ှု ှုန််းမှ
၅.၂% နှင် ၂၀၂၂

၂၀၂၁

ိုနစ
ှ တ
် င
ွ ်

ိုနှစ်တွင် ၄.၃% သိုေ့ ရရ က်ရန
ှ င
ို ်

ရကက င််း ကမဘ ဘဏ်က နေ့်မန
ှ ််းထ ်းသည်။

အကကပ်အတည််းအသွင်သိုေ့ လှံ်းို ဝကူ်းရမပ င််း ပပ်း မဖစ်ပေါ
သည်။
စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

အမ်ရထ င်စိုမ ်း

အရနမဖင် ဝင်ရငွသသသ သ က ဆင််းမှုမ ်း ရင်ဆိုင်
ရလ က်ရှသကသိုေ့
သမဖင်

ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််းမ ်း

အထူ်း

ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််းမ ်းနှင် အရသ်းစ ်း စက်မှု

လက်မလ
ှု ိုပ်ငန််းမ ်းမှ

အထနာလ က်

ရှပေါသည်။

ထအ
ိုေ့ တူ ကမဘ ကိုန်ထိုတ်လိုပမ
် ှု ကွင််းဆက်တွင် ပေါဝင်
မှု ရ

ိုင်နှုန််း မ ်းမပ ်းရသ လိုပ်ငန််းမ ်းနှင် သွင််းကိုန်

ကိုန်ကကမ််းမ ်း အရပေါ်မူတည်၍ တန်ဖို်းမမင် ကိုနရ
်
ထိုတ်လိုပ်ရသည် လိုပ်ငန််းမ ်းမှ

ကိုန်ပစစည််း မပတ်

အရရှွဲ့အ ရှနင
ှ ် ပစဖတ်ရေသ၏ စ်းပွ ်းရရ်း
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုနှုန်း် မှ
၂၀၂၂

၂၀၂၁

ိုနစ
ှ တ
် ွင် ၇.၄% နှင်

ိုနစ
ှ ်တွင် ၇.၅% သိုေ့ ရရ က်ရန
ှ င
ို ရ
် ကက င််း

နေ့်မှန််းထ ်းပပ်း မမန်မ နိုင်င၏
ှံ
စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်း တို်း

လပ်မ င််း၊ ကိုန်ကကမ််းရရ က်ရမှု
ှ ရနှာငရ
် နှ်းကကနေ့်ကက

တက်မှုနှုန်း် မှ ၂၀၂၁

မ င််းတရ
ိုေ့ ကက င်

တွင် ၈% သိုေ့ ရရ က်ရှနိုငရ
် ကက င််း ကမဘ ဘဏ်က

ထိုတ်လပ
ို ်မှုလိုပ်ငန််းအရပေါ်မ ်းစွ

ထ ိုက် ပေါသည်။

မပညန
် ှစ်

ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါသည်

ကမဘ စ်းပွ ်းပ က်ကပ်စက
ို ်ပပ်း

ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်းကို
ရစ ပပ်း ၂၀၀၈

အဆို်းရွ ်းဆှံို်း

၁၉၃၀

ရနာက်ပိုင််း

ထ ိုက်က ဆင််း

ိုနစ
ှ ် ဘဏ္ဍ ရရ်း အကကပ်အတည််း

မဖစ်ပွ ်းစဉ်က စ်းပွ ်းရရ်းက ဆင််းမှုထက် ၃ ဆ ပိုမိုက
ဆင််း သည်။

ိုနစ
ှ ်

နေ့်မှန််းထ ်းသည်။

ကမ္ှာ့်စီားပွှာားမရား
COVID-19

ိုနစ
ှ တ
် ွင် ၂% နှင် ၂၀၂၂

ကမ္ှာ့်ကိုန်သယ
ွ ်မှု
ကမဘ ကိုန်သွယ်မှုမှ
သှံို်းလပတ်မှစ၍

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ် ေိုတယ

မပန်လည်ရက င််းမွန်လ

သည်။

ကမဘ ကိုန်စည်ကိုနသ
် ယ
ွ ်မှု တို်းတက်မှုနှုန်း် မှ

၂၀၂၀

မပည်နှစတ
် ွင် ၅.၃% သိုေ့ က ဆင််း ရသ ်လည််း ၂၀၂၁
ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

၈%

သိုေ့

ကိုန်သွယရ
် ရ်းအဖွွဲ့မှ

တို်းတက်နင
ို ်ရကက င််း
နေ့်မှန်း် ထ ်းပပ်း

၂၀၂၂

ကမဘ
ိုနစ
ှ ်

ရနာက်ပိုင််းတွင် COVID-19 မတိုင်မ က လကကသိုေ့
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ပှံိုမှန်အရမ အရနမပန်လည်ရရ က်ရှနိုငရ
် ကက င််း နေ့်မှန််း
ထ ်းသည်။

အတည််း မဖစ်ပွ ်းစဉ်ကထက် ၃၀% ရက ် ရလ နည််း
သည်။

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင် ကိုနစ
် ည်ကိုနသ
် ယ
ွ ်မှုမှ
၈% က ဆင််း ပပ်း ဝန်ရဆ င်မှုကိုန်သယ
ွ ်မှုမှ

၂၀%

၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ်နှင် နှုင််းယှဉပ
် ေါက ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်၌
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်းနိုင်ငှံမ ်းသိုေ့

နိုင်ငှံမ

က ဆင််း သည်။ ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တင
ွ ် ရရနှံရ ်းနှုန််းမှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှုမှ

၃၅% ထ က ဆင််း ပပ်း ရ်းသွ ်း ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််း

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆနင
ို ်ငှံမ ်းသိုေ့

မ ်းမှ ၆၃% အထ က ဆင််း သည်။

မှု ဝင်ရရ က်မှုမှ ၁၂% က ဆင််း သည်။

ရလ င်စ ဆနှင်

တွင််းထွက်သယှံဇ တ

ကိုန်ပစစည််းမ ်း ကိုန်သွယ်မမ
ှု ှုမှ

နိုင်ငှံသိုေ့ နိုငင
် ှံမ

ရရ်း ထွကက
် ိုန်စည်ကိုန်သယ
ွ ်မှုမှ
သည်။

COVID-19

၅% က ဆင််း

က လအတွင််း

ရက င််းလ က်ရှသည် ကိုန်ပစစည််းမ ်းမှ

အလ ်းအလ
ကွန်ပ ြူတ

မှုမှ

က ဆင််း ပပ်း

်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

အရမရကန်နိုငင
် ှံသိုေ့
နှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ

၁၈% နှင် စိုကပ
် ြှု်း

၆၉%

နိုင်ငမှံ

ကိုန်သွယ်မှုမှ ၄၃% အထ က ဆင််း ပပ်း၊ စက်မှုထတ
ို ်

်းတက
ို ်ရိုက်

နိုင်ငှံမ

်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််း

၄၉% နှင် ကသစရကတ်းလ

်း တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်

၄၆%၊ အ်းယူနင
ို င
် ှံမ ်းသိုေ့ နိုင်ငှံမ

်း တိုကရ
် ိုက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှုမှ ၇၁% စှံ န်တင်က ဆင််း
သည်။

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆရေသမ ်း

မဖစ်သည်

လက်တင်

နှင် လ ပ်စစ်ပစစည််းမ ်း၊ လ ပ်စစ်နင
ှ ်ဆက်စပ်ပစစည််း

အရမရကနှင်က ရရဗယန်ရေသတွင် ၃၇%၊ ရတ င်

ကရယ မ ်း၊ ရဆ်းနှင် ရဆ်းပစစည််း ကရယ မ ်း၊

အရမရကတွင် ၄၆%၊ အ ဖရကရေသတွင် ၁၈%၊

Covid-19 က ကွယရ
် ရ်းနှငစ
် ပ်လ ဉ််းသည် ပစစည််းမ ်း

အ ရှရေသတွင် ၄% က ဆင််း သည်။ အ ရှရေသ

မဖစ်ကကသည်။

သည် နိုင်ငမှံ

က ဆင််း သညရ
် ေသမ ်းအနက်က ဆင််းမှု အနည််းဆှံို်း

ကမ္ှာ့်နိုငင
် ံခခှာားတိုကရ
် ိုကရ
် င်ားနီားခမျုပန
် ံမှု
ကမဘ နိုင်ငှံမ
FDI)မှ

၂၀၁၉

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု(Global

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် အရမရကန် ရေေါ်လ

၁.၅

ထရလယှံရှ ရ မှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တင
ွ ် အရမရကန်
ရေေါ်လ ၈၅၉ ဘလယှံ ရှ ပပ်း ၄၂% က ဆင််း သည်။
၂၀၂၀ မပညန
် ှစ် ကမဘ နိုငင
် ှံမ
မှုအရမ အရနမှ ၁၉၉၀
မဖစ် ပပ်း

၂၀၀၈-၂၀၀၉

်းတိုကရ
် ိုက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ
ိုနစ
ှ ် ရနာက်ပိုင််း အဆို်းဆှံို်း
ိုနှစ်

်းတိုကရ
် က
ို ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှု

ဘဏ္ဍ ရရ်းအကကပ်

ရေသမဖစ်သည်။
အ ရှပစဖတ်ရေသသိုေ့ နိုငင
် ှံမ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ

်း တိုကရ
် ိုက်

၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်နင
ှ ် နင
ှု ််း

ယှဉပ
် ေါက ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တင
ွ ် ၃၇% က ဆင််း ရသ ်
လည််း ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အမ ်းဆှံို်း
ဝင်ရရ က် သည်
ရေသအတွင််း
အမ ်းဆှံို်း

ရေသမဖစ်သည်။

နိုင်ငှံမ

်း

အ ရှပစဖတ်

တိုကရ
် က
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ဝင်ရရ က် သည်နင
ို င
် ှံမ ်းမှ

တရိုတ်၊

30
အနဒယ၊

အင်ေိုန်းရှ ်း၊

ကသစရကတ်းလ ၊

ဘရူနင
ို ််းနှင်

ဗယက်နမ်နင
ို ်ငတ
ှံ ိုေ့ မဖစ်ကကသည်။
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှမ
ှံ ှုဝင်ရရ က်မှုမှ

၄%

လည််း

နိုင်ငှံမ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ
ကမဘ နိုငင
် ှံမ

်း တိုကရ
် ိုက်
က ဆင််း ရသ ်
်း

တိုကရ
် ိုက်

၁၂% မမင်တက် ပပ်း

ရတ င်အ ရှရေသသိုေ့

နိုင်ငမှံ

်း

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဝင်ရရ က်မှုမှ ၁၀% မမင်တက်
ပပ်း

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင် ထိုတရ
် ဝ သည် World
Investment Report အရ ၂၀၂၁
တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမှ

အရနာက်အ ရှရေသသိုေ့

နိုင်ငှံမ

်းတိုကရ
် က
ို ်

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် နင
ို ်ငှံမ

်း

၅% မှ ၁၀% အကက ်း

က ဆင််းနင
ို ရ
် ကက င််း နေ့်မှန််းထ ်းသည်။

်း တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု၏ သှံို်းပှံိုတစ်ပိုှံ

ဝင်ရရ က် သည်။

်း

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုပိုမို ဝင်ရရ က် သည်။

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆအ ရှရေသသိုေ့ နင
ို ်ငမှံ
အရရှွဲ့အ ရှရေသသိုေ့

ရှရသ ်လည််း အနဒယနှငတ
် ရိုတ်နင
ို ်ငတ
ှံ ိုေ့သိုေ့ နင
ို ်ငှံမ

ဆက်သွယရ
် ရ်းကဏ္ဍမှ
၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်နှငန
် ှုင််းယှဉပ
် ေါက

ပပ်း ဇဝနည််းပည ကဏ္ဍမှ

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင်
၄၁%

တို်းတက်

၈၈% တို်းတက် သည်။

ဟိုတယ်နင
ှ ် ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍမှ ၆၇%၊

ည်မ င်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှုမှ ၂၄% က ဆင််း သည်။

နှင်အဝတ်အထည်ကဏ္ဍမှ ၅၆% က ဆင််း ပပ်း ရရနှံ

အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှရေသ၌ နိုင်ငှံမ

နှင်သဘ ဝဓ တ်ရငွွဲ့ကဏ္ဍမှ ၆၂% က ဆင််း သည်။

ရိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ

်း တက
ို ်

၃၁% က ဆင််း

သည်။ မရလ်းရှ ်းနင
ို ်ငအ
ှံ ရနမဖင် ၆၈%၊ ထိုင််းနင
ို ်ငှံ
အရနမဖင်

၅၀%၊

စင်က ပူနိုင်ငှံအရနမဖင်

အင်ေိုန်းရှ ်းနိုငင
် ှံအရနမဖင်

၂၄%၊

၃၇%၊

က ဆင််း ပပ်း

ဖလစ်ပိုင် နိုင်ငအ
ှံ ရနမဖင် ၂၉% မမငတ
် က် သည်။
ကမဘ နိုငင
် ှံ

အမ ်းအမပ ်းတွင်

နင
ို ်ငမှံ

်း

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ဝင်ရရ က်မှုမှ က ဆင််းလ က်

ကမ္ှာ့်စီားပွှာားမရား ခပန်လည်ဦားမမှာ့်လှာနိုင်မှု အမခခအမန
၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊

တတယသှံို်းလပတ်နင
ှ ်

သှံို်းလပတ်တတ
ိုေ့ ွင် ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်းမှ

စတိုတထ

မပန်လည်တို်း

တက် လ နင
ို ်မည်မဖစ်က ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန််းမ ်းမှ V
ပှံိုစမှံ ပန်လည်

ဦ်းရမ လ နင
ို ်ပပ်း

မ ်းကသရ
ိုေ့ သ

ဝန်ရဆ င်မလ
ှု ိုပ်ငန််းမ ်းမှ မူ U ပှံိုစှံ

မပန်လည်ဦ်းရမ လ နိုင်မည်
ထ ်းသည်။

ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််း

မဖစ်ရကက င််း

န်မ
ေ့ ှန််း
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COVID-19
အမ ်းဆှံို်း ှံရသည်

ကပ်ရရ ဂေါရကက င်
လိုပ်ငန််းမ ်းမှ

ထ ိုက်မှု

ရလရကက င််း

မှုလိုပ်ငန််းမ ်း မဖစ်ရသ ်လည််း COVID-19 အလွန်
က လတွင်မူေစ်ဂ စ်တယ်နည််းပည အသှံို်းမပြှုလိုပင
် န််း

လိုင််းမ ်းကသရ
ိုေ့ သ လိုပ်ငန််းမ ်းမဖစ်က ၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ်

မ ်းမှသည် အစမ််းရရ င် စ်းပွ ်းရရ်းစနစ်သိုေ့ အသွင်

နှစ်ကိုနပ
် ိုင််းတွင်ရှ သည်

ကူ်းရမပ င််း ရဆ င်ရွကရ
် န် လိုအပ်ပေါသည်။

၂၅% သ

ရ်းစဉ်

အရရအတွက်၏

လည်ပတ်နင
ို ပ် ပ်း အဆိုပေါကဏ္ဍ မပန်လည်

ကမဘ နိုငင
် ှံမ

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုအရမ အရနမှ

ဦ်းရမ လ ရစရန်အတွက် အနည််းဆှံို်း ၂ နှစ်ရက ်

COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါ မဖစ်ပွ ်းမှု အရမ အရန၊ က

ကက မမငန
် ိုင်မည် မဖစ်ရကက င််း နေ့်မှန််းထ ်းသည်။ ၂၀၂၁

ကွယရ
် ဆ်းထို်းနှှံရပ်းနိုင်မအ
ှု ရမ အရန၊

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

စ်းပွ ်းရရ်း

ရ်းသွ ်းဧည်သည် အရရအတွက်မှ ၂၀၁၉

မပန်လည်ဦ်းရမ လ ရစရန် အစို်းရမ ်း၏ ပှံပို်းရဆ င်

န
ို စ
ှ န
် င
ှ ် နင
ှု ်း် ယှဉပ
် ေါက ၄၄% မှ ၅၆% အထ က ဆင််း

ရွက်ရပ်းမှုအစအစဉ်မ ်း၊မက် ရိုစ်းပွ ်းရရ်းအရမ အရန

နိုင်ပပ်း အရမရကန်ရေေါ်လ

၂၈၁ ဘလယှံမှ ၃၅၁

ဘလယှံအထ ဆှံို်းရှံှု်းနင
ို ်ရကက င််း နေ့်မှန််းထ ်း သည်။
ကမဘ အသ ်းတင်ကိုန်ထတ
ို ်မှုတန်ဖို်း(Global
GDP)၏

၃.၆%

မ ်းကို ကိုငတ
် ွယရ
် ဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်မှု အရမ အရနမ ်း
နှင်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်ရက င််းမွနရ
် စရရ်းအတွက်
ကမဘ နိုငင
် ှံမ ်း၏ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်ဆိုင်ရ မူဝေါေ

ကို

ကိုယ်စ ်းမပြှုလ က်ရှသည်

မ ်းအရပေါ် မူတည်လ က် ရှသည်။

ရလရကက င််းလိုင််းမ ်း၏

မပန်လည်ဦ်းရမ လ နင
ို ်မှု

ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်း၊

ကိုန်သွယရ
် ရ်းနှင်

ရင််းနှ်း

အရမ အရနမှ အသွ ်းအလ ကနေ့်သတ်မှု ရမဖရလ

မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်းအ ်းလှံို်း မူလအတိုင််း မပန်လည်

ရပ်းမှုနှင်က ကွယ်ရဆ်းထို်းနှရ
ှံ ပ်းနိုင်မှုအရမ အရနမ ်း

လည်ပတ်ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရန်မှ

အရပေါ် မူတည်လ က်ရှပပ်း ရေသတွင််း

ရဆ်းထို်းနှှံရပ်းနိုင်မအ
ှု ရပေါ် မူတည်ရနသမဖင် က ကွယ်

ရ်းသွ ်းလ မှု

COVID-19 က ကွယ်

အမ ်းဆှံို်းမဖစ်သည် ရေသမ ်းမဖစ်သည် အ ရှပစဖတ်

ရဆ်းထှံို်းနှှံရပ်းမှုကို

ရေသ၊ အ ဖရကနှင် အရရှွဲ့အလယ်ပင
ို ််းရေသတ၏
ိုေ့

စ်းပွ ်းရရ်းတို်းတက်ရရ်းအတွက် မူဝေါေသဖွယ် အရလ်း

ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍမ ်းမှ ဦ်းစွ မပန်လည် ဦ်းရမ
လ နိုငရ
် ကက င််း နေ့်မှန််းထ ်းသည်။
ကမဘ စက်မှုလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်
ရက ်

ကိုန်သယ
ွ ်မှုလိုပ်ငန််းမ ်းမှ မူ

နယ်စပ်မဖတ်
၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်

ရဖရဖ ်ဝေါရလ၌ပင် COVID-19 မမဖစ်ပွ ်းမက လက
ထက်
သည်။

၂%

တို်းတက်လ က်ရှရကက င််း

၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ်

ရဖ ်မပထ ်း

ရနာက်ပိုင််းတွင်

COVID-19

ကမဘ ကိုန်သယ
ွ ရ
် ရ်းအဖွွဲ့က

ကိုားကှာားစှာရင်ား
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COVID-19

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ်

ထ ်းရဆ င်ရွကသ
် င်ပေါသည်။
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အီားယူ၏ အကူအညီအမထှာက်အပံ့်ခြင့်် ခမန်မှာနိုငင
် ံ၏ ြွံွံ့ပြျုားမှုကစစရပ်မ ှာားတွင် မ

ှာင်ရွက်လ က် ရမသှာ

စီမံခ က်မ ှာားနင့််စပ်လ ဉ်ားသည့်် ညနှုင်ားအစည်ားအမဝား က င်ားပ
အ်းယူ၏
မမန်မ နင
ို ်င၏
ှံ
လ က်ရှရသ

အကူအည

အရထ က်အပှံမဖင်

ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှုကစစရပ်မ ်းတွင်

ရဆ င်ရွက်

အ က်အ မ ်းအ ်း

သက်ဆိုင်ရ

အဖွွဲ့အစည််းမ ်းသိုေ့

မပညမ် ပည်စစ
ှံို ှံို

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုမတ်ဖက်
အ န်နင
ှ တ
် စ်

စမှံ က်မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််းသည် ညနင
ှု ််း

ရမပ်းည အသရပ်း အရကက င််းကက ်းရန် လိုအပ်ရကက င််း၊

အစည််းအရဝ်းကို ေိုတယဝန်ကက်း ဦ်းသန််းရအ င်ရက ်

အရရ်းကက်းသည် လိုပ်ငန််း စမှံ က်မ ်းအတွက် မမဖစ်

ဦ်းရဆ င်၍ သက်ဆင
ို ်ရ

မရနဆက်လက် လိုပရ
် ဆ င်နိုင်မည် အမ

ဝန်ကက်းဌ န/ အဖွွဲ့အစည််း

မ ်းနှင်ဧပပ ၂ ရက်၊ မွန််းလွပိုင်း် တွင် က င််းပ ပေါ သည်။
အစည််းအရဝ်းတွင်

အ်းယူ၏

ရငွရကက်းနှင်

်းအစ အစဉ်

မ ်းကိုလည််းကကြှုတင်မပင်ဆင်ထ ်းရန် လိုအပ်ရကက င််း
နှင်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုမတ်ဖက်အဖွွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

ညနင
ှု ််း

နည််းပည အကူအည အရထ က်အပှံမဖင် အရက င်

ရပေါင််းစပ် ရဆ င်ရက
ွ ရ
် ပ်းရမည် ကစစရပ်မ ်းအတွက်

အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှရသ

မမတဝ
ိုေ့ န်ကက်းဌ နအရနမဖင်

စမှံ က်မ ်း

အမ

်းရသ

လိုပ်ငန််း

အလိုက် လက်ရှရဆ င်ရွကရ
် နမှုနှင် တို်းတက်မှု အရမ

ဆက်စပ်ဝန်ကက်းဌ နမ ်းနှင် ညနင
ှု ််းပူ်းရပေါင််း၍ ရဆ င်

အရနမ ်း၊ ရတွွဲ့ကကှံြှုရသည် အ က်အ မ ်း အရပေါ်

ရွက်သွ ်းမည်မဖစ်ရကက င််း ရဆွ်းရနွ်းမှ ကက ်း သည်။

အ်းယူဘက်သိုေ့ အသရပ်း ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ်ထ ်းရှမှု
အရမ အရနမ ်းနှင်

ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ်ရပ်းရန်

က်မ ်းအ ်း သက်ဆိုင်ရ
စ ်းလှယ်မ ်းက

လိုအပ်

အရထ က်အပှံမဖင် အရက င်အထည်ရဖ ရ
် ဆ င် ရွက်

ဝန်ကက်းဌ နမ ်းမှ ကိုယ်

လ က်ရှရသ သက်ဆင
ို ်ရ ဝန်ကက်းဌ န/ အဖွွဲ့အစည််း

တင်မပရဆွ်းရနွ်း ကကရ

ေိုတယ

ဝန်ကက်းက အရကက င််းအမ ြှု်းမ ြှု်းရကက င် ရတွွဲ့ကကှံြှုရနရ
သည်

လိုပ်ငန််း

အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းသိုေ့ အ်းယူ၏ အကူအည

အရက င်အထည်ရဖ ရ
် ရ်းဆိုင်ရ

မ ်းမှ ကိုယ်စ ်းလှယ် စိုစိုရပေါင််း (၂၅) ဦ်း ပေါဝင်တက်
ရရ က် ကကသည်။
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ဂ ပန်နိုင်ငံအစိုားရ၏ ODA မခ ားမငွခြင့်် အမကှာင်အထည်မြှာ် မ

ှာင်ရွက်လ က်ရမသှာ စီမက
ံ န်ားမ ှာားနင့််

စပ်လ ဉ်ားသည့်် ညနှုင်ားအစည်ားအမဝား က င်ားပ
ဂ ပန်နင
ို ်ငှံအစို်းရ၏ ODA ရ ်းရငွမဖင် မမန်မ
နိုင်ငှံ၏ ဆင််းရမှုရလ

ရရ်းနှင် အရမ

ှံ အရဆ က်

ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််းရပ်းရမည် ကစစရပ်မ ်းကို စဉ်ဆက်
မမပတ်ညနင
ှု ််း

ရဆ င်ရက
ွ ရ
် ပ်းရနပေါရကက င််း၊

စမှံ

အအှံို ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းအတွက် အရက င်အထည်

ကန််းမ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်ရ တွင် အရကက င််း

ရဖ ရ
် ဆ င်ရက
ွ ်လ က်ရှသည် စမှံကန််းမ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း

အမ ြှု်းမ ြှု်းရကက င် ကကနေ့်ကက ရနရသည် ကစစရပ်မ ်းကို

သည် ညနင
ှု ််းအစည််းအရဝ်းကို ၂၀၂၁

ညနင
ှု ််းရပ်းနိုငရ
် ရ်းအတွက်

ိုနစ
ှ ်၊ ဧပပလ ၈

အ န်နင
ှ တစ်
်
ရမပ်းည

ရက် မွန််းလွပိုင််းတွင် ရနမပည်ရတ ်ရှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု နှင်

အသရပ်း

အရကက င််းကက ်းရပ်း

နိုင်ငှံမ

စမှံကန််း

အရက င်အထည်ရဖ ်

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်း

ဝန်ကက်းဌ န၌

က င််းပသည်။

ဝန်ကက်းဌ န/

ရစလိုပေါရကက င််းနှင်
ရဆ င်ရက
ွ ်သည်

အဖွွဲ့အစည််းမ ်းက

ရဆ င်ရက
ွ ်ထ ်းရမည်

ကကြှုတင်မပင်ဆင်

ကစစရပ်မ ်းအ ်း

ရဆွ်းရနွ်း

မှ ကက ်းသည်။

အစည််းအရဝ်းတွင် ဂ ပန်နင
ို င
် ှံအစို်းရ၏ ODA
ရ ်းရငွမဖင် အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွကဆ
် စမှံ
ကန််းမ ်း၏

လက်ရရဆ
ှ
င်ရက
ွ ်မှု

ကကှံြှုရတွွဲ့ရသည်အ က်အ မ ်း၊

အရမ အရနမ ်း၊

လအ
ို ပ် က်မ ်းအ ်း

အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းသိုေ့ စမှံကန််း၊ ဘဏ္ဍ
ရရ်းနှင် စက်မှုဝန်ကက်းဌ န၊ စက
ို ်ပ ြှု်းရရ်း၊ ရမွ်းမမြူရရ်း နှင်

သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်း ဌ နမ ်းမှ ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်းက

ဆည်ရမမ င််းဝန်ကက်းဌ န၊

အသ်းသ်း

သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

နိုင်ငှံမ
ဝန်ကက်း
နိုင်ငှံမ

တင်မပရဆွ်းရနွ်းကကရ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊
ဦ်းသန််းရအ င်ရက ်က

ေိုတယ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်း ဝန်ကက်းဌ နအရနမဖင်

ပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းနှင်

လ ပ်စစ်နင
ှ ်

ဆက်

စွမ််းအင်ဝန်ကက်း

ဌ န၊ ရဆ က်လိုပရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရန်ကိုန်ပမြှုွဲ့ရတ ်
စည်ပင်သ ယ ရရ်းရက ်မတ၊
ြှုပ်ရှံို်းနှင် နင
ို ်ငမှံ

မပည်ရထ င်စိုရရှွဲ့ရန

်းစ်းပွ ်း ဆက်သွယရ
် ရ်းဦ်းစ်းဌ န တမ
ိုေ့ ှ

တ ဝန်ရပို
ှ ဂဂြှုလ်မ ်း တက်ရရ က်ကကသည်။
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မနတမလားတိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပ်နံမမ
ှု ကှာ်မတီ ဥကကဋ္ဌနင့်် အြွွံ့ဲ ဝင်မ ှာားအှာား ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား
မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ န
ှု ှင်
ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း၊

ံို
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတမှ င
ွ ်မပြှုရပ်းထ ်းရသ လိုပ်ငန််း

မမန်မ နင
ို ်ငှံ

မ ်းရှရ ယင််းလိုပ်ငန််း (၂) မ ြှု်းကို ရဆ င်ရွကရ
် တွင်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင် ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း

ဥပရေနှငအ
် ည ရဆ င်ရက
ွ န
် င
ို ် ရရ်းနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူ

သည် မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

မ ်း ရသင်ရထိုကရ
် သ

ဥကကဋ္ဌနှင်အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို ဧပပ ၉ ရက်ရနေ့ မွန််းလွပင
ို ််း

ရရ်းအတွက် လိုအပ်သလို ကက်းကကပ်ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်း

မနတရလ်းတင
ို ််းရေသကက်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မတရှံို်း ၌

ရမှ မဖစ်ရကက င််း ရဆွ်းရနွ်း သည်။

ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

အ ွင်အရရ်းမ ်း မဆှံို်းရှံှု်းရစ

ထိုေ့ရနာက် မပည် ရထ င် စို ဝန် ကက်းက လတ်
တရလ

အရမ အရနအရ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် တစ်

ကမဘ လှံို်း၌ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ လ
ှု ိုပ်ငန််းမ ်း ၄၂ ရ
အထ က ဆင််း ပပ်း ၂၀၂၁
အရနမဖင် ၅ ရ

ိုင်နှုန််း

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် တစ်ကမဘ လှံို်း

င
ို ်နှုန််းမှ ၁၀ ရ

ိုင်နှုန််းအထ ထပ်မှံ

က ဆင််းမည်ဟို နိုင်ငှံတက ပည ရှင်မ ်း၏ တွက် က်
နေ့်မှန််း က်မ ်း ရှရကက င််း၊ ထရ
ိုေ့ ကက င် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂
ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

မမန်မ နင
ို ်ငအ
ှံ တွင််းသိုေ့

လိုပ်ငန််းမ ်း
ထသ
ို ရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ ၌ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း က

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ပှံိုမှန်ဆက်လက်ဝင်ရရ က်လ ရရ်း

အတွက် စန်ရ ေါ်မှုမ ်းရှရသ လ
် ည််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု မ ်း

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်- MIC အရနမဖင်

ဆက်လက်ဝင်ရရ က်ရရ်း

တိုင််းရေသကက်းနှင် မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မတ

သွ ်းကကရန်

မ ်းကို ဖွွဲ့စည််းထ ်းပပ်းမဖစ်ရကက င််း၊ ဖွွဲ့စည််းထ ်းပပ်း

အရကက င််း အမ ြှု်းမ ြှု်းရကက င် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံ သူမ ်းမှ

မဖစ်သည် ရက ်မတမ ်းအရနမဖင် မမတ၏
ိုေ့ သက်ဆိုင်

၎င််းတ၏
ိုေ့
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််းမ ်း ကိုမပန်လည်

ရ တင
ို ််းရေသကက်း/ မပည်နယ်မ ်းအတွင်း် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ရိုပ်သမ််းထွက် ွ သွ ်းမှုမ ်း

လိုပ်ငန််းမ ်း

ကစစသည် တစ်ကမဘ လှံို်း၌ မဖစ်ရပေါ်လ က်ရှရ

လိုပ်ရဆ င်သည်အ ေါ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

လအ
ို ပ်ရကက င််း၊

ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွက်
အ ြှုွဲ့နိုငင
် ှံမ ်းတွင်

ရှရကက င််း၊

နိုငင
် ှံ

လိုပ်ငန််းမ ်း ပိုမိုမမန်ဆန် သွက်လက်စွ ရဆ င်ရွက်

အသ်းသ်းအရနမဖင်

နိုင်ရရ်း ဦ်းစ ်းရပ်း ရဆ င်ရက
ွ ်ရမှ

လိုပ်ငန််းမ ်း မပန်လည်ထက
ွ ် ွ မှုမရှရစရရ်း နည််းလမ််း

မဖစ်ပေါရကက င််း၊

မမတန
ိုေ့ ိုင်ငှံရှ

အဆိုပေါ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ဆက်လက်၍ တင
ို ််းရေသ ကက်းအတွင််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မ ြှု်းစှံိုမဖင်

မ ်း ပိုမိုဝင်ရရ က်လ ရစရရ်းအတွက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ထရ
ိုေ့ ကက င် မမတန
ိုေ့ ိုငင
် ှံ၌လည််းရဆ င်ရွကပ် ပ်း ရင််းနှ်း

လိုပ်ငန််းမ ်း မမငတ
် င်နင
ို ်ရရ်းအတွက်လည််း ကကြှု်းပမ််း

မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း ပိုမိုအဆင်ရမပရ

ရဆ င် ရွက်သွ ်း ကကရမှ မဖစ်ရကက င််း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရွက်နိုငရ
် ရ်းအတွက်

လိုပ်ငန််းမ ်းနှင် ပတ်သက်၍ တိုင််းရေသကက်းအတွင််း

ရွက်ရပ်းကကရန်လရ
ို ကက င််း ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်မှ
ရသ

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်

အ ်းလှံို်းဝိုင််းဝန််းကကြှု်းပမ််းရဆ င်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက ဆက်လက်ရမပ ကက ်း

ွငမ် ပြှုရပ်းထ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပင
် န််းမ ်းနှင် တင
ို ််းရေသကက်း

ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွက်လ က်ရှရကက င််း၊

ရ တွင်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

ပတ်သက်၍
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တိုင််းရေသကက်း/ မပည်နယ်မ ်း လိုကန
် ာရဆ င်ရွက်

တိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက မ
် တမ ်းမှ ကကပ်မတ်

ရမည် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို MIC က စှံမပြှုလိုပ်ထှံို်း လိုပ်

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းကကရမှ မဖစ်ရကက င််း၊ MIC နှင် ရင််းနှ်း

နည််းမ ်း ( Standard Operation Procedure- SOP)

မမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုငင
် ှံမ

်း စ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န

ထိုတ်မပန်၍ မပြှုစိုရပ်းပထ
ိုေ့
်းရကက င််း၊ ယင််း SOP ကို

(MIFER)မှလည််း

သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်းဌ နမ ်းနှင်

လက်ရတွွဲ့နင
ှ ် ပိုမိုကိုက်ညမှုရရစရန်
ှ
မပန်လည် မပင်

ရပေါင််းစပ်၍ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််းမ ်းတွင် လိုပ်ငန််း

ဆင်၍ ထိုတ်မပန်ရပ်းမည် မဖစ်ရကက င််း၊ သက် ဆိုင် ရ

အဆငရ
် လ

တိုင််းရေသကက်း/

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မတ

ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို မပန်လည် သှံို်း

မ ်းမှ ယင််း SOP အတင
ို ််း လိုကန
် ာရဆ င်ရက
ွ ်၍

သပ်ပပ်း မပင်ဆင်ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှရကက င််း၊ထရ
ိုေ့ ကက င်

လိုပ်ငန််းမ ်းကို အရက င်အထည်ရဖ ရ
် ပ်းကကရန် မဖစ်

တိုင််းရေသကက်းအတွင််း

ရကက င််း၊

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကိုလည််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလပ
ို ်ငန််းမ ်းနှင်ပတ်သက်၍

ရန်နင
ှ ် ပိုမိုလွယ်ကရ
ူ

ရမွွဲ့စွ

ရဆ င်

က င်သှံို်းရဆ င်ရွကရ
် နရသ
မပန်လည်သှံို်းသပ်၍

ယ ို

တိုင််းရေသကက်း/ မပည်နယ်မ ်းရှ ဌ နမ ်း ၊ ပိုဂဂလက

ထက် ပိုမိုရက င််းမွန်ရအ င် ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းနိုင်ရန်

အသင််းအဖွွဲ့မ ်းနှင်လည််း န်းကပ်စွ

လိုအပ်ရကက င််းမဖင် အမှ စက ်း ရမပ ကက ်းပေါသည်။

ရွကသ
် ွ ်းကကရန်

လိုရကက င််း၊

ပူ်းရပေါင််းရဆ င်

သက်ဆိုင်ရ

တင
ို ််း

ထရ
ိုေ့ နာက်

မနတရလ်းတင
ို ််းရေသကက်း

ရင််းနှ်း

ရေသကက်း/ မပည်နယ်အတွင််းရှ တည်ရပပ
ှ ်း စက်မှုဇိုန်

မမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ ဥကကဋ္ဌ၊ မနတရလ်းတင
ို ််းရေသကက်း စမှံ

မ ်း

အိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စဥကကဌ ဦ်းရမ င်ကက
ို
ရင််းနှ်း

ပိုမိုဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရစရရ်းနှင်

နိုင်ငရ
ှံ တ ်

စမှံ

အိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ၏လမ််းညန် က်နင
ှ ်အည လိုအပ်
ပေါက စက်မှုဇိုန်အသစ်မ ်း ထပ်မှံတည်ရထ င် သွ ်းနိုင်

မမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ
ပေါသည်။

ကစစရပ်မ ်းအ ်း ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း
ဆက်လက်၍ မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း

ရရ်းစဉ််းစ ်းရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းရန်လိုအပ်ရကက င််း၊ စက်မှု

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတအတွင််းရရ်းမှြူ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

ဇိုန်အသစ်မ ်း

မှုနှင်ကမ
ို ပဏမ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ မနတရလ်းတိုင််း

တည်ရထ င်နိုငရ
် ရ်းအတွက် မမန်မ

နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ရက မ
် ရှင်အရနမဖင် လအ
ို ပ်သည်

ရေသကက်းဦ်းစ်းမှြူ်း၊

မ ်းကို

မင််းရဇ ဦ
် ်းက လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကမ
် ှု အရမ အရနမ ်း

ကူညရဆ င်ရွကရ
် ပ်းသွ ်းမှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းကို
ရပ်းသည်

မဖစ်ရကက င််း၊

ွင်မပြှုမနေ့်၊ အတည်မပြှုမန်ေ့ ထိုတ်

အပိုင််းတွင်

မမန်မ နိုင်ငှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ဥပရေပေါ မပဋ္ဌ န််း က်နင
ှ ်အည သတ်မှတ်ရက်အတွင််း
ပပ်းရမမ က်ရအ င် ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန် လိုအပ်ရကက င််း၊

ကို

ရှင််းလင််းက

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း
တိုင််းရေသကက်း

ရေေါကတ
်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတဝင်မ ်းကလည််း လိုအပ်သည်မ ်း ရဆွ်းရနွ်း
ကကပေါသည်။
အစည််းအရဝ်းသိုေ့

မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ွင်မပြှုမန်ေ့ ရရှပပ်း ရနာက်ပင
ို ််းတွင်လည််း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှု

သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်း

နှင် ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှု ဦ်းစ်းဌ နမှ တ ဝန်ရှသူ

ပေါမစ်မ ်း၊

ဌ နအသ်းသ်း၏

လိုင်စင်မ ်း၊

ွင်မပြှုမနေ့်မ ်း ရယူရ တွင် ဌ နအသ်းသ်းမှ

မမန်ဆန်သွက်လက်စ

ထိုတ်ရပ်းနင
ို ်ရရ်းအတွက်

မ ်း တက်ရရ က် ကကပေါသည်။
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ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုအခက်အခဲမ ှာားကို မခြရင်ားမ

ှာင်ရက
ွ မ
် ပားရန် သက်

ညနင
ှု ်ားအစည်ားအမဝားကို ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား ဦားမ
ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍတွင်ကကှံြှုရတွွဲ့ရနရသည်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ
နိုင်ရန်အတွက်

အ က်အ မ ်းကို ရမဖရှင််းရပ်း

ိုင်ရှာ အစိုားရဌှာနမ ှာားနင့််

ှာင်က င်ားပ

အလိုက် ရဆ င်ရွကပ် ပ်းစ်းမှုမ ်းကို မပန်လည် တင်မပ
သွ ်းကကရန် မှ ကက ်း သည်။

အစို်းရဌ နဆိုင်ရ မ ်းနှင်

ညနင
ှု ််း

အစည််းအရဝ်းကို ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်း

လ ကကသူမ ်းက စက်ရှံိုအလိုပ်ရှံိုမ ်းမှ ဝန်ထမ််းမ ်း၏

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း

သယ်ယူပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း ကစစရပ်မ ်း၊ လိုပ်သ ်းမ ်း လှံိုခ ြှုှံ

ဦ်းရဆ င်၍ ဧပပလ ၁၂ ရက် မွန််းလွပိုင််းတွင် ရင််းနှ်း

စတ် စွ လိုပ်ငန််း ွင်သိုေ့ မပန်လည်ဝင်ရရ က် ရရ်းနှင်

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်

စက်ရှံိုမ ်း လှံိုခ ြှုှံ စွ လည်ပတ်နင
ို ရ
် ရ်းကစစမ ်း၊ ဘဏ္ဍ

ဆက်သွယရ
် ရ်း

ဝန်ကက်းဌ န

နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်း

ဝန်ကက်း

ဌ န၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါသည်။

ထရ
ိုေ့ နာက်

ရရ်းဆိုင်ရ နှင်

အစည််းအရဝ်းသိုေ့

အလိုပ်သမ ်းရရ်းရ

တက်ရရ က်

ကစစရပ်မ ်း

အရပေါ်ရဆွ်းရနွ်းကကပပ်း ဌ နအလိုကရ
် ဆ င်ရက
ွ ်ထ ်းရှ
မှုမ ်းကို ရှင််းလင််းတင်မပကကရ

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း

နှင် ေိုတယဝန်ကက်းတက
ိုေ့ ဌ နအလိုက် ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််း
ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း ပေါသည်။

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက ကမဘ နိုငင
် ှံမ ်း၏ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ လွန် ရသ နှစ် က ၄၂ % ထ
က ဆင််း ပပ်း ယ ို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တွင် ၅-၁၀ % က ဆင််း
မည်ဟို

နေ့်မှန််းထ ်း ပေါရကက င််း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်း

အတွက် လိုပင
် န််းမ ်း ရဆ င်ရွကရ
် တွင် အတ ်း
အဆ်းနှင် စန်ရ ေါ်မှုမဖစ်ရစသည် ကစစရပ်မ ်းကို ဥပရေ
နှင်အည ရမဖရှင််း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု မမင်တင်ရရ်း ရဆ င်ရွကရ
် တွင် လက်ရှ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း၏ လိုအပ် က်မ ်းကို မဖညဆ
် ည််း
ပှံပို်းရပ်းမ င််းသည်

အဓကအ န််းကဏ္ဍမှ

ပေါဝင်ပေါ

ရကက င််း၊ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းကတင်မပလ သညအ
်
က်
အ မ ်းကို အစည််းအရဝ်းတွင် ညနင
ှု ််းရမဖရှင််း ရဆ င်
ရွက်ရပ်းသွ ်းကကရန် မဖစ်ပေါရကက င််းနှင် မမတိုေ့ ဌ န

အစည််းအရဝ်းသိုေ့

မပည်ထရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

စမှံကန််း၊ ဘဏ္ဍ ရရ်းနှင် စက်မှုဝန်ကက်းဌ န၊ မပန်ကက ်း
ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ အလိုပ်သမ ်း၊ လူဝင်မှုကက်းကကပ် ရရ်း
နှ င်

မပည် သူ့ူ အ င် အ ်းဝန် ကက်းဌ န၊

ရရှွဲ့ရန ြှုပရ
် ှံို်းနှင်

မမန်မ နင
ို င
် ှံရတ ်

မပည်ရထ င်စို
ဗဟိုဘဏ်တမ
ိုေ့ ှ

အဆင်မမင်အရ ရှကက်းမ ်းနှင် ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်း၊ ဧရ
ဝတတိုင််းရေသကက်း၊ ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်းတမ
ိုေ့ ှ တင
ို ််း
ရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စဝင်မ ်း တက်
ရရ က် ကကသည်။
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မွနခ် ပည်နယ် ရင်ားနီားခမျုပ်နံမှုမကှာ်မတီ ဥကကဋ္ဌနင့်် အြွွံ့ဲ ဝင်မ ှာားအှာား ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

တို်းတက်ရရ်း၊

ံို

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်း၊

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န မပည်ရထ င် စိုဝန် ကက်း၊ မမန်မ နိုငင
် ှံ

မပန်လည်မပညပ် ဖြှု်းပမ စွမ််းအင်ထတ
ို ်လိုပ်မှု ကဏ္ဍတွင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင် ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု တို်းမမငရ
် ရ်းနှင် အရသ်းစ ်းနှင် အလတ်

သည် မွန်မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌနှင်

စ ်းစ်းပွ ်းရရ်းလို ပ်င န််းမ ်း

အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ မွန်မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ

ရလေ်ရက င််းမ ်း ရရှမည် လိုပ်ငန််းမ ်းကို ဦ်းစ ်းရပ်း

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို ဧပပလ ၂၈ ရက် မွန််းလွပိုင််းတွင်

လိုပ်ရဆ င်ရမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊ နိုင်ငှံသ ်းကိုန်ထိုတ်

ရမ ်လပမြှုင်ပမြှုွဲ့ရှ

လိုပ်ငန််းမ ်း၊ ဝန်ရဆ င်မှုလပ
ို ်ငန််းမ ်း လွယ်ကရ
ူ

မပည်နယ်စ မှံ အိုပ် ြှု ပ်ရရ်းရက င် စ

ရှံို်း၊ ရအ င် ဆန််း န််းမ၌ ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် ရ်းဌ နမ ်းက

ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ ၌ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း မ ်း
ွင်မပြှုရဆ င်ရက
ွ ်ရ တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊ နည််း
ဥပရေ၊

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်

လိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကူလ င်မမန်စွ
ရရ်းသည်

အရရ်းကက်းရကက င််း၊

ဝိုင််းဝန််းကူည

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန် မဖစ်ရကက င််း မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း
က ရမပ ကက ်းပေါသည်။

အညမဖစ်ရစရရ်း၊

ထရ
ိုေ့ နာက်တက်ရရ က်လ ကကသည် မပည်နယ်

ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းနင
ို ်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုရက ်မတဝင်မ ်းက ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဆင
ို ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ရ ကစစရပ်မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ သလိုသည်မ ်းကို ရမ်း

ပတ်သက်သည် တင်မပရလ က်ထ ်းမှုမ ်းကို ဥပရေ

မမန််း ရ

မပဋ္ဌ န််း က် ပေါ

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ရအ င်

အ န် တို တို အတွင််း

သတ် မှတ်က လအတွ င်း်

စစစ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းရန်လိုရကက င််း၊

ပပ်းမပတ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက မပန်လည်ရင
ှ ််းလင််း

နင
ို ်ငှံ

အဆိုပေါ ရတွွဲ့ဆှံိုပွအ မ််းအနာ်းသိုေ့ မွန်မပည်နယ်

ရတ ် စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ၏ ရရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ် ၅

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စဝင်မ ်း၊ မပည်နယ် ဥပရေ ြှုပ်၊

ရပ်နှင် ဦ်းတည် က် ၉ ရပ်ကို အရမ

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှမ
ှံ ရ
ှု က မ
် တ အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ ရင််းနှ်း

ှံက

ရင််းနှ်း

မမြှုပန
် ှှံမှုမူဝေါေ အမမန် မှတ် အရက င်အထည်ရဖ ် နိုင်

မမြှုပ်နှှံမှုနှင် နိုင်ငှံမ

ရအ င်ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းရမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊ မပည်နယ်

တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း တက်ရရ က် ကကပေါသည်။

အတွင််းရှ

စိုကပ
် ြှု်းရမွ်းမမြူရရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်းတွင်

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ နမှ
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ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား၏ ကရင်ခပည်နယ်ခရီားစဉ်အတွင်ား ခပည်နယ်ရင်ားနီားခမျုပ်နံမမ
ှု ကှာ်မတီ ဥကကဋ္ဌ၊
အြွွံ့ဲ ဝင်မ ှာားနင့်် မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

ံိုမ

ွားမနွား

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရဖ ် လ က်ရှပေါရကက င််း၊ မပည်နယ်အတွင််းရှ စိုကပ
် ြှု်း

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/ မမန်မ နိုင် ငှံ

ရမွ်းမမြူရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု တို်းတက်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်း

ရရ်း၊ မပန်လည် မပညပ် ဖြှု်းပမစွမ််းအင် ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍ

သည် ကရင်မပည်နယ် စမှံအပ
ို ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌ

တွင်

နှင် အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

အလတ်စ ်း

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို ဧပပလ ၂၉ ရက် နှံနက်ပိုင််းတွင် ကရင်

အတွင််း ရလေ်ရက င််းမ ်း ရရှမည် လိုပ်ငန််းမ ်းကို

မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း ရက င်စရှံို်း၊ အစည််းအရဝ်း

ဦ်းစ ်းရပ်း လိုပ်ရဆ င်ရမည် မဖစ်ပေါရကက င််း၊ ရင််းနှ်း

န််းမ၌ ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုတို်းမမငရ
် ရ်းနှင်
စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း၊

အရသ်းစ ်းနှင်
အ န်တိုတို

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် ပတ်သက်သည် တင်မပရလ က်ထ ်းမှုမ ်း
ကို ဥပရေ မပဋ္ဌ န််း က်ပေါ သတ်မှတက
်
လ အတွင််း
ပပ်းမပတ်ရအ င် စစစ် ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန်လိုရကက င််း၊
နင
ို ်ငှံသ ်း ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန််းမ ်း၊ ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််း
မ ်း လွယ်ကူရ

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်ရရ်းနှင် ရင််းနှ်း

မမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းအတွက်

အရထ က်အကူမပြှုရစမည်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်တစ်ရပ်

မဖစ်ရပေါ်လ ရစရရ်း

ဌ နမ ်းက ဝိုင််းဝန််းကူည ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန် မဖစ်
ရကက င််း ရမပ ကက ်းပေါသည်။
ထိုသိုေ့ ရတွွဲ့ဆှံိုရ ၌ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက
မပည်နယ်အတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကူ
လ င်မမန်အဆင်ရမပ ရ

ရမွွဲ့ရစရရ်းနှင် မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််း
မ ်းနှင်အည

မဖစ်ရစရရ်းသည်

အရရ်းကက်းရကက င််း၊

မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက မ
် တက ွင်မပြှုထ ်း သည်
လိုပ်ငန််းမ ်းအမပင်

မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ွငမ် ပြှုပပ်း လိုပင
် န််းမ ်းကိုလည််း ဥပရေ၊

ရတွွဲ့ဆှံိုစဉ် တက်ရရ က်လ ကကသည် စ်းပွ ်း

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင် အညမဖစ်ရစရရ်း ကကပ်မတ်

ရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းက စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ရဆ င်ရက
ွ ်

ရဆ င်ရွက်

နိုငင
် ှံရတ ်စမှံ

ရနမှုအရမ အရနမ ်းနှင် လက်ရှရင်ဆင
ို ်ကကှံြှု ရတွွဲ့ရနရ

အိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စ၏ ရရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ် ၅ ရပ်နှင်

သည် လို ပ်င န််းအ က် အ မ ်းကို ရဆွ်းရနွ်းတင် မပ

ရက ်မရှင်က

သွ ်းရန်မဖစ်ရကက င််း၊

ဦ်းတည် က် ၉ ရပ်ကို အရမ
မူဝေါေကို လိုကရ
် လ ညရထွ

ှံက

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မှတ်အရက င်အထည်

ကကရ

မပည် ရထ င် စို ဝန် ကက်းက သက်ဆိုင်ရ ဌ န

မ ်းနှင် ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််း ရဆ င်ရက
ွ ရ
် ပ်း ပေါသည်။
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ရင်ားနီားခမျုပ်နံမန
ှု င့််သက်

ိုင်သည့်် စီားပွှာားမရား

ိုင်ရှာ လိုင်စင်၊ ပါမစ်၊ မထှာက်ခံခ က်မ ှာား

ခပန်လည်သံိုားသပ်ခခင်ား အစည်ားအမဝားက င်ားပ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရဆ င်ရွကရ
် တွင် စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်း ယ င်က

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း၏ ဦ်းရဆ င်မှု

ထက် ပိုမိုလွယ်ကူလ င်မမန်သွက်လက်စွ မဖင် ရဆ င်

မဖင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်သက်ဆိုင်သည် စ်းပွ ်းရရ်းဆိုင်

ရွက်နင
ို ရ
် ရ်းအတွက်

ရ

ရဆ င်ရက
ွ ်ကကရန် ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

လိုင်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ က်မ ်း မပန်လည်

တထွင်ကကှံဆမှုမဖင်

ပူ်းရပေါင််း

သှံို်းသပ်မ င််း အစည််းအရဝ်းကို ရှံို်းအမှတ် (၁)၊ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှမ
ှံ ှုနှင် နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်းတွင် ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ ၃

ရက်ရနေ့တွင် Video Conferencing မဖင် က င််းပ
မပြှုလိုပ် ပေါသည်။
အစည််းအရဝ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် နိုင်ငှံမ
စ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊
ဝန်ကက်းက

မမန်မ နင
ို ်ငှံ

်း

မပည်ရထ င်စို

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင်၏

ွင်မပြှုမနေ့်၊ အတည်မပြှုမနေ့်မ ်း ရရှပပ်းရနာက်ပင
ို ််း သက်
ဆိုင်ရ ဝန်ကက်းဌ နမ ်း/ အဖွွဲ့အစည််းမ ်း၏ စ်းပွ ်းရရ်း
နှင် သက်ဆိုင်သည် လိုင်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ က်
မ ်းကို ဆက်လက်ရလ က်ထ ်း ရယူရ တွင် အ ြှုွဲ့
လိုင်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ က်မ ်း အတွက် အ က်အ
မ ်းနှင် ကကနေ့က် က မှုမ ်း ကကှံြှုရတွွဲ့ရနရရကက င််း၊ သပ
ိုေ့ ေါ၍
သက်ဆိုင်ရ

လိုင်စင်၊

ပေါမစ်၊

ရထ က် ှံ က်မ ်း

ထိုတ်ရပ်းမှုအရပေါ် မပန်လည် သှံို်းသပ်၍ ရမဖရလ မှုမ ်း
ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းရန် လိုအပ်လ က်ရှပေါရကက င််း၊ ထိုသိုေ့
မပန်လည် သှံို်းသပ်ရန်အတွက် နိုင်ငှံရတ စ
် မှံ အိုပ် ြှုပ်
ရရ်း ရက င်စသိုေ့ တင်မပ ရ “ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််း
မ ်းနှင် သက်ဆိုင်သည် လိုင်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ
က်မ ်း မပန်လည်သှံို်းသပ်ရရ်းအဖွွဲ့”ကို ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
နှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ေိုတယ

ဝန်ကက်း ဦ်းရဆ င်၍ သက်ဆိုင်ရ

ဝန်ကက်းဌ နမ ်းမှ

အဆင်မမငအ
် ရ ရှမ ်းမဖင် ဖွွဲ့စည််းတ ဝန် ရပ်းအပ်
ပေါရကက င််း၊ သက်ဆိုင်ရ ဌ နမ ်းအရနမဖင် နိုငင
် ှံစ်းပွ ်း
ရရ်းကို လ င်လ င်မမန်မမန်ဦ်းရမ လ ရစရန် ကကြှု်းပမ််း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းမှ ဆက်လက်ရမပ ကက ်း
ရ တွင် ယရနေ့အ န်အ ေါ အရမ အရနအရ စ်းပွ ်းရရ်း
ကဏ္ဍတစ်ရပ်လှံို်း

မမန်မမန်ဆန်ဆန်နှင်

လည်ပတ်

လိုပ်ရဆ င်နိုင်ရန် အရရ်းတကက်း လိုအပ် ရန န်မဖစ်၍
ဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ်းအရ မမဖစ်မရန ရယူရဆ င်
ရွက်ရမည် ကစစရပ်မ ်းမှအပ ရမဖရလ ရဆ င်ရွက်
ရပ်းနင
ို ်မည် ကစစရပ်မ ်းကို လည််းရက င််း စတိုတထ
စက်မှုမပြှုမပင်ရမပ င််းလရရ်းကို တစ်ကမဘ လှံို်းက အရှန်
အဟိုန်နင
ှ ်

ရဆ င်ရွကရ
် န န်မဖစ်၍

လူကိုယတ
် ိုင်

စ ရွက်စ တမ််း အရထ က်အထ ်းမ ်းစွ မဖင် ရဆ င်
ရွက်ရနရသည် ကစစရပ်မ ်းအ ်း Online စနစ်မဖင်
ရမပ င််းလက င်သှံို်းနိုင်ရရ်းအတွက် လည််းရက င််း၊ One
Stop Service မဖငရ
် ဆ င်ရက
ွ ်ရန် စှံလိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််း
(SOP) ရရ်းဆွရဆ င်ရက
ွ ်ရန် ကစစမ ်းအတွက် နည််း
ပည အကူအည

အရထ က်အပှံ

လိုအပ် က်မ ်း

အတွက်လည််း တင်မပရန် ရဆွ်းရနွ်းမှ ကက ်း ပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုင်ငှံမ

်း စ်းပွ ်း

ဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ေိုတယဝန်ကက်းက အဖွွဲ့၏
လိုပ်ငန််းနှင်

စပ်လ ဉ််း၍

ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်းရ တွင်
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ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်သက်ဆိုင်သည် မပည်ရထ င်စအ
ို ဆင်

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

ဝန်ကက်းဌ နနှင် မပည်ရထ င်စအ
ို ဆင် အဖွွဲ့အစည််း ၁၆ ို

ပေါမစ်နှင် ရထ က် ှံ က်မ ်း

က

ရလ

ွင်မပြှုရပ်းလ က်ရှသည် လိုင်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ

က် စိုစရ
ို ပေါင််း ၂၇၃ မ ြှု်းရှပပ်း မမန်မ

နင
ို ်ငှံရင််းနှ်း

ရထ က် ှံ က် အရရအတွက်မှ

လိုင်စင်၊

ပေါမစ်၊

၁၅၁ မ ြှု်းရှသည်ကို

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရနမှု

လိုငစ
် င်၊

စစစ်ရပ်းရနမှုနင
ှ ်ရမဖ
အရမ အရနမ ်းကို

ရှင််းလင််း ရဆွ်းရနွ်းတင်မပ ကကပေါသည်။

မမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှငက
်
ွငမ် ပြှုရပ်းသည် လိုပ်ငန််းမ ်းနှင်
တိုကရ
် ိုကဆ
် က်စပ်လ က်ရှသည်

ပတ်သက်သည်

ဆက်လက်၍ “ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု လိုပ်ငန််းမ ်း
နှင် သက်ဆင
ို ်သည် လင
ို ်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ က်
မ ်း

မပန်လည်သှံို်းသပ်ရရ်းအဖွွဲ့”၏

အတွင််းရရ်းမှြူ်း၊

ပဏ မ စစစ်ရတွွဲ့ရှပေါရကက င််း၊ အဆိုပေါ လိုင်စင်၊ပေါမစ်၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှု ဦ်းစ်းဌ နမှ

ရထ က် ှံ က်မ ်းအနက် လူကိုယတ
် ိုင် လ ရရ က်

ေို တ ယည န် ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် က

ရလ က်ထ ်းရယူရသည် လင
ို ်စင်၊ ပေါမစ်၊ ရထ က် ှံ

အရသ်းစတ် ဆက်လက်ရဆ င်ရွကမ
် ည် အစအစဉ်

က် ၁၃၄

မ ြှု်း

လိုင်စင်၊ ပေါမစ်၊

ရှရနသည်ကို

ရထ က် ှံ က်မ ်း

ရတွွဲ့ရပေါရကက င််း၊

အဖွွဲ့အရနမဖင်

မ ်းကို တင်မပ ပေါသည်။

ထိုတရ
် ပ်းသည်

အစည််းအရဝ်းသိုေ့ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် သက်ဆိုင်

အဖွွဲ့အစည််းမ ်းမှ တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းနှင် ညနင
ှု ််း အစည််း

သည် ဝန်ကက်းဌ နမ ်းမှ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်မ ်းနှင်

အရဝ်းမ ်း ဆက်လက်က င််းပ ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းမည်

“ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်သက်ဆင
ို သ
် ည်

မဖစ်၍ ပူ်းရပေါင််းပေါဝင်ကကရန် ရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။

ရထ က် ှံ က်မ ်းမပန်လည်သှံို်းသပ်ရရ်းအဖွွဲ့”အဖွွဲ့ဝင်

လိုင်စင်၊

ပေါမစ်၊

ထရ
ိုေ့ နာက် တက်ရရ က်လ ကကသည် ဝန်ကက်း

မ ်း စိုစိုရပေါင််း (၅၀) ဦ်း န်ေ့ တက်ရရ က် ပပ်း အစည််း

ဌ နမ ်းနှင် အဖွွဲ့အစည််းမ ်းမှ ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်းက

အရဝ်းကို မွန််းလွ ၁၅:၃၀ နာရတွင် ရိုပ်သမ််း ပေါသည်။
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COVID-19 မရှာဂါ ကှာကွယ်၊ ထန်ားခ ျုပ်၊ ကိုသမရား

ိုင်ရှာ မ

ားနင့််မ

ားပစစည်ားဝယ်ယူမရား မကှာ်မတီ၏

ပထမအကကမ်ညနှုင်ားအစည်ားအမဝား (၁/၂၀၂၁) က င်ားပ
COVID-19 ရရ ဂေါက ကွယ်၊ ထန််း ြှုပ်၊ ကိုသ

ဌ နမ ်းနှင် ညနင
ှု ််းရဆွ်းရနွ်းလ က်ရှပေါရကက င််း၊ လက်ရှ

ရရ်းဆိုင်ရ ရဆ်းနှငရ
် ဆ်းပစစည််း ဝယ်ယရ
ူ ရ်း ရက ်မတ

အရမ အရနတွင် အနဒယ၊ ဘဂြလ ်းရေရှ်နင
ှ ် ထင
ို ််းနင
ို င
် ှံ

၏ ပထမအကကမ် ညနင
ှု ််းအစည််းအရဝ်း (၁/၂၀၂၁) ကို

တအ
ိုေ့ မပင် ကမဘ နင
ို င
် ှံအ ြှုွဲ့၌ COVID-19 တတယလင
ှု ််း

ရမလ ၅ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် က င််းပရ ရက ်မတ

၏ ကူ်းစက်ပ ှံွဲ့နှှံေ့မှုနှင် ထ က
ို ်ဆှံို်းရှံှု်းမှုမ ်း မဖစ်ရပေါ်ရန

ဥကကဋ္ဌ၊

ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်းနှင်

ပေါသမဖင် ယင််းအရမ အရနတအ
ိုေ့ ရပေါ် ရလလ သှံို်းသပ်

တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း

၍ ကကြှုတင်မပင်ဆင်မှုမ ်းကို ရဆ င်ရက
ွ ်ရန် လိုအပ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း

ရက ်မတဝင်

ေိုတယဝန်ကက်းမ ်း၊

တက်ရရ က်ကကပေါသည်။

ပေါရကက င််း၊

က န််းမ ရရ်းနှင်အ ်းကစ ်းဝန်ကက်း ဌ န

အရနမဖင်

COVID-19

ကူ်းစက်ရရ ဂေါ

ထန််း ြှုပ်၊

ကိုသရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းအတွက်

က ကွယ်၊
ရဆ်းနှင်

ရဆ်းပစစည််း ကရယ အပေါအဝင် လိုအပ် က်မ ်းကို

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

အမှ စက ်းရမပ

ကက ်းရ တွင် COVID-19 ကူ်းစက်ရရ ဂေါ က ကွယ်
ထန််း ြှုပ်ထ ်းနိုင်မှု အရမ အရန ပိုမရ
ို က င််းမွန်လ
သည်ကို ရတွွဲ့ရသမဖင် မဖစ်ရပေါ်လ သည် အရမ အရန
နှင်အည

ရက ်မတအရနမဖင်

လိုပ်နည််းလိုပ်ဟန်

မပင်ဆင်ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းရန်လိုပေါရကက င််း၊

မပည်တင
ွ ််း

၌ COVID-19 ၏ သက်ရရ က်မှုအရပေါ် မပန်လည်
တိုန်မေ့ ပန်နင
ို ်ရန်အတွက် ရရ်းဆွထ ်းရသ

COVID-19

စ်းပွ ်းရရ်းထ ိုက်မှု သက်သ ရစရရ်းစမှံ က် (CERP)
အရ စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းအတွက်သ မက အမ
ရသ

်း

ဘဏ္ဍ ရရ်း ရမဖရလ ရပ်းမှုမ ်း၊ စ်းပွ ်းရရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်း ဆက်လက်လည်ပတ်နင
ို ်ရရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်
မ ်း၊ က န််းမ ရရ်းကဏ္ဍ အဆင်မမင်တင်မှုလိုပ်ငန််းမ ်း
ကိုပေါရဆ င်ရွက် ပေါရကက င််း၊ ယ ိုအ ေါ

မမန်မ နိုငင
် ှံ

စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်ဦ်းရမ ရစရရ်းစမှံ က် (Myanmar
Economic Recovery Plan-MERP) ကို ရရ်းဆွ၍
ဆက်လက် ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းရန် သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်း

မမတိုေ့ ရက ်မတ၏ လိုပ်ငန််းတ ဝန်မ ်းနှင် အည
အ န်မပူ်းရပေါင််း
ရကက င််း၊

ပှံပို်းရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းမည်

က ကွယ်ရရ်း၊

လိုပ်ငန််းမ ်း

ကိုသရရ်းနှင်

အရှန်မပ က်

မဖစ်ပေါ

ပည ရပ်း

ဆက်လက်လိုပ်ရဆ င်

သွ ်းရန်အရရ်းကက်းသမဖင် နှစန
် ိုင်ငှံပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွက်
ရန်၊ နိုင်ငတ
ှံ က မတ်ဖက်အဖွွဲ့အစည််းမ ်းနှင်

တ်

ဆက် ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကရ
် န်ကစစမ ်းအတွက် လည််း
ဝန်ကက်းဌ နအရနမဖင်

တို်းမမင်လိုပ်ရဆ င်သွ ်းမည်

မဖစ်ပေါရကက င််းရမပ ကက ်း ပပ်းရက ်မတအဖွွဲ့ဝင်မ ်းက
ရဆွ်းရနွ်းအကကှံမပြှုတင်မပကကသည်။

42
ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့်် နိုငင
် ံခခှာားစီားပွှာား

က်သွယ်မရားဝန်ကကီားဌှာန ဒိုတယဝန်ကကီား ဦားသန်ားမအှာင်မက ှာ်နင့််

စီားပွှာားမရားလိုပ်ငန်ားရင်မ ှာား မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်

နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ံိုမ

ွားမနွား

ပှံ ပို်း ရဆ င် ရွ က်

ရပ်းရစလို သ ည်

က စစ ရ ပ် မ ်းကို

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န ေိုတယဝန်ကက်း ဦ်းသန််းရအ င်ရက ်

တင်မပ ကကရ

သည် ရန်ကိုန်တိုင််းရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်မှုရက င်စ

မ ်းနှင် ရပေါင််းစပ်ညနှုင််းရဆွ်းရနွ်းရပ်း ပေါသည်။

အဖွွဲ့ဝင်(၃)

ဦ်းရအ င်သန််းဦ်းနှင်အတူ

တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း လိုက်ပေါလ က် ၂၀၂၁

ေိုတယဝန်ကက်းက သက်ဆိုင်ရ ဌ န

ဌ နဆိုင်ရ
ိုနစ
ှ ် ရမလ ၈

ရက်ရနေ့မနက်ပိုင််းတွင် ရန်ကန
ို ်တိုင််းရေသကက်း အတွင််း
ရရမပည်သ နှင် လင
ှု ်သ ယ ပမြှုွဲ့နယ်မ ်းရှ မ်းရလ င်
ကျွမ်း် သည် စက်ရှံိုမ ်းမှ တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းနှင် ရတွွဲ့ဆှံို
ပေါသည်။

ဆက်လက်၍ ေိုတယဝန်ကက်းသည် ရန်ကိုန်
တိုင််းရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်မှုရက င်စ အဖွွဲ့ဝင်(၃)နှင်
အတူ ယင််းရနေ့ ရနေ့လယ်ပင
ို ််း၌ အမှတ်(၁) သစစ လမ််း၊
ရန်ကင််းပမြှုွဲ့နယ်ရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်

ကိုမပဏမ ်း

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ဆက်စပ်
ရရှ်းဦ်းစွ

ေိုတယဝန်ကက်းက စက်ရှံိုမ ်း မပန်

လ က်ရှရသ

သယ်ယူပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း

လည် လည်ပတ်ရရ်းအတွက် စက်ပစစည််းကရယ မ ်း

လ င်မမန်ရ

တင်သင
ွ ််းရရ်း၊ အ မ ှံထ ်းရှရသ

အ ဏ ပင
ို ်နှင်

စက်ရှံမ
ို ်း အ မ ှံ

ရမွွဲ့ရစရရ်းအတွက်

လိုပ်ငန််းမ ်း
မမန်မ ဆပ်ကမ််း

မမန်မ ကိုန်သွယရ
် ရရကက င််းဆိုင်ရ

ရလ ရ
် ကက်းရရှရရ်း၊ အလိုပသ
် မ ်းမ ်း လူမှုဖူလှံိုရရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းအသင််းမှ တ ဝန်ရှသူ

ှံစ ်း ွင်မ ်းရရှရရ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းနှင် ပည ရှင်

မ ်းနှင် ရတွွဲ့ဆရ
ှံို ဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။ အဆိုပေါ ရတွွဲ့ဆှံိုမှု

ရရှရရ်းကစစရပ်မ ်း အပေါအဝင်

တွင် ကွနတ
် န်နာငှ ်းရမ််းစရတ် မမငတ
် က်ရနမ င််း ကစစ

မမန်မ နင
ို င
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊ နည််းဥပရေမ ်းနှင်

ရပ်မ ်း၊ ကွန်တန်နာ သရဘြ မ ်း ယ င်ကကသိုေ့ ပှံိုမှန်

အည ကူညရဆ င်ရွကရ
် ပ်းသွ ်းမည် အရမ အရနမ ်း၊

ဝင်ရရ က်နင
ို ်ရရ်းနှင်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု လိုပ်ငန််းမ ်း ပိုမိုလွယ်ကူရ

ကွန်တန်နာအလွတ်မ ်း လှံိုလှံိုရလ က်ရလ က် ရရှ

မ ်း မပည်ဝင် ွင်ဗဇ

ရမွွဲ့စွ

ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် ရ်း ကစစရပ်မ ်းကို ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း
ပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက် တက်ရရ က်လ ကကသည် လိုပ်ငန််း

ပက
ိုေ့ န
ို အ
် တွက်

လိုအပ်သည်

ရရ်း ကစစရပ်မ ်းအ ်း ရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။
ညနင
ှု ််းရတွွဲ့ဆှံိုပွသိုေ့
ရကက င််းဆင
ို ်ရ

လိုပ်ငန််းမ ်း

မမန်မ ကိုနသ
် ယ
ွ ်ရရ
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်း

ရှင်မ ်းက လတ်တရလ ရတွွဲ့ကကှံြှုရနရသည် အ က်

အသင််းမှ တ ဝန်ရှသူမ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏ

အ မ ်း၊ အလိုပ်သမ ်းဆင
ို ရ
် ကစစရပ်မ ်း၊ ရငွရကက်း

မ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နမှေိုတယညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

ဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်း၊ အစို်းရဌ နမ ်း အရနမဖင် ကူည

မ ်း၊ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်းမ ်း တက်ရရ က် ကကပေါသည်။

43
ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့်် နိုငင
် ံခခှာားစီားပွှာား

က်သွယ်မရားဝန်ကကီားဌှာန၏ (၁/၂၀၂၁)ကကမ်မခမှာက် ဝန်ကကီားဌှာနလိုပ်ငန်ား
ညနင
ှု ်ားအစည်ားအမဝားက င်ားပ

ထ ်း

နိုင်ငှံစ်းပွ ်းရရ်းကို ဦ်းရမ လ ရစရရ်း အရလ်း

နို င် ငှံ မ

ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွကရ
် တွင်

ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်း တက်ရရ က်၍ အဖွင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

လိုပ်ငန််းမ ်းကို ထထရရ က်ရရ က် တို်းမမင် ရဆ င်
ရွကန
် ိုငရ
် ရ်း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမန
ှု ှင် နိုငင
် ှံမ

သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ နက

စ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

ပထမဦ်းစွ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် နိုင်ငှံမ
ဆက် သွယ်ရရ်းဝန် ကက်းဌ န

အရက င်အထည်ရဖ ်လ က်ရသည
ှ
်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်းက -

တို်းမမငရ
် ရ်းနှင် လွယ်ကူလ င်မမန် ရ

ရမွွဲ့ရစရရ်းတိုေ့

-

အတွက်

မူဝေါေနှင်

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို

အရက င်အထည်ရဖ ်ရ တွင်

လက်ရတွွဲ့

မပည်

အမှ စက ်း ရမပ ကက ်းသည်။

်းစ်းပွ ်းဆက်

ဦ်းရဆ င်ရရ်းဆွ မှတ်

်း

်းစ်းပွ ်း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း

မမန်မ နိုငင
် ှံ၏ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ မူဝေါေ၊ ဥပရေ

နှင် လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းကို အရမ

ှံက နိုင်ငရ
ှံ တ ်

ရတွွဲ့ကကှံြှုရနရသည်

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ၏ ရရှွဲ့လိုပ်ငန််း စဉ်(၅)ရပ်နှင်

အ က်အ မ ်းကို ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ်ရမဖရှင််းရပ်းနိုင်ရရ်း၊

ဦ်းတည် က်(၉)ရပ်တန
ိုေ့ င
ှ ် ကက
ို ်ညရအ င် မမ ဝန်ကက်း

ရေသတွင််း စ်းပွ ်းရရ်း ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းနှင်

ဌ န၏ မူဝေါေနှင် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို ရရ်းဆွ မှတ်၍

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုမတ်ဖက်အဖွွဲ့အစည််းမ ်း၏

ရ ်းရငွအကူ

ရအ က်ရမ အဆင်ဆင်က လိုကပ
် ေါအရက င် အထည်

အညနှင် အရထ က်အပှံမ ်းအ ်း ထရရ က်စွ ညနင
ှု ််း

ရဖ ်ကကရမည် မဖစ်ရကက င််း၊ အထူ်းသမဖင် ယ င်အစို်းရ

အရက င်အထည်ရဖ ်

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ရ
် ရ်းအတွက်

လက်ထက်က ွင်မပြှု ပပ်း နိုငင
် ှံအတွက် လည််း အက ြှု်း

ညနင
ှု ််းအစည််းအရဝ်းအမှတစ
် ဉ် (၁/၂၀၂၁)ကို ရမလ

ရှမည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း ကကနေ့်ကက မှု မရှရစ

၁၀ ရက် နှံနက်ပိုင််းတွင် ရနမပည်ရတ ရ
် ှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်

ဘ မမန်ဆန်စွ ဆက်လက် အရက င်အထည်ရဖ ်ရရ်း

နှှံမှုနှင် နိုင်ငမှံ

ကစစ၊ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု လိုပ်ငန််းမ ်းကို မမတက
ိုေ့
င
ွ ်မပြှု

်း

စ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

အစည််းအရဝ်း န််းမ၌ က င််းပ ရ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်
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လိုပ်ရဆ င်ရ တွင် လွယက
် လ
ူ င်မမန်ရ

ရမွွဲ့မှု၊ ရရှွဲ့

မ ်းအကက ်း ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းရန် ကစစရပ်မ ်း

ရနာက် ညညွတ်မှု၊ ကကြှုတင်မှန်း် ဆနိုင်မှု၊ ပွင်လင််း

ကိုလည််းမမဝန်ကက်းဌ နက ပူ်းရပေါင််းကူညရဆ င်ရွက်

မမင်သ မှုရှရှ လိုပ်ရဆ င်ကကဖလ
ိုေ့ ည််း လိုပေါရကက င််း၊

ရပ်းလ က်ရှပေါရကက င််း၊

-

-

ထရ
ိုေ့ ကက င် ဝန်ကက်းဌ နက ဦ်းရဆ င်၍ သက်ဆင
ို ်

ရ ဌ နမ ်းနှင်

ပူ်းရပေါင််းက

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆင
ို ်ရ

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်မှစ၍ COVID-19 ရကက င် တစ်

ကမဘ လှံို်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု က ဆင််းရနရကက င််း၊ မမန်မ

ပူ်းရပေါင််းအဖွွဲ့(OSS) ၏ စှံ န်စှံညန််းမ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်

နိုင်ငှံအရနမဖင်လည််း အလ ်းတူ စန်ရ ေါ်မှုမ ်း ရှရန

နည််းမ ်း(SOP)ကို ရရ်းဆွ ထိုတ်မပန်နင
ို ်ဖေ့ို ရဆ င်ရွက်

ရသ ်လည််း နိုင်ငှံဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်း တို်းတက်ရရ်းအတွက် မပြှုမပင်

လ က်ရှရကက င််း၊ ထအ
ိုေ့ မပင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင်

ရမပ င််းလရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို ရရတင််းတင််း၊ တက်ည

က ွင်မပြှုမနေ့်ရပပ်းရနာက်ပိုင််း၊ စ်းပွ ်းရရ်းနှင် ဝန်ရဆ င်

လက်ည လိုပ်ရဆ င်ပေါကစန်ရ ေါ်မှုကရန အ ွငအ
် လမ််း

မှု လိုပ်ငန််းအမ ြှု်းအစ ်းအလက
ို ် သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်း

အမဖစ်

ဌ န၊ အဖွွဲ့ အ စည််းမ ်းကရန ရယူ ရရသ

လို င် စ င် ၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းကို မမနင
ို င
် ှံ၏ တည်ဆ ဥပရေမ ်း၊

ပတ် သက် ၍လည််း

နှစ်နိုင်ငှံ သရဘ တူ ြှုပ်ဆထ
ို
်းသည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ပေါမစ် ၊

ရထ က် ှံ က်မ ်းနှင်

ရမပ င််းလရယူနင
ို ရ
် ကက င််း၊

ယ ိုအ န်တင
ွ ်

ရ တ် စနစ် နှ င် မည တ ရတွ မပင် ဆ င် နို င် ရရ်း၊ ပို မို

အက အကွယ်ရပ်းရရ်းစ

လွယ်ကရ
ူ င
ှ ််းလင််းရအ င် ရဆ င်ရွကန
် င
ို ရ
် ရ်းနှင် ေစ်

တူည က်မ ်းနှငအ
် ည အက အကွယရ
် ပ်းရန်နှင် လိုပ်

ဂ စ်တယ်စနစ်မဖင်လိုပရ
် ဆ င်နိုင်ရရ်းရဆ င်ရက
ွ ်လ က်

ငန််းမ ်း တို်း ွဲ့ရင််းနှ်း လိုပက
် ိုင်လ ရအ င် အ ်းရပ်း

ရှရ

ကူညရမှ မဖစ်ရကက င််း၊

သက်ဆင
ို ်ရ ဌ နမ ်းကလည််း လိုလ ်းတက်ကကွ

ြှုပမ
် ်း၊ရေသတွင််းသရဘ

စွ ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကလ
် က်ရရကက
ှ
င််း၊ ယ င် အစို်းရ

-

လက်ထက်ကတည််းက အရကက င််းအမ ြှု်းမ ြှု်း ရကက င်

ဘက်ဂ တ်ကို သှံို်းစွမ င််း၊ မပည်တင
ွ ််း၊ မပည်ပ ရင််းနှ်း

ကကနေ့်ကက ရနသည် လိုပ်ငန််းမ ်းကိုလည််း နိုငင
် ှံအတွက်

မမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းကို

အက ြှု်းရှမည်ဆိုလ င်

လိုအပ်သည် အရမ

အတွက်

ဆက်လက်လိုပ်ရဆ င်နင
ို ်ရရ်း

သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်းဌ န၊

အဖွွဲ့အစည််း

အမ ြှု်းသ ်းစ်းပွ ်းရရ်းကို မမင်တင်ရ တွင် နိုငင
် ှံ
တို်းမမငရ
် ဆ င်ရွကမ် င််း

တအ
ိုေ့ မပင်

ှံ အရဆ က်အဦမ ်း မဖစ်သည်

လမ််း၊ တှံတ ်း၊ လ ပ်စစ်၊ ဆက်သွယရ
် ရ်း၊ ရရရရှရရ်း
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တအ
ိုေ့ တွက် နိုင်ငှံတက ရ ်းရငွ၊ အကူအည အရထ က်

တိုင််းရေသကက်း/

အပှံမ ်းကိုလည််း

မမင်တင်ရရ်းလိုပင
် န််းမ ်းရဆ င်ရွကမ
် ှု၊

ရယူရရ်းအတွက်

မမတဝ
ိုေ့ န်ကက်း

မပည်နယ်အလိုက်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု
ရေသ၏

ဌ နက ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းရ တွင် မမတ ဝန်ကို

စ်းပွ ်းရရ်းဝန််းက င်

ထထရရ က်ရရ က်လိုပ်ရဆ င်နင
ို ်ဖေ့ို စနစ်တက အစ

သွ ်းမည် အစအမှံမ ်းနှင် ဝန်ကက်းဌ နနှင် ရှံို်း ြှုပက
်

အစဉ်ရတွ ရရ်းဆွရဆ င်ရက
ွ ဖ
် ိုေ့ လိုရကက င််း၊ အ ဆယှံ

ပှံပို်းရန် လိုအပ် က်မ ်းကလ
ို ည််းရက င််း၊ နိုငင
် ှံမ

နှင် အ ဆယှံဗဟိုမပြှုသည် ရေသတွင််း ပူ်းရပေါင််းရဆ င်

စ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဦ်းစ်းဌ န၊

ရွက်မှုမ ်းကိုလည််း

ပူ်းရပေါင််း

မှြူ်း ြှုပ်က ဌ န၏ အိုပ် ြှုပမ
် ှုလိုပ်ငန််းမ ်း၊ အ ဆယှံ

ရဆ င်ရွကက် ကဖိုေ့ လအ
ို ပ်ရကက င််း၊ ရေသတွင််းပူ်းရပေါင််း

အပေါအဝင်ရေသတွင််းပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်း၊ ကိုလ

ရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းမှ နိုငင
် ှံလူမှုရရ်း၊ စ်းပွ ်းရရ်းမ ်းကို

သမဂဂနှင် နိုငင
် ှံတက အဖွွဲ့အစည််းမ ်းနှင် ပူ်းရပေါင််း

ထထရရ က်ရရ က် အသှံို်း နိုင်မည် အ င
ွ ်အလမ််းကို

ရဆ င်ရွကရ
် နမှု

ရယူနိုငရ
် အ င် ကကြှု်းပမ််းရမှ မဖစ်ရကက င််း ရမပ ကက ်း

အညရယူ

သည်။

လ ဉ််း၍ သက်ဆိုင်ရ ဝန်ကက်း ဌ နမ ်းနှင် နင
ို ်ငတ
ှံ က

တက်တက်ကကွကကွ

ရက င််းမွန်ရအ င်

်း

ေိုတယညန်ကက ်းရရ်း

အရမ အရနမ ်းနှင်

ရဆ င်ရက
ွ ်သည်

ရဆ င်ရွက်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုအကူ

စမှံကန််းမ ်းနှင်

စပ်

ဆက်လက်၍ေိုတယဝန်ကက်းဦ်းသန််းရအ င်ရက ်

အဖွွဲ့အစည််းမ ်းအကက ်း ညနှုင််းရပေါင််းစပ် ရဆ င်ရွက်

က ဝန်ကက်းဌ နနှင် ဦ်းစ်းဌ နမ ်းမှ ဆက်လက် ရဆ င်

ရပ်းလ က်ရှသည် အရမ အရနမ ်းကို လည််းရက င််း၊

ရွက်ရမည် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ အရသ်း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်း၊

စတ် ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်း သည်။

ရေေါကတ
်
ဝေါဝေါရမ င်က

ထရ
ိုေ့ နာက် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက ဝန်ကက်း

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်
ဝန်ကက်းဌ နနှင်

ဦ်းစ်းဌ န

မ ်း၏ လိုပ်ငန််းလည်ပတ် ရဆ င်ရွကထ
်
်းရှမှုအရမ

ဌ နနှင် တင
ို ််းရေသကက်း/ မပည်နယ် ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းတမ
ိုေ့ ှ

အရနမ ်း၊

ဗဟိုဝန်ထမ််းတကကသိုလ် တက်ရရ က် စဉ် ထူ်း ျွန် ဆို

မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ လည််းရက င််း တင်မပရဆွ်းရနွ်းရ

ရရှ သူမ ်းအ ်းလည််းရက င််း၊ေိုတယဝန်ကက်းက One

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက လိုအပ် က်မ ်းနှင် အ က်

Stop Service (OSS) SOP ရရ်းဆွရရ်း အဖွွဲ့အ ်း

အ မ ်းကိုညနင
ှု ််းမဖညဆ
် ည််း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းသည်။

လည််းရက င််း၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်း

ညန်ကက ်း

ဆက်လက်ရဆ င်ရွကမ
် ည်

အစအစဉ်

ဝန်ကက်းဌ န လိုပ်ငန််းညနင
ှု ််းအစည််းအရဝ်းသိုေ့

ရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ရေေါကတ
်
ဝေါဝေါရမ င်က ဝန်ထမ််းရက င််း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင်

စှံမပရှံို်းဆို ရရှသူမ ်းအ ်းလည််းရက င််း ဆိုမ ်းရပ်းအပ်

ဝန်ကက်းဌ နမှ ေိုတယဝန်ကက်း၊ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

်းမမင် ပေါသည်။
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်
ဦ်းစ်းဌ န၊

မ ်း၊
ကိုမပဏမ ်း

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်း

ဆက်သွယရ
် ရ်း

ေိုတယအပမတမ််းအတွင််းဝန်နင
ှ ်

ေိုတယ

ညန်ကက ်းမှု

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်မ ်း၊ ဝန်ကက်းဌ နနှင် ဦ်းစ်းဌ န

ဦ်းသနေ့်စင်လွင်နင
ှ ်

မ ်းမှ တ ဝန်ရှပိုဂဂြှုလ်မ ်း ပေါဝင်တက်ရရ က်ကကပေါ

တိုင််းရေသကက်း/ မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းမ ်းမှ သက်ဆိုင် ရ

သည်။
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ကယှာားခပည်နယ် ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမကှာ်မတီ ဥကကဋ္ဌနင့်် အြွဲွံ့ဝင်မ ှာားအှာားမတွွံ့

ံို၍ လိုပ်ငန်ားရင်မ ှာား၏

အခက်အခဲမ ှာားကို ညနင
ှု ်ားမခြရင်ား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/

မမန်မ နိုင်ငှံ

နှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း လွယက
် ူလ င်မမန် အဆင်ရမပ ရ

ရစရရ်းနှင် မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊ နည််း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း

ဥပရေ၊

သည်

သည်

ကယ ်းမပည်နယ်

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်အည
အရရ်းကက်းရကက င််း၊

ဥကကဋ္ဌနှင်အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

ရက ်မတက

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို

မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရမလ

၁၃

ရက်

နှံနက်ပိုင််းတွင်

ရမွွဲ့

မဖစ်ရစရရ်း

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

င
ွ ်မပြှုထ ်းသည်

လိုပ်ငန််းမ ်းအမပင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်က

ွင်မပြှုပပ်း

ကယ ်းမပည် န ယ် စ မှံ အို ပ် ြှုပ် ရရ်းရက င် စ ရှံို်း ၊အစည််း

လိုပ်ငန််းမ ်းကိုလည််း ဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်း

အရဝ်း န််းမ၌ ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

နှင်

အညမဖစ်ရစရရ်း

ကကပ်မတ်ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းရန်

မဖစ်ရကက င််း၊ နိုင်ငရ
ှံ တ ် စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ၏

ထိုသိုေ့ ရတွွဲ့ဆှံိုရ ၌ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

ရရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ် ၅ ရပ်နှင် ဦ်းတည် က် ၉ ရပ်ကို

ကယ ်းမပည်နယ်ကို ရင််းနှ်းမမြှုပ်နလ
ှှံ ိုသူမ ်း အရန မဖင်

အရမ

က
ှံ

စတ်ဝင်စ ်းမှုရှပေါရကက င််း၊ အလ ်းအလ ရက င််းမ ်း

ရထွ

မှတ်အရက င် အထည်ရဖ ်လ က် ရှပေါရကက င််း၊

လည််းရှသမဖင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မပည်နယ်အတွင််းရှ စက
ို ်ပ ြှု်းရမွ်းမမြူရရ်း လိုပင
် န််းမ ်း

တို်းတက်ရစရရ်းအတွက် မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှု

တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ဖတ်ရ ေါ်ရရ်း အရမ အရနရက င််း

ရက ်မရှင်နှင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမန
ှု ှင် နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်

မ ်းရှမ င််းရကက င် ဆက်လက်ကကြှု်းပမ််း ရဆ င်ရက
ွ ်

သွယ်ရရ်း ဝန်ကက်းဌ နတက
ိုေ့ ဝိုင််းဝန််း ကူညရဆ င်ရွက်

သွ ်းမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊ မပန်လည်မပည်ပဖြှု်းပမ စွမ််းအင်

ရပ်းမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊ မပည်နယ်အတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်

ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍတွင်

မပည်နယ်အတွင််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှမ
ှံ မ
ှု ူဝေါေကို

လိုကရ
် လ ည

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုတို်းမမင်ရရ်းနှင်
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အရသ်းစ ်းနှင် အလတ်စ ်း စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်း၊

ကစစရပ်မ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍

အ န်တတ
ို ိုအတွင််း ရလေ်ရက င််းမ ်း ရရှမည် လိုပ်

သွ ်းမည်

ငန််းမ ်းကို

မဖစ်ပေါ

ရရ်းအတွက် ဆက်လက် ရဆ င်ရွကမ
် ည် အစအစဉ်

ရကက င််း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ပတ်သက်သည် တင်မပ

မ ်းအရပေါ် ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််းရပ်းရန် လိုအပ်သည် ကစစ

ရလ က်ထ ်းမှုမ ်းကို

ရပ်မ ်းအ ်း ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ဦ်းစ ်းရပ်း

လိုပ်ရဆ င်ရမည်
ဥပရေမပဋ္ဌ န််း က်ပေါ

သတ်

အစအစဉ်မ ်း၊

ဆက်လက်

ရဆ င်ရက
ွ ်

မပည်နယ်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်

မှတ်က လအတွင််း ပပ်းမပတ်ရအ င် စစစ်ရဆ င်ရွက်

ဆက်လက်၍ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် ရင််းနှ်း

ရပ်းရန် လရ
ို ကက င််း၊ နိုင်ငှံသ ်းကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန််းမ ်း၊

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ မပည်နယ်

ဝန်ရဆ င်မှု လိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကရ
ူ

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်

ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသိုေ့ သွ ်းရရ က်၍ ရှံို်းလိုပ်ငန််း ရဆ င်ရက
ွ ်

ရွက်နင
ို ရ
် ရ်းနှင်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသမ
ူ ်းအတွက် အရထ က်

ရနမှု အရမ အရနမ ်းကို လည််းရက င််း၊ ဝန်ထမ််း

အကူမပြှုရစမည်

အမ်ယ သလ
ိုေ့ ည််းရက င််း သွ ်းရရ က် ကကည်ရှုစစ်ရဆ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ဝန််းက င်တစ်ရပ်

မဖစ်ရပေါ်လ ရစရရ်းဌ နမ ်းက ဝိုင််းဝန််းကူည ရဆ င်
ရွက်ရပ်းရန်မဖစ်ရကက င််း၊

လတ်တရလ က လတွင်

ရသွ်းထို်း လှံှုွဲ့ရဆ ်မှုမ ်းရကက င် လူထိုအရနမဖင် ဘဏ်
မ ်းအရပေါ် ယှံိုကကည်မှု က ဆင််းက
မ ်းမပ ်းရနပေါရကက င််း၊
ပပ်းမဖစ်သမဖင်
ရစရရ်း

လူထိုအရနမဖင်

ဘဏ်

မှတ်ထ ်း

စတ်ပူပန်မ င််းမရှကက

မပည်နယ်လူထိုသလ
ိုေ့ ည််း

အသရပ်းသွ ်းရစ

လိုရကက င််း ရမပ ကက ်းပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက်

ကယ ်းမပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မပည်နယ်အတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ

မဖညဆ
် ည််း

ရတွွဲ့ဆက
ှံို

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း

ပေါသည်။
လွြှု င် ရက ် ပမြှုွဲ့တွ င်

ရှရနစဉ် အ တွ င််း

မပည်

ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် မပည်နယ်အတွင််းရှ စ်းပွ ်းရရ်း
လိုပ်ငန််းရှင်အ ြှုွဲ့နှင်လည််း
စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

သ်းမ

်းစ

ပတ်သက်၍

ရတွွဲ့ဆှံိုပပ်း
နိုင်ငရ
ှံ တ ်

အစို်းရက ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းမည် အစအစဉ်
မ ်းကို

ရက ်မတဥကကဋ္ဌ/ မပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စ
ဥကကဌက

အ က်အ မ ်းကို

ရငွထတ
ို ်ယူမှု

နိုင်ငှံရတ ်အရနမဖင်

မ ်းနှင် ပတ်သက်သည် အစအမှံမ ်း

ပပ်း ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ

ရှင််းလင််းရမပ ကက ်းက

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းက

တင်မပသည် အ က်အ မ ်းကို ညနှုင််းရမဖရှင််းကူည
ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။
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ခမန်မှာနိုငင
် ံစီားပွှာားမရား ခပန်လည်ဦားမမှာ့်မစမရားစီမံခ က်(မူ ကမ်ား)နင့််စပ်လ ဉ်ားသည့်် ညနင
ှု ်ားအစည်ားအမဝားက င်ားပ
မမန်မ နိုငင
် ှံတင
ွ ်
ရကက င်

COVID-19

ထ ိုက်မှုရှ ရသ

မပန်လည်ဦ်းရမ လ နိုင်ပပ်း

ကပ်ရရ ဂေါ

မမန်မ နိုင်ငစ
ှံ ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်ဦ်းရမ ရစရရ်း

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း

စမှံ က်တင
ွ ် လိုပ်ငန််းအစအစဉ် ၉ ို၊ ရမ ်မှန််း က် ၂၀

မပည်သူလူထိုတစ်ရပ်လှံို်း

ိုနင
ှ ်

လိုပ်ငန််းစဉ်

၂၈၂

ို

ပေါဝင်ပေါပပ်း

အဆိုပေါ

၏ လူမှုအက ြှု်းစ်းပွ ်းအတွက် ရရရှည်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း တို်းတက်

စမှံ က်သည် က လတန
ို ှင် က လလတ် စမှံ က်မဖစ်

မှု ရှ ရသ

ရသ ်လည််း အ ြှုွဲ့ရသ လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို က လရှည်

မမန် မ စ်းပွ ်းရရ်း

အရထ က်အကူမပြှုနင
ို ်သည်

အရဆ က် အ အှံို ကို
လိုပ်သ ကိုင်သ ရှရသ

စ်းပွ ်းရရ်းဝန််းက င်တစ်ရပ် တည်ရဆ က်နင
ို ်ရန် ရည်
ရွယ်၍ မမန်မ နင
ို ်ငှံ စ်းပွ ်းရရ်းမပန်လည် ဦ်းရမ ရစရရ်း
စမှံ က် (မူကကမ််း) ကို ရရ်းဆွ ပပ်း အဆိုပေါ စမှံ က်
(မူကကမ််း)နှင် စပ်လ ဉ််းသည် ညနင
ှု ််းအစည််း အရဝ်းကို
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်နင
ို ်ငှံမ
ဌ န၊

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်း

အစည််းအရဝ်း န််းမတွင်

က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါ

သည်။
အဆိုပေါ ညနင
ှု ််းအစည််းအရဝ်းကို ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ
မှုနှင်

နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်း

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ဦ်းရဆ င်၍ ၂၀၂၁
၁၃ ရက်ရနေ့၊ ၂၀၂၁

ဝန်ကက်းဌ န၊
ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ

ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ ၁၅ ရက်ရနေ့၊ ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ ၁၈ ရက်ရနေ့၊ဇွနလ
် ၂၄ ရက်ရနေ့နှင် ဇွန်လ
၂၅

ရက်ရနေ့တတ
ိုေ့ င
ွ ်

အသ်းသ်း

က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါ

သည်။
အဆိုပေါ ညနင
ှု ််း အစည််းအရဝ်းသိုေ့ ရင််း နှ်းမမြှု ပ်
နှှံ မှု နှ င် နို င် ငှံ မ

်းစ်းပွ ်း ဆက် သွ ယ် ရရ်းဝန် ကက်း ဌ န၊

မပည် ရထ င် စို ဝန်ကက်းရှံို်းနှင် နို င် ငှံ မ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရရ်းဦ်းစ်းဌ နတမ
ိုေ့ ှ တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း ပေါဝင်တက်ရရ က်
ကကပေါသည်။

အထ ဆက်လက် အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရက
ွ ်
သွ ်းမည်မဖစ်ပေါသည်။
ရမပ င််းလရနရသ

ကမဘ အရမ အရန၊ နင
ို ်ငှံ

အရမ အရနတက
ိုေ့ ို ထည်သွင််းစဉ််းစ ်းလ က် က လတိုမှ
က လလတ်အတွင််း ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်မည် စ်းပွ ်းရရ်း
ဆို င် ရ ဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းနှင်
လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းဆိုင်ရ
ရရ်းဆိုင်ရ

မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊ ဘဏ္ဍ

မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊ အ ွန်အရက က်ဆိုင်

ရ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊ ကိုနသ
် ွယ်ရရ်းဆင
ို ်ရ

မပြှုမပင်

ရမပ င််းလမှု၊ ေစ်ဂ စ်တယ် စ်းပွ ်းရရ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှု
ဆိုင်ရ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊ ပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းနှင် ရထ က်ပှံ
မဖညဆ
် ည််းမှုကွင််းဆက်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းဆိုင်ရ

မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊ က န််းမ ရရ်းဆိုင်ရ သတ်မတ
ှ ် က်
မ ်းနှင် အည

ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််း မပန်လည်ဖွဲ့ွှံ ပဖြှု်းလ

ရစရရ်းဆိုင်ရ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊

စိုကပ
် ြှု်းရရ်းကဏ္ဍ

ဆိုင်ရ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု၊ ရမွ်းမမြူရရ်းနှင် ရရလိုပ်ငန််း
ကဏ္ဍဆိုင်ရ

မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှုတမိုေ့ ဖင် မမန်မ စ်းပွ ်း

ရရ်း မပန်လည်ဦ်းရမ ရစမည် အစအမှံမ ်းကို စမှံ က်
တွင် ထည်သွင််းရရ်းဆွထ ်းပေါသည်။
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မီားမဘားအနတရှာယ်ကကျုတင်ကှာကွယ်မရားမ

ှာမခပှာပွဲနင့်် လက်မတွွံ့မီားပငမ်ားသတ်နည်ား သရိုပ်ခပ အခမ်ားအန ား
က င်ားပ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

မ်းရလ င်ကျွမ်း် မှုဟူသည်မှ

မ်းရလ င်ကျွမ််းနင
ို ်သည်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရှံို်းအမှတ် (၁) တွင် မ်းရဘ်းအနတရ ယ်

ရလ င်စ နှင်ရအ က်ဆဂ င်တိုေ့ ဓ တို ဓ တ်မပြှုမမှု ဖစ်

ကကြှုတင်က ကွယ်ရရ်း

သရိုပ်မပပွ

စဉ်မှ အပူနှင်အလင််းရရ င် ရပေါ်ထွက်လ မ င််းမဖစ်ပပ်း

အ မ််းအနာ်းကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ (၁၃) ရက်ရနေ့၌

မ်းရလ င်ကျွမ်း် နိုင်ရန်အတွက် ရလ င်စ ၊ လှံိုရလ က်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်း၊ အစည််းအရဝ်း န််းမ (၃) တွင်

ရသ အပူ န်နင
ှ ် ရလတိုေ့ လအ
ို ပ်ပေါရကက င််း ရဆွ်းရနွ်း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်းမှ ဝန်ထမ််း (၁၅)ဦ်း၊ နိုငင
် ှံမ

ပိုေ့

ရဟ ရမပ ပွနှင်

စ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဦ်းစ်းဌ နမှ

ဝန်ထမ််း

်း

ပေါသည်။

(၂၅)ဦ်း၊

သမိုေ့ ဖစ်ရ

မ်းပငမ််းသတ်ရ ၌လည််း ရလ င်စ

စိုစိုရပေါင််းဝန်ထမ််း (၄၀) ဦ်းမဖင် က င််းပ ပပ်း အဆိုပေါ

ပစစည််းမ ်းကို ဦ်းစွ အမမန်ဆှံို်း ရရွဲ့ရမပ င််းဖယ်ရှ ်း မ င််း၊

ရဟ ရမပ သရိုပ်မပပွ အ မ််းအနာ်းသိုေ့

တစ်ပပြှုင်နက်တည််းတွင် အပူ န်ကရ
ို လ က ရစမ င််း၊

မ်းသတ်ဦ်းစ်းရှံို်းမှ

ဦ်းစ်းအရ ရှ

ဥတတရ ရိုင်

ဦ်းစို်းသက်ရနာင်

ဦ်းရဆ င်၍ ရဟ ရမပ သရိုပ်မပ ပေါသည်။
အ မ််းအနာ်းအ ်း

မ်းရလ င်မှုကို

အ ်းရပ်းသည်

ရလ

(သ)ိုေ့

ရအ က်ဆဂ င်ကို မဖတ်ရတ က်မ င််းအ ်းမဖင် ဓ တို

ရဟ ရမပ ပိုေ့ မ င််းနှင်

ဓ တ်မပြှုမှုကို ရနှာငရ
် နှ်းရပ်တနေ့်ရစနင
ို ်ရ ၎င််း နည််းလမ််း

လက်ရတွွဲ့သရိုပ်မပမ င််း စသည်အပိုင််း (၂) ပိုင််းမဖင်

မ ်းမဖင် မ်းကိုအမမန်ဆှံို်းပငမ််းသတ်ရမည် မဖစ်ပေါ သည်။

ရဆ င်ရွက် ပေါသည်။ ရဟ ရမပ ပိုေ့ ရ တွင် မ်းရဘ်း

ဥပမ အရနမဖင်

ဆိုသည်မှ

သဘ ဝရဘ်းရကက ငမ် ဖစ်နိုင်သည်အမပင်

စရလ င််းဖှံို်းမဖင် ဖှံို်းအိုပ်၍ရသ ်လည််းရက င််း၊ အဝတ်

လူသ ်းတ၏
ိုေ့
ပရယ ဂရကက င်လည််း မဖစ်ရပေါ်နင
ို ်ပေါ

စိုတ်ကရ
ို ရစွတ်ဖှံို်းအိုပ်၍ရသ လ
် ည််းရက င််း ထရရ က်

ရကက င််း

စွ ပငမ််းသတ်နင
ို ်မည်

မ်းရဘ်းအနတရ ယ်ဟူသည်

လူသ ်းအရင််း

အမမစ်တက
ိုေ့ ို လည််းရက င််း သဘ ဝအရင််းအမမစ်တိုေ့ကို
လည််းရက င််း နှစ်မ ြှု်းနှစ်ရပ်လှံို်းကို နင််းရမ
နိုင်စွမ််းရသ

ရဘ်းအနတရ ယ်တစ် ို

ဖ က်ဆ်း

မဖစ်ပေါရကက င််း၊

ဆေယ်အို်းအတွင််း

မ်းရလ င်ပေါက

မဖစ်ပေါရကက င််း ရဆွ်းရနွ်းပိုေ့

ပေါ

သည်။
အထူ်းသမဖင်

အမဖစ်မ ်းသည်

လ ပ်စစ်မ်း

ရလ င်မှု မဖစ်ပွ ်းရမ င််းမှ လ ပ်စ်းပတ်လမ််းတို (Short
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Circuit) မဖစ်မ င််းရကက င် လည််းရက င််း၊ လ ပ်စစ်

လည််း

ဓ တ်အ ်းကို ဓေါတအ
် ်းကကြှု်း ှံနင
ို ်ဝန်ထက် ပိုမိုလွန်က

အမ ်းမပည်သူ သသင်သထိုက်ရသ

စွ သှံို်းစွမ င််းရကက င် ဆက်သွယ်မှု တစ်စတ်တစ်ပိုင််း

မ ်းကို အက ယ်တဝင် ပည ရပ်းရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။

မပတ်ရတ က်ပပ်း လ ပ်စ်းလမ််းရကက င််း မဖစ်ရပေါ်လ

မမရနထိုင်ရ

က

လ ပ်စစ်ဓ တ်ယစ
ို မ်မ င််းနှင် အပူဓ တ်ထွကရ
် ပေါ်

သဘ ဝရဘ်း အနတရ ယ်မ ်း ကကှံြှုရတွွဲ့လ ပေါက အရရ်း

သည် မဖစ်စဉ်တိုေ့ရကက င်လည််းရက င််း မ်းရလ င်ကျွမ််း

ရပေါ်ဖိုန််းနှံပေါတ် ၁၉၁ သိုေ့ ဆက်သွယရ
် ဆ င်ရွက် နင
ို ်

မှု မဖစ်ရပေါ်ရမ င််းမဖစ်ပေါရကက င််း ရဆွ်းရနွ်းပိုေ့

ရကက င််း သရှပေါသည်။

မ်းစက်မ ်း

ပေါသည်။

အသှံို်းမပြှုရ တွင်လည််း စက်န်းှု

ကကြှုတင်ရလလ ထ ်းသင်ရကက င််း

ပတ်ဝန််းက င်တင
ွ ်

စသည်

အ က်အလက်

မ်းရလ င်မှုနင
ှ ်

ရဆွ်းရနွ်းပွအပပ်း အပိုင််း (၂) အရနမဖင် လက်

ထ ်းစဉ်တွင် ဆမမဖည်သင်သည်အမပင် ဆမဖည်ရနစဉ်

ရတွွဲ့သရိုပ်မပပွသိုေ့

တွငလ
် ည််း ဖရယ င််းတိုင် မ်းမ ်းကို ထွ န််းမထ ်းသင်

မ ်းကို လက်ရတွွဲ့မ်းပငမ််းသတ်မ င််း သရိုပ်မပ သင်ကက ်း

ရကက င််း၊ ရလရအ်းရပ်းစက်နင
ှ ် ရရ ရသတတ မ ်းတွင်

မပသမှုအ ်း ရှံို်းအမှတ(် ၁)ရရှွဲ့တွင် စနစ်တက ရဆ င်

အသှံို်းမပြှုရသ

ရွက် ပေါသည်။

Safeguard မ ်းကိုလည််း လူမရှလ င်

ပတ်ထ ်းသငရ
် ကက င််း၊

ပူသည်အ န်တွင်

တက်ရရ က်လ ရသ

ဝန်ထမ််း

ပလတ်

ရဆွ်းရနွ်းသရိုပ်မပပွမှ “ယရနေ့အတွက် မ်းရဘ်း

စတစ်ပှံို်းမ ်း ထသိုေ့ ဓ တ်ဆဖလှယ်ပေါက အပူထွက်

ကကြှုတင်က ကွယ်မ င််းသည် မနက်မဖန်အတွက် မ်းရဘ်း

ရပေါ်ပပ်း မ်းရလ င်ကျွမ််းတတ်ရကက င််း၊ လ ပ်စစ်မှ တစ်

လှံိုခ ြှုှံ ရရ်းမဖစ်သညအ
် မပင် မ်းရဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရဝ်း

ဆင် မ်းရလ င်ပေါက ပင်မ လိုတ်ကို ပတ်၍ ရမ

နိုင်ရရ်းအတွက်မ ်းစွ

က်

အက ြှု်းသက်ရရ က်မှု

ရှပေါ

ရသွွဲ့ရသ အဝတ်၊ ပတ်စတမိုေ့ ဖင် ဖှံို်းအိုပ်ပငမ််းသတ် သင်

ရကက င််း” စသည် မ်းရဘ်းအနတရ ယ်က ကွယရ
် ရ်း အသ

ရကက င််း၊ အထက်မမငတ
် ိုကမ
် ်းတွင် မ်းရလ င်ပေါက

ပည မ ်း တို်းပွ ်းရစပေါရကက င််း တင်မပအပ်ပေါသည်။

ိုန် မ င််း

မမပြှုလိုပ်ဘ

အသှံို်းမပြှုသင်ရကက င််းနှင်

အရရ်းရပေါ်ထွက်ရပေါကက
် ို
ထိုသမိုေ့ ပြှုလိုပ်ရန်

အတွက်
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ရမ်ားခပည်နယ် ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမကှာ်မတီ ဥကကဋ္ဌနင့်် အြွဲွံ့ဝင်မ ှာားအှာား ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား
ဦီားမအှာင်နိုငဦ
် ားမတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင်

နိုင်ငှံမ

က
ံို ှာ ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုခမင့်တ
် င်မရား အှာားမပားမ

ှာင်ရက
ွ ်

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရရ်းနှင်မပန်လည်မပည်ပဖြှု်းပမ စွမ််းအင်ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍ၊

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/ မမန်မ နင
ို ်ငှံ

အရသ်းစ ်းနှင် အလတ်စ ်းစ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်း

အ န်တတ
ို ိုအတွင််းရလေ်ရက င််းမ ်းရရှမည်လိုပ်ငန််း

သည် ရှမ််းမပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌနှင်

မ ်းကို ဦ်းစ ်းရပ်း လိုပ်ရဆ င်ရမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊

အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ပတ်သက်သည်တင်မပရလ က်ထ ်း

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတ

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို ရမလ ၁၄ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပင
ို ််းတွင် ရှမ််း

မှုမ ်းကို

မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စရှံို်း၊ အစည််းအရဝ်း

အတွင််း ပပ်းမပတ်ရအ င် စစစ်ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန်လို

န််းမ၌ ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

ဥပရေမပဋ္ဌ န််း က်ပေါ

သတ်မှတ်က လ

ရကက င််း၊နင
ို ်ငှံသ ်းကိုန်ထိုတလ
် ိုပ်ငန််းမ ်း၊ဝန်ရဆ င်မှု
လိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကရ
ူ

ရမွွဲ့စွ

ရဆ င်ရက
ွ န
် ိုငရ
် ရ်း

နှင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းအတွက် အရထ က် အကူမပြှု
ရစမည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်တစ်ရပ် မဖစ်ရပေါ်လ
ရစရရ်း ဌ နမ ်းက ဝိုင််းဝန််းကူည ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန်
မဖစ်ရကက င််း ရမပ ကက ်းပေါသည်။
ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ ၌

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပမ
် ှု ဥပရေပေါ မပဌ န််း က်မ ်း အရ
ရှမ််းမပည်နယ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုရက ်မတက

ဆက်

လက်ရဆ င်ရွကရ
် န်

လိုပင
် န််းမ ်းကို

ရဆွ်းရနွ်းပေါ

သည်။ ဆက်လက်၍

ရှမ််းမပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတအရနမဖင် မပည်နယ်အတွင််း ွင်မပြှုပပ်းလိုပ်ငန််း
မ ်းကိုလည််း ဥပရေ၊ လိုပထ
် ှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင် အည
မဖစ်ရစရရ်း ကကပ်မတ် ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းရန်မဖစ်ရကက င််း၊
မပည်နယ်အတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကူ
လ င်မမန် အဆင်ရမပရ

ရမွွဲ့ ရစရရ်းနှ င် မမန် မ နိုင် ငှံ

ရင််းနှ်းမမြှု ပ်နှှံမှုဥ ပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််း
မ ်းနှင်အည မဖစ်ရစရရ်းသည်

အရရ်းကက်းရကက င််း၊

နိုင်ငရ
ှံ တ ်စမှံ အိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စ၏ ရရှွဲ့လိုပ်ငန််း
စဉ် ၅ ရပ်နှင် ဦ်းတည် က် ၉ ရပ်ကို အရမ

ှံက

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမူဝေါေကို

မှတ်

လိုကရ
် လ ညရထွ

အရက င်အထည်ရဖ ်လ က် ရှပေါရကက င််း၊ မပည်နယ်
အတွင််းရှ ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မလ
ှု ိုပ်ငန််း၊ စိုကပ
် ြှု်းရမွ်းမမြူ
ရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှု ပိုမိုတို်းတက်ရရှ

ထရ
ိုေ့ နာက်

ရှမ််းမပည်နယ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတ ဥကကဋ္ဌ/ မပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စ
ဥကကဌက

မပည်နယ်အတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ

ရရှွဲ့ဆက်ရဆ င်ရွကမ
် ည်အစအစဉ်မ ်းရင််း နှ်းမမြှု ပ်နှှံမှု
မမင် တ င် ရရ်းအတွ က် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဌ နမ ်း
နှင်ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််းရပ်းရန် ကစစမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်းရမပ
ကက ်းပေါသည်။ဆက်လက်၍ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင်ကမ
ို ပဏမ ်း
မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသိုေ့

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

သွ ်းရရ က်၍

ရှံို်းလိုပ်ငန််း

ရဆ င်ရွကရ
် နမှုအရမ အရနမ ်းကိုလည််းရက င််း၊ ဝန်
ထမ််းအမ်ရ သလ
ိုေ့ ည််းရက င််းသွ ်းရရ က်ကကညရ
် ှု စစ်
ရဆ်း ပပ်းဝန်ထမ််းမ ်းနှင်ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ ရတွွဲ့ဆှံိုက
အ က်အ မ ်းကို
သည်။

မဖညဆ
် ည််းရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါ
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မနတမလားတိုင်ားမဒသကကီားအတွင်ား ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားအှာား ကည့်ရ
် ှုအှာားမပား၍ လိုပ်ငန်ားရင်မ ှာား၏
အခက်အခဲမ ှာားကို ညနင
ှု ်ားမခြရင်ား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုငင
် ှံမ

်း စ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/ မမန်မ နိုငင
် ှံ

မ ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်း တို်း ွဲ့ရဆ င်ရွကရ
် ရ်းကစစ
မ ်းလည််းရက င််း ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင်၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်း

ထရ
ိုေ့ နာက်မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် မနတရလ်း

သည် ရမ ၁၅ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် မနတရလ်းတင
ို ််း

တိုင််းရေသကက်း

ရေသကက်း၊ မမစ်ငယ်ဘတ
ူ
အန်းရှ KM Terminal and

အတူ

Logistics Limited ၏ ကိုန််းတွင််းဆပ်ကမ််း လိုပ်ငန််း

Mandalay Mingalar Hotel ၌ မနတရလ်းတိုင််း ရေသ

ွင်သိုေ့ ရရ က်ရှက ကိုမပဏ၏ Phase 2 လိုပ်ငန််းမ ်း

ကက်းအတွင််းရှ စ်းပွ ်းရရ်းလိုပင
် န််းရှင်မ ်းနှင် ရတွွဲ့ဆှံိုပွ

တို်း ွဲ့ ရဆ င်ရက
ွ ရ
် နမှု အရမ အရနနှင် Phase 1 ရှ
လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှု
အ ်း ကကညရ
် ှုက

စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌနှင်

ရနေ့လယ်ပိုင််းတွင်

မနတရလ်းပမြှုွဲ့ရှ

Pullman

အ မ််းအနာ်းသိုေ့ တက်ရရ က် ပေါသည်။

အရမ အရနမ ်း

ဤသိုေ့ ရတွွဲ့ဆှံိုရ တွင် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း

လိုအပ်သည်မ ်းကို ညနှုင််းရဆ င်

က လက်ရှ မမန်မ နိုင်ငှံ၏ မဖစ်ရပေါ် ရမပ င််းလရနသည်

ရွက်ရပ်း ပေါသည်။

အရမ အရနမ ်းသည်

လအ
ို ပ် က်အရ

ရပေါ်ရပေါက်

လ မ င််း မဖစ်ပေါရကက င််း၊ နိုငင
် ှံရရ်း အရမပ င််းအလတွင်
နိုင်ငှံ၏ စ်းပွ ်းရရ်းထ က
ို ်မမ
ှု ရှရစရရ်းအတွက်

နင
ို ်ငှံ

ရတ ် အစို်းရနှင် စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အ ်းလှံို်း
လက်တွပပ်း ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရက
ွ ် သွ ်းရန် လရ
ို ကက င််း၊
မမန်မ နိုငင
် ှံ၏ စ်းပွ ်းရရ်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရ ဂေါ
မဖစ်ပွ ်းမှုရကက င် ဆိုတယ
် ိုတက
် ဆင််း ရကက င််း၊ နိုင်ငှံ
ရတ ်၏ စ်းပွ ်းရရ်းမပန်လည် တည်မတ်ရရ်းအတွက်
ကိုမပဏ၏ ရှင််းလင််းရဆ င်တွင် ကိုန််းတွင််း

အစို်းရနှင် လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အ ်းလှံို်း ပူ်းရပေါင််းရဆ င်

ဆပ်ကမ််း၏ လိုပ်ငန််းမ ်း ရဆ င်ရွကမ
် ှု အရမ အရန

ရွက်မှသ

မ ်းကို Mother Logistic Co., Ltd. ၏ ေေါရိုကတ
်

ဦ်းရမ လ မည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊

မဖစ် သူ

အိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စ

ဦ်းဝင််းနိုင် ညနေ့်က

ရှင််းလင််းတင် မပ ရ

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက ရထ က်ပှံပရ
ိုေ့ ဆ င်မှုလိုပ်ငန််း
မ ်းနှင် ပတ်သက်သည် အနာဂတ် အလ ်းအလ မ ်း

က လတိုအတွင််း စ်းပွ ်းရရ်း

နိုင်ငရ
ှံ တ ်

အရနမဖင်လည််း

မပထ ်းပပ်း

မဖစ်သညအ
် မပင်

ရရှွဲ့ဆက်

ဦ်းတည် က်မ ်းကို

လည််း

၍ မမန်မ နိုငင
် ှံအရနမဖင် ရေသတွင််း ပူ်းရပေါင််းရဆ င်

ဦ်းတည် က်မ ်း

ရွက်မှု အရမ အရနမ ်းကို လည််းရက င််း၊ ကိုန််းတွင််း

တည် က်ကို

ဆပ်ကမ််း

ရတ ်၏ ပကတ အရမ အရနအရ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက်

စမှံ

လက်ရဆ င်ရွကမ
် ည် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းကို ရှင််းလင််းစွ

ကလ
ို ည််းရက င််း၊ အဆိုပေါ လိုပ်ငန််းမ ်းနှင် ပတ်သက်

လိုပ်ငန််းမ ်း

မပန်လည်

မှတ်ရပ်းထ ်းပပ်း မဖစ်ပေါရကက င််း၊ အဆိုပေါ
အနက်မှ

မပန်လည်

စ်းပွ ်းရရ်းဆင
ို ်ရ

သှံို်းသပ်ကကည်လ င်

ဦ်း
နိုငင
် ှံ

က် င််းစတင်

ဆက်လက် ရဆ င်ရွကမ
် ည် အစအစဉ်မ ်း၊ ရထ က်ပှံ

လည်ပတ်ရဆ င်ရွက်နင
ို ်မည် စိုကပ
် ြှု်းရရ်းနှင် ရမွ်းမမြူ

ပရ
ိုေ့ ဆ င်မှုဆိုင်ရ ကဏ္ဍတွင် လူူ့စွမ််းအ ်းအရင််းအမမစ်

ရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်းကို ဦ်းစ ်းရပ်းထ ်းသည်ကို ရတွွဲ့ရရ
ှ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းအတွက် ပိုဂဂလကကဏ္ဍက ပူ်းရပေါင််း

သည်အမပင် နိုငင
် ှံသ ်း စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန် ကစစမ ်းနှင် ကိုန််းတွင််းဆပ်ကမ််း

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက် ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်မည်
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အစအစဉ်မ ်းကို

အတအလင််း

ရဖ ်မပထ ်းပပ်းမဖစ်

ပတ်သက်သည် အလ ်းအလ

ရက င််းမ ်း ရှရနပေါ

ရကက င််း၊ နိုင်ငှံရတ ်အစို်းရ၏ အစအစဉ်မဖင် ရင််းနှ်း

ရကက င််း၊

မမြှုပန
် ှမ
ှံ ှုနှင် နိုင်ငှံမ

ရတ တ
် ည်ပငမ်မှုရှလ သည်နင
ှ ်အမ စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််း

်းစ်းပွ ်း ဆက်သွယ်ရရ်း ဝန်ကက်း

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအရနမဖင်

ဌ နက ဦ်းရဆ င်ပပ်း စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း လိုပ်ကင
ို ်

မ ်း

ရဆ င်ရွကရ
် တွင် မလိုအပ်သည် လိုပ်ငန််းအဆင်မ ်း

အတွကက် ကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းရန် မဖစ်ရကက င််းရမပ

ရလ

ကက ်းသည်။

ရရ်း၊ အစို်းရဌ န အသ်းသ်းနှင် ဆက်သယ
ွ ်

ရဆ င်ရွကရ
် တွင် လွယက
် ရ
ူ

ရဆ လ င်စွ

ပှံိုမှန်မပန်

နင
ို ်ငှံ

လည်ရရ က်ရရရ်း
ှ

ရမွွဲ့စွ မဖင် မမန်ဆန်

သွကလ
် က်ရအ င် ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် ရ်း၊ လိုပ်ငန််းရှင်
မ ်းအရနမဖင် ဌ နဆိုင်ရ အသ်းသ်းမှ

မှတ်က င်သှံို်း

ရနသည် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်းအနက် အ ြှုွဲ့ရသ
လိုပ်ထှံို်း လိုပ်နည််းမ ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ်းက ဝန်ထိုပ်ဝန်ပို်း
သဖွယ် မဖစ်ရနမ င််းကို ရလ
မပန်လည် သှံို်းသပ်က

ရပ်းရရ်း စသည်တက
ိုေ့ ို

လိုအပ်သလို မပင်ဆင်နိုင်ရရ်း

ဦ်းစ ်းရပ်း ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရကက
ှ
င််း၊ လတ်တရလ
အရနအထ ်းတွင်နင
ို ်ငှံအတွင်း် ရှသည် လူထိုအရနမဖင်
လှံှုွဲ့ရဆ ်မှုမ ်းရကက င် ဘဏ်မ ်းအရပေါ် ယှံိုကကည်မှု
က ဆင််းက

မမတအ
ိုေ့ ပ်နှှံထ ်းသည် ရငွမ ်းကို မပန်

လည်ထိုတယ
် ူမှုမ ်း

မဖစ်ရပေါ်ရနသည်ကို

ရတွွဲ့ရ

ရကက င််း၊ နင
ို ်ငရ
ှံ တ ်အစို်းရနှင် မမန်မ နင
ို ်ငရ
ှံ တ ် ဗဟို
ဘဏ်တက
ိုေ့ လိုအပ်သည် အစအမှံမ ်း

မှတ်မပင်ဆင်

လ က်ရှသမဖင်ဘဏ်မ ်းနှင်ပတ်သက်၍

လိုပင
် န််းရှင်

မ ်းအရနမဖင် စတ်ပူပန်ရန်မလိုဘ ယ င်ကကသပ
ိုေ့ င်
ယှံယ
ို ှံိုကကည်ကကည်မဖင် ဆက်လက် ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်း
ကကရန် လိုအပ်ရကက င််း၊ လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း ကယ
ို တ
် ိုင်က
ဘဏ်မ ်းအရပေါ်မှ

စို်းရမ်စတ်မဖင် ထရတွွဲ့ဆက်ဆှံမှု

မမပြှုလိုပ်ကကရန် လိုအပ်ရကက င််း၊ ဘဏ်မ ်းနှင် ပတ်
သက်၍

စို်းရမ်စတ်လွနက
် မှုမ ်းရကက င်

မမတ၏
ိုေ့

ရငွမ ်းကို မလိုအပ်ဘ မပန်လည် ထိုတယ
် ူမှု မမပြှုကက
မ င််းမဖင် နင
ို ်ငရ
ှံ တ အ
် စို်းရနှင် ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွက်ရန်
လိုအပ်ရကက င််း၊ အ ဆယှံ နိုင်ငှံမ ်းအရနမဖင်လည််း
မမန်မ နိုငင
် ှံ၏ နိုင်ငရရ်း၊
ှံ
စ်းပွ ်းရရ်းတို်းတက်မှု ရရှရရ်း
အတွက် အ ်းရပ်းကူည ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှရကက င််း၊
စန်ရ ေါ်မှုမ ်း ရှရနရသ ်လည််း ရေသတွင််း ပူ်းရပေါင််း
ရဆ င်ရွကမ
် ှု

အစအစဉ်မ ်းအရ

စ်းပွ ်းရရ်းနှင်

ထရ
ိုေ့ နာက် တိုင််းရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း
ရက င်စဥကကဋ္ဌ ဦ်းရမ င်ကက
ို စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်း
မပန်လည် ဦ်းရမ လ ရစရရ်းအတွက် တိုင််းရေသကက်း
စမှံအိုပ် ြှုပ်မှုရက င်စက စမှံရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသည်
အရမ အရနမ ်းကို အရသ်းစတ်
ပေါသည်။

ဆက်လက်၍

ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်း

ရဆွ်းရနွ်းပွတက်ရရ က်

လ သည် စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းက လိုပ်ငန််းမ ်း
လိုပ်ကင
ို ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရ တွငရ
် တွွဲ့ကကှံြှုရနရသည်အ က်
အ မ ်း၊နိုငင
် ရ
ှံ တ ်အစို်းရက ပှံပို်းကူညရပ်းရန် လိုအပ်
သည်အ က်မ ်းနှင်
တင်မပ ကကရ

အကကှံမပြှု က်မ ်း

ရဆွ်းရနွ်း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းနှင် တိုင််းရေသ

ကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စဥကကဋ္ဌတက
ိုေ့
မပန်လည်
ရှင််းလင််း ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။
အဆိုပေါ

အ မ််းအနာ်းသိုေ့

တင
ို ််းရေသကက်း

စမှံ

အိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌနှင် အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ ရင််းနှ်း
မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

မှ တ ဝန်ရှသူမ ်းနှင် မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း ကိုန်
သည်မ ်းနှင် စက်မှုလက်မလ
ှု ိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အသင််းမှ
ဥကကဋ္ဌ၊

ေိုဥကကဋ္ဌမ ်းနှင်

တက်ရရ က် ကကပေါသည်။

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်း
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မမကွားတိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမကှာ်မတီ အြွဲွံ့ဝင်မ ှာားကို ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီားမတွွံ့
ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

ံိုပပီား

ိုင်ရှာ အခက်အခဲမ ှာားကို ညနင
ှု ်ားမခြရင်ား

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

နိုင်ငရ
ှံ တ ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စ၏ ရရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/ မမန်မ နင
ို ်ငှံ

၅ ရပ်နှင် ဦ်းတည် က် ၉ ရပ်ကို အရမ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း

မမြှုပန
် ှှံမှုမူဝေါေကို လိုကရ
် လ ညရထွ

မှတ် အရက င်

သည် မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း၊ စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စ

အထည်ရဖ ်

တင
ို ််းရေသကက်း

လ က်ရှပေါရကက င််း၊

က
ှံ
ရင််းနှ်း

အတွင််းရှ

ကိုန်ထိုတ်

လိုပ်မှုလိုပ်ငန််း၊စိုက်ပ ြှု်း
ရမွ်းမမြူရရ်း

လိုပ်ငန််း

မ ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ
မှု ပိုမိုတို်းတက်ရရ်းနှင်
မပန်လည်

မပညပ် ဖြှု်းပမ

စွမ််းအင်

ထိုတ်လိုပ်မှု

ကဏ္ဍ၊ အရသ်းစ ်းနှင်
အလတ်စ ်း စ်းပွ ်းရရ်း
လိုပ်ငန််းမ ်း၊

အ န်

တိုတအ
ို တွင််း

ရလေ်

ရက င််းမ ်း

ရရှမည်

လိုပ်ငန််းမ ်းကို ဦ်းစ ်း
အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ တိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မတ
အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို ရမလ ၂၈ ရက်၊ နှံနက်ပိုင််း တွင်
မရကွ်းတင
ို ််းရေသကက်း စမှံအပ
ို ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စ ရှံို်း၊
အစည််းအရဝ်း န််းမ၌ ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။
ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ ၌
တိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

တိုင််းရေသကက်းအတွင််း
ဥပရေ၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက
အရနမဖင်

ွင်မပြှုပပ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကိုလည််း

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်အည

မဖစ်ရစရရ်း

ကကပ်မတ်ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းရန်မဖစ်ရကက င််း၊

တိုင််းရေသ

ကက်းအတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််းမ ်း

လ င်မမန် အဆင်ရမပရ

လွယ်ကူ

ရမွွဲ့ရစရရ်းနှင် မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််း
မ ်းနှင်အည

မဖစ်ရစရရ်းသည်

အရရ်းကက်းရကက င််း၊

ရပ်း လိုပ်ရဆ င်ရမည်
မဖစ်ပေါရကက င််း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

တင်မပရလ က်ထ ်းမှုမ ်းကို
သတ်မှတ်က လအတွင််း

ပတ်သက်သည်

ဥပရေမပဋ္ဌ န််း က်ပေါ
ပပ်းမပတ်ရအ င်

စစစ်

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန်လိုရကက င််း၊ နင
ို ်ငှံသ ်း ကိုန်ထတ
ို ်
လိုပ်ငန််းမ ်း၊
ရ

ဝန်ရဆ င်မှု

လိုပ်ငန််းမ ်း

လွယ်ကူ

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် ရ်းနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်း

အတွက်

အရထ က်အကူမပြှုရစမည်

ဝန််းက င်တစ်ရပ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

မဖစ်ရပေါ်လ ရစရရ်း

ဌ နမ ်းက

ဝိုင််းဝန််းကူည ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန် မဖစ်ရကက င််း ရမပ
ကက ်းပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက်

တိုင််းရေသကက်းစမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း

ရက င်စဥကကဋ္ဌ/ တိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်
မတဥကကဋ္ဌက

တိုင််းရေသကက်းအတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်
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နှှံမှုဆိုင်ရ ကစစမ ်းနှင် ပတ်သက်၍ ရရှွဲ့ဆက်လက်

ပပ်းစ်းပေါက မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းနှင် ရ ိုင်မပည်နယ်

ရဆ င်ရွကမ
် ည်

အစအစဉ်မ ်းကို

လည််းရက င််း၊

တသ
ိုေ့ ိုေ့ လ ပ်စစ်မ်း အလှံိုအရလ က်မဖနေ့ရ
် ဝရပ်းနင
ို ်မည်

မမင်တင်ရရ်းအတွက်

မပည်ရထ င်စို

မဖစ်ရကက င််းနှင် တိုင််းရေသကက်းအတွင််း အလိုပ်အကိုင်

ဝန်ကက်း ဌ နမ ်းနှင် ရပေါင််းစပ်ညနှုင််းရပ်းရန် ကစစမ ်း

အ ွင်အလမ််း ၁၀၀၀ ရက ် ရရှနိုင်မည်မဖစ်ရကက င််း

ကို လည််းရက င််း ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါသည်။

ရှင််းလင််းတင်မပပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ဆက်လက်၍ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ တင
ို ််း
ရေသကက်းဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသသ
ိုေ့ ွ ်းရရ က်၍

ရှံို်းလိုပ်ငန််း

ရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ အရနမ ်းအ ်း သွ ်းရရ က်

စမှံကန််းဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်း၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ

ကစစရပ်မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ သလိုသည်မ ်းကို ရမ်းမမန််း
ပပ်း ကိုမပဏကတင်မပသည် အ က်အ မ ်းကို ညနင
ှု ််း
ရမဖရှင််းရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။

ကကည်ရစ
ှု စ်ရဆ်း ပပ်း ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် ရင််းနှ်းပွင်လင််း
စွ ရတွွဲ့ဆက
ှံို
အ က်အ မ ်းကို မဖညဆ
် ည််း ရဆ င်
ရွက်ရပ်း ပေါသည်။
မွန််းလွပိုင််းတွင်
မင််းဘူ်း ရိုင်၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

မင််းဘူ်း(စကို)ပမြှုွဲ့နယ်၊

ရက ်းရွ အိုပ်စိုရှ နိုငင
် ှံမ

မင််းလှက င််း

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း မဖစ်

ရသ GEP (Myanmar) Co.,Ltd ၏ ရနရရ င်မ ည်
စွမ််းအင်သှံို်း လ ပ်စစ်ဓေါတ်အ ်းထိုတ်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််းသိုေ့
ရရ က်ရှ ရ

ကိုမပဏ၏

အရထွရထွ

မန်ရနဂ

ဦ်းထက်နင
ို ရ
် အ င်က စမှံကန််းလိုပ်ငန််းနှင် စပ်လ ဉ််း၍
ရှင််းလင််း

ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ရှင််းလင််းရမပ ကက ်း

ရ တွင် ယ ိုစမှံကန််းသည် မမန်မ နိုငင
် ှံ၏ ပထမဆှံို်း
နှင် အကက်းမ ်းဆှံို်း ရနရရ င်မ ည်စွမ််းအင်သှံို်း လ ပ်စစ်
ဓေါတ်အ ်းထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််းတစ် ိုမဖစ်ရကက င််း၊
စမှံကန််းတစ် လ
ို ှံို်းကို အပင
ို ်း် (၄)ပိုင််း
တည်ရဆ က် ပပ်းစ်းမှုက လမှ

ွမ

်းထ ်းပပ်း

(၄)နှစ် လ ထ ်း

ရကက င််း၊ စမှံကန််း၏ အပိုင််း ၁ ကို ၂၀၁၈

ိုနစ
ှ ်တွင်

စတင် တည်ရဆ က် ရ

၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်တွင် လိုပ်ငန််း

စတင်လည်ပတ်နိုင် ပပ်း

ရနေ့စဉ်

လ ပ်စစ်ဓေါတ်အ ်း

မဂေါဝပ် ၄၀ ထိုတ်လိုပ်ရပ်းလ က်ရှပေါရကက င််း၊ က န်စမှံ
ကန််းအပိုင််းမ ်းကို

ဆက်လက်

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှပေါရကက င််း၊

တည်ရဆ က်ရရ်း
စမှံကန််းတစ် လ
ို ှံို်း

ထရ
ိုေ့ နာက် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် ကန်ရရ
ရက ်းရွ အိုပ်စိုရှ

မမန်မ နင
ို ်ငှံသ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

လိုပ်ငန််းမဖစ်ရသ

Kyaw and Than Co.,Ltd ၏

မန််းသတ (MTT) ကွနက
် ရစ် ရက က်တိုင်ထတ
ို ်လိုပ်
မ င််းနှင်ရရ င််း မ င််းလိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် နမှု လိုပ်ငန််း
အရမ အရနမ ်းအ ်း သွ ်းရရ က်ကကည်ရှု အ ်းရပ်း ပေါ
သည်။ ကိုမပဏ၏ ရှင််းလင််းရဆ င်တင
ွ ် အရထွရထွ
မန်ရနဂ မဖစ်သူ ဦ်းညညရထွ်းက လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွက်
ရနမှု

အရမ အရနမ ်းနှင်

လက်ရှမဖစ်ရပေါ်ရနရသ

အ က်အ မ ်းကို ရှင််းလင််းတင်မပ ရ
ဝန်ကက်းက

လိုအပ်သည်မ ်းကို

ရမဖရှင််းရပ်း ပေါသည်။

မပည်ရထ င်စို
ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ်
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မမကွားတိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားအှာား ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား ကည့််ရှုအှာားမပား၍ ခပည်ပသိုို့
မမွားခမြူမရားထိုတ်ကိုနမ
် ှာား တိုားခ ွံ့ဲ တင်ပို့န
ို ိုင်မရား မ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

ွားမနွားညနှုင်ား

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရမပ ကက ်း ပပ်း လိုအပ်သည်မ ်း ရဆွ်းရနွ်းရပေါင််းစပ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/ မမန်မ နင
ို ်ငှံ

ညနင
ှု ််းရပ်းက စက်ရှံိုအတွင််း လှည်လည်ကကညရ
် ှုအ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်း

ရပ်း ပေါသည်။

သည် ရမလ ၂၉ ရက်၊ နှံနက်ပိုင််းတွင် မမန်မ နင
ို ်ငှံ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှင်၏

ွင်မပြှုမနေ့်မဖငရ
် ဆ င်ရွက်

ဆက်လက်၍

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှင်၏

ွင်မပြှုမနေ့်မဖင်

လ က်ရှရသ မရကွ်းတိုင််း ရေသကက်း၊ မရကွ်းပမြှုွဲ့နယ်၊

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ
မရကွ်း ရိုင်၊ ပမြှုွဲ့သစ်ပမြှုွဲ့နယ်၊

ဆ ်းတိုငက
် န်

ရရမပညရ
် က ်းရွ အိုပ်စိုရှ ရ နှုန််းမပည် မမန်မ နိုငင
် ှံသ ်း

ရက ်းရွ အိုပ်စို ရှ

ဖက် စ ပ် နိုင်ငှံ မ

်း

ရင််းနှ်းမမြှု ပ်နှှံမှု လိုပ်ငန််းမဖစ်ရသ Paragon Myay Latt

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမဖစ်ရသ

Thar

တန်ဖို်းမမင်နှမ််းမ ်းမဖစ်သည်

Co.,Ltd ၏ နွာ်းသ ်းစပ်ရမွ်းမမြူမ င််းနှင် ရရ င််း မ င််း

အ ွှံ ျွတ်နှမ််း၊ နှမ််းရလှ ် ရစ၊ နှမ််းရလှ ်မန
ှု ေ့်၊ သနေ့်စင်ပပ်း

လိုပ်ငန််းသိုေ့ ရရ က်ရှစဉ် ကိုမဏ
ပ ၏ အရရ င််းတ ဝန် ှံ

နှမ််း၊ ရရ င်စှံိုနှမ််း၊ နှမ််းရလှ ဆ
် ရမ်း၊ တန်ဖို်းမမင်ပမ ်း

ဦ်းမ ြှု်းမမင်ထွန််းက

မဖစ်သည် သနေ့်စင်ပပ်းပတစမ််း၊ သနေ့်စင်ပပ်းရမမပ ထိုတ်

အရနမ ်းနှင်

လိုပ်၍ မပည်ပသိုေ့ ရ နှုန််းမပည်တင်ပေ့မို င််းလိုပ်ငန််းသိုေ့

ရှင််းလင််းတင်မပ ရ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက လိုပ်ငန််း

သွ ်းရရ က် ပေါသည်။

မ ်း တို်း ွဲ့ရဆ င်ရွကန
် ိုငရ
် ရ်း၊ ရေသ ရ
ှံ တ င်သမ
ူ ်း

Co.,Ltd

၏

Brothers’

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် နမှု

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမဆ
ှု ိုင်ရ

နှင် နွာ်းရမွ်းဖက်ရပ်းလိုပ်ငန််းမ ်း
နိုင်ရရ်း၊ အမ

Good

အရမ

ကစစရပ်မ ်းကို

ွဲ့ထင
ွ ရ
် ဆ င်ရွက်

်းပမြှုွဲ့နယ်မ ်းသလ
ိုေ့ ည််း နွာ်းရမွ်းမမြူရရ်း

တို်း ွဲ့ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရရ်းနှင် မပည်ပသိုေ့ တို်း ွဲ့တင်ပေ့ို
နိုင်ရရ်းတန
ိုေ့ ှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရမပ ကက ်း ပပ်း လအ
ို ပ်သည်
မ ်း ရဆွ်းရနွ်းရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််းရပ်းက

ရမွ်းမမြူရရ်းခ ှံ

အတွင််း လှည်လည် ကကည်ရအ
ှု ်းရပ်း ပေါသည်။

ထိုသိုေ့

ရရ က်ရစဉ်
ှ

ကိုမပဏ၏

ေေါရိုကတ
်

ဦ်းရက င််း နေ့ဇ
် င်က လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ
အရနမ ်းနှင်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဆိုင်ရ ကစစရပ်တိုေ့နင
ှ ်

စပ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််းတင်မပ ရ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း
က ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုမမငတ
် င်ရရ်း၊ မပည်ပသိုေ့ တန်ဖို်းမမင်
နှမ််း

တို်းမမငတ
် င်ပေ့န
ို င
ို ရ
် ရ်းကစစတန
ိုေ့ င
ှ ်

စပ်လ ဉ််း၍
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ခမန်မှာနိုငင
် ံရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမကှာ်မရင်၏ မူဝါဒ
မမန်မ နိုင် ငှံ

ရင််းနှ်းမမြှု ပ်နှှံ မှု

ရက ် မရှင် ၏

(၄/၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် အစည််းအရဝ်းကို ဇွန်လ ၄
ရက်ရနေ့ နှံနက်ပင
ို ််းတွင် ရနမပည်ရတ ် ရှံို်းအမှတ် ၁၈၊
နိုင်ငရ
ှံ တ ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စ

င
ို ်ရှာအစည်ားအမဝား က င်ားပခပျုလိုပ်

တစ်ဆင်

စဉ်ဆက်မမပတ် စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်

ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ပေါသည်။
အစည််းအရဝ်းတွင် တိုင််းရေသကက်းမပည်နယ် /

အိုပ် ြှုပ်မှုရှံို်း၌

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတမ ်း အရနမဖင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

က င််းပ မပြှုလိုပ် ပေါသည်။ အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းသိုေ့

လိုပ်ငန််းမ ်းကို စစစ်ရ တွင် လိုကန
် ာက င်သှံို်းရမည်

နိုင်ငရ
ှံ တ ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စအဖွွဲ့ဝင်၊

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်

နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ရ
ှု က ်မရှငဥ
် ကကဋ္ဌ

မမန်မ

ေိုတယဗိုလ် ြှုပ်

ကက်းမို်းမမင်ထွန််းနှငရက
်
်မရှငအ
် ဖွွဲ့ဝင်မ ်းတက်ရရ က်
ကကပေါသည်။
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမူဝေါေမ ်း

အဓထ ်း ရဆွ်းရနွ်းနင
ို ်ရန် က င််းပ မ င််းမဖစ်ပပ်း ရင််းနှ်း
အဆင်ရမပရ

ရမဖရလ မ င််းနှင်

တစ်ရနရ တည််း၌

တစ်စတ
ို စ်စည််း

တည််း အလှံို်းစှံိုဝန်ရဆ င်မှုရပ်းသည် ဌ နမ ်း၏ စှံ န်
စှံညန််းမ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းစသည်တက
ိုေ့ ို အတည်

အစည််းအရဝ်းကို
မမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မရှင်၏

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရမွွဲ့ရစမ င််း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

မမင်တင်မ င််းတမ
ိုေ့ ှ

မပြှု ပေါသည်။ ထမိုေ့ ပင် ကကနေ့်ကက ရနသည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
လိုပ်ငန််းမ ်း၊

ပည ရရ်းဝန်ရဆ င်မှုနင
ှ ်

ရ သသ်းနှှံ

စိုကပ
် ြှု်း ထိုတ်လိုပ်မ င််းစသည်တက
ိုေ့ ိုလည််း ရဆွ်းရနွ်း
ကကပပ်း အရထ က်အကူမပြှုနိုငမ
် ည် မူဝေါေ အစအမှံမ ်း
ကို မှတ် ပေါသည်။
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ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့်် နိုငင
် ံခခှာားစီားပွှာား

က်သွယ်မရားဝန်ကကီားဌှာန ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား ဦားမအှာင်နင
ို ဦ
် ား

ဒညင်ားကိုန်ားမီားခံအိုတ်စက်ရံိုသိုို့ သွှာားမရှာက် ကည့််ရှုအှာားမပား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ
ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း၊

မမန်မ နိုငင
် ှံ

လင််းတင်မပကကသည်။ဆက်လက်၍ စက်ရှံိုမှ အိုပ် ြှုပ်မှု
ေေါရိုကတ
်
ဦ်းစို်းရက လိုပ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှု အရမ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင် ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း၊

အရနမ ်း၊ ရတွွဲ့ကကှံြှုရနရသည် အ က်အ မ ်း၊ ရင််းနှ်း

ရဆ က်လိုပရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န

မမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ

မပည်ရထ င်စဝ
ို န်ကက်း

ကစစရပ်မ ်းကို စက်ရအ
ှံို စည််းအရဝ်း

ဦ်းရရရလ်းနှင် ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း

န််းမ၌ ရှင််းလင််းတင်မပရ

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းမ ်း

ရက င်စဥကကဋ္ဌ ဦ်းလှစ်းို တသ
ိုေ့ ည် ဌ နဆိုငရ
် တ ဝန်

နှင်ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ

ရှသူမ ်း လိုကပ
် ေါလ က် ဇွနလ
်
၆ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််း

ဥကကဋ္ဌတိုက
ေ့
ကိုန်ထတ
ို ်လိုပ်မှု မမင်တင်ရရ်း၊ ရ ်းကွက်

တွင်

ပိုမိုရရှရရ်းနှင်

ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း၊

အင််းစန်ပမြှုွဲ့နယ်၊

ေညင််းကိုန််းရှ မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင်၏
ွင်မပြှု က်မဖင် ရဆ င်ရွက် လ က်ရှသည် ရမမအိုတ်
အစ ်းထို်းမဖစ်ရသ

အရပေါစ ်း

သကွနက
် ရစ်အတ
ို ်၊

ဖအ ်းမမင် ှံ သကွန်ကရစ် အိုတ်နင
ှ ် အဆင်မမင် မ်း ှံ

ပတ်ဝန််းက င်ထ ိုက်မှု

က ဆင််းရစရရ်းအတွက်

ရလ နည််း

တည်ရဆ က်ရရ်းစမှံကန််း

လိုပ်ငန််းမ ်းတွင် စက်ရှံိုထတ
ို ်အတ
ို ်မ ်း တို်းမမင်အသှံို်း
မပြှုနိုငရ
် ရ်းဆိုင်ရ ကစစမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။
အဆိုပေါစက်ရှံိုသည်

တစ်နစ
ှ လ
် င်အရပေါစ ်း

အိုတ်ထတ
ို ်လိုပ်ရရ်းစက်ရှံိုသိုေ့ သွ ်းရရ က်ကကည်ရှုအ ်း

သကွနက
် ရစ်အတ
ို ်၊ ဖအ ်းမမင် ှံ သကွနက
် ရစ် အိုတ်

ရပ်း ပေါသည်။

နှင် အဆငမ် မင်မ်း ှံအတ
ို ် ၃၁၅ သန််း ထိုတ်လိုပ်နင
ို ်ပပ်း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းမ ်း၊

ရန်ကိုန်တင
ို ််း

ရမမအိုတ်အစ ်းထို်း အဆင်မမင် နည််းပည သှံို်းအိုတ်

ရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း ရက င်စဥကကဋ္ဌနှင် အဖွွဲ့ဝင်

မ ်း ထိုတ်လိုပ်ရ တွင် မမစ်သကို အရမ

မ ်းသည်

စက်ရှံို၏

ရကက င် မမစ်ရကက င််းအတွင််း ရရစ်းရရလ ရက င််းမွန်

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုနင
ှ ် ကိုနထ
် ိုတ်လိုပ်မှု အရမ အရန

ရစမ င််း၊ သဘ ဝရမမဆလ ဆှံို်းရှံှု်းမှု သက်သ ရစမ င််း၊

မ ်းကို လိုကလ
် ှံကကည်ရှုရ

သဘ ဝရမမ မ က်နှာမပင်ပ က်စ်းမှု က ကွယရ
် ပ်းမ င််း၊

စက်ရှံိုမှ

တ ဝန်ရှသူမ ်းနှင်

တ ဝန်ရှသူမ ်းက ရှင််း

ှံ သှံို်းစွမ င််း

က ဗွန်ေိုငရ
် အ က်ဆိုေ် ဓ တ်ရငွွဲ့
ထိုတ်လိုပ်မှုကို

ရလ

စိုကပ
် ြှု်းရမမမ ်း

နင
ို မ် င််း၊

ဆှံို်းရှံှု်းမ င််းနှင်

သစ်ရတ မ ်းမပြှုန််းတ်းမ င််းတိုေ့ကို
က ကွယ်နင
ို ပ် ပ်း သဘ ဝပတ်ဝန််း
က င်ထ ိုက်မှုနင
ှ ် ရလထိုညစ်ညမ််း
မှုတက
ိုေ့ လ
ို ည််း ရလ
သရှရပေါသည်။

နင
ို ်ရကက င််း
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ပဲခားူ တိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမကှာ်မတီအြွဲွံ့ဝင်မ ှာားကမ
ို တွွံ့

ပံို ပီား ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားအှာား

ကည့််ရှုအှာားမပား၍ အခက်အခဲမ ှာားကို ညနင
ှု ်ားမပါင်ားစပ်မခြရင်ား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်း ဆက်သွယ်

အတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆင
ို ်ရ ကစစမ ်းနှင်

ပတ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း/ မမန်မ နင
ို ်ငှံ

သက်၍ ရရှွဲ့ဆက်လက် ရဆ င်ရွကမ
် ည် အစအစဉ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင် ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း

မ ်းကိုလည််းရက င််း၊

သည် ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်း၊ စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ

အတွက် ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းမည် ကစစမ ်းကလ
ို ည််းရက င််း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

မမင်တင်ရရ်း

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါသည်။
ဆက်လက်၍

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

ဌ နဆိုင်ရ စိုရပေါင််းရှံို်းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

မ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

ကိုမပဏ

တိုင််းရေသကက်းဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း

သသ
ိုေ့ ွ ်းရရ က်၍ ရှံို်းလိုပ်ငန််း ရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ
အရနမ ်းအ ်း

သွ ်းရရ က်ကကညရ
် ှု

စစ်ရဆ်း ပပ်း

ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ ရတွွဲ့ဆှံိုက အ က်
အ မ ်းကို မဖညဆ
် ည််းရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။
အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ တိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ

ရနေ့လယ်ပိုင််းတွင်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို ဇွန် ၇ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် ပ ်းူ

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်၏

တိုင််းရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စရှံို်း၊ အစည််း

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသည် ပ ်းူ မပည်တင
ွ ််း/ မပည်ပစက်မှု

အရဝ်း န််းမ၌ ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

နယ်ရမမအတွင််းရှ

ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ ၌

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

မမြှုပန
် ှှံမှုမဖင်

ရ နှုန််းမပည်

င
ွ ်မပြှု က်မဖင်
နိုငင
် ှံမ

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှရသ

်းရင််းနှ်း
Karisma

တိုင််းရေသကက်းအတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််းမ ်း

Apparel (Myanmar) Co.,Ltd ၏ CMP စနစ်မဖင်

လွယ်ကူလ င်မမန် အဆင်ရမပရ

စက်ထို်းထည်ထိုတ်လိုပ်မ င််း လိုပ်ငန််းနှင် Bellmart

ရမွွဲ့ရစရရ်း၊ မမန်မ

နိုင်ငှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမဥ
ှု ပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်
နည််းမ ်းနှငအ
် ည မဖစ်ရစရရ်း၊

ွင်မပြှုပပ်းလိုပ်ငန််းမ ်း

(Myanmar) Co.,Ltd ၏ CMP စနစ်မဖင် Sleeping Bag
ြှုပ်လိုပ်မ င််းလိုပ်ငန််းမ ်းသလ
ိုေ့ ည််းရက င််း၊ ရဘ နတ်

ကိုလည််း ဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်အည ကကပ်

ကက်းရက ်းရွ အိုပ်စိုရှ

မတ်

မှုမဖင်

ရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း၊

နင
ို င
် ှံသ ်းကိုန်ထတ
ို ်လိုပ်ငန််း

မ ်း၊ ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကရ
ူ
ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ရ
် ရ်းနှင်
အရထ က်အကူမပြှုရစမည်

ရမွွဲ့စွ

ဖက်စပ်နင
ို င
် ှံမ

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

i-Land

Park

Myanmar Limited ၏ စက်မှုဥယ ဉ် ပမြှုွဲ့ရတ ် တည်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းအတွက်

ရထ င်မ င််း လိုပင
် န််းသလ
ိုေ့ ည််းရက င််း သွ ်း ရရ က်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်

ကကည်ရအ
ှု ်းရပ်း ရ ကိုမပဏအသ်းသ်းတ၏
ိုေ့ တ ဝန်ရှ

တစ်ရပ် မဖစ်ရပေါ်လ ရစရရ်းကစစမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်းရမပ

သူမ ်းက လိုပ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှု အရမ အရနမ ်း

ကက ်းပေါသည်။

နှင် လက်ရှမဖစ်ရပေါ်ရနရသ

ထရ
ိုေ့ နာက်
ရက င်စ

ဥကကဋ္ဌ/

ရက ်မတဥကကဋ္ဌ

တိုင််းရေသကက်း

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း

တင
ို ််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ဦ်းမ ြှု်းရဆွဝင််းက

တင
ို ််းရေသကက်း

အ က်အ မ ်းကို ရှင််း

လင််းတင်မပ ပပ်း မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက လိုအပ်သည်
မ ်းကို ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ် ရမဖရှင််းရပ်း ပေါသည်။
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ရိုရှာား-ခမန်မှာအစိုားရအခ င်ားခ င်ား ကိုန်သွယ်မရားနင့်် စီားပွှာားမရားပူားမပါင်ားမ

ှာင်ရက
ွ ်မရား ပူားတွဲမကှာ်မရင်

အစည်ားအမဝားက င်ားပနိုင်မရား အကကျုညနင
ှု ်ားအစည်ားအမဝားသိုို့ တက်မရှာက်
ရိုရှ ်း- မမန်မ အစို်းရအ င််း င််း ကိုန်သွယ်ရရ်း

ဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းရှံို်း၊

နှင် စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း ရဆ င်ရွကရ
် ရ်း ပူ်းတွရက ်မရှင်

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ရေေါက်တ ဝေါဝေါရမ င် က ရိုရှ ်း-

အစည််းအရဝ်း က င််းပနိုင်ရရ်းအတွက် အကကြှုညနင
ှု ််း

မမန်မ နှစ်နိုင်ငှံ အကက ်း စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း ရဆ င်

အစည််းအရဝ်းကို ဇွန်လ ၉ ရက်ရနေ့ မွန််းလွပိုင်း် တွင်

ရွက်မှု ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းမဟ ဗ ြူဟ ရရ်းဆွထ ်းမ င််း

ရနမပည်ရတ ်၊ ရှံို်းအမှတ် (၁) အစည််းအရဝ်း န််းမ၌

နှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််းတင်မပ သည်။ ယင််းရနာက်

က င််းပ သည်။

အစည််းအရဝ်းသိုေ့ တက်ရရ က်လ ကကသူမ ်းက သက်

အစည််းအရဝ်းသိုေ့ မမန်မ ဘက်မှ ရိုရှ ်း-မမန်မ
အစို်းရအ င််း င််း ကိုန်သွယ်ရရ်းနှင် စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း
ရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း ပူ်းတွရက ်မရှင် ဥကကဋ္ဌ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
နှင် နင
ို င
် ှံမ

်းစ်းပွ ်း ဆက်သယ
ွ ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်

ဆိုင်ရ ဌ နအလိုက် ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း ကစစရပ်
မ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍ ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။
အစည််းအရဝ်းတွင်
အ င််း င််း

ရိုရှ ်း-မမန်မ နှစ်နိုင်ငှံ

ကိုန်သွယ်ရရ်းနှင်

စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း

ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်းနှင် ပူ်းတွရက ်မရှင်

ရဆ င်ရွကရ
် ရ်း ပူ်းတွရက ်မရှင် အစည််းအရဝ်းက င််းပ

အဖွွဲ့ဝင်မ ်း တက်ရရ က် ကကသည်။

နိုင်ရရ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍ လည််းရက င််း၊ ပိုဂဂလကကဏ္ဍ

ပထမဦ်းစွ ပူ်းတွရက ်မရှင် ဥကကဋ္ဌ ရင််းနှ်းမမြှုပ်
နှှံမှုနှင်

နိုင်ငမှံ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်းက အဖွငအ
် မှ
စက ်းရမပ ကက ်း ပပ်း
ရရ်းမှြူ်းမဖစ်သူ

ပူ်းတွရက ်မရှင်၏

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

နိုင်ငှံမ

အတွင််း
်းစ်းပွ ်း

စ်းပွ ်းရရ်း ရတွွဲ့ဆှံိုညနင
ှု ််းမှုအစအစဉ် က င််းပရရ်းကစစ
ရပ်မ ်းကိုလည််းရက င််း၊ နှစ်နိုင်ငှံ အကက ်း စ်းပွ ်းရရ်း
ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှုဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတ်းို တက်ရရ်း မဟ ဗ ြူဟ
ရရ်းဆွမှုဆိုင်ရ

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းနှင်

လည််းရက င််း ရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။

စပ်လ ဉ််း၍
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စစ်ကိုင်ားတိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမကှာ်မတီ အြွဲွံ့ဝင်မ ှာားအှာား မတွွံ့

ံိုပပီား တိုင်ားမဒသကကီားအတွင်ားရ

ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာား၏ အခက်အခဲမ ှာားကို မပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားမခြရင်ား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်း

ရဆ င်ရွက်သွ ်းမည်

ကစစမ ်းကို

လည််းရက င််း

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါသည်။

သည် ဇွန် ၁၂ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် စစ်ကင
ို ််းတင
ို ််း

ဆက်လက်၍

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

ရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စ ဥကကဋ္ဌနှင် တိုင််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ရေသကက်း

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို

တိုင််းရေသကက်းဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသသ
ိုေ့ ွ ်းရရ က်၍ ရှံို်းလိုပ်ငန််း

တိုင််းရေသကက်း

ရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ အရနမ ်းအ ်း သွ ်းရရ က်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ

စစ်ကိုင််းတိုင််းရေသကက်း၊
စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း

မှံိုရွ ပမြှုွဲ့ရှ

ရက င်စရှံို်း၊

အစည််းအရဝ်း န််းမ၌

ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

ကကည်ရစ
ှု စ်ရဆ်း ပပ်းဝန်ထမ််းမ ်းနှင်ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ
ရတွွဲ့ဆှံိုက

အ က်အ မ ်းကို မဖညဆ
် ည််း ရဆ င်

ရွက်ရပ်း ပေါသည်။

ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုစဉ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

တိုင််းရေသကက်းအတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု လိုပ်ငန််းမ ်း
လွယ်ကူလ င်မမန် အဆင်ရမပရ

ရမွွဲ့ရစရရ်း၊ မမန်မ

နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်
နည််းမ ်းနှငအ
် ည မဖစ်ရစရရ်း၊

ွင်မပြှုပပ်းလိုပ်ငန််းမ ်း

ကိုလည််း ဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်အည ကကပ်
မတ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း၊နင
ို ်ငှံသ ်းကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန််းမ ်း၊
ဝန်ရဆ င်မလ
ှု ိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကရ
ူ

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်

ရွက်နင
ို ရ
် ရ်းနှင်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသမ
ူ ်းအတွက် အရထ က်
အကူမပြှုရစမည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝန််းက င်တစ်ရပ် မဖစ်
ရပေါ်လ ရစရရ်းကစစမ ်းကရ
ို ဆွ်းရနွ်း ရမပ ကက ်းပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက် တိုင််းရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း
ရက င်စဥကကဋ္ဌ/တိုင််းရေသကက်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ရက ်မတ
ဥကကဋ္ဌ ဦ်းရမ င်ရမ င်လင််းက တိုင််းရေသကက်းအတွင််း ရှ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ ကစစမ ်း

နှင်ပတ်သက်၍

ရရှွဲ့ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်မည်

အစအစဉ်မ ်းကို

လည််းရက င််း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှု မမင်တင်ရရ်းအတွက်

ထရ
ိုေ့ နာက် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် မှံိုရွ
စက်မှုဇှံိုအတွင််းရှ မမန်မ နိုငင
် ှံသ ်းရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှုမဖင်
ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ
NCY International Co.,Ltd
၏ ဆန်နင
ှ ် သ်းနှှံကကတ် ရရ်းသှံ
ွ
ို်းစက်ပစစည််းမ ်း ထိုတ်
လိုပ်မ င််းလိုပ်ငန််းသိုေ့ သွ ်းရရ က်ကကည်ရအ
ှု ်းရပ်း ရ
ကိုမပဏ၏
ရနမှု

တ ဝန်ရှသူမ ်းက

အရမ အရနမ ်းနှင်

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ်

လက်ရှမဖစ်ရပေါ်ရနရသ

အ က်အ မ ်းကို ရှင််းလင််းတင်မပ ရ မပည်ရထ င်စို
ဝန်ကက်းက ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ်ရမဖရှင််းရပ်း ပေါသည်။
မှံိုရွ ပမြှုွဲ့တွင် ရှရနစဉ်အတွင််း မပည်ရထ င်စို
ဝန်ကက်းသည်

တိုင််းရေသကက်းအတွင််းရှ

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအ ်း သ်းမ

စ်းပွ ်းရရ်း

်းစရတွွဲ့ဆှံိုပပ်း လိုပ်ငန််းရှင်

မ ်းက တင်မပသည် အ က်အ မ ်းကို ညနင
ှု ််းရမဖရှင််း
ကူညရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း ပေါသည်။
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ကခ င်ခပည်နယ်ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ မ
ှု ကှာ်မတီဝင်မ ှာားအှာားမတွွံ့

ပံို ပီား ခပည်နယ်အတွင်ားရ ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားကို

ကည့််ရှုအှာားမပား၍ လိုပ်ငန်ားရင်မ ှာား၏ အခက်အခဲမ ှာားကို မပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားမခြရင်ား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

မမင်တင်ရရ်း၊

ရရှွဲ့ဆက်လက်ရဆ င်ရွကမ
် ည်

အစ

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်း

အစဉ်မ ်းကရ
ို ဆွ်းရနွ်း ရမပ ကက ်းပေါသည်။ ထရ
ိုေ့ နာက်

သည် ဇွန်လ ၁၄ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် က င်

တက်ရရ က်လ ကကသည်

မပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌနှင် မပည်နယ်

ရက ်မတဝင်မ ်းကလည််း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဆိုင်ရ ကစစ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ

ရပ်မ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းအ ်း

က င်

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
သလိုသည်မ ်းကရ
ို မ်းမမန််း

မပည်နယ်၊ မမစ်ကက်းနာ်းပမြှုွဲ့ရှ မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း

ကကရ

ရက င်စရှံို်း၊

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း ပေါသည်။

မလ အစည််းအရဝ်း န််းမ၌

ရတွွဲ့ဆှံို

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

ပေါသည်။

မပန်လည်ရင
ှ ််းလင််း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် ဇွန်လ ၁၃ ရက်
ရနေ့က က င်မပည်နယ်၊ ဝင
ို ််းရမ ်ပမြှုွဲ့နယ် အတွင််းရှ
မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင်

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ

ရ

င
ွ ်မပြှုမနေ့်မဖင်

င
ို ်နှုန််းမပည် မမန်မ နင
ို ်ငှံ

သ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမဖင် KEP Logistics Co., Ltd ၏
ကိုန်စည် သယ်ယူပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း ဝန်ရဆ င်မှုနင
ှ ် ကိုန်
စည်
ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ တွင် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက
မပည်နယ်အတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

လွယ်ကူလ င်မမန် အဆင်ရမပရ

လိုပ်ငန််းမ ်း

ရမွွဲ့ရစရရ်း၊ မမန်မ

နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်
နည််းမ ်းနှငအ
် ည

မဖစ်ရစရရ်း၊

မပည်နယ်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်း

တက်ရရ်းအတွက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု မမင်တင်ရရ်း၊

ွင်မပြှု

ပပ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကိုလည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်း
နှင်အည ကကပ်မတ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း၊ နင
ို ်ငှံသ ်း ကိုန်
ထိုတ်လိုပ်ငန််းမ ်း၊ ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကူ
ရ

ရမွွဲ့စွ ရဆ င်ရွက်နင
ို ရ
် ရ်းနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း

အတွက်

အရထ က်အကူမပြှုရစမည်

ဝန််းက င်တစ်ရပ်

မဖစ်ရပေါ်လ ရစရရ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
ကစစမ ်းကို

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက် မပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ
ဥကကဋ္ဌ/

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

ဥကကဋ္ဌ

ဦ်း က်ထန်နန်က မပည်နယ်အတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
ဆိုင်ရ ကစစမ ်းနှင်

ပတ်သက်၍

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

သရ
ို လှ င်ရရ်းစ န််းလိုပ်ငန််း

အ ်း

ရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှု

ကွင််းဆင််းကကည်ရအ
ှု ်းရပ်း ရ

Kachin

Entrepreneurs’ Public Co., Ltd ၏ အမှုရဆ င်
ေေါရိုကတ
်
ဉ်းရလမ နှင် KEP Logistics Co., Ltd ၏
အမှုရဆ င်ေေါရိုကတ
်

ရေေါ်အယ်မ ဂ ဘရမ် တက
ိုေ့

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ အရနမ ်းနှင် လက်ရှ
ကကှံြှုရတွွဲ့ရနရသည်အ က်အ မ ်းကို ရှင််းလင််းတင်မပ
ကကပေါသည်။

တင်မပ က်မ ်းနှင်

စပ်လ ဉ််း၍

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ်ရမဖရှင််းရပ်း
ပေါသည်။

63
ထရ
ိုေ့ နာက် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည် ရင််းနှ်း

ညရနပင
ို ််းတွင်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ မပည်နယ်

မနတရလ်းတင
ို ််းရေသကက်း၊

ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသသ
ိုေ့ ွ ်းရရ က်၍

ရှံို်းလိုပ်ငန််းရဆ င်ရွက်

ရက ်းရွ အိုပ်စိုရှ မမန်မ နိုင်ငရ
ှံ င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှင်

ရနမှု

သွ ်းရရ က်ကကညရ
် ှုစစ်

၏

ဝန်ထမ််းမ ်းနှင်

ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ ရတွွဲ့

နိုင်ငှံမ

အ က်အ မ ်းကို

မဖညဆ
် ည််းရဆ င်ရွက်

Power Energy Co.,Ltd ၏ IPP (BOO)စနစ်မဖင် ၃၀

အရမ အရနမ ်းအ ်း

ရဆ်း ပပ်း
ဆှံိုက

ရပ်း ပေါသည်။

ွင်မပြှုမနေ့်မဖင် ရဆ င်ရက
ွ ်လ က်ရှရသ

မဂဂေါဝပ်

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း

တွင်

ယရနေ့နှံနက်ပင
ို ််း

မပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ

ဦ်း က်ထန်နန်နင
ှ ်အတူ

မပည်နယ်အတွင််းရှ

မဖစ်သည်

ရနရရ င်မ ည်စွမ််းအင်သို်းှံ

လ ပ်စစ်ဓေါတ်အ ်း

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

သ စည်ပမြှုွဲ့နယ်၊

ထိုတ်လပ
ို ်မဖနေ့်မဖြူ်း

လိုပ်ငန််းသရ
ိုေ့ ရ က်ရှ ရ

သရမပဝ
ဖက်စပ်
Clean

တည်ရဆ က်၍
ရရ င််း မ င််း

ကိုမပဏ၏ တ ဝန်ရှသူမ ်း

ဥကကဋ္ဌ

က စမှံကန််းလိုပ်ငန််းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််းရမပ

ရင််းနှ်း

ကက ်း ပေါသည်။

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

စမှံကန််း

ကစစရပ်မ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ

ကစစရပ်

မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်ရနကကသည် တင
ို ််းရင််း

ဆိုင်ရ

သ ်း

ရတွွဲ့ဆှံိုပပ်း

မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ သလိုသည်မ ်းကို ရမ်းမမန််း ပပ်း

အ က်အ မ ်းကို

ကိုမပဏက တင်မပသည် အ က်အ မ ်းကို ညနှုင််း

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအ ်း

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းက

တင်မပသည်

ညနင
ှု ််းရမဖရှင််း ကူညရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း ပေါသည်။

ရမဖရှင််း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။
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COVID-19 မ ကှာင့်် ခြစ်မပေါ်လှာနိုင်သည့်် စီားပွှာားမရားသက်မရှာက်မှုမ ှာားအမပေါ်ကိုစှာားမရား လိုပ်ငန်ားမကှာ်မတီ
(၅/၂၀၂၁)ကကမ်မခမှာက် အစည်ားအမဝားက င်ားပ
COVID-19

ရကက င်

မဖစ်ရပေါ်လ နင
ို ်သည်

ကစစမ ်း၊ မမန်မ နင
ို ်ငစ
ှံ ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်ဦ်းရမ လ

စ်းပွ ်းရရ်းသက်ရရ က်မှုမ ်းအရပေါ်ကိုစ ်းရရ်း လိုပ်ငန််း

ရစရရ်း စမှံ က် (Myanmar Economic Recovery

ရက ်မတ၏ အစည််းအရဝ်းအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၂၁) ကို

Plan-MERP) (မူကကမ််း) ရရ်းဆွမ င််းဆိုင်ရ ကစစမ ်း၊

ဇွန်လ ၁၆ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပင
ို ်း် တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ မှုနှင်

ဝန်ကက်း

နိုင်ငှံမ

လိုပ်ငန််းရက ်မတသိုေ့

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရှံို်းအမှတ်

၌ (၁) က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါသည်။

ဌ နအဖွွဲ့အစည််းမ ်းမှ
တင်မပလ သည်

အ က်အ ကစစရပ်မ ်းနှင် သက်ဆိုင် ရ ဌ နမ ်းနှင်

အစည််းအရဝ်းသိုေ့ လိုပ်
ငန််းရက ်မတဥကကဋ္ဌ၊
မမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုငင
် ှံမ

ရင််းနှ်း

်းစ်းပွ ်းဆက်

သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

မပည်

ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်း
နှင်

လိုပ်ငန််းရက ်မတဝင်မ ်း

မဖစ်ကကရသ စမှံကန််းနှင် ဘဏ္ဍ
ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ အလိုပ်သမ ်း၊
လူဝင်မှုကက်းကကပ်ရရ်းနှင် မပည်သူူ့
အင်အ ်းဝန်ကက်းဌ နနှင်
ရရ်းနှင်

စ်းပွ ်း

ကူ်းသန််းရရ င််းဝယ်ရရ်း

ေိုတယဝန်ကက်းမ ်း၊

ဝန်ကက်းဌ နတမ
ိုေ့ ှ

မမန်မ နိုင်ငရ
ှံ တ ်ဗဟိုဘဏ်မှ

ေိုတယဥကကဋ္ဌနှင် အပမတမ််းအတွင််းဝန်မ ်း၊ ညန်ကက ်း
ရရ်းမှြူ်း ြှုပ်နှင်သက်ဆင
ို ်ရ

တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း

တက်

ရရ က်ကကပေါသည်။

ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရမည် ကစစရပ်မ ်းနှင်
ပတ်သက်၍ ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါ သည်။
ဆက်လက်၍
လ ကကသူမ ်းက
သက်ရရ က်မှုမ ်း

အစည််းအရဝ်းတွင် လိုပ်ငန််းရက ်မတ ဥကကဋ္ဌ

အစည််းအရဝ်းတက်ရရ က်

COVID-19

ရကက င်

ကိုစ ်းရရ်းအတွက်

စ်းပွ ်းရရ်း
ဝန်ကက်းဌ န

အလိုက် ရဆ င်ရက
ွ ်လ က်ရသည
ှ
် လိုပ်ငန််းမ ်း၊ ဆက်

က ရ ်းရငွရယူထ ်းသူမ ်း၏ သှံို်းစွမှုအရပေါ် စစစ်

လက်ရဆ င်ရွက်မည်

ရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းနှင်

လိုပ်ငန််းမ ်းက မပန်လည်တင်မပလ သည် အ က်မ ်း

ရ ်းရငွ

ရယူထ ်းသူမ ်း၏

လိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

စ်းပွ ်းရရ်း

တင်မပ က်ဆိုင်ရ ကစစမ ်း၊ မပန်လည် လည်ပတ်လ

နှင်စပ်လ ဉ််း၍ ရရှွဲ့ဆက်လက် ရဆ င်ရက
ွ ်မည် လိုပ်

ပပမဖစ်သည်

ငန််းစဉ်မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်ပတ်သက်၍

လိုပ်ငန််းရက ်မတက ဆက်လက်ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းရန်

65
ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့်် နိုငင
် ံခခှာားစီားပွှာား

က်သွယ်မရား ဝန်ကကီားဌှာန ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီားမ ရန်ကိုန်တင
ို ်ားမဒသကကီားနင့််

သီလဝါအထူားစီားပွှာားမရားဇိုန်ရ ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားသိုို့ သွှာားမရှာက် ကည့််ရှုအှာားမပား
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ
ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း၊

မမန်မ နင
ို ်ငှံ

ဝန်ထမ််းမ ်းကို စွမ််းရဆ င်ရည်မမငတ
် င်ရရ်း သင်တန််း
မ ်း ပိုေ့ နိုင်ရရ်း၊ ရ ်းကွက် ွဲ့ထွင်နိုငရ
် ရ်းတက
ိုေ့ ို ရဆွ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင် ေိုတယဥကကဋ္ဌ ဦ်းရအ င်နင
ို ဦ
် ်း

ရနွ်း

နှင် ဌ နဆင
ို ်ရ တ ဝန်ရှသူမ ်းသည် ရန်ကိုန်တင
ို ််း

ည နင
ှု ််းရပ်း ပေါသည်။ ရနေ့လယ်ပိုင််းတွင် မပည်ရထ င်စို

ရေသကက်းအတွင််း မမန်မ နိုင်ငရ
ှံ င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ရက ်မရှင်

ဝန်ကက်းသည် မမန်မ အထူ်းစ်းပွ ်းရရ်းဇိုန်ဆင
ို ်ရ

၏

လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့ ဥကကဋ္ဌ၊ စ်းပွ ်းရရ်းနှင် ကူ်းသန််းရရ င််း

ွင်မပြှုမနေ့်မဖင် နင
ို ်ငတ
ှံ က အဆင်မ ရဆ်းဝေါ်း ထိုတ်

ရမပ ကက ်း ပပ်း

အ က်အ မ ်းကို

ရပေါင််းစပ်
ဗဟို

လိုပ်မ င််းလိုပ်ငန််း လိုပ်ကင
ို ရ
် နသည် လိုပင
် န််းစက်ရှံို

ဝယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ရေေါကတ
်

မ ်းသိုေ့ ဇွန်လ ၂၄ ရက်ရနေ့တွင် သွ ်းရရ က်ကကညရ
် ှု

ပွင်ဆန််းနှင်အတူ ဌ နဆိုင်ရ တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း လိုကပ
် ေါ

အ ်းရပ်း ပေါသည်။

လ က် သလဝေါအထူ်းစ်းပွ ်းရရ်းဇိုန်သိုေ့ သွ ်းရရ က်၍

ထိုသသ
ိုေ့ ွ ်းရရ က်ကကညရ
် ှုရ တွင် စက်ရှံိုမ ်းမှ
တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းက စက်ရလ
ှံို ိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရနသည်
အရမ အရနမ ်း၊

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် တွင် ရတွွဲ့

ကကှံြှုရနရသည် အ က်အ မ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ
ကစစရပ်မ ်းကို ရဆွ်းရနွ်းတင်မပကကပေါသည်။ တင်မပ က်
မ ်းအရပေါ်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက

လိုပ်ငန််းမ ်းကို

အ ်းရပ်းရန်နှင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

အ က်အ မ ်းကို

လိုအပ်သည် အကူအညမ ်းရပ်းရန် လ ရရ က်မ င််း
မဖစ်ပေါရကက င််းနှင်

ကိုန်ထတ
ို ်လိုပ်မှု

မမငတ
် င်ရရ်း၊

သွင််းကိုန်အစ ်းထို်း အရည်အရသွ်းမမင် ရဆ်းဝေါ်းအမ ြှု်း
အစ ်းမ ်း ထပ်မှံတို်း ွဲ့ ထိုတလ
် ိုပ်နိုင်ရရ်း၊ သိုရတသန
ဆိုင်ရ လိုပ်ငန််းမ ်း ပိုမိုက ယ်မပနေ့်စွ လိုပ်ကင
ို ်နိုငရ
် ရ်း၊

သလဝေါအထူ်းစ်းပွ ်းရရ်းဇိုန်အတွင််း

လိုပ်ငန််းလည်

ပတ်မှု အရမ အရနမ ်းကို ကကည်ရှုအ ်းရပ်း ပေါသည်။
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ရခင
ို ်ခပည်နယ်အတွင်ားရ ရင်ားနီားခမျုပန
် ံသူမ ှာားအှာား မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက် သွယ်

၍
ံို အခက်အခဲမ ှာားကို မပါင်ားစပ်ညနှုင်ားမခြရင်ား
ဆက်လက်၍

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နင
ို ်ဦ်း

စစ်ရတွပမြှုွဲ့နယ်အတွင််းရှ ရ နှုန််းမပည် နိုင်ငမှံ

သည် ဇွန်လ ၂၅ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် ရ င
ို ်မပည်နယ်၊

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမဖင် BXT International Co., Ltd က ရဆ င်ရွက်

စစ်ရတွ ပမြှုွဲ့နယ်အတွင််းရှ မမန်မ နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

လ က်ရှရသ

ရက ်မရှင်

ွင်မပြှုမနေ့်မဖင်

ရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှုအ ်း ကွင််းဆင််းကကညရ
် ှု အ ်းရပ်း ရ

ရ နှုန််းမပည်

မမန်မ နင
ို ်ငှံသ ်း

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ
ရင််းနှ်း

မမြှုပန
် ှှံမှုမဖစ်

ကိုမပဏ၏

်း ရင််းနှ်း

ရမမဖရ
ိုေ့ မမယ ရဖ ်ထတ
ို ်မ င််း လိုပ်ငန််း
တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းက

လိုပ်ငန််း

သည် Inn Pauk Wa Co., Ltd ၏ ဟိုတယ်တည်

ရဆ င်ရွကရ
် နမှုအရမ အရနမ ်းနှင် လက်ရှကကှံြှုရတွွဲ့

ရဆ က်ရရ်းလိုပ်ငန််း ရနရ သိုေ့ သွ ်းရရ က်ကကည်ရှု

ရနရသည်

အ ်းရပ်း ပေါသည်။

အဆိုပေါကစစရပ်မ ်းနှင်

ထိုသိုေ့

ရရ က်ရှစဉ်ကမ
ို ပဏ၏

တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းက လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ
အရနမ ်းနှင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုဆိုင်ရ ကစစရပ်

စပ်လ ဉ််း၍

ရှင််းလင််းတင်မပ ရ

တန
ိုေ့ ှင်

မပည်ရထ င်စို

ဝန်ကက်းက လိုအပ်သည်မ ်း ရဆွ်းရနွ်း၍ ရပေါင််းစပ်
ညနင
ှု ််းရပ်းက လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကရ
် နမှု အရမ အရန
မ ်းအ ်း လှည် လည်ကကညရ
် ှု ပေါသည်။

အ က်အ မ ်းကို

ရှင််းလင််းတင်မပ ပပ်း

စပ်လ ဉ််း၍

မပည်ရထ င်စို

ဝန်ကက်းက ညနင
ှု ််းရပေါင််းစပ်ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။
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ရခင
ို ်ခပည်နယ်ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ မ
ှု ကှာ်မတီဝင်မ ှာားအှာား ခပည်မထှာင်စိုဝန်ကကီား ဦားမအှာင်နင
ို ်ဦားမတွွံ့
လွယ်ကူမခ ှာမမွွံ့မစမရား အမလားထှာားမ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

၍
ံို လိုပ်ငန်ားမ ှာား

ှာင်ရက
ွ ်ရန် မှာ ကှာား

အရရ်းကက်းသည်

မပဋ္ဌ န််း က်မ ်း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း ဦ်းရအ င်နိုငဦ
် ်း

မူဝေါေဆိုင်ရ ကစစမ ်း၊ မပည်နယ်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း တို်းတက်ရရ်း

သည် ဇွနလ
်
၂၅ ရက်ရနေ့ မွန််းလွပိုင််းတွင် ရ ိုင်

အတွက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု မမငတ
် င်ရရ်း၊ ွင်မပြှုပပ်းလိုပ်ငန််း

မပည်နယ်စမှံ အိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌ၊

မ ်းကိုလည််း ဥပရေ၊ လိုပထ
် ှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းနှင်အည

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းနှင်

ရက င်စ

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မတ

အဖွွဲ့ဝင်မ ်းအ ်း ရ ိုင်မပည်နယ်၊စစ်ရတွပမြှုွဲ့ရမပည်
ှ
နယ်
စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စရှံို်း၊

ကကပ်မတ်ရဆ င်ရွကရ
် ရ်း ကစစမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း ရမပ
ကက ်းပေါသည်။

အစည််းအရဝ်း န််းမ၌

ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

ထရ
ိုေ့ နာက် မပည်နယ်စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ
ဥကကဋ္ဌ၊

မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

ရေေါကတ
်
ရအ င်ရက ်မင််းက

ဥကကဋ္ဌ

မပည်နယ်အတွင််းရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဆိုင်ရ ကစစမ ်းနှင် ပတ်သက်၍ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုမမင်တင်ရရ်း၊

ရရှွဲ့ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်မည်

အစအစဉ်မ ်းကို ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါသည်။
ထရ
ိုေ့ နာက်တက်ရရ က်လ ကကသည် မပည်နယ်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မတဝင်မ ်းကလည််း ရင််းနှ်းမမြှုပ်
နှှံမှုဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍

သလိုသည်မ ်း

ကို ရမ်းမမန််း ကကရ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက မပန်လည်
ထိုသရ
ိုေ့ တွွဲ့ဆှံိုရ တွင် မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းက
မပည်နယ်အတွင််းရှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်
ကူလ င်မမန် အဆင်ရမပရ
ရဆ င်ရွကရ
် တွင်

ရမွွဲ့ရစရရ်းနှင် လိုပ်ငန််းမ ်း
အရလ်းထ ်းရဆ င်ရွကရ
် မည်

ကစစရပ်မ ်း၊ မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှင်က
ထိုတ်မပန်ရပ်းသည် စှံမပြှုလပ
ို ်ထှံို်း လိုပ်နည််းနှင်အည
လိုကန
် ာရဆ င်ရက
ွ ်ရန်ကစစမ ်း၊ မမန်မ နိုင်ငှံ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းမှ

ရှင််းလင််း ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း ပေါသည်။
ဆက်လက်၍
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်းသည်

ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

မပည်နယ် ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသိုေ့ သွ ်းရရ က်၍ ရှံို်းလိုပ်ငန််း
ရဆ င်ရွကရ
် နမှု

အရမ အရနမ ်းအ ်း သွ ်းရရ က်

ကကည်ရှုစစ်ရဆ်း ပပ်း ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ
ရတွွဲ့ဆှံို၍ အ က်အ မ ်းကို မဖည်ဆည််းရဆ င်ရွက်
ရပ်း ပေါသည်။
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ခမန်မှာနင့််ရိုရှာား ကိုန်သွယ်မှုနင့််ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမ ှာား၊ ခရီားသွှာားကဏ္ဍမ ှာားတွင် တိုားခမင့််ပားူ မပါင်ားမ
စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ ဥကကဋ္ဌ၊ တပ်မရတ ်
က ကွယရ
် ရ်းဦ်းစ်း ြှုပ်
လှုင် ဦ်းရဆ င်ရသ
အဖွွဲ့တင
ွ ်

အဆင်မမင် ကယ
ို ်စ ်းလှယ်

အဖွွဲ့ဝင်အမဖစ် လိုကပ
် ေါ သည်

မမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုင်ငမှံ
ဌ န၊

ဗလ
ို ် ြှုပ်မှြူ်းကက်းမင််းရအ င်
ရင််းနှ်း

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်း ဝန်ကက်း

ေိုတယဝန်ကက်း

ှာင်ရက
ွ ်သွှာားမည်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဥပရေနှင်အညရပ်းထ ်းသည် နှစ်ရှည်
ရမမ ငှ ်းရမ််း ွင်နင
ှ ် အ ွန်ကင််းလွတ် င
ွ ် သက်သ

င
ွ ်

မ ်းကို ရှင််းလင််းရမပ ကက ်း သည်။ ရိုရှ ်းလိုပ်ငန််းရှင်
မ ်းက

မမန်မမန်ဆန်ဆန်နစ
ှ ဖ
် က်အက ြှု်းရှစွ

သွယ်နင
ို ်မည်

အရမ အရနမ ်း၊

ကိုန်

မမန်မ နင
ို ်ငတ
ှံ င
ွ ်

ဦ်းသန််းရအ င်ရက ်သည်

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ပေါက ရှယယ
်
ထည်ဝင်နိုင်မည် ဥပရေ

ရ်းစဉ်အတွင််း မမန်မ -ရိုရှ ်း ကိုန်သွယ်မှုနင
ှ ် ရင််းနှ်း

စည််းကမ််းမ ်း၊ မမန်မ နိုငင
် ဘ
ှံ ဏ်မ ်းတွင် စ ရင််း

မမပ်နမ
ှှံ ှုမမင်တင်ရရ်း ကစစရပ်မ ်းကို အစို်းရတ ဝန်ရှ

ဖွင်လှစ်ရန်

ကစစရပ်မ ်း၊

ရိုရှ ်းနှငမ် မန်မ အကက ်း

သူမ ်း၊ ပိုဂဂလက လိုပ်ငန််းရှင်အသင််းအဖွွဲ့မ ်းနှင်

ပက
ိုေ့ ိုန်၊ သွင််းကိုနမ
် ်းကို တက
ို ်ရိုက်သယ်ယူ ပရ
ိုေ့ ဆ င်

ရတွွဲ့ဆရ
ှံို ဆွ်းရနွ်း သည်။

နိုင်ရန် လိုအပ်သည် အရမ အရနမ ်းနှင် ဘဏ္ဍ ရရ်း

ေိုတယဝန်ကက်းသည် ရမ စ
် ကိုပမြှုွဲ့တွင် ရှရန

နှင်ကူ်းသန််း ရရ င််းဝယ်မှု အ မ ှံထ ်းရှရရ်း ကစစမ ်း

စဉ် မမန်မ -ရိုရှ ်း စ်ကကည်ရရ်းအသင််း၏ စစဉ်မှုမဖင်

ကို ရဆွ်းရနွ်း ကကသည်။ နှစ်နိုင်ငှံ ကိုန်သယ
ွ ်မှုနှင်

ရိုရှ ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအ ်းရတွွဲ့ဆှံို ပပ်း မမန်မ နိုငင
် ှံ၏

စပ်လ ဉ််း၍ ဆန်နှင်ရရထွကက
် ိုန်မ ်း၊

စ်းပွ ်းရရ်းမူဝေါေနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမူဝေါေမ ်း၊ ရင််းနှ်း

အထည်မ ်း အပေါအဝင် မမန်မ ပက
ိုေ့ ိုန်မ ်း ပိုမိုဝယ်ယူ

မမြှုပန
် ှှံမှု ဦ်းစ ်းရပ်းကဏ္ဍမ ်း၊ ရိုရှ ်းနိုငင
် ှံမှ မမန်မ

ရရ်းတက
ိုေ့ ို ရဆွ်းရနွ်း ကကပပ်း၊ ရိုရှ ်းနင
ို ်ငှံမှ

နိုင်ငတ
ှံ ွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရဆ င်ရွကန
် င
ို ်မည် အ င
ွ ်

နိုင်ငတ
ှံ ွင်

အလမ််းမ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသမ
ူ ်းအ ်း မမန်မ နင
ို ်ငှံ

တမိုေ့ ဖင် အမ ်းမပည်သူသယ်ယူ ပိုေ့ရဆ င်ရရ်းအတွက်

ြှုပ်ပပ်း အဝတ်
မမန်မ

ပမြှုွဲ့ပတ်ရထ ်း လ ပ်စစ်က ်း၊ ဓေါတ်ရထ ်း

ပှံ-ို ရမ ်စကိုပမြှုွဲ့ရှ စနေ့်ပတ စဘတ် အစို်းရအဖွွဲ့ရှံို်း ွတွင် စနေ့်ပတ စဘတ် အစို်းရ၏ မပည်ပဆက်ဆှံရရ်းရက ်မတ ေိုတယဥကကဋ္ဌ Viacheslav Kalganov အ ်း ရတွွဲ့ဆစ
ှံို ဉ်
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အရမ

အ
ှံ ရဆ က်အဦမ ်း

ရဆ က်လိုပ်မ င််း

ရ်းစဉ်ရေသမ ်းကို နှစ်ဖက် မပည်သူမ ်းသအ
ိုေ့ မပန်

လိုပ်ငန််း၊ ရနကက ဆစိုကပ
် ြှု်းထိုတ်လိုပ်၍ ဆကကတ် ွ

အလှန်အသရပ်းနင
ို ်မည်Tourism Promotion အဖွွဲ့

ထိုတ်လိုပ်မည် လိုပင
် န််းမ ်း၊ အရသ်းစ ်းရရနှံ က်

မ ်း

စက်ရှံိုမ ်း အပေါအဝင် ေဇယ်ဆ၊ ရလယ ဉ်ဆ အပေါ

လည််း ရဆွ်းရနွ်း သည်။ ရဆွ်းရနွ်းရ တွင် ေိုတယ

အဝင် ကတတရ ရစ်းပေါ တစ်ပေါတည််း ထိုတ်လိုပ်ရပ်း

ဝန်ကက်းနှင်အတူ မမန်မ -ရိုရှ ်းဗိုလ်မှြူ်း ြှုပ် ရအ င်

မည်

ရသ (် ပငမ််း)နှင်

ရရနှံ က်စက်ရှံိုမ ်း၊

ကွန်တန်နာက ်းနှင်

အမပန်အလှနစ
် စဉ်ရစလတ်ရရ်း

ကိုန်တင်က ်းအမ ြှု်းမ ြှု်းတပ်ဆင်သည် လိုပ်ငန််းမ ်း၊

သှံမှြူ်းကက်း

တန် န် ၁၀၀၀၀ အထ သိုရလှ င်နိုင်သည် Tank

ရရ က် သည်။

မ ်း ထိုတ်လိုပ်၍ ဝန်ရဆ င်မှုရပ်းသည် လိုပ်ငန််းမ ်း
တွင်ပူ်းရပေါင််းရင််းနှ်းမမြှုပ်နရ
ှှံ ဆ င်ရွကန
် င
ို ်မည် အလ ်း
အလ မ ်းအ ်း ရဆွ်းရနွ်း ကကသည်။

ဦ်းရဇ ်လင််းဦ်းတလ
ိုေ့ ည််း

မမန်မ သှံရှံို်းမှ
ပေါဝင်တက်

ေိုတယဝန်ကက်းသည် မမန်မ -ရိုရှ ်း

စ်ကကည်

ရရ်းအသင််းဥကကဋ္ဌ ဗိုလ်မှြူ်း ြှုပ်ရအ င်ရသ (် ပငမ််း) နှင်
အတူ ဇွန်လ ၂၂ ရက်ရနေ့တွင် ရိုရှ ်းနင
ို ်ငှံ၏ ရရနှံ

ေိုတယဝန်ကက်းသည် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ရနေ့တွင်
တ တ စတန်စက်မှုနှင်

ရိုရှ ်းနင
ို င
် ဆ
ှံ ိုင်ရ

ကစစမ ်းကို

ကိုန်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

လိုပ်ငန််း ထပ်တန််းဦ်းရဆ င်ကိုမပဏတစ် ို မဖစ်သည်
အမပင် ရရနှံနှင်သဘ ဝဓေါတ်ရငွွဲ့ကဏ္ဍတွင်

ကမဘ

ေိုတယဝန်ကက်း Mr. Aleksey Savelchev၊ တ တ

အကက်းဆှံို်း ကိုမပဏမဖစ်သည် Rosneft ရရနှံကိုမပဏသိုေ့

စတန် ရ်းသွ ်း လိုပ်ငန််းရက ်မတ ေိုတယဥကကဋ္ဌ၊ Ms.

သွ ်းရရ က်၍ ကိုမပဏ၏ ေေါရက
ို ်တ အဖွွဲ့အ ်း မမန်မ

Aigul

နိုင်ငှံ၏ ရရနှံနှင် သဘ ဝ ဓေါတ်ရငွွဲ့ကဏ္ဍတွင် ရင််းနှ်း

Balakhontseva တန
ိုေ့ ှငရ
် တွွဲ့ဆှံို၍ မမန်မ

နိုင်ငှံ၏ ကိုန််းတွင််း ရရနှံနင
ှ ်သဘ ဝဓေါတရ
် ငွွဲ့ တူ်းရဖ ်
ထိုတ်လိုပ်ရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းတွင်
မမြှုပန
် ှရ
ှံ ဆ င်ရွကန
် င
ို ်မည်
တ တ စတန်နှင်

အက ြှု်းတူရင််းနှ်း
အရမ အရနမ ်းနှင်

မမန်မ အကက ်း

ရ်းသွ ်းကဏ္ဍ

မမြှုပန
် ှှံနိုင်မည် အရမ အရနမ ်း၊ နိုင်ငရ
ှံ တ ်စမှံအိုပ်
ြှုပ်ရရ်းရက င်စ အစို်းရလက်ထက်တင
ွ ် စ်းပွ ်းရရ်း
လိုပ်ငန််းမ ်းလိုပ်ကင
ို ်ရ ၌

လွယ်ကူလ င်မမန်ရ

ရမွွဲ့စွ လိုပ်ကိုင်နင
ို ရ
် အ င် မူဝေါေမ ်း

မှတ်၍ ကူည

တို်းမမငရ
် ရ်းအတွက်ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကန
် င
ို ်မည်နည််း

ပှံပို်းရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှုမ ်း၊

လမ််းမ ်းကို ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ ရဆွ်းရနွ်း ကကသည်။

မမြှုပ်နမ
ှှံ ဥ
ှု ပရေနှင်အညရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းကို

ေိုတယဝန်ကက်းက မမန်မ နင
ို င
် ှံ၏ စွမ််းအင်
ကဏ္ဍတွင် ကိုန််းတွင််းနှင် ကမ််းန်း၊ ကမ််းရဝ်းရရနှံနင
ှ ်
သဘ ဝဓေါတရ
် ငွွဲ့လိုပ်ကွက်သစ်မ ်းအ ်း

တင်ေေါ

ရ ေါ်ယူနိုငရ
် ရ်းအတွက်

စစဉ်ရဆ င်ရွကရ
် နမှုမ ်း၊

တ တ စတန်အရနမဖင်

ရရနှံနှင်သဘ ဝဓေါတ်ရငွွဲ့

ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ရ တ်မနည််းစနစ်မ ်း သှံို်းစွ
ထိုတ်လိုပ်၍

ရအ င်မမင်ရနရသ ရကက င်

မမန်မ

သည်

မမန်မ နိုငင
် ှံ၏

အ င
ွ ်အလမ််းမ ်းကို

ရင််းနှ်း
ရပ်း

ရှင််းလင််းရမပ ကက ်း

သည်။ ထအ
ိုေ့ မပင် လ ပ်စစ်နင
ှ ် စွမ််းအင်ဝန်ကက်းဌ နမှ
မမန်မ နိုငင
် ှံ၏ ကိုန််းတွင််းနှင် ကမ််းန်း၊ကမ််းရဝ်း ရရနှံ
နှင်သဘ ဝဓေါတ်ရငွွဲ့လိုပ်ကက
ွ ်အသစ်မ ်းကို တင်ေေါ
ဖတ်ရ ေါ်ရန် စစဉ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရနမှုမ ်းကို ရှင််းလင််း
ရဆွ်းရနွ်း သည်။
ေိုတယဝန်ကက်းသည် ဇွန်လ ၂၃ ရက်ရနေ့တွင်

နိုင်ငှံ၏ ကိုန််းတွင််း ရရနှံနင
ှ သ
် ဘ ဝဓေါတရ
် ငွွဲ့ ထိုတ်

ရမ ်စကိုပမြှုွဲ့ရှ စနေ့်ပတ စဘတ် အစို်းရအဖွွဲ့ရှံို်း တွ
ွ င်

လိုပ်သည် လိုပ်ငန််းမ ်းတွင် လ ရရ က် ပူ်းရပေါင််း

စနေ့်ပတ စဘတ်အစို်းရ၏

ရဆ င်ရွကန
် ိုင်မည် အ ွင်အလမ််းမ ်းကို ရှင််းလင််း

ရက ်မတ ေိုတယ ဥကကဋ္ဌ Viacheslav Kalganov

ရဆွ်းရနွ်း သည်။ ထအ
ိုေ့ မပင် နှစ်နင
ို ်ငှံ၏ နာမည်ရက ်

အ ်း ရတွွဲ့ဆှံို၍

မပည်ပဆက်ဆရ
ှံ ရ်း

စနေ့်ပတ စဘတ်နင
ှ ် မမန်မ နိုငင
် ှံ
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အကက ်း ကိုန်သွယ်မှုနင
ှ ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း တို်းမမင်

ရက င်စ၏ ွငမ် ပြှု က်မဖင် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် စက်တင်ဘ

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရရ်းအတွက်

လအတွင််း မမန်မ -ရိုရှ ်းနှစန
် င
ို ်ငှံ စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််း

အလှနရ
် ငွလရမပ င််း

ရဆွ်းရနွ်း ရ

အမပန်

ရပ်းရ ရရ်းကစစရပ်မ ်း၊

ရှင်မ ်းအကက ်း

B2B

စ်းပွ ်းရရ်းရတွွဲ့ဆှံိုပအ
ွ ်း

သရဘြ လင
ို ််းမ ်းနှင် ကွနတ
် န်နာလင
ို ််းမ ်း ရမပ်းဆွမှု

အွန်လိုင််းပှံိုစမှံ ဖင်

အရမ အရနမ ်း၊ ရ်းသွ ်းကဏ္ဍတွင် ပူ်းရပေါင််းရဆ င်

သမ
ိုေ့ ဟိုတ် ေဇင်ဘ လတွငတ
် တယအကကမ်ရမမ က်

ရွကန
် ိုင်မည် နည််းလမ််းမ ်း၊ အထူ်းသမဖင် က လတို

မမန်မ -ရိုရှ ်းအစို်းရအ င််း င််း

အတွင််း

စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း ရဆ င်ရက
ွ ်မှု ပူ်းတွရက ်မရှင်

နှစ်ဖက်မမန်မမန်

ကိုန်သွယ်မှုမ ်းကို

ဆန်ဆန်အက ြှု်းရှမည်

ပူ်းရပေါင််းရှ ကကှံလိုပ်ရဆ င်ရရ်း

ကစစမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း သည်။

အစည််းအရဝ်းအ ်း

ရက်ရနေ့ နှံနက်ပင
ို ််းတွင် Novosibirsk ပမြှုွဲ့၊ Marriott
ဟိုတယ်၌ ဆက
ို ်ရဘ်းရ်းယ ်း၏ နိုင်ငတ
ှံ က ပူ်းရပေါင််း

ကိုန်သွယ်မှုနင
ှ ်

နှစန
် ိုငင
် ှံဝန်ကက်းအဆင်

ဦ်း

ဆိုင်ရ ရိုရှ ်းသှံရှံို်း၊ရိုရှ ်းဖက်ေရရ်းရှင််းနိုငင
် ှံ စ်းပွ ်းရရ်း
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုဝန်ကက်းဌ နတန
ိုေ့ ှငည
် နင
ှု ်း် စစဉ်ရဆ င်
ရွက်လ က်ရှပေါသည်။

ရဆ င်ရွကရ
် ရ်းအသင််းဥကကဌ Mr. Pavel Ostroverhov
ဦ်းရဆ င်ရသ အဖွွဲ့အ ်း မမန်မ -ရိုရှ ်း စ်ကကည်ရရ်း
ရိုရှ ်းနိုငင
် ှံဆင
ို ်ရ

နိုဝင်ဘ လ

ရဆ င်၍ ရနမပည်ရတ တ
် င
ွ ် က င််းပရန် မမန်မ နင
ို ်ငှံ

ထအ
ိုေ့ မပင် ေိုတယဝန်ကက်းသည် ဇွန်လ ၂၇

အသင််းဥကကဋ္ဌ၊

က င််းပရန်နှင်

ဗိုလ်မှြူ်း ြှုပ်ရအ င်ရသ (် ပငမ််း)နှင်
မမန်မ သှံရှံို်းမှ

ဦ်းရဇ ်လင််းဦ်းတန
ိုေ့ င
ှ ်အတူရတွွဲ့ဆှံို၍

သှံမှြူ်းကက်း
မမန်မ နင
ို ်ငှံမှ

အဆိုပေါ

B2B

စ်းပွ ်းရရ်းရတွွဲ့ဆှံိုပွနှင်

တတယအကကမ်ရမမ က် မမန်မ -ရိုရှ ်းအစို်းရ အ င််း
င််း ကိုန်သယ
ွ ်မှုနှင် စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှု
ပူ်းတွ

ရက ်မရှင်

အစည််းအရဝ်းတတ
ိုေ့ င
ွ ်

ရ်းစဉ်

အတွင််း ရတွွဲ့ဆှံိုရဆွ်းရနွ်း သည် အစို်းရဌ နဆိုင်ရ

ဆန်မ ်း ဝယ်ယရ
ူ ရ်း၊ ပိုဇွနန
် ှင် ငေါ်းရမွ်းမမြူရရ်းအစ

တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းနှင် စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်း ပေါဝင်

ထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််း၊

တက်ရရ က်နင
ို ရ
် ရ်းအတွက်

ဩဂနစ်ဓေါတရ
် မမဩဇ

ညနင
ှု ််းရဆွ်းရနွ်း ပပ်း၊

ထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််း၊ လ ပ်စစ်ဓေါတ်အ ်း ထိုတ်

အဆိုပေါ ရတွွဲ့ဆှံိုပွနှင်အစည််းအရဝ်းမ ်းတွင် နှစ်ဖက်

လိုပ်နင
ို ်သည် ရရရနွ်းရငွွဲ့ဘွြှုငလ
်
စနစ်မ ်း တပ်ဆင်

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ်း၊

အစို်းရအဖွွဲ့အစည််းမ ်း

ထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််း၊ မမန်မ နိုငင
် ှံတင
ွ ် ရနကက

မှတ ဝန်ရှသူမ ်းအရနမဖင်

နှစ်နိုင်ငက
ှံ ိုန်သယ
ွ ်မှုနှင်

စိုကပ
် ြှု်း၍ ရနကက ဆ ထိုတလ
် ိုပ်သည် လိုပ်ငန််းမ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းတို်းမမင်ရရ်းအတွက် ထထရရ က်

တွင် ပူ်းရပေါင််းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ရ
ှှံ ဆ င်ရွကရ
် ရ်း ကစစရပ်

ရရ က်ရဆွ်းရနွ်း

မ ်းအ ်း ရဆွ်းရနွ်း ကကသည်။

ရကက င််း သရသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ရရ်း ဝန်ကက်းဌ နအရနမဖင် နိုငင
် ှံရတ စ
် မှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း

ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်ရန်

စစဉ်လ က်ရှ

DICA သတင်းမ ော်း

71
ဧရှာဝတီတင
ို ်ားမဒသကကီား ဦားစီားမြူားရံိုားခွက
ဲ ို ညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် ဦားသနို့်စင်လင
ွ ် ကည့််ရှုစစ်မ
မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နိုငင
် ှံမ

ားပပီား ဝန်ထမ်ားမ ှာားအှာား

မ
ံို ှာ ကှာား

်းစ်းပွ ်း ဆက်သွယ်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်း ညန်
ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ဦ်းသနေ့်စင်လွင်
သည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှငက
် ိုမဏ
ပ မ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်း
ဌ န (ဧရ ဝတတင
ို ််းရေသကက်း ဦ်းစ်း မှြူ်းရှံို်း )သ
ွ ိုေ့ ဧပပ ၂၁
ရက်၊

နှံနက်ပိုင််းတွင်

သွ ်းရရ က်

စစ်ရဆ်း ပပ်း၊

ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် ရင််းနှ်းရနွ်းရထွ်းစွ ရတွွဲ့ဆှံို၍ ဝန်ထမ််း
မ ်း၏ လိုအပ် က်မ ်းအ ်း မဖညဆ
် ည််း ရဆ င်ရက
ွ ်
ရပ်း ပေါသည်။

ဆက်လက်၍
ပိုသမ်စက်မှု

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

ဥယ ဉ်တည်ရဆ က်ရရ်း

သည်

စမှံကန််း

(Pathein Industrial City-PIC) သိုေ့ သွ ်းရရ က် ရ
တ ဝန်ရပို
ှ ဂဂြှုလ်မ ်းက စမှံကန််းနှင် သက်ဆိုင်သည်
အ က်မ ်းကို ရှင််းလင််းတင်မပ ပေါသည်။ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု
ဆိုင်ရ

ရှင််းလင််းတင်မပမှုမ ်းအရပေါ် ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း

ြှုပ်ကစက်မဇ
ှု ိုန်မ ်းပိုမိုဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရစရရ်းအတွက်
ထရ
ိုေ့ နာက်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ်

ကိုမပဏမ ်း

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န (ဧရ ဝတတင
ို ််းရေသကက်း ဦ်းစ်း
မှြူ်းရှံို်း )ွ အရဆ က်အဦအသစ် ရဆ က်လိုပ်မည် ရမမ
ရနရ ကို

ကကည်ရှုစစ်ရဆ်း ပပ်း

လမ််းညန်မှ ကက ်း ပေါသည်။

လိုအပ် က်မ ်းကို

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှငအ
် ရနမဖင် မမန်မ
နိုင်ငှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဥပရေအရ ကူညပှံပို်းရပ်းသွ ်းမည်
အရမ အရနမ ်းကို
ပေါသည်။

မပန်လည်၍

ရှင််းလင််းမှ ကက ်း
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ပဲခားူ တိုင်ားမဒသကကီားဦားစီားမြူားရံိုားရ ဝန်ထမ်ားမ ှာားအှာား ညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် ဦားသနို့်စင်လင
ွ ် မတွွံ့

ပံို ပီား ပဲခားူ ပမျုွံ့ရ

စက်ရံိုမ ှာားအှာား လည့််လည် ကည့််ရှု
မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင် အတွင််း
ရရ်းမှြူ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ် နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်

ကက်း၏ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု မမင်တင်ရရ်း လိုပ်ငန််းမ ်းကို
တစ်ဦ်းရက င််း၊

တစ်ရယ က်ရက င််းမဖင်

ရဆ င်

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်းညန်

ရွက်၍မရဘ၊ ဝန်ထမ််းမ ်းအ ်းလှံို်း စည််းလှံို်း ညညွတ်

ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ဦ်းသနေ့်စင်လွင်

စွ

သည် ဧပပလ ၂၃ ရက်၊ နှံနက်ပိုင််းတွင် ပ ူ်းတင
ို ််းရေသ

ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ကက်းဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသိုေ့

ရရ က်ရှ ပပ်း

ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွကရ
် န်လိုရကက င််း

ထည်သွင််း

ဝန်ထမ််းမ ်းနှင်

ရင််းရင််းနှ်းနှ်း ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။ ရရှ်းဦ်းစွ

ပ ်းူ တိုင််း

ရေသကက်း ဦ်းစ်းမှြူ်း ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ဦ်းကက
ို ိုလတ်က
ဝန်ထမ််းရရ်းရ နှင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုဆိုင်ရ

ကစစရပ်မ ်း

ကို ရှင််းလင််းတင်မပပေါသည်။

ဆက်လက်၍

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် သည်

ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်း ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၏ ဝန်ထမ််းအမ်ရ မ ်း
အ ်း သွ ်းရရ က် ကကညရ
် ှုစစ်ရဆ်း ပပ်း လိုအပ် က်
မ ်းအ ်း လမ််းညန်မှ ကက ်း ပေါသည်။

ထိုမှတစ်ဆင်

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မရှင်၏
ထရ
ိုေ့ နာက် ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်က ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း၏ အရရ်းပေါပှံိုနင
ှ ် လက်ရှ ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံသူမ ်းအရပေါ် ရက င််းမွန်သည် ဝန်ရဆ င်မှုမ ်း
ရပ်းနိုင်ရရ်းအတွက်ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွကက် ကရန် အရလ်း
ထ ်း မှ ကက ်း ပေါသည်။ ထအ
ိုေ့ မပင် မမတိုေ့ တင
ို ််းရေသ

ွင်မပြှုမနေ့်မဖင်

ပ ်းူ ပမြှုွဲ့နယ်အတွင််း လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွက် လ က်ရရသ
ှ
စက်ရှံို၊ အလိုပ်ရှံိုမ ်းသိုေ့ သွ ်းရရ က်ကကညရ
် ှုပပ်း စက်ရှံို
မ ်း၏ လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကမ
် ှုဆိုင်ရ

အ က်အ မ ်း

ကို ညနင
ှု ််းရမဖရှင််း ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း ပေါသည်။
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COVID-19 Fund မ ထိုတ်မပားထှာားသည့်် မခ ားမငွမ ှာား အက ျုားရစွှာ အသံိုားခ မှုအမပေါ် မနတမလားတိုင်ားမဒသကကီား
စစစ် ကပ်မတ်မရားအြွဲွံ့၏ လိုပ်ငန်ားညနင
ှု ်ားအစည်ားအမဝားက င်ားပ
ရေသကက်းဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ရေေါက်တ
မင််းရဇ ်ဦ်းက အစည််းအရဝ်း က င််းပရမ င််း၏ ရည်
ရွယ် က် နှင်

တို င််းရေသကက်း

စစစ် ကကပ် မတ် ရရ်း

အဖွွဲ့ ၏ လို ပ်င န််းတ ဝန်မ ်းနှင် COVID -19 ဗဟို
ရက ်မတဥကကဌ မပည်ရထ င်စိုဝန်ကက်း၏ လမ််းညန်
မှ ကက ်း က်မ ်း ကို ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။
အစည််းအရဝ်းမှ ပမြှုွဲ့နယ်အလိုက်စစစ် ကကပ်
COVID - 19 Fund မှ ထိုတရ
် ပ်းထ ်းသည်
ရ ်းရငွ မ ်း

အက ြှု်း ရှ စွ အသှံို်း မှု အ ရပေါ်

စ စစ်

မတ်ရရ်းအဖွွဲ့
ရေသကက်း

ဖွွဲ့စည််းရပ်းနင
ို ်ပေါရန်

မနတရလ်းတင
ို ််း

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စရှံို်းသိုေ့ အဖွွဲ့ဝင်

ကကပ်မတ်ရရ်း အစည််းအရဝ်းကို ၂၈-၄-၂၀၂၁ ရက်ရနေ့

လ ထ ်းစ ရင််းနှင်အတူ တင်မပရန်နှင် ရ ်းရငွရယူ

တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမဏ
ပ မ ်းညန်ကက ်းမှု ဦ်းစ်း

ထ ်းသည် လိုပ်ငန််းအမ ြှု်းအစ ်းနှင် သက်ဆိုင်သည်

ဌ န၊ မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း အစည််း

ဌ နမှ ပမြှုွဲ့နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းမ ်း (သမ
ိုေ့ ဟိုတ်) သင်ရတ ်

အရဝ်း န််းမ၌ က င််းပ ပေါသည်။

ရသ ပိုဂဂြှုလတ
် စ်ဦ်းအ ်း တ ဝန်ရပ်းရဆ င်ရွက်ရန်

အစည််းအရဝ်းတွင်
ကိုမပဏမ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

ရဆွ်းရနွ်း ဆှံို်းမဖတ် ကကပေါသည်။

မနတရလ်းတင
ို ််း

မနတမလားတိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနားီ ခမျုပန
် ံမှုမကှာ်မတီ၏ (၁/ ၂၀၂၁) ကကမ်မခမှာက် အစည်ားအမဝားက င်ားပ
မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ရက မ
် တ၏ (၁/ ၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် အစည််း အရဝ်း
ကို ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ် ရမလ ၆ ရက်ရနေ့တွင် မနတရလ်းတင
ို ််း

ရေသကက်း

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ

ဥကကဋ္ဌရှံို်း

EC

အစည််းအရဝ်း န််းမ၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါသည်။
အစည််းအရဝ်းသိုေ့ မနတရလ်းတိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်း
မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတဥကကဋ္ဌ ဦရမ င်ကို၊ ရက ်မတအဖွွဲ့ဝင်
မ ်းနှင်

တင
ို ််းရေသကက်းရက င်စအဖွွဲ့ဝင်မ ်း

တက်

ရရ က် ကကပေါသည်။
အဆိုပေါ

အစည််းအရဝ်းတွင်

မနတရလ်းတင
ို ််း

ရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ၏ အတည်မပြှုမနေ့်
မဖင် ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း

မ ်းမှ တည်ရဆ က်ရရ်း သက်တမ််းတို်းမမင် ွင် တင်မပ
မှုမ ်းကို စစစ် ွငမ် ပြှု ပေါသည်။

74
ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့်် ကိုမပဏီမ ှာားညွှန် ကှာားမှုဦားစီားဌှာနမ ညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် ဦားမ

ှာင်မသှာ အြွဲွံ့

ခပည်မထှာင်စိုနယ်မခမ၊ မနခပည်မတှာ်အတွင်ားရ ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားသိုို့ မလ့်လှာမရားခရီားသွှာားမရှာက်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ
ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊
၏ ေိုတယရနေ့
၂၀၂၁

လိုပ်ငန််းညနင
ှု ််း

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်
အစည််းအရဝ်း

လိုပ်ငန််းရလလ ရရ်း ရ်းစဉ်

အမဖစ်

ရလလ ရရ်းအဖွွဲ့ တွ င်
မ ်း၊

ေို တ ယည န် ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှု ပ်

ရနမပည်ရတ အ
် ပေါအဝင် မပည်နယ်နှင် တင
ို ််း

ရေသကက်း ဦ်းစ်းမှြူ်းမ ်းလည််း ပေါဝင် ကကပေါသည်။

ိုနစ
ှ ် ရမလ ၁၁ ရက်ရနေ့တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်
ဦ်းရဆ င်ရသ အဖွွဲ့သည်
ရနမပည်ရတ ်အတွင််းရှ
ဝလှံ

မပည်ရထ င်စန
ို ယ်ရမမ၊
ဟင််းသ်းဟင််းရွက်၊

တန်ဖို်းမမင်ထိုတ်ကိုန်

သစ်သ်း

ထိုတ်လိုပ်ရရ င််း မ င််း

လိုပ်ငန််း နှင် ဆန်စပေါ်းကကတ် ွ ထိုတ်လိုပ်မ င််းလိုပ်ငန််း
တသ
ိုေ့ ိုေ့ သွ ်းရရ က် ကကည်ရှုစစ်ရဆ်း ပပ်း လိုအပ်သည်
မ ်းကို

ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််း

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။

ရန်ကိုန်တင
ို ်ားမဒသကကီားရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမကှာ်မတီ(၄/၂၀၂၁)ကကမ်မခမှာက် အစည်ားအမဝားက င်ားပ
ရန်ကိုန်တိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတ၏(၄/ ၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် အစည််းအရဝ်း
ကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် ရမလ ၁၂ ရက်ရနေ့ နှံနက် ၁၀၀၀ နာရ
တွင်

ရန်ကိုန်ပမြှုွဲ့၊

ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်း

မမြှုပ်နမ
ှှံ ရ
ှု က ်မတရှံို်း၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါသည်။

စနစ်မဖင် အဝတ်အထည် ြှုပ်လိုပ်မ င််း လိုပ်ငန််းတိုေ့
မဖစ်ပေါသည်။
အဆိုပေါရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း၏မတည်
ရငွရင််းပမ ဏမှ
အရမရကန်ရေေါ်လ

မမန်မ က ပ်ရငွ ၂၅၀၀ သန််းနှင်
၁.၆၄၃ သန််းမဖစ်ပပ်း လိုပ်ငန််း

အဆိုပေါအစည််းအရဝ်းသိုေ့ ရန်ကိုန်တင
ို ််းရေသ

စိုစိုရပေါင််း(၂) ို တမ
ိုေ့ ှ မပည်တင
ွ ််း အလိုပ်အကင
ို ် အ င
ွ ်

ကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတဥကကဋ္ဌ၊ ရန်ကိုန်တင
ို ််း

အလမ််း ၆၃၅ ဦ်းအတွက် ဖန်တ်းရပ်းနင
ို ်မည်မဖစ်ပေါ

ရေသကက်းစမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌ ဦ်းလှစ်းို နှင်

သည်။ ထအ
ိုေ့ မပင် အစည််းအရဝ်းတွင် အရထွရထွကစစ

ရက ်မတအဖွွဲ့ဝင်မ ်း တက်ရရ က် ပေါသည်။

ရပ်မ ်း တင်မပလ သည် ကိုမပဏ (၃) ို၏ တင်မပ က်

အစည််းအရဝ်းတွင် ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ရက ်မတသည်

စက်မှုကဏ္ဍတွင်

မမန်မ နင
ို ်ငှံသ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း (၁)
နိုင်ငှံမ

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််း၌

ိုနင
ှ ်

တရိုတ်မပည်သူူ့

သမမတနိုငင
် ှံမှ လိုပ်ငန််း(၁) ို တက
ိုေ့ ို အတည်မပြှုရပ်း
ပေါသည်။ အတည်မပြှုရပ်း သည်

လိုပ်ငန််းမ ်းမှ

အရည်အရသွ်း မတန််းမမင်ဆန်နှင် ဆန်ကွထိုတ်လိုပ်
၍ ရ နှုန််းမပည် မပည်ပတင်ပမေ့ို င််းလိုပ်ငန််းနှင် CMP

မ ်းကိုလည််း ရဆွ်းရနွ်း ဆှံို်းမဖတ် ကကပေါသည်။
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COVID-19 Fund မ ထိုတ်မခ ားထှာားသည့်် မခ ားမငွမ ှာား အက ျုားရစွှာအသံိုားခ မှုအမပေါ် မမကွားတိုင်ားမဒသကကီား
စစစ် ကပ်မတ်မရားအြွဲွံ့နင့်် မခ ားမငွရယူထှာားသည့်် လိုပင
် န်ားရင်မ ှာား မတွွံ့
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
သက်ရရ က်မှုရကက င်

ထ ိုက်မှုရှရသ

စ်းပွ ်းရရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း COVID-19 Fund မှ ထိုတ်ရပ်းထ ်း
သည်ရ ်းရငွမ ်း အက ြှု်းရှစွ

ံိုပက
ွဲ င်ားပ

စ်းပွ ်းရရ်း ဘဏ် အသ
ွ
်းသ်းတွင် ၃၃၉ ိုနင
ှ ် ပိုဂဂလက
ဘဏ်တွင် ၈

ိုတိုေ့ အမှနတ
် ကယ် ရ ်းရငွ ထိုတယ
် ူ

ပေါသည်။

အသှံို်း မှုအရပေါ် စစစ်

ရ ်းရငွရယူထ ်းသည် လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အရန

ကကပ်မတ်ရန်နင
ှ ် ရ ်းရငွအမပည်အဝ မပန်လည်ရရှရန်

မဖင် ရယူထ ်းသည် ရ ်းရငွမ ်းကို ၎င််းတ၏
ိုေ့ လိုပ်ငန််း

ရည်ရွယ်၍ မရကွ်းတင
ို ််းရေသကက်း စစစ် ကကပ်မတ်ရရ်း

မ ်းတွင် အမှနတ
် ကယ် အသှံို်း မှသ

အဖွွဲ့သည် ၂၀၂၁

သက်ရရ က် မှုရကက င်

ိုနစ
ှ ် ရမလ ၁၂ ရက်ရနေ့နင
ှ ် ၁၃

COVID-19

ထ ို က် နို င်သည် စ်းပွ ်းရရ်း

ရက်ရနေ့တတ
ိုေ့ ွင် မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း ကိုန်သည်မ ်း

လိုပ်ငန််းမ ်း အရနမဖင် လိုပ် လစ မ ်း ရပ်းရ နင
ို ်

နှင် စက်မှုလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််း န််းမတွင် ရ ်းရငွ

က

ရယူ ထ ်းသည် လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းကို ရလ်းသိုတ် ၍
ွ

ဆက်မမပတ် လိုပ်ရဆ င်နိုငမ
် ည်မဖစ်သလို နိုင်ငရ
ှံ တ ်

ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။

၏ ရည်ရွယ် က်ကိုလည််း ထရရ က်ရစမည် မဖစ်ပေါ

COVID-19 ရ ်းရငွကို ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ် ဧပပလ

လိုပ်ငန််းမ ်းကို အတိုင််းအတ တစ် အ
ို ထ စဉ်

သည်။

တွင် ပထမအကကမ်၊ ဩဂိုတ်လတွင် ေိုတယအကကမ်
အမဖစ်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းမှ

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း

ထအ
ိုေ့ မပင် ရ ်းရငွမ ်းကို ရ ်းရငွမပန်လည်
ရပ်းဆပ်ရမည် က လရရ က်သည် အ ေါတင
ွ ်လည််း

ရလ က် ထ ်း ကကပေါသည် ။ ထို သိုေ့ ရလ က် ထ ်းရ

တ ဝန်ရက ပွနစ
် ွ

တွင် ရလ က်လ မ ်း ကနဦ်း စစစ်လက် မှံ င််းကို

သမ
ိုေ့ ှသ

တ ဝန်ယရ
ူ ဆ င်ရက
ွ ရ
် သည်

လိုပ်ငန််းမ ်း သက်ရရ က်မအ
ှု ရပေါ်ကိုစ ်းရရ်း ရှံပရ
ှံို ငွ

ကိုန်သည်မ ်းနှင်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း

စက်မှုလပ
ို ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််းအ ်း

ရပ်းဆပ်ကကရမည်

မဖစ်ပေါသည်။

COVID-19 သက်ရရ က်မှုရကက င် စ်းပွ ်းရရ်း

ကို နိုင်ငရ
ှံ တ အ
် ရနမဖင် အက ြှု်းရှစွ

စဉ်ဆက်မမပတ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

အသှံို်း သွ ်းနင
ို ်မည် မဖစ်သလို နိုင်ငှံ၏ စ်းပွ ်းရရ်း

စက်မှုကက်းကကပ်ရရ်းနှင် စစ်ရဆ်းရရ်းဦ်းစ်းဌ န၊ ဟိုတယ်

က ်းကန်မှုကို ရအ င်မမင်ရစမည် မဖစ်ပေါသည်။

နှင်

ရ်းသွ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နတက
ိုေ့

အ ်းမဖည်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း COVID-19 ရ ်းရငွ စစစ်

ကူညရဆ င်ရွက် ကကပေါသည်။ မမန်မ နိုငင
် ှံ ကိုန်သည်

ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့ သည်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းမှ

မ ်းနှင် စက်မှုလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််း ြှုပ် (UMFCCI)

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအရနမဖင် ရ ်းယူထ ်းသည် ရ ်းရငွ

တွင် သက်ဆိုင်ရ ပည ရှင်မ ်းကစစစ်ပပ်း သက်မှတ်

အရပေါ် အက ြှု်းရှ စွ အသှံို်း ရရ်း၊ တ ဝန်ရက ပွန်သည်

က်မ ်းနှင် ကိုက်ညသည် လိုပ်ငန််းမ ်းကို Corona-

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းမဖစ်ရစမ င််းမဖင် မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း

virus Disease 2019 (COVID-19) သက်ရရ က်မှု

၏

ရကက င်ထ ိုကမ
် ှုရရသ
ှ
စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း အရပေါ်

ရရှွဲ့ဆက်လက် ရဆ င်ရက
ွ ်မည် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း

ကိုစ ်း ရရ်းရက ်မတက ရ ်းရငွထတ
ို ်ရ ်း င
ွ ် မပြှု ပေါ

မ င််းမဖင် ရတွွဲ့ဆှံိုပွကို ရအ င်မမင်စွ ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်

သည်။

ပေါသည်။

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းတွင်

ရက ်မတ၏

ရ ်းရငွထတ
ို ် ရ ်း ွင်ရရှ ရသ လိုပ်ငန််းရပေါင််း ၃၇၅ ို
အနက်

မရကွ်းတို င််းရေသကက်းအတွ င််းရှ

မမန် မ

ပှံိုရပ်ရက င််းမဖစ်ရစရရ်းအတွက်

ရဆွ်းရနွ်းမ င််း၊
မပ
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COVID-19 Fund မ ထိုတ်မပားထှာားသည့်် မခ ားမငွမ ှာား အက ျုားရစွှာ အသံိုားခ မှုအမပေါ် စစစ် ကပ်မတ်မရားအြွဲွံ့၊
မွန်ခပည်နယ်နင့်် မခ ားမငွရယူထှာားမသှာ လိုပ်ငန်ားရင်မ ှာား မတွွံ့
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
သက်ရရ က်မှုရကက င်

ထ က
ို ်မှုရှရသ

စ်းပွ ်းရရ်း

မတ်ရရ်းအဖွွဲ့၊ အဖွွဲ့ဝင်မ ်းနှင် လိုပ်ငန််းရှင် (၆၂) ဦ်းတိုေ့
တက်ရရ က် ပေါသည်။

လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း COVID-19 Fund မှ ထိုတ်ရပ်းထ ်း
သည်

ရ ်းရငွမ ်း

အက ြှု်းရှစွ

အသှံို်း မှုအရပေါ်

ပ
ံို ွဲက င်ားပ

အဆိုပေါရတွွဲ့ဆှံိုပတွ
ွ င် ရရှ်းဦ်းစွ စစစ်ကကပ်မတ်
ရရ်းအဖွွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတ ဝန်မ ်းနှင် COVID-19 Fund မှ

စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့၊ မွန်မပည်နယ်နင
ှ ် ရ ်းရငွ ရယူ

ထိုတ်ရပ်းထ ်းသည်

ရ ်းရငွမ ်းနှင်

ပတ်သက်ပပ်း

ထ ်းရသ လိုပင
် န််းရှင်မ ်း ရတွွဲ့ဆှံိုပွကို ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း သရှရန် လအ
ို ပ်သည် အ က်မ ်းကို

ရမလ ၁၃ ရက်ရနေ့ နှံနက်ပိုင််းတွင် မွန်မပည်နယ်

စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့၊ အဖွွဲ့ဝင်မ ်းက ရှင််းလင််းရဆွ်း

ကိုန်သည်မ ်းနှင်စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အသင််း၊

ရနွ်း ပပ်း လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းမှ သရှလိုသည်မ ်းကို ရမ်းမမန််း

အစည််းအရဝ်း န််းမ၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ရ စစစ်ကကပ်

ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။

ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့််ကမ
ို ပဏီမ ှာား ညွှန် ကှာားမှုဦားစီားဌှာန ညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် တနသသှာရီတိုင်ားမဒသကကီားဦားစီားမြူားရံိုားရ
ဝန်ထမ်ားမ ှာားအှာားမတွွံ့

ပံို ပီား ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုလိုပ်ငန်ားမ ှာားအှာား လည့််လည် ကည့််ရှု

မမန်မ နိုငင
် ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမရ
ှု က ်မရှင် အတွင််း
ရရ်းမှြူ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ် နင
ို ်ငှံမ

်းစ်းပွ ်း ဆက်သယ
ွ ်

ရကက င််း၊

တနသြ ရတိုင််းရေသကက်း

ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းမှ

ရှံို်းအဂြေါနင
ှ ် ညညွတ်သည်ကို ရတွွဲ့ရှရပပ်း ရှံို်း သ ယ

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်းညန်

လှပရရ်းနှင်

ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်သည် ရမလ ၁၄

လိုအပ်ပေါရကက င််း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းကို ဥပရေနှင်

ရက်

အည ကူညပှံပို်း ရပ်းရစလိုပေါရကက င််း၊ မမတိုေ့ ရေသ၏

ရနေ့နှံနက်ပိုင််းတွင်

တနသြ ရတင
ို ််းရေသကက်း

ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းသိုေ့ သွ ်းရရ က်၍ ရှံို်းလိုပ်ငန််းမ ်း စစ်ရဆ်း
ပပ်း ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် ရင််းနှ်းစွ

ရတွွဲ့ဆှံိုက

လိုအပ်

သည်မ ်းကို မှ ကက ်း ပေါသည်။

အ ်းသ

လှံိုခ ြှုှံ ရရ်းကလ
ို ည််း

က်မ ်းကို အရမ

အရလ်းထ ်းရန်

၍
ှံ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ မှုမ ်းကို

ဆွရဆ င်မမငတ
် င်ရပ်းရမည် မဖစ်ရကက င််း ရမပ ကက ်း
ပေါသည်။
ဆက်လက်၍

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

တနသြ ရတင
ို ််းရေသကက်း
အမ်ရ မ ်းကို

ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၏

သွ ်းရရ က်

သည်

ဝန်ထမ််း

ကကည်ရှုစစ်ရဆ်း ပပ်း

လိုအပ် က်မ ်းအ ်း လမ််းညန်မှ ကက ်း ပေါသည်။ ထိုမှ
တစ်ဆင်

မမန်မ နင
ို ်ငှံ

ွင်မပြှုမနေ့မ် ဖင်
ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်က ဝန်ထမ််းမ ်း စည််းလှံို်း
ညညွတ်စွ မဖင် လိုပ်ငန််းတ ဝန်မ ်းကို စတ်ရက င််း၊
ရစတနာရက င််းမဖင် အစဉ်ရဆ င်ရွကရ
် န် လိုအပ်ပေါ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မရှင်၏

လိုပင
် န််းရဆ င်ရွကရ
် နရသ

ရင််းနှ်း

မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်းသိုေ့ သွ ်းရရ က်ကွင််းဆင််းစစ်ရဆ်း
ပပ်း လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းနှင် ရတွွဲ့ဆှံိုက လိုပင
် န််း ရဆ င်
ရွက်မှုဆိုင်ရ

အ က်အ မ ်းကို

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း ပေါသည်။

ညနင
ှု ််းရမဖရှင််း
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မွန်ခပည်နယ် ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမကှာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၁) ကကမ်မခမှာက် အစည်ားအမဝားက င်ားပ
မွ န်မပည် န ယ် ရင််းနှ်းမမြှု ပ် နှှံ မှု ရက ် မတ ၏

အဆိုပေါ

အစည််းအရဝ်းတွင်

မွန်မပည်နယ်

(၁/၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် အစည််းအရဝ်းကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ အတည်မပြှုမနေ့်မဖင် ရဆ င်ရက
ွ ်

ရမလ ၁၉ ရက်ရနေ့တွင် မွန်မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်း

ရနရသ ရ နှုန််းမပည် မမန်မ နိုင်ငှံသ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက င်စရှံို်း အစည််းအရဝ်း န််းမ၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါ

ရန် ရဆွ်းရနွ်းဆှံို်းမဖတ် ကကပပ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း

သည်။

မ ်းလိုပ်ငန််း(၁) ိုကို

တည်ရဆ က်ရရ်းက လ

တို်း

မမင်ရပ်းရန်နှင် ရ နှုန််းမပည် မမန်မ နိုင်ငှံသ ်း ရင််းနှ်း
မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််း (၁)

ို၏ အတည်မပြှုမနေ့်ကို မပင်ဆင်

ွင်မပြှုကက်းကကပ်ရရ်းအဖွွဲ့

မပန်လည်ဖွွဲ့စည််းမ င််းနှင်

စပ်လ ဉ််း၍ ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။

အစည််းအရဝ်းသိုေ့ မွန်မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
ရက ်မတဥကကဋ္ဌ

ဦ်းရဇ ်လင််းထွန််းနှင်

ရက ်မတ

အဖွွဲ့ဝင်မ ်း တက်ရရ က် ကကပေါသည်။
ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့််ကမ
ို ပဏီမ ှာားညွှန် ကှာားမှုဦားစီားဌှာန၊ ကရင်ခပည်နယ်ဦားစီားမြူားရံိုား၏ မီားမဘားကှာကွယ်မရား
သင်တန်ားနင့်် မီားပငမ်ားသတ်မှု သရိုပ်ခပမလ့်က င့််မှု ခပျုလိုပ်
ရင််းနှ်းမမြှု ပ်နှှံမှုနှင်

ကို မပဏမ ်းညန် ကက ်းမှု

မ ်း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်ကိုမဏ
ပ မ ်းညန်ကက ်းမှု ဦ်းစ်း

ဦ်းစ်းဌ န ကရင် မပည် န ယ် ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၏ မ်းရဘ်း က

ဌ န၊ ကရင် မပည် နယ် ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းမှ အရ ထမ််း၊ အမှု

ကွယ်ရရ်း သင်တန််းနှင်မ်းပငမ််းသတ်မ င််း သရိုပ်မပ ရလ

ထမ််းမ ်း တက်ရရ က် ကကပေါသည်။
ရရှ်းဦ်းစွ

ကရင်မပည်နယ် ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း န််းမ

တွင် ဘ ်းအှံပမြှုွဲ့နယ် မ်းသတ်ဦ်းစ်းမှြူ်းက မ်းရလ င်မှု
မဖစ်ပွ ်းရသည် အရကက င််းရင််း၊ အရရ်းရပေါ်မ်းပငမ််းသတ်
မှု နည််းစနစ်မ ်း၊ မ်းရလ င်မှု မဖစ်ပွ ်းရ တွင် လွတ်
ရမမ က်ရအ င် ကကြှု်းစ ်းမ င််းနှင် အရရ်းရပေါ်ကိုသမ င််း
မ ်း၊ မ်းသတ်ရဆ်းဗူ်း အမ ြှု်းအစ ်းမ ်းနှင် အသှံို်းမပြှုပှံို၊
ထန််းသမ််းထ ်းသိုပှံိုမ ်းကို
က င်မှုကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် ရမလ ၂၀ ရက်ရနေ့ နှံနက် ၀၉:၃၀
နာရ န်တွင်

ကရင်မပည်နယ်၊

အရသ်းစတ်

ရှင််းလင််း

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်းပေါသည်။

ဘ ်းအှံပမြှုွဲ့ရှ

ယင််းရနာက် ကရင်မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်း ရှံို်းဝင််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

အတွင််း မ်းသတ်ရဆ်းဗူ်း အသှံို်းမပြှု၍ မ်းပငမ််းသတ်ပှံို

မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၌

အဆင်ဆင်ကို

က င််းပမပြှုလိုပ် ရ

ဘ ်းအှံ

ပမြှုွဲ့နယ် မ်းသတ်ဦ်းစ်းမှြူ်း ဦ်းရမ င်ညွနန
်ေ့ ှင် တ ဝန်ရသူ
ှ

ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းမ င််းအ ်း

ရှင််းလင််းမပသ ရလက င်ရပ်း ပေါသည်။

လက်ရတွွဲ့
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မမကွားတိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမကှာ်မတီ(၂/၂၀၂၁)အစည်ားအမဝားက င်ားပ
(၂/၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် မရကွ်းတိုင််းရေသ
ကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရက ်မတအစည််းအရဝ်းကို ၂၀၂၁

ရဆ င် ရွက်သွ ်းကကရန်

အမှ စက ်း ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ိုနစ
ှ ် ရမလ ၂၁ ရက်ရနေ့ မွန်း် လွပိုင််းတွင် မရကွ်းတိုင််း
ရေသကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စရှံို်း အစည််းအရဝ်း
န််းမ၌ က င််းပ ပေါသည်။ အစည််းအရဝ်းသိုေ့ မရကွ်းတိုင််း

တိုက်တွ န်း် ပေါရကက င််းမဖင်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ရက ်မတ အတွင််းရရ်းမှြူ်းက မမန်မ နိုင်ငှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု
ရက ်မရှင်၏

အမနေ့ရ
် ကက ်မင စ အမှတ်

၂၅/၂၀၁၇၊

ရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ရ
ှု က ်မတဥကကဋ္ဌ၊ မရကွ်းတင
ို ််း

တိုင််းရေသကက်း/ မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုရက ်မတ

ရေသကက်းစမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌ

မ ်းက

ဦ်းတင်လွင်

နှင် ရက ်မတအဖွွဲ့ဝင်မ ်း တက်ရရ က် ကကပေါသည်။
အစည််းအရဝ်း၌ မရကွ်းတင
ို ််းရေသကက်းရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတဥကကဋ္ဌ၊ မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း စမှံ
အိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စဥကကဋ္ဌ ဦ်းတင်လွင်က မရကွ်းတင
ို ််း
ရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတအရနမဖင်

မရကွ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်းကို

လိုကန
် ာ

က င်သှံို်းရမည်

ရက ်မတသိုေ့

စစစ်ရ တွင်

လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းကို

ရှင််း လင််း ပပ်း

ရက ် မတ ဝင် မ ်းက

ရမ်းမမန််းသည် သရှလိုသည်မ ်းကို မပန်လည်ရမဖကက ်း
ပေါသည်။
မရကွ်းတိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ရက ်

တိုင််း ရေသကက်းအတွင််း လ ရရ က် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသည်

မတမှ ၂၀၂၁

လိုပ်ငန််းမ ်း လွယ်ကူအဆင်ရမပစွ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််း ၅ ို (စိုစိုရပေါင််း ရင််းနှ်း မမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

ရဆ င်ရက
ွ န
် ိုင်

ိုနစ
ှ ် ဇွန်လ ၁ ရက်ရနေ့အထ နိုငင
် ှံမ

်း

ရရ်းကို ဥပရေနှင်အည ထထရရ က်ရရ က် ကူည

ပမ ဏ အရမရကန်ရေေါ်လ ၅.၃၃ သန််း) နှင် မမန်မ

ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းမည် မဖစ်ပေါရကက င််း၊ ရက ်မတအရန

နိုင်ငှံသ ်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််း

မဖင်လ ည််း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုပမ ဏက ပ် ၁၂၅၇၆.၈ သန််း) တအ
ိုေ့ ်း

ရလ က် ထ ်းလ သည်

လိုပ်ငန််းမ ်းကို

ရင််း နှ်းမမြှုပ် နှှံ မှု

မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

၂၀

ို

(စိုစိုရပေါင််း

ဥပရေ၊

အတည်မပြှုမနေ့် ထိုတ်ရပ်းနိုင် ပပ်း အလိုပ်အကိုင် အ ွင်

နည််းဥပရေ၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းနှင်အည စစစ် င
ွ ်မပြှု

အလမ််း ၂၀၇၁ ဦ်းကို ဖန်တ်းရပ်းနိုင် ပေါသည်။ မရကွ်း

သွ ်းမည်မဖစ်ပေါရကက င််း၊

တိုင််းရေသကက်းအတွင််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း ရဆ င်

မရကွ်းတိုင််းရေသကက်းသည်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမပြှုလိုပ်လရ
ို သ

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအတွက်

စ်းပွ ်းရရ်းဝန််း က င် ရက င််းတစ် ို

ရွက်လိုသည် လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအရနမဖင် မရကွ်းတိုင််း

မဖစ်လ ရစရရ်း

ရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှု ပ်နှှံမှုရက ် မတ ရှံို်း (မရကွ်းပမြှုွဲ့ နယ်

အတွက် သက်ဆိုင်ရ ဌ နအလိုကန
် ှင် ဌ နမ ်း အ င််း

စို ရပေါင််းရှံို်း (ေိုတယထပ်)၊ မပည်ရတ ်သ (၁) လမ််း၊

င််း

တ်ဆက်ပူ်းရပေါင််းက

လိုအ ပ် သည်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုအတွက်

ပှံ ပို်းကူည မှု မ ်းရပ်းမ င််း၊

မပည် သူူ့

ဝန်ရဆ င်မှု လိုပ်ငန််းမ ်းကို စတ်ရစတနာ အမပည်မဖင်

မပည်ရတ ်သ ရပ်ကွက်၊

မရကွ်းပမြှုွဲ့)

ဖိုန််း

၀၆၃-

၂၀၂၈၇၄၈ သိုေ့ ဆက်သွယ် ရဆ င်ရွက်နင
ို ်ပေါသည်။
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ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုနင့်် နိုငင
် ံခခှာားစီားပွှာား

က်သွယ်မရားဝန်ကကီားဌှာန ဒိုတယဝန်ကကီားနင့်် ရန်ကိုနတ
် ိုင်ားမဒသကကီားရ

လှုင်သှာယှာ၊ မရွှေခပည်သှာပမျုွံ့နယ်မ ှာားတွင် မီားမလှာင်ကျွမ်ားမှုခြစ်စဉ် ခြစ်ပွှာားခဲ့်မသှာ စက်ရံိုမ ှာား၏ လိုပ်ငန်ားရင်
ကိုယ်စှာားလယ်မ ှာား၊ သက်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

င
ို ်ရှာ၊ ဌှာန

င
ို ်ရှာ ကယ
ို ်စှာားလယ်မ ှာားနင့်် မတွွံ့

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

မ
ံို

ွားမနွား

အစည််းအရဝ်းတွ င်

ေို တ ယဝန်ကက်း

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န ေိုတယဝန်ကက်း၊ ရန်ကိုန်တင
ို ််းရေသ

ဦ်းသန််းရအ င်ရက ်က

ကက်း စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စ၊ အဖွွဲ့ဝင်(၃)၊ ဌ နဆင
ို ်

ပေါဝင်ရဆွ်းရနွ်း ပပ်း

ရ

လည်ပတ်နင
ို ်ရရ်းအတွက် လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း၏ တင်မပ

ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်းနှင် ရန်ကိုန်တိုင််းရေသကက်းရှ

လှုင်သ ယ ၊ ရရမပည်သ ပမြှုွဲ့နယ်မ ်းတွင် မ်းရလ င်

က်မ ်းအရပေါ်

ဗွေယက
ို ွန်ဖရင်

စက်ရှံိုမ ်း

စနစ်မဖင်

အမမန်ဆှံို်းမပန်လည်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

နိုင်ငမှံ

်းစ်းပွ ်း

ကျွမ််းမှုမဖစ်စဉ်မဖစ်ပွ ်း ရသ စက်ရှံိုမ ်း၏ လိုပ်ငန််းရှင်

ဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏ

ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်း ရတွွဲ့ဆည
ှံို နင
ှု ််း အစည််းအရဝ်းကို

မ ်း

ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

ရန်ကိုန်တင
ို ််းရေသကက်း

၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ ၂၆ ရက်ရနေ့၊ မွန််းလွ ၁ နာရတွင်

စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စနှင်

ရန်ကိုန်တင
ို ််းရေသကက်း

ရန်ကင််းပမြှုွဲ့နယ်၊ ကမဘ ရအ်းဘိုရ ်းလမ််း၊ စမ််းလရမ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတတိုေ့ ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ် ထ ်းမှု

လမ််းသွယ်ရှ

အရမ အရနနှင် မူဝေါေ ှံယရ
ူ ဆ င်ရွကရ
် န် ကစစရပ်မ ်း

ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတ အစည််းအရဝ်း န််းမတွင် က င််းပ ပေါသည်။

ကို ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။
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COVID-19 Fund မ ထိုတ်မပားထှာားသည့််မခ ားမငွမ ှာားအက ျုားရစွှာအသံိုားခ မှုအမပေါ် စစစ် ကပ်မတ်မရားအြွဲွံ့နင့််
ရန်ကိုန်တင
ို ်ားမဒသကကီားအတွငား် ရ COVID-19 Fund မ မခ ားမငွမ ှာားထိုတယ
် ူထှာားသည့််
စှာားမသှာက်ကိုန်လိုပ်ငန်ားရင်မ ှာားနင့်် မတွွံ့
ရန်ကိုန်တင
ို ််းရေသကက်း

Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19) ရကက င် ထ က
ို ်မှုရရသ
ှ
စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း COVID-19 Fund မှ ထိုတ်

လမ််းသွယ်ရှ

ံိုမ

ွားမနွား

ရန်ကိုနတ
် ိုင််းရေသကက်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရက ်မတအစည််းအရဝ်း န််းမတွင် ရတွွဲ့ဆှံို ပေါသည်။
ထိုသိုေ့

ရတွွဲ့ဆှံိုရ တွင်

ရ ်းရငွမ ်း

ထိုတ်ယူ

ရပ်းထ ်းသည်ရ ်းရငွမ ်းအက ြှု်းရှစွ အသှံို်း မှုအရပေါ်

ထ ်းသည် စ ်းရသ က်ကန
ို လ
် ိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အရနမဖင်

စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့သည်

ရန်ကိုန်တိုင််းရေသကက်း

COVID-19 Fund မှ ထိုတ်ရပ်းထ ်းသည် ရ ်းရငွမ ်း

အတွင််းရှ COVID-19 Fund မှ ရ ်းရငွမ ်းထိုတယ
် ူ

အက ြှု်းရှစွ အသှံို်း မှုရှ မရှ၊ ရ ်းရငွမပန်လည်ရပ်းဆပ်

ထ ်းသည်

နိုင်မည် အရမ အရနနှင် ရတွွဲ့ကကှံြှုရသည် အ က်အ

၂၀၂၁

စ ်းရသ က်ကန
ို ်

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအ ်း

န
ို စ
ှ ၊် ရမလ ၂၇ ရက်ရနေ့၊ မွန််းလွ ၁ နာရတွင်

ရန်ကင််းပမြှုွဲ့နယ်၊ ကမဘ ရအ်းဘိုရ ်းလမ််း၊ စမ််းလရမ

မ ်းအ ်း ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။
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ပဲခားူ တိုင်ားမဒသကကီား ရင်ားနီားခမျုပ်နမ
ံ ှုမကှာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၁)ကကမ်မခမှာက် အစည်ားအမဝားက င်ားပ
ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ
၏ (၁/ ၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် အစည််းအရဝ်းကို ၂၀၂၁
ိုနစ
ှ ် ရမလ ၂၈ ရက်ရနေ့တွင် ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်း
စမှံအိုပ် ြှုပ်ရရ်းရက င်စရှံို်း၊ ရတ ်ဝင်ဟှံသ

ယ ိုအစည််းအရဝ်းမှ
ရသ နိုင်ငမှံ

အတည်မပြှု ွင်မပြှုလက
ို ်

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ လ
ှု ိုပ်ငန််းသည် ပ ်းူ ပမြှုွဲ့နယ်

အတွင််း မပည်တွင််း အလိုပအ
် ကိုငအ
်
ွင်အလမ််း ၈၅၀

အစည််း

ဦ်း နေ့် ဖန်တ်းရပ်းနိုင်မည်မဖစ်သမဖင် ရေသ ှံမ ်း၏ လူမှု

အရဝ်း န််းမ၌က င််းပ ရ ရက ်မတဥကကဋ္ဌဦ်းမ ြှု်းရဆွဝင််း

စ်းပွ ်းဘဝ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုအတွက် အရထ က်အကူ

နှင် အဖွွဲ့ဝင်မ ်း၊ အထူ်းဖတ်ကက ်းထ ်းရသ အရ ရှကက်း

မဖစ်လ မည်မဖစ်သည်။

မ ်းနှင် သက်ဆင
ို ်ရ

ကိုမဏ
ပ မ ်းမှ လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း

နှင် ကိုယစ
် ်းလှယ်မ ်း တက်ရရ က် ရကက င််း သရ
သည်။
အစည််းအရဝ်းတွင် အတည်မပြှုရလ က်ထ ်း
လ တင်မပလ မ င််း၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု တို်းမမင်
တင်မပလ မ င််းနှင်

တင
ို ််းရေသကက်းအတွင််း

မမြှုပန
် ှှံမှု လိုပ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ရ
် နရသ

ွင်မပြှုရန်
ရင််းနှ်း

ကိုမပဏမ ်းက

လိုပ်ငန််းဆိုင်ရ တင်မပ က်မ ်းအရပေါ်ရဆွ်းရနွ်းဆှံို်းမဖတ်
ကကပေါသည်။
ပဲခားူ ပမျုွံ့နယ်အတွင်ား နိုင်ငခံ ခှာားရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမ ှာားဝင်မရှာက်လှာရန် အလှာားအလှာမကှာင်ားမ ှာားရ
ယ ိုအ ေါ

ပ ူ်းတိုင််းရေသကက်းအတွင််း

မပည်ရတ ်သ

စက်မှုနယ်ရမမသိုေ့ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း

တည်ပငမ် ရအ်း မ််းမှုမ ်း ရရှလ သည်နှင်အမ ပ ်းူ

မပြှုလိုပ်နင
ို ်ရရ်း

ပမြှုွဲ့နယ်အတွင််းရှ မပည်တွင််း/မပည်ပ ရင််းနှ်း မမြှု ပ်နှှံမှု

ရှရနက အလ ်းအလ ရက င််းမ ်း မဖစ်ထွန််းနင
ို ်ရ

လို ပ်င န််းမ ်း

လည်ပတ်ရနပပ မဖစ်

ရှရကက င််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ က
် ိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှု

ရကက င််း သရသည်။ ပ ်းူ ပမြှုွဲ့နယ်အတွင််းရှ မပည်

ဦ်းစ်းဌ န၊ ပ ်းူ တင
ို ််း ရေသကက်းဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်းမှ တ ဝန်

တွင််း/မပည်ပရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှမ
ှံ ှုလပ
ို ်ငန််းမ ်းတွင်

ရှသူ တစ်ဦ်းက ရမပ ကက ်းပေါသည်။

ရက င််းမွန်စွ

လိုပ်သ ်းအင်အ ်း

၅၅၀၀၀

ရက အ
် လိုပ် င
ွ ်ဝင်

ရရ က်လ က်ရှပပ်း

အလိုပအ
် ကိုင်

အ င
ွ ်အလမ််း

မ ်းစွ ရဖ ်ရဆ င်ရပ်းနိုင်လ က် ရှသည်။
တည်ရရနပပ
ှ
်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

လိုပ်ငန််းမ ်းအတွက် ကိုန်စည်ပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းလိုပ်ငန််း
မ ်း

အဆင်ရမပရ

အ က်အမ

က သည်

ရမွွဲ့စွ

ရဆ င်ရက
ွ ်နိုငရ
် သ

ရေသတွငတ
် ည်ရပပ
ှ ်း

လ ရရ က်ရဆွ်းရနွ်းမှုမပြှုလိုပသ
် ည် လိုပ်ငန််း
မ ်းအနက်အမ ်းစိုမှ

တရိုတ်မပည်သူူ့ သမမတနိုငင
် ှံ

အရမ စက
ို ် ကိုမပဏမ ်းမှမဖစ်က အထည် ြှုပစ
် က်ရှံို

ပ ်းူ ပမြှုွဲ့နယ်သည် အရရှွဲ့အရနာက် စ်းပွ ်း
ရရ်းစကကြံရပေါ်တွင်

လ ရရ က်ရဆွ်းရနွ်းညနင
ှု ််းမှုမ ်း

ယ ို

ရက်ပိုင််းအတွင််း ပ ်းူ ပမြှုွဲ့နယ် ကလရက ်းရွ အန်းရှ

မ ်းဖွင်လှစ်နိုငရ
် ရ်းအတွကမ် ဖစ်ရကက င််း သရှရသည်။
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ရခင
ို ်ခပည်နယ်တင
ွ ် ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှု မ
ကွင်ား

င်ားဝန်မ

ှာင်ရက
ွ ်လ က်ရသည့်် Ocean Tiger Co., သိုို့ သွှာားမရှာက်၍

ှာင်မှုမပားခခင်ားလိုပ်ငန်ားမ ှာား မ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်ကမ
ို ပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်း
စ်းဌ နကဦ်းရဆ င်၍
ရဆ်းရရ်း

ဦ်းစ်းဌ န၊

စက်မှုကက်းကကပ်ရရ်းနှင်

Ltd

သိုေ့

ှာင်ရက
ွ ်

သွ ်းရရ က်၍

ကွင််းဆင််းဝန်ရဆ င်မှု

စစ်

ရပ်းမ င််း လိုပ်ငန််းမ ်း ရဆ င်ရက
ွ ် ပေါသည်။

အလိုပ်သမ ်းညန်ကက ်းရရ်း

Ocean Tiger Co., Ltd သည် ရ

ဦ်းစ်းဌ န၊ ပတ်ဝန််းက င်ထန််းသမ််းရရ်း ဦ်းစ်းဌ နတမ
ိုေ့ ှ

မပညန
် ိုငင
် ှံမ
စစ်ရတွပမြှုွဲ့၊

င
ို ်နှုန််း

်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမလ
ှု ိုပ်ငန််းတစ် ို မဖစ်ပပ်း
စက်ရှံိုစရ
ို ပ်ကက
ွ ်တင
ွ ်

နှစ်ရှညရ
် မမနှင်

စက်ရင
ှံို ှ ်းရမ််း၍ လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွက် ရနမ င််းမဖစ်ပေါ
သည်။ ရေသအတွင််းမှ ထွက်ရှရသ

ငေါ်း၊ ပိုစွန၊်

ဂဏန််းကိုန်ကကမ််းမ ်းကို မပြှုမပင်ရအ်း ပပ်း

တရိုတ်

(တင
ို ်ရပ)၊ ဂ ပန်၊ အရမရကန်နိုငင
် ှံမ ်းသိုေ့ တင်ပေ့ို
ရရ င််း လ က် ရှပေါသည်။
ကိုမပဏအရနမဖင်
ကိုယ်စ ်း

လှယ်မ ်းပေါဝင်ရသ

စ်းပွ ်းမဖစ်စတင်ရဆ င်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရွက်မည် မဖစ်ရကက င််း တင်မပလ သည်အတွက် ရ င
ို ်

လိုပ်ငန််းမ ်း ကက်းကကပ်ရရ်းအဖွွဲ့သည် ရ ိုင်မပည်နယ်

မပည်နယ် ရင််းနှမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပင
် န််းမ ်း ကက်းကကပ်ရရ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ၏

အဖွွဲ့က ကွင််းဆင််း၍ လိုအပ်သည်မ ်းကို ရပေါင််းစပ်

ပင်လယ်စ မပြှုမပင်

အတည်မပြှုမနေ့်မဖင်

ထိုတ်လပ
ို ်မ င််းနှငရ
် ရ ရက
ို ်မ င််း

ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း မ င််း မဖစ်ပေါသည်။

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွကလ
် က်ရှရသ Ocean Tiger Co.,
ခပည်မထှာင်စိုနယ်မခမ(မနခပည်မတှာ်) အတွင်ား COVID-19 Fund မ ထိုတ်မပားထှာားသည့်် မခ ားမငွမ ှာား
အက ျုားရစွှာအသံိုားခ မှုအမပေါ် စစစ် ကပ်မတ်မရားအြွဲွံ့နင့််မခ ားမငွရယူထှာားသည့််
လိုပ်ငန်ားရင်မ ှာား၏ ပထမအကကမ် မတွွံ့
Coronavirus Disease 2019(COVID-19)
သက်ရရ က်မှုရကက င်

ထ က
ို ်မှုရှရသ

စ်းပွ ်းရရ်း

ပ
ံို က
ွဲ င်ားပ

စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့၊ ရနမပည်ရတ ်နင
ှ ် ရ ်းရငွရယူ
ထ ်းသည် လိုပ်ငန််းမ ်း၏ ပထမအကကမ် ရတွွဲ့ဆှံိုပွ

လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း COVID-19 Fund မှ ထိုတ်ရပ်းထ ်း

အ မ််းအနာ်းကို ၂၀၂၁

သည်ရ ်းရငွ မ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှုနှင် ကိုမပဏမ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

အက ြှု်းရှစွ

အသှံို်း မှုအ ရပေါ်

ိုနစ
ှ ် ဇွန်လ ၈ ရက်ရနေ့တွင်

ရနမပည်ရတ ဦ
် ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါသည်။
ရတွွဲ့ဆှံိုပွအ မ််းအနာ်းကို
နယ်ရမမ၊

ရနမပည်ရတ ်

လိုပ်ငန််းတ ဝန်မ ်းကို

မပည်ရထ င်စို

စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့၏
ရ ်းရငွထတ
ို ယ
် ူထ ်းသည်

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်း သရှနိုင်ရရ်းအတွက် ရည်ရယ
ွ ်က င််းပ
မ င််းမဖစ်ပပ်း စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့ဝင်မ ်းနှင် ဖတ်
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ကက ်းထ ်းသည် လိုပ်ငန််းရှငမ
် ်း၊ စိုစိုရပေါင််း လူဦ်းရရ

အရန၊ လိုပင
် န််းလည်ပတ်မှု အရမ အရန၊ ရ ်းရငွမပန်

၄၀ နေ့် တက်ရရ က် ပေါသည်။

လည်ရပ်းဆပ်ရန်အတွက် မပင်ဆင်ထ ်းရှရန် လအ
ို ပ်မှု

အဆိုပေါရတွွဲ့ဆှံိုပတွ
ွ င် မပည်ရထ င်စိုနယ်ရမမ၊

အရမ အရနမ ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်း ပပ်း

ရနမပည်ရတ ်စစစ်ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့၏ ရ ်းရငွ ရယူ

တက်ရရ က်လ သည်

ထ ်းသည် လိုပ်ငန််းမ ်းသိုေ့ သွ ်းရရ က်၍ ရမမမပင်ကွင််း

လ သည်အ က်မ ်းအရပေါ်

ဆင််း

မ ်း ရဆ င်ရွက် ပေါသည်။

ဝန်ရဆ င်မှု

ရဆ င်ရွကမ
် ညအ
် စအစဉ်မ ်း၊

လိုပင
် န််းရှင်မ ်း၏

ရမ်းမမန််း

ရဆွ်းရနွ်းရမဖကက ်းမ င််း

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းဖက်မှ ရ ်းရငွရယူအသှံို်းမပြှုမှု အရမ
ကရင်ခပည်နယ်ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမမ
ှု ကှာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၁) ကကမ်မခမှာက်အစည်ားအမဝားက င်ားပ
မမန်မ နိုငင
် ှံ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုဥပရေနှငအည
်

တင်မပလ သည်အတည်မပြှု က်အရပေါ် ရဆွ်းရနွ်းစစစ်
မှုမပြှုနိုင်ရန်အတွက်

တက်ရရ က် ကကပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

အဆိုပေါအစည််းအရဝ်းတွင် UHM Development

ရက ်မတ၏ (၃/၂၀၂၁) ကကမ်ရမမ က် အစည််းအရဝ်း

Co., Ltd. ၏ တည်ရဆ က်ရရ်းက လ ထပ်မတ
ှံ ို်းမမင်

ကို ၂၀၂၁

ကရင်မပည်နယ်

ဦ်းရလွင် အပေါအဝင်အဖွွဲ့ဝင်(၇)ဦ်းနှင် အထူ်းဖတ်(၁)ဦ်း

ိုနစ
ှ ် ဇွန်လ ၈ ရက်ရနေ့ မွန််းလွပိုင််းတွင်

ွင်မပြှုပေါရန်နှင် Top Form Myanmar Co., Ltd. ၏

ကရင်မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း ရက င်စရှံို်း အစည််း

ရမမငှ ်းစ

အရဝ်း န််းမ၌ က င််းပမပြှုလိုပ် ပေါသည်။

က လကို

အစည််းအရဝ်းသိုေ့

ကရင်မပည်နယ်ရင််းနှ်းမမြှုပ်

နှှံမှုရက ်မတ ဥကကဋ္ဌ၊ ကရင်မပည်နယ် စမှံအိုပ် ြှုပရ
် ရ်း
ရက င်စဥကကဋ္ဌ

ဦ်းရစ မမငဦ
် ်း၊

မပည်နယ်ဥပရေ ြှုပ်

ြှုပ်

မှတ်ပတ
ှံို င်ရန်

သတ်မတ
ှ ်ထ ်းသည်

ရမဖရလ ရပ်းရရ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍

ကူည

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းပေါရန် တင်မပလ မ င််းတက
ိုေ့ ို ရဆွ်းရနွ်း
ရဆ င်ရွက် ပေါသည်။

84
ပဲခားူ တိုင်ားမဒသကကီားအတွင်ားရ အှာားကစှာားပစစည်ားထိုတ်လိုပသ
် ည့်် Wiawis Myanmar Co.,Ltd. မ ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှု
တိုားခမင့််
ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်းအတွင််း တည်ပငမ်ရအ်း မ််း

ပ ်းူ တိုင််းရေသကက်း ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မတ

မှုမ ်းရရှလ သည်နင
ှ ်အမ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း

အရနမဖင် ပ ်းူ တင
ို ််းရေသကက်းအတွင််း လိုပ်ငန််းလိုပ်

ပှံမ
ို ှန်အတင
ို ််းလည်ပတ်လ က်ရရ
ှ
တည်ရပပ
ှ ်း လိုပ်ငန််း

ရဆ င်လ က်ရရသ
ှ
အ ်းကစ ်းပစစည််းအမ ြှု်းမ ြှု်း ထိုတ်

မ ်းအရနမဖင်လည််း

လိုပ်ရရ်း လိုပ်ငန််းတစ် ိုမဖစ်သည် Wiawis Myanmar

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်းထပ်မှံတို်းမမင်

လ ရကက င််း သရသည်။

Co., Ltd. ကို မတည်ရငွရင််းတို်းမမင်၍ ဝန်ထမ််းမ ်း
ထပ်မှံ န်ေ့ထ ်းရန်နှင် ကိုန်ရ

မ ်း တို်းမမင်ထိုတ်လိုပ်

နင
ို ်ရန် (၁၄-၆-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့တွင်

ွင်မပြှုမန်ရ
ေ့ ပ်းအပ်

ရကက င််းသရသည်။
အဆိုပေါကိုမပဏအရနမဖင် ပ ်းူ ပမြှုွဲ့နယ် အတွင််း
စက်ရှံိုဖွင်လှစ်၍ အိုလှံပစ်အ ်းကစ ်းပပြှုင်ပသှံ
ွ ို်း စက်
ဘ်းမ ်း၊ရလ်းနှင်မမ ်းစသည်တက
ိုေ့ ို အရမရကန်ရေေါ်လ
၆ သန််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံက

ထိုတ်လိုပ်လ က်ရရကက
ှ
င််း

သရသည်။

မအားကိုမသှာားစို မ

ှာက်လိုပမ
် ရား ကိုမပဏီလီမတက်နင့်် UHM Development Co., Ltd.သိုို့ ကွင်ား

ကရင်မပည်နယ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း

ကက်းကကပ်ရရ်းအဖွွဲ့၏တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်းပေါဝင်ရသ ကွင််းဆ
င််း စစ်ရဆ်းရရ်းအဖွွဲ့သည် ဘ ်းအှံပမြှုွဲ့နယ်၊ ကရင်မပည်
နယ်ရှ မမန်မ နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုရက ်မရှင်၏

ွငမပြှု
်

မန်မ
ေ့ ်းမဖင် BOT စနစ်မဖင် လမ််းမပြှုမပင်ရဖ က်လိုပ်၍
လမ််း၊ တှံတ ်းအသှံို်းမပြှု

ရက က် မှံ င််း လိုပ်ငန််း

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရရသ
ှ
Family Aye Ko Construction
Co., Ltd. နှင် ဘ ်းအှံပမြှုွဲ့၊ ကမ််းနာ်းလမ််းတွင် ကရင်
မပည်နယ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရက ်မတ၏ အတည်မပြှုမန်ေ့
မဖင်အဆင်မမင်

ဟတ
ို ယ်တည်ရဆ က်လိုပ်ကင
ို ်မ င််း

လိုပ်ငန််းရဆ င်ရွက်လ က်ရှရသ UHM Development
Co., Ltd. မ ်းသိုေ့ ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်ရနေ့တွင်

င်ားစစ်မ

ား

သွ ်းရရ က်ကင
ွ ််းဆင််း၍ လအ
ို ပ်သည်မ ်း ရပေါင််းစပ်
ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း ပေါသည်။
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ကရင်ခပည်နယ် ကိုန်သည်မ ှာားနင့်် စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန်ားရင်မ ှာားအသင်ား Kayin CCI နင့်် ညီမန င်အသင်ားမ ှာား၏
စီားပွှာားမရား

ိုင်ရှာကစစရပ်မ ှာား မ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်း

ွားမနွားပွဲသိုို့ တက်မရှာက်
ရရှ်းဦ်းစွ

ကရင်မပည်နယ် ကိုန်သည်မ ်းနှင်

ဌ န၊ ကရင်မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၏ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း

စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််း Kayin CCI နှင်

ဦ်းနိုင်ဝင််းတို်းသည် ၂၀၂၁

န
ို ှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်ရနေ့

ညရနာင်အသင််းမ ်းမှ လက်ရှ COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါ

မွန််းလွပိုင််းတွင် ကရင်မပည်နယ်၊ ဘ ်းအှံပမြှုွဲ့၊ ကမ််းနာ်း

က လအတွင််း ကကှံြှုရတွွဲ့ရနရသည်အ က်အ မ ်းနှင်

လမ််းရှ Perfect Hotel တွင် က င််းပမပြှုလိုပ် သည်

ဌ နဆိုင်ရ မ ်းမှ ကူညရပ်းရစလိုသည် ကစစရပ်မ ်း

ကရင်မပည်နယ်

စက်မှုလက်မှု

ကို တင်မပ ကကပပ်း မပည်နယ်အဆင်ဌ နဆင
ို ်ရ အရ ရှ

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််း Kayin CCI နှင် ညရနာင်

မ ်းမှ လိုအပ်သည်မ ်းကို ရပေါင််းစပ်ညနှုင််း ရှင််းလင််း

အသင််းမ ်း၏ စ်းပွ ်းရရ်းဆိုငရ
် ကစစရပ်မ ်း ရဆွ်းရနွ်း

ရဆွ်းရနွ်းရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ကိုန်သည်မ ်းနှင်

ပွသိုေ့ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
သက်ရရ က်မှုရကက င်

ထ ိုက်မှုရှရသ

စ်းပွ ်းရရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း COVID-19 Fund မှထိုတ်ရပ်းထ ်း
သည် ရ ်းရငွမ ်းအက ြှု်းရှစွ

အသှံို်း မှုအရပေါ် စစစ်

ကကပ်မတ်ရရ်းအဖွွဲ့(ကရင်မပည်နယ်)မှ မပည်နယ်အဆင်
ဌ နဆိုင်ရ

အရ ထမ််းမ ်းနှင် အတူ တက်ရရ က်

ပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်ကိုမပဏမ ်းညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်း
ဌ န၊ ကရင်မပည်နယ်ဦ်းစ်းမှြူ်းရှံို်း၏ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း
ဦ်းနိုင်ဝင််းတို်းမှလည််း တက်ရရ က်လ ကကသည် လိုပ်
ငန််းရှင်မ ်းအ ်း ဌ နမှ ကူညရဆ င်ရွကရ
် ပ်းနိုင် သည်
ကစစရပ်မ ်း၊ ဥပရေလိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််းမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း
ရမပ ကက ်းရပ်း ပေါသည်။ ထရ
ိုေ့ နာက် ရဆွ်းရနွ်းပွအ ်း
မွန််းလွပိုင််းတွင် ရိုပ်သမ််း ပေါသည်။
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နိုင်ငံခ

ြားသ ြားမ ြား ခမန်မ နိုင်ငံသိုို့ လ ရရ က်နိုင်ရန် ခြည်ဝင်ဗဇ
ီ ရရရရြား၊ Relief Flight ခြင့််
လိုက်ြါ ွင့််ရရရရြားနင့်် ဗီဇ သက်တမ်ြားတိုြား ရ

က် ံရြြားမှုအရခ အရနမ ြား

မမန်မ နိုငင
် ှံတင
ွ ် မှတ်ပှံိုတင်ထ ်းသည် ကိုမပဏ

ဝန်ကကျားဌောနသိုို့ သက်ဆိုင်ရ ဌ နမ ်း၏ လိုပ်ထှံို်းလိုပ်

မ ်း၊ ကိုမပဏမ ်းနှင်အက ြှု်းတူပူ်းရပေါင််းလ က် ရှသည်

နည််း၊ တည်ဆဥပရေမ ်းနှင် ညညွတ်ပေါက ရဆ င်ရွက်

ကိုမပဏမ ်း၊

ရပ်းနိုင်ပေါရန် သရ

ဝန်ကက်းဌ နမ ်းနှင်ပူ်းတွ

အရက င်

အထည် ရဖ ်လ က်ရှသည် ကိုမပဏအဖွွဲ့အစည််းမ ်းမှ

ရပျားပေ
ိုို့ က် ပါသည်
ှ
။

ေေါရိုကတ
်
၊ ရှယယ
်
ရှင်၊ ကျွမ််းက င်ပည ရှင်ဝန်ထမ််း
မ ်းနှင် မသ ်းစိုဝင်မ ်းသည် COVID-19 ကပ်ရ ောဂါ
ရ ကောင့််

နင
ို ်ငတ
ံ ကောရေယောဉ်မ ောျား

ဝင်ရ ောက်ခင
ွ ့််

ပတ်ထောျားသည့်် ကောေအတွင်ျား သက်ဆိုင် ော နိုငင
် ံ
အသျားသျားမှ မမန်မောနိုင်ငံသိုို့ ေောရ ောက်နင
ို ် န် မပည်ဝင်
ဗဇော

ရ
ှ ျားနင
ှ ့်် Relief Flight မြင့်် ေိုကပ
် ါခွင့််

အတွက် နင
ို ်ငံမခောျားရ ျားဝန်ကကျားဌောနမှ သရ
ခ က်ရတောင်ျားခေ
ံ ောမခင်ျားနှင့််
တင်မပမခင်ျားမ ောျားအောျား

ရ
ှ ျား

ောထောျားမတ
ှ ်

ကိုမပဏမ ောျားမှ

အမှောစော

ေက်ခရ
ံ ဆောင် ွကေ
် က်

ပါ
ှ

သည်။
ထိုသိုို့

ရဆောင် ွက် ောတွင်

မမန်မောနိုင်ငံသိုို့

ေောရ ောက်ေိုသည့်် နင
ို ်ငမံ ခောျားသောျား အရနမြင့်် အေိုပ်
သမောျား၊

ေူဝင်မှုကကျား ကပ်ရ ျားနှင့််

မပည်သူူ့အင်အောျား

ောထောျားမတ
ှ ်ခ က်နင
ှ ့်် အမှောစောမ ောျား

ထအ
ိုို့ မပင် အဆိုပါ ပိုဂ္ိုေ်မ ောျားအရနမြင့်် မမန်မော
နိုင်ငံအတွင်ျား မပည်ရနထိုင်ခွင့််နှင့်် ဗဇောသက်တမ်ျားတိုျား
မခင်ျားမြင့််

ဆက်ေက်ရနထင
ို ်နိုင် န်

အေိုပ်သမောျား၊

ေူဝင်မှုကကျား ကပ်ရ ျားနှင့်် မပည်သူူ့အင်အောျားဝန်ကကျားဌောန
သိုို့ တည်ဆဲဥပရေမ ောျားနှင့်် ညညွတ်ပါက ကန်က
ို့ ွက် န်
မ ပါရ
ှ
ကောင်ျားနှင့်် ေိုအပ်သေိုဆက်ေက်ရဆောင် ွက်
နိုင်ပါ န် ဗဇောသက်တမ်ျားတိုျား ရထောက်ခခ
ံ က် အမှောစော
မ ောျား ရပျားပေ
ိုို့ က် ပါသည်
ှ
။
င်ျားနှျားမမိုပန
် ှံမှုနှင့််ကမ
ို ပဏမ ောျားညွှန် ကောျားမှု ဦျားစျား
ဌောန၊ ကိုမပဏရ ျား ောဌောနခွအ
ဲ ရနမြင့်် နိုငင
် ံမခောျားသောျားမ ောျား
နှင့်် ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် ဇွန်ေအတွင်ျား ရအောက်ပါ
အတင
ို ်ျား ရဆောင် ွကခ
် ပ
ဲ့် ါသည်-

ဝန်ကကျားဌောန၏ အမည်မည်ျားစော င်ျားတင
ွ ် ပါဝင်မခင်ျား ှ-မ ှ
စစစ်ပပျားရနောက် မပန် ကောျားခ က်

ပါက
ှ
နိုင်ငမံ ခောျားရ ျား
ရ

စဉ်
ဝန်ကကီြားဌ န/ကိုမဏ
ပ ီ

င်ရွက်

ြားရမှု

အမ စ

ကိုမပဏီ

မတ် က်
နိုင်ငံခ

ြားသ ြားဦြားရရ

(က)

နိုင်ငံမခောျားရ ျားဝန်ကကျား ဌောန

၄၁

၁၃၇

၂၇၁

(ခ)

ကိုမပဏမှ တင်မပစော

၆၇

၇၈

၂၇၈

၁၀၈

၂၁၅

၅၄၉

၂၁

၂၀၉

၃၀၁

၁၂၉

၄၂၄

၈၅၀

စိုစိုရြါင်ြား (RF)
(ဂ)

ဗဇောသက်တမ်ျားတျားို ရထောက်ခမ
ံ ှု
စိုစိုရြါင်ြား

မမန်မောနိုငင
် ံသိုို့ မပည်ဝင်ခင
ွ ့််

ှရ ျားနှင့််

Relief Flight မြင့်် ေိုက်ပါခွင့််

ှရ ျား

FERD သတင်းများ
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အှာ

ယ
ီ ံစီားပွှာားမရားအသိုကအ
် ဝန်ား (မအအီားစီ) ၂၀၂၅ လမ်ားခပမခမပံိုအမကှာင်အထည်မြှာ်မှု
ကှာလလယ်သံိုားသပ်ခ က် အစီအရင်ခံစှာအှာား Virtual Launch ခပျုလိုပ်

အ ဆယှံစ်းပွ ်းရရ်းအသိုကအ
် ဝန််း (ရအအ်းစ)

ရမမပှံိုပထမနှစ်ဝက် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) က လအထ လိုပ်

၂၀၂၅ လမ််းမပရမမပှံို အရက င်အ ထည်ရဖ ် မှု က လ

ငန််းစဉ်မ ်း၏ ၅၄.၁ ရ

လယ် သှံို်းသပ် က် အစရင် စ
ှံ အ ်း Virtual Launch

ရဖ ်ပပ်းစ်း ပပ မဖစ်ပေါသည်။ ရအအ်းစ ၂၀၂၅ လမ််းမပ

မပြှုလိုပ်မ င််း အ မ််းအနာ်းကို ၂၀၂၁

န
ို စ
ှ ် ဧပပလ ၂၈

ရမမပှံို အရက င်အထည်ရဖ မ
် ှု က လလယ် သှံို်းသပ်

အ ဆယှံစ်းပွ ်းရရ်း ရပေါင််း

က် အစရင် ှံစ အ ်း Virtual Launch မပြှုလိုပ်မ င််း

ရက် ရနေ့တင
ွ ်က င််းပ ရ
စည််းမှုဆိုင်ရ

အဆင်မမငလ
် ိုပ်ငန််းအဖွွဲ့ရ ေါင််းရဆ င်

ရည်ရွယ် က်မှ

င
ို ်နှုန််းကို အရက င် အထည်

လမ််းမပရမမပှံို၏

ပထမနှစ်ဝက်

မ ်း၊

အ ဆယှံအဆင်မမင်

စ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှမ ်း

အတွင််း ရဆ င်ရက
ွ ပ် ပ်းစ်း မ င််းမ ်း၊ ေိုတယ နှစ်ဝက်

နှင်

ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်း၊ အ ဆယှံစ်းပွ ်းရရ်းအကကှံ

အတွက် ရရှွဲ့ဆက်လက် ရဆ င်ရွက်ရန် အကကှံမပြှု

ရပ်းရက င်စမှ ကယ
ို ်စ ်းလှယ်မ ်း၊ အ ဆယှံအတွင််း

က်မ ်း အပေါအဝင် ရအအ်းစ၏ မဖစ်ရပေါ် တို်းတက်မှု

ရရ်းမှြူ်း ြှုပ်နှင် တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း စိုစိုရပေါင််း ကယ
ို ်စ ်း

မ ်းကို ပိုဂဂလကကဏ္ဍအပေါအဝင် Stakeholders မ ်း

လှယ် ၂၀၀ ဦ်း နေ့် ပေါဝင်တက်ရရ က် ပေါသည်။ အဆိုပေါ

သရှရစရန် မဖစ်ပေါသည်။ က လလယ် သှံို်းသပ် က်

Virtual Launch တွင် အ ဆယှံအတွင််းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်၊

အစရင် စ
ှံ ကိုhttps://asean.org/storage/ 2021/ 04/

H.E. Dato Lim Jock Hoi နှင် အ ဆယှံဆင
ို ်ရ EU

mid-term-review-report.pdf တွင် ရယူနင
ို ်ပေါသည်။

သှံအမတ်ကက်း H.E. Igor Driesmans တက
ိုေ့
အမှ
စက ်း ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

အဆိုပေါ

အ မ််းအနာ်းသိုေ့

Alternate SEOM leader ၊ နိုင်ငှံမ
ရအအ်းစ

၂၀၂၅

(၂၀၁၆-၂၀၂၅)

လမ််းမပ

ရရ်းဦ်းစ်းဌ န၊

မမန်မ နိုငင
် ှံ၏
်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

ေို တ ယည န် ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှု ပ်၊

ရမမပှံိုတင
ွ ် အ ဆယှံစ်းပွ ်းရရ်း ရပေါင််းစည််းမှုဆိုင်ရ

ရေေါ်ရစ ကလ စို ဦ်းရဆ င်သည် ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်း

သွင်မပင်လကခဏ ရပ် (၅)

ပေါဝင်တက်ရရ က်ပေါသည်။

မှတ်ထ ်းပပ်း ကဏ္ဍ (၂၃)

ိုရှ လိုပ်ငန််းစဉ်ရပေါင််း ၁၇၀၀ ရက ်ကို အရက င်
အထည်ရဖ ်လ က်ရပေါ
ှ သည်။ ရအအ်းစ၂၀၂၅ လမ််းမပ
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ထှာားဝယ်အထူားစီားပွှာားမရားဇိုန် ြွံွံ့ပြျုားတိုားတက်မရားကိုမပဏီလမ
ီ တက် (SPV) ၏ Board of Directors’ Meeting
(1/2021) နင့်် The Annual General Meeting of Shareholders of 2021 အစည်ားအမဝားမ ှာားက င်ားပ
ထ ်းဝယ်အထူ်းစ်းပွ ်းရရ်းဇိုန်

ရအ င်မမင်စွ

ဦ်းစ်းဌ န၊ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ရေေါကတ
်
ဝေါဝေါရမ င်

အရက င်အထည်ရဖ ်နင
ို ်ရရ်းအတွက် ထ ်းဝယ်အထူ်း

နှင် မပည်ရထ င်စရ
ို ရှွဲ့ရန ြှုပရ
် ှံို်း ေိုတယညန်ကက ်းရရ်း

စ်းပွ ်းရရ်းဇိုန်

ဝန်ရဆ င်မှု

မှြူ်း ြှုပ် ဦ်းရက ်ရက ်နင
ို တ
် က
ိုေ့
ဦ်းရဆ င်၍ လည််း

မ ်းရပ်းအပ်ရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ မမန်မ နိုငင
် ှံမှ Foreign

ရက င််း၊ ထိုင််းနိုငင
် ှံ NEDA ၏ President မဖစ်သူ

Economic Relations Department-FERD၊ ထိုင််းနိုင်ငှံမှ

Mr.Perames Vudthitornetiraks နှင် ဂ ပန်နိုင်ငှံ JBIC

Neighbouring Countries Economic Development

၏ Director General မဖစ်သူ Mr. Naoki Tamaki တက
ိုေ့

Cooperation Agency- NEDA နှင် ဂ ပန်နိုငင
် ှံမှ Japan

ဦ်းရဆ င်၍ လည််းရက င််း မမန်မ နိုင်ငှံ၊ ထိုင််းနိုငင
် ှံနှင်

Bank

ဂ ပန်နိုငင
် ှံတမ
ိုေ့ ှ SPV ၏ ေေါရိုကတ
်
မ ်း၊ ရှယယ
်

for

စမှံ နေ့် မှု
ွ ရက ်မတသိုေ့

International Cooperation-

JBIC

တအ
ိုေ့ ကက ်း ပူ်းရပေါင််းတည်ရထ င်ထ ်းသည် ထ ်းဝယ်

ရှင်မ ်းနှင် သက်ဆင
ို ်ရ တ ဝန်ရသူ
ှ မ ်း ပေါဝင်တက်

အထူ်း

ရရ က်သည်။

စ်းပွ ်းရရ်းဇိုနဖ
် ွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်း

ကိုမပဏ

လမတက် (SPV) ၏ Board of Directors’ Meeting

အစည််းအရဝ်းတွင် ထ ်းဝယ်အထူ်းစ်းပွ ်းရရ်း

(1/2021) နှင် The Annual General Meeting of

ဇိုန်ရအ င်မမင်စွ

Shareholders of 2021 အစည််းအရဝ်း မ ်းကို ၂၀၂၁

အတွက် SPV ကိုမပဏ၏ ရရှွဲ့ဆက်လက်ရဆ င်ရွက်

ိုနစ
ှ ်၊ ဧပပလ ၂၈ ရက် နှံနက်ပိုင််းတွင် ရနမပည်ရတ ်ရှ

သွ ်းမည် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍ လည််းရက င််း၊

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

နင
ို ်ငှံမ

်း

စ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်း

ဝန်ကက်း ဌ န၌ Virtual စနစ်မဖင် က င််းပသည်။
အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းမ ်းသိုေ့ မမန်မ ဘက်မှ
ေေါရိုကတ
်
မ ်းအမဖစ် နင
ို ်ငှံမ

်း စ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်း

အရက င်အထည်ရဖ ်နင
ို ်ရရ်း

SPV ကိုမပဏ၏ စမှံ နေ့် မှု
ွ ဆင
ို ်ရ ကစစရပ်မ ်း၊ ဘဏ္ဍ
ရရ်းဆိုင်ရ

ကစစရပ်မ ်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍ လည််းရက င််း

ရဆွ်းရနွ်းညနင
ှု ််းကကသည်။
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တရိုတ်ခပည်သူူ့သမမတနင
ို ်ငံသရ
ံ ံိုားနင့််အနဒယနင
ို ်ငံသံရံိုားမ တှာဝန်ရသူမ ှာားနင့််
ညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် မဒါက်တှာဝါဝါမမှာင် မတွွံ့
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် နင
ို ်ငှံမ

ံို

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်

အရသ်းစ ်းဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းမှုစမှံကန််းမ ်း(Small Development

ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်သည်၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊

Project - SDP) အတွက် မမတန
ိုေ့ ိုငင
် ှံမှ အဆိုမပြှုထ ်း

ရမလ ၁ ရက်ရနေ့ နှံနက် (၁၀:၀၀) နာရတွင် တရိုတ်

သည် စမှံကန််း ၂၃ ိုနင
ှ ် သက်ဆိုင်သည် ကစစရပ်မ ်း၊

မပည်သူူ့သမမတနင
ို ်ငှံသရ
ှံ ှံို်းမှ

အလိုပ်အကင
ို ် အ င
ွ ်အလမ််းမ ်း ပိုမိုရရှရရ်းဆိုင်ရ

Mr.

Tan

Shufu

(Economic and Commercial Counsellor)၊ Mr.

ကစစရပ်မ ်း၊ COVID-19 က ကွယ်ကိုသရဆ်းမ ်း ပှံပို်း

Zhang Long (First Secretary)၊ Mr.Huang Taijing

ရရ င််း ရပ်းရရ်းဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်း၊လူစွမ််းအ ်းအရင််း

(Third Secretary) နှင် Ms. Wang Kun (Third

မမစ်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းဆင
ို ်ရ

Secretary) တန
ိုေ့ င
ှ ် ရန်ကန
ို ်ပမြှုွဲ့၌ ရတွွဲ့ဆှံို၍ နှစ်နင
ို ်ငှံ ပူ်း

ရရ်း ကစစရပ်မ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါသည်။

ရပေါင််းရဆ င်ရက
ွ ်ရရ်း ကစစရပ်မ ်း၊ တရိုတ်နင
ို ်ငှံ အကူ
အညမ ်းမဖင် အရက င်အထည် ရဖ ်မည်

စမှံကန််း

ပည သင်ဆို ရပ်းအပ်

ထရ
ိုေ့ နာက်အမှတ်(၁၁)၊ကမဘ ရအ်းဘိုရ ်းလမ််း
ရန်ကိုန်ပမြှုွဲ့ရှ နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်း ဦ်းစ်းဌ န

မ ်းကို ဆိုင််းငှံမ င််းမရှဘ ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်

နှင် JBIC တိုေ့ ပူ်းတွတည်ရထ င်ထ ်းသည် PPV Co.

ရရ်းဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်း၊ကိုန်စည်မ ်းလွယက
် ူရ

Ltd အတွက် The Tokyo Enterprise Co. Ltd မှ ရှံို်း

ရမွွဲ့

စွ တင်သင
ွ ််းတင်ပေ့န
ို င
ို ်ရရ်းကစစရပ်မ ်း၊ရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှု

န််းအရဆ က်အဦ မပင်ဆင်မှုလိုပ်ငန််းမ ်းရဆ င်ရွက်

တို်းမမငရ
် ရ်းဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်း၊ COVID-19 နှင် လတ်

ရနသညရ
် နရ သိုေ့

တရလ နိုငင
် ရ
ှံ ရ်း မတည်ပငမ်မှုမ ်းရကက င် မဖစ်ရပေါ်

Project Promoting Vehicle (PPV) အရ ရဆ င်

သည် ဆို်းက ြှု်းသက်ရရ က်မမ
ှု ်းကို ကိုစ ်းရရ်းဆိုင်ရ

ရွက်မည် လိုပ်ငန််းမ ်းသည် မမန်မ နင
ို ်ငှံ၏ ရင််းနှ်း

ကစစရပ်မ ်း၊ ပည သင်ဆန
ို ှငသ
် င်တန််းမ ်း ဆက်လက်

မမြှုပန
် ှှံမှုကဏ္ဍ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်းအတွက် အရထ က်

ပှံပို်းရပ်းရရ်းဆိုင်ရ

အကူမပြှုမည်မဖစ်ရသ ရကက င် လတ်တရလ နင
ို ်ငရ
ှံ ရ်း

ကစစရပ်မ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း ကကပေါ

သည်။

မတည်ပငမ်မှုမ ်း မဖစ်ပွ ်းရနရသ ်လည််း ရှံို်းတွင််း မပင်
ထရ
ိုေ့ နာက် မွန််းလွပိုင််းတွင် အနဒယနင
ို ်ငှံသရ
ှံ ှံို်းမှ

Ms.

သွ ်းရရ က်ကကည်ရှုစစ်ရဆ်း ပပ်း

Nabanita

Chakrabarti(Deputy

Chief of

Mission)နှင် Mr. Jitendra Rawat (First Secretary,

ဆင်မှုလိုပ်ငန််းမ ်းကို သတ်မှတ် န်အတွင််း အတတ်
နင
ို ်ဆ်းှံို ပပ်းစ်းရအ င် ရဆ င်ရက
ွ ်ရန် မှ ကက ်း ပေါသည်။
ဆက်လက်၍

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်ကမ
ို ပဏမ ်း

Development Cooperation)တန
ိုေ့ ှင် ရနေ့လည်စ သှံို်း

ည န် ကက ်းမှု ဦ်းစ်းဌ န၊

ရဆ င်ရင််း အရမရကန်ရေေါ်လ

၅၀,၀၀၀ ထက်မပို

ရက ်မရှင်ရှံို်းရှ Dawei SEZ Company Limited,

ရသ မမန်ဆန်စွ အက ြှု်းမဖစ်ထွန််းရစမည် စမှံ က်မ ်း

Special Purpose Vehicle - SPV မမန်မ ရှံို်း ရနရ
ွ
သိုေ့

အတွက် စမှံကန််း ၃၂

သွ ်းရရ က်ကကည်ရှု စစ်ရဆ်း ပေါသည်။

က
ို ို အဆိုမပြှုထ ်းပပ်းမဖစ်၍

အလ င် အမမန်အရက င်အထည်ရဖ ်နင
ို ရ
် ရ်း ကစစရပ်
မ ်း၊ အရမရကန်ရေေါ်လ

၂ သန််း ထက်မပိုရသ

ရန် ကို န် တို င််း ရေသကက်း

90
အှာ

ယ
ီ ံအ

င့်ခ် မင့််စီားပွှာားမရားအရှာရမ ှာား အထူားအစည်ားအမဝားသိုို့ ခမန်မှာနိုငင
် ံအ

င့်ခ် မင့်စ
် ီားပွှာားမရားအရှာရ

ပါဝင်တက်မရှာက်
မမန်မ နိုငင
် ှံ၏
ရရ်းအရ ရှ၊

အ ဆယှံအဆင်မမင်

စ်းပွ ်း

စ

်းစ်းပွ ်း

ညန််းစ တမ််းတွင်ပေါဝင်မည် နယ်ပယ်မ ်း အရပေါ်တွင်

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

လည််းရက င််း အ ဆယှံ၏ ဘှံိုရပ်တည် က်ရရှရရ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုနှင်

ဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊
ရေေါကတ
်
ဝေါဝေါရမ င်သည် ၂၀၂၁

နိုငင
် ှံမ

ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ ၆ ရက်

ြှုပ်အတွက် ကကြှုတင်ညနှုင််းလ က် ရှသည် ရည်

အတွက် ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွ

အမမင် င််းဖလှယ် ရဆွ်း

ရနေ့တွင် video conferencing စနစ်မဖင် က င််းပ သည်

ရနွ်း ကကပေါသည်။ ထအ
ိုေ့ မပင် ဂ ပန်နိုငင
် ှံ၊ အ ဆယှံ

အ ဆယှံအဆငမ် မင်

အဆင်မမငစ
် ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှမဖစ်သူ Dr. Aki Tamura

စ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှမ ်း

အထူ်း

အစည််းအရဝ်းသိုေ့ ရှံို်းအမှတ် (၁)၊ ရနမပည်ရတ ်မှ ပေါဝင်

က ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်ရနေ့နင
ှ ် ၁၂ ရက်ရနေ့

တက်ရရ က် သည်။

တတ
ိုေ့ င
ွ ် Japan External Trade Organization
(JETRO) မှ ဦ်းရဆ င်၍ က င််းပ သည် Supply Chain
Resilience (SCR) Forum ၏ ရဆွ်းရနွ်းရရှ က်မ ်းကို
တင်မပ ပပ်း ဇူလိုင်လတွင် က င််းပမည် ေိုတယအကကမ်
SCR Forum တွင် ရဆွ်းရနွ်းမည် အရကက င််းအရ မ ်း
အရပေါ်အ ဆယှံမှ

အကကှံမပြှုရရ်း

ကစစမ ်းအရပေါ်

ရဆွ်းရနွ်း သည်။
အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းတွင် အ ဆယှံ-အ်းယူ ကိုန်
သွယ်မှုနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု သရဘ တူစ

ြှုပ်အတွက်

ကကြှုတင်ညနင
ှု ််းလ က်ရှသည် မူရဘ င်တင
ွ ် ပေါဝင်မည်
စ သ ်းမ ်းအရပေါ်တွင်
ကရနေေါ လွတ်လပ်ရသ

လည််းရက င််း၊

အ ဆယှံ-

ကိုန်သွယ်မှု သရဘ တူ

အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းသိုေ့ အ ဆယှံအဆင်
မမင်

စ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှမ ်းနှင်

ကယ
ို ်စ ်းလှယ်မ ်း၊

အ ဆယှံအတွင််းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်ရှံို်းမှတ ဝန်ရှသူမ ်း ပေါဝင်
တက်ရရ က် ကကသည်။
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စီားပွှာားမရားရှာမကှာ်မတီသိုို့ တင်ခပမည့်် စှာခ ျုပစ
် ှာတမ်ားမ ှာား၏ အဂသလပ်ဘှာသှာ အမရားအသှာားနင့််
ဥပမဒအသံိုားအနှုန်ား မန်ကန်မရ
ှု မစမရား ပူားမပါင်ားမ

ှာင်ရက
ွ မ
် ရား အစီအစဉ်ခြင့်် စစစ်သည့််

အစည်ားအမဝားက င်ားပ
စ်းပွ ်းရရ်းရ ရက ်မတသိုေ့ တင်မပမည် စ
စ တမ််းမ ်း၏

အဂြလပ်ဘ သ

ြှုပ်

အရရ်းအသ ်းနှင်

အဆိုပေါအစည််းအရဝ်းသိုေ့

ပူ်းရပေါင််းရဆ င်

ရွက်ရရ်း အစအစဉ်တွင် ပေါဝင်သည် နိုငင
် ှံမ

်းရရ်း

ဥပရေအသှံို်းအနှုန််းမှနက
် န်မှုရရစရရ်း
ှ
ပူ်းရပေါင််း ရဆ င်

ဝန်ကက်းဌ န၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနင
ှ ် နိုငင
် ှံမ

်းစ်းပွ ်း ဆက်

ရွက်မှု အစအစဉ်မဖင် စစစ်သည် အစည််းအရဝ်းကို

သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

မပည်ရထ င်စို

၂၀၂၁

ရရှွဲ့ရန ြှုပရ
် ှံို်းတမ
ိုေ့ ှ ကယ
ို ်စ ်းလှယ်အရ ရှမ ်းနှင် လ ပ်

ိုနစ
ှ ် ရမလ ၂၇ ရက် နှံနက်ပိုင််းတွင် ရင််းနှ်း

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှငန
် ိုငင
် ှံမ
နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊

နှင်

စစ်နှင် စွမ််းအင်ဝန်ကက်းဌ နမှ ကိုယ်စ ်းလှယ် (၃)ဦ်း တိုေ့

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်းဦ်းစ်းဌ န ရှံို်းအမှတ်(၁)၌

တက်ရရ က် ကကပေါသည်။

က င််းပ ပေါသည်။
နိုင်ငှံမ

(FERD)

ယင််းအစည််းအရဝ်းတွင် လ ပ်စစ်နင
ှ ် စွမ််းအင်

အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

ဝန်ကက်းဌ နက

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်း ဝန်ကက်းဌ န၊ နိုင်ငှံမ

သရဘ ထ ်းမှတ် က်မ ်းနှငအ
် ည

စ်းပွ ်းဆက်သွယရ
် ရ်းဦ်းစ်းဌ န

်း

ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

မဖစ်သည်

သက်ဆင
ို ရ
်

ဝန်ကက်းဌ နမ ်း၏
မပင်ဆင်ထ ်းပပ်း

စ်းပွ ်းရရ်းရ ရက ်မတသိုေ့

တင်မပမည်

ရေေါက်တ ဝေါဝေါရမ င်က အစည််းအရဝ်းသိုေ့ တက်ရရ က်

စ

လ ကကရသ သက်ဆင
ို ်ရ ဌ နမ ်းမှ ကယ
ို ်စ ်းလှယ်

ဘ သ အရရ်းအသ ်းနှင် ဥပရေအသှံို်းအနှုန််း မှန်ကန်မှု

မ ်းအ ်း ရက ်းဇူ်းတင်ရှပေါရကက င််း၊

ရှရစရရ်းအတွက် ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွက်မှု အစအစဉ်မဖင်

စ

ြှုပ်စ တမ််း

မ ်းစစစ်ရ တွငရ
် နှာငရ
် နှ်းမှုမရှရစရရ်း အရလ်းထ ်း၍
ပူ်းရပေါင််း ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းရစလိုပေါရကက င််း အဖွင်အမှ
စက ်း ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ြှုပ်စ တမ််း စိုစရ
ို ပေါင််း (၂၈) ရစ င်၏ အဂြလပ်

စစစ် ပေါသည်။
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ခမန်မှာ- အမမရကန် နစ်နင
ို ်ငအ
ံ ကှာား ကိုန်သယ
ွ ်မရားနင့်် ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမူမဘှာင် သမဘှာတူစှာခ ျုပ် (TIFA)
ယှာယီရပ်တနို့်ထှာားခခင်ားနင့််စပ်လ ဉ်ားသည့်် ညနင
ှု ်ားအစည်ားအမဝားက င်ားပ
မမန်မ -အရမရကန် နှစ်နိုင်ငှံအကက ်း လက်
မှတ်ရရ်းထို်းထ ်းသည်

ကိုန်သွယရ
် ရ်းနှင်

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှု မူရဘ င်သရဘ တူစ

ကိုန်ထိုတ်လိုပ်သူမ ်းအသင််း၊ မမန်မ နိုငင
် ှံအထည် ြှုပ်

ရင််းနှ်း

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််းနှင်မမန်မ နိုငင
် ှံရရထွက်ပစစည််း

ြှုပ် (TIFA) ကို ယ ယ

ထိုတ်လိုပ်သူမ ်းနှင် ပက
ိုေ့ န
ို လ
် ိုပ်ငန််းရှင်မ ်း အသင််း

ရပ်တနေ့ထ
်
်းမ င််းရကက င် Generalized System of

တမ
ိုေ့ ှ

Preferences (GSP)

သည်။

ှံစ ်း ွင်နှင် အမ

်းမဖစ်ရပေါ်လ

ကိုယ်စ ်းလှယ်မ ်း

ပေါဝင်တက်ရရ က် ကကပေါ

နိုင်သည် အက ြှု်း သက်ရရ က်မှုမ ်းအရပေါ် ရဆွ်းရနွ်း

အစည််းအရဝ်းတွင် TIFA ယ ယရပ်တနေ့်ထ ်း

သှံို်းသပ်နင
ို ်ရန် အစည််းအရဝ်းတစ်ရပ်ကို Virtual စနစ်

မ င််းရကက င် သက်ရရ က်နင
ို ်သည် အရမ အရနမ ်း၊

မဖင် ၂၀၂၁

လက်ရှကကှံြှုရတွွဲ့ရနရသည် အရမ အရနမ ်း၊ ရရှွဲ့ဆက်

ိုနစ
ှ ်၊ ရမလ ၂၈ ရက်တင
ွ ် က င််းပမပြှုလိုပ်

ပေါသည်။

လက်ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်မည်

အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းကို ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်
နိုင်ငှံမ

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ညန်ကက ်း

ရရ်းမှြူ်း ြှုပ်

ရေေါက်တ ဝေါဝေါရမ င်က

ဦ်းရဆ င်၍

က င််းပမပြှုလိုပ် ရ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုနှင် နိုငင
် ှံမ

်း စ်းပွ ်း

ဆက်သွယရ
် ရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ကိုမပဏ
မ ်း ညန်ကက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ စမှံကန််းနှင် ဘဏ္ဍ ရရ်း
ဝန်ကက်းဌ န၊ ဗဟိုစ ရင််းအင််းအဖွွဲ့နှင် အရက က် ွန်
ဦ်းစ်းဌ နနှင် စ်းပွ ်းရရ်းနှင် ကူ်းသန််းရရ င််းဝယ်ရရ်း
ဝန်ကက်းဌ န၊

ကိုန်သယ
ွ ရ
် ရ်းဦ်းစ်းဌ နတမ
ိုေ့ ှ

ပိုဂဂြှုလ်မ ်း၊

မမန်မ နိုငင
် ှံကန
ို ်သည်မ ်းနှင်

တ ဝန်ရှ
စက်မှု

လက်မှု လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအသင််း ြှုပ်၊ မမန်မ နိုငင
် ှံစက်မှု

နည််းလမ််းမ ်းနှင်

အရမ

အရနမ ်းအရပေါ် ဝင
ို ််းဝန််းအကကှံမပြှုရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။
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အှာ

ီယံအ င့််ခမင့်် စီားပွှာားမရားအရှာရမ ှာား၏ (၂/၅၂)ကကမ်မခမှာက် အစည်ားအမဝားနင့််
နိုင်ငံခခှာားစီားပွှာား

က်စပ်အစည်ားအမဝားမ ှာားကို

က်သယ
ွ ်မရားဦားစီားဌှာန ညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် မဒါက်တှာဝါဝါမမှာင် ပါဝင်တက်မရှာက်

မမန်မ နိုင်ငှံ၏ အ ဆယှံအဆင်မမင်စ်းပွ ်းရရ်း
အရ ရှမဖစ်သူ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ န
ှု ှင် နိုင်ငှံမ
သွယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န၊ နင
ို ်ငှံမ

်း စ်းပွ ်းဆက်

်းစ်းပွ ်းဆက်သယ
ွ ်ရရ်း

ရမည် လိုပ်ငန််းမ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်မှု အရမ
အရနမ ်း၊ အ ဆယှံဘက်စှံို မပန်လည် ထူရထ င်ရရ်း
မူရဘ င်နှင်လိုပင
် န််းစဉ်တ၏
ိုေ့

အရက င်အထည်ရဖ ်

ဦ်းစ်းဌ န ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ရေေါကတ
်
ဝေါဝေါရမ င်

မှုအရမ အရနမ ်း၊ ြှုပ်ဆိုပပ်းသည် အ ဆယှံစ်းပွ ်းရရ်း

သည် ၂၀၂၁ န
ို စ
ှ ၊် ဇွန်လ ၈ ရက်ရနေ့မှ ၁၀ ရက်ရနေ့အထ

ဆိုင်ရ သရဘ တူစ

Video

အထည်ရဖ ်နင
ို ရ
် ရ်းနှင် ရနာင်အနာဂတ်၌

ြှုပ်ဆိုမည်

အ ဆယှံအဆင်မမင်စ်းပွ ်းရရ်း အရ ရှမ ်း၏ (၂/၅၂)

အ ဆယှံ စပွ ်းရရ်းဆိုင်ရ သရဘ တူ စ

ြှုပ်မ ်းတွင်

ကကမ်ရမမ က် အစည််းအရဝ်းသိုေ့ ပေါဝင်တ က်ရရ က် ပေါ

အသက်ဝင်ရရ်းဆိုင်ရ

သည်။ အစည််းအရဝ်းကို အ ဆယှံ အ ဖွွဲ့ဝင် နိုင်ငှံ မ ်း

မဖစ်ရစရရ်းအတွက် ရဆ င်ရက
ွ ်မည် ရရှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ်

မှ အဆင်မမင်စ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှမ ်းနှင် ကိုယ်စ ်းလှယ်

မ ်းနှင် တရမ လတ်စရ
် တနင
ို ်ငှံက အ ဆယှံသိုေ့ ဝင်

မ ်း၊အ ဆယှံအတွင််းရရ်း ြှုပရ
် ှံို်းက ေိုတယ အရထွရထွ

ရရ က်ရန် ရလ က်ထ ်းမှုအတွက် အ ဆယှံစ်းပွ ်းရရ်း

အတွင််းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်နှင် တ ဝန်ရှသူမ ်း ပေါဝင်တ က်

အသိုကအ
် ဝန််းအရနမဖင် ရဆ င်ရွကမ
် ည် ရရှွဲ့လိုပ်ငန််း

ရရ က် ပေါသည်။

စဉ်မ ်းအရပေါ် အမမင် င််းဖလှယ် ရဆွ်းရနွ်း ပေါသည်။

Conferencing

မဖင်

က င််းပမပြှုလိုပ် သည်

ြှုပ်မ ်း ရဆ လ င်စွ အရက င်

မပဋ္ဌ န််း က်မ ်း တစ်ရမပ်းည

ထမိုေ့ ပင် အဆင်မမင် စ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှမ ်း၏ လမ််းညန်မှု
ရအ က်ရှ

ဘ သ ရပ်ဆိုငရ
်

လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့မ ်း၏

လိုပ်ငန််းမ ်း အရက င်အထည်ရဖ ် မှု တင်မပ က်မ ်း
အရပေါ် ညနှုင််းရဆွ်းရနွ်း လမ််းညန်မှုမ ်း မပြှုလိုပ် ပေါ
သည်။
ထအ
ိုေ့ မပင် ၂၀၂၁ န
ို ှစ် ဇွန်လ ၁၄ ရက်ရနေ့မှ ၁၅
အစည််းအရဝ်းတွင် အ ဆယှံ၏ ကိုဗစ်-၁၉
ကပ်ရရ ဂေါမဖစ်ပွ ်းရနသည် က လအတွင််း ရထ က်ပှံ
မှုကွင််းဆက်

တည်ပငမ်ရစရန်

ရည်ရယ
ွ ်အရက င်

အထည်ရဖ ်လ က်ရှသည် အရက က် န
ွ ် မဟိုတ်ရသ
အတ ်းအဆ်းမ ်းဖယ်ရှ ်းရရ်း နာ်းလည်မှု စ
အရ

စ ်းရသ က်ကန
ို ်မ ်းကို

ျွန်လ

မရှမမဖစ်လိုအပ်သည်

အရရ်းကက်းကိုန်စည်မ ်းအမဖစ် သတ်မှတ်မ င််း၊ဘရူနင
ို ််း
နိုင်ငှံက အ ဆယှံ ဥကကဋ္ဌအမဖစ်တ ဝန်ယစ
ူ ဉ်အတွင််း
ဦ်းစ ်းရပ်းရဆ င်ရွကမ
် ည်စ်းပွ ်းရရ်းဆိုင်ရ

ကစစရပ်

မ ်း၏ မဖစ်ရပေါ်တို်းတက်မှုအရမ အရနမ ်း၊ ရအအ်းစ
၂၀၂၅ လမ််းမပရမမပှံို အရက င်အထည်ရဖ ်မရ
ှု အ က်ရှ
၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်အတွက် ဦ်းစ ်းရပ်းအရက င်အထည်ရဖ ်

ရက်ရနေ့အထ

အ ဆယှံ-အရမရကန်၊

အ ဆယှံ-

ကိုရ်းယ ်း၊အ ဆယှံ-ဂ ပန်၊အ ဆယှံ-ကရနေေါ၊အ ဆယှံ
အရပေါင််းသှံို်း၊ အ ဆယှံ- အနဒယနှင် အ ဆယှံ -တရိုတ်
အဆင်မမငစ
် ်းပွ ်းရရ်းအရ ရှ

အစည််းအရဝ်းမ ်းကို

လည််း ဆက်လက်က င််းပ ရ ပေါဝင်တက် ရရ က် ပေါ
သည်။ အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းမ ်းတွင် အ ဆယှံနင
ှ ်
ရဆ င်ရွကရ
် နသည် လွတ်လပ်ရသ ကိုန်သယ
ွ ်မရ
ှု ေသ
အရက င်အထည်ရဖ ်မှုမ ်း၊

စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း

ရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းနှင်

ကပ်ရရ ဂေါအလွန်

ကိုဗစ်-၁၉

ရေသတွင််း စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်ထူရထ င်မည် အစ
အစဉ်မ ်းကို

အ ဆယှံနင
ှ ်

ရဆွ်းရနွ်းဖက်နင
ို င
် ှံမ ်း

အကက ်း ရဆွ်းရနွ်းညနင
ှု ််း ကကပေါသည်။
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Video Conferencing ခြင့်် က င်ားပခပျုလိုပ်ခ့်မ
ဲ သှာ Joint Consultative Meeting (JCM) သိုို့ နိုင်ငံခခှာားစီားပွှာား
က်သွယ်မရားဦားစီားဌှာန ဒိုတယညွှန် ကှာားမရားမြူားခ ျုပ် ပါဝင်တက်မရှာက်
အ ဆယှံမဏ္ဍြှုင် (၃) ရပ်မှ အဆင်မမင်အရ ရှ

ိုနစ
ှ ်အတွင််းက င််းပမည် (၃၈) ကကမ်ရမမ က် အ ဆယှံ

မ ်း၏ ပူ်းတွညနှုင််းအစည််းအရဝ်း (Joint Consultative

ထပ်သ်းအစည််းအရဝ်းတွင်

Meeting - JCM) ကို ၂၀၂၁ န
ို စ
ှ ၊် ဇွန်လ ၁၇ ရက်ရနေ့၊

ရဘ်းအနတရ ယ်ဆင
ို ်ရ

မွန််းလွပိုင််းတွင် Video Conferencing စနစ်မဖင် က င််းပ

ထိုတ်မပန်ရကကည နင
ို ်ရရ်းကစစ၊အ ဆယှံအတွင််းရရ်းမှြူ်း

မပြှုလိုပ် ရ

အ ဆယှံအဖွွဲ့ဝင်နိုငင
် ှံအသ်းသ်းရှ နိုင်ငှံ

အရရ်းရပေါ်နှင်

သဘ ဝ

အ ဆယှံတမှံိုေ့ ပန်မှု အစအစဉ်

ြှုပ်ရှံို်း၌ အစည််းအရဝ်းမ ်း လက် က
ှံ င််းပရရ်း ဆိုင်ရ

ရရ်းနှင် လှံခို ှံြှုရရ်းမဏ္ဍြှုင်၊ စ်းပွ ်းရရ်းမဏ္ဍြှုင်၊ လူမှုယဉ်

ကစစ၊ COVID-19 ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါကို တှံမိုေ့ ပန်ရန် ရေသ

ရက ်းမှုမဏ္ဍြှုငတ
် မ
ိုေ့ ှ အဆင်မမင်အရ ရှမ ်းနှ င် ကိုယ်

တွင််း၌ ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသည် အ ဆယှံဘက်စှံို မပန်

စ ်းလှယ်မ ်း၊ အ ဆယှံအတွင််းရရ်း ြှုပ်ရှံို်းမှ ေိုတယ

လည် ထူရထ င်ရရ်းမူရဘ င်နှင် အဆိုပေါ မူရဘ င်၏

အတွင််းရရ်းမှြူ်း ြှုပ်မ ်းနှင် တ ဝန်ရှသူမ ်း ပေါဝင်တက်

အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွကမ
် ှု အရမ အရနမ ်း၊

ရရ က်ပေါသည်။ အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းသိုေ့ အ ဆယှံ

COVID-19 ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါ တှံမိုေ့ ပန်ရရ်း ရန်ပှံိုရငွနင
ှ ်

စ်းပွ ်းရရ်းအသိုကအ
် ဝန််းဆိုင်ရ

မမန်မ နိုင်ငှံ ကယ
ို ်စ ်း

က ကွယရ
် ဆ်းဝယ်ယူမှု အရမ အရန၊ ASEAN Travel

်းစ်းပွ ်းဆက်သွယ်ရရ်းဦ်းစ်းဌ နမှ

Corridor Arrangement မူရဘ င် ရရ်းဆွနင
ို ်ရရ်း၏

ေိုတယ ညန်ကက ်းရရ်းမှြူ်း ြှုပ် ရေေါ်ရစ ကလ စို ပေါဝင်

မဖစ်ရပေါ်တို်းတက်မှု အရမ အရနနှင် အရရ်းရပေါ် က န််း

တက်ရရ က် ပေါသည်။

မ ရရ်းနှငအ
် သစ်

မပြှုအရနမဖင် နိုင်ငှံမ

ရပေါ်ထွန်း် လ သည်

အတွက် အ ဆယှံစင်တ

ရရ ဂေါမ ်း

ထူရထ င်ရရ်း ကစစမ ်း၊

အ ဆယှံမဏ္ဍြှုင်မ ်းအကက ်းနှင် ကဏ္ဍမ ်း အကက ်း
ရပေါင််းစပ်ညနင
ှု ််းရမည် ကစစရပ်မ ်းနှင် အ ဆယှံ ရပေါင််း
စပ်ဆက်သွယ်မှု မဟ စမှံကန််း ၂၀၂၅ ၏ အရက င်
အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွကမ
် ှု အရမ အရနမ ်းကို ရဆွ်းရနွ်း
တင်မပ ပေါသည်။
အဆိုပေါ အစည််းအရဝ်းတွင် ၂၀၂၂
အစည််းအရဝ်းတွင် ၂၀၂၅ အလွန် အ ဆယှံ
အသိုကအ
် ဝန််း ရမ ်မှန််း က်ရရ်းဆွရရ်း ဆိုင်ရ ကစစ
မ ်း၊

အ ဆယှံအသိုကအ
် ဝန််းပှံိုစှံ

၂၀၂၅

အတွက်

မဏ္ဍြှုင် (၃) ရပ်မှ က လလယ် သှံို်းသပ် က်မ ်းနှင်
အကကှံမပြှု က်မ ်း၊
ရရ်းအတွက်

စတိုတထစက်မှုအသွင်ကူ်းရမပ င််း

ရရ်းဆွလ က်ရသည
ှ
်

Consolidated

Strategy ၏ မဖစ်ရပေါ်တို်းတက်မှုအရမ အရန၊ ၂၀၂၁

န
ို စ
ှ ၌
်

အ ဆယှံ အလှည်က ဥကကဋ္ဌတ ဝန် ထမ််းရဆ င်မည်
ကရမဘ ေ်းယ ်းနိုငင
် ှံက

က င််းပရန်

လ ထ ်းသည်

အစည််းအရဝ်းမ ်းနှင်စပ်လ ဉ််းပပ်း အက ဉ််း ြှုပ် တင်မပ
ပေါသည်။

ပပညတွင်းစ်းပွော်းဆ ်းသတင်းမ ော်း
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ခမန်မှာနိုငင
် ံသှာား ရင်ားနီားခမျုပန
် မ
ံ ှုမ ှာား ပိုမိုမ ှာားခပှာား
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ် ပထမ (၆) လနှင်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ နှစ် ပထမ (၆) လပတ် နှုင််းယှဉ်

နှင် သယ်ယူပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းလိုပ်ငန််း ကဏ္ဍတိုေ့တင
ွ ် ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း ပိုမိုဝင်ရရ က် မ င််းရကက င် မဖစ်သည်။

ပေါက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ် ပထမ (၆) လပတ်တင
ွ ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ် ပထမ (၆) လ ပတ်

မမန်မ နိုငင
် ှံသ ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််း အရရအတွက်

အ ်း ယ င်နှစ် အလ ်းတူက လနှင် နင
ှု ််းယှဉ်ပေါက

(၁၇) ရ
ို လ နည််း ရသ ်လည််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုပမ ဏ

နိုင်ငှံမ

အ ်းမဖင် က ပ် ၈၉.၃၁၁ ဘလယှံ ပိုမို သည်အတွက်

ထိုသိုေ့ က ဆင််းရမ င််းမှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ပမ ဏအ ်းမဖင် ၇.၈% ပိုမိုမ ်းမပ ်း

ထက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း (၁၀၅) ို၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ပေါသည်။

ထိုသိုေ့

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း

ပိုမို မ င််းမှ

စက်မှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ၊ ရမွ်းမမြူရရ်းနှငရ
် ရလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမှ

၅၄% က ဆင််း ပေါသည်။
ယ င်နှစ် အလ ်းတူက လ

ပမ ဏ အရမရကန်ရေေါ်လ ၁.၄၇၄ ဘလယှံ ရလ
နည််း မ င််းရကက င် မဖစ်ပေါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍှာနစ် ပထမ (၆) လနင့်် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍှာနစ်
ပထမ (၆) လပတ် ခမန်မှာနိုင်ငံသှာားရင်ားနီားခမျုပ်နံမန
ှု ှုင်ားယဉ်ခ က်
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အ ာက်တဘ
ို ာလမှ မတ်လ ထ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အ ာက်တဘ
ို ာလမှ မတ်လ ထ
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၂၀၂၂ ခိုနစ်၌ ခမန်မှာ့်လူဦားမရ၏ ထက်ဝက်နီားပါား
COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါနှင် နင
ို ်ငရ
ှံ ရ်း မတည်

မ ်း၏

င်ားရဲမှုဒဏ်ခရ
ံ နိုင်

ငေါ်းပှံရ
ို လ်းပှံိုမဖစ်သည်

၈၃.၃

ရ

င
ို န
် ှုန််းမှ

ပငမ်မှုမ ်းရကက င် လ မည်နစ
ှ ်တွင် မမန်မ လူဦ်းရရ၏

ဝင်ရငွက ဆင််းလ က်ရှသည်ကို

ထက်ဝက်န်းပေါ်းမှ ဆင််းရမှုေဏ် ှံရနိုင်ရကက င််း ကိုလ

အရသ်းစ ်းနှင်မသ ်းစိုပင
ို ်

သမဂဂဖှံွဲ့ွ ပဖြှု်းမှု အစအစဉ် (UNDP) ၏ အစရင် ှံစ တွင်

ထ ိုက်မှုမ ်း ပိုမို ှံစ ်းရရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။

ရဖ ်မပထ ်းသည်။

ထအ
ိုေ့ တူ

ရပ်နာ်းထ ်းရသည်အတွက်
စ်းပွ ်းရရ်းဆိုင်ရ

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း
လူဦ်းရရ

၁၂

ဆို်းက ြှု်းသက်ရရ က်မှုမ ်း

သန််းမှ
ှံရနင
ို ်

ရတွွဲ့ရရရကက
ှ
င််းနှင်

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းမှ

COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါရကက င် ဝင်ရငွက ဆင််း
ရနပပ်း လူမှု-စ်းပွ ်းဘဝထ က
ို ်မှုမ ်း

ှံစ ်းရမှုအမပင်

လက်တရလ နိုငင
် ရ
ှံ ရ်းအရမ အရနမ ်းရကက င် လူမှု-

ရကက င််းနှင် အမ ြှု်းသမ်းမ ်းနှင် ကရလ်းသူငယ်မ ်းမှ

စ်းပွ ်းထ ိုက်မှုမ ်း ပိုမိုဆို်းရွ ်းရစ သည်အတွက် စက်

ထ ိုက်မှုေဏ် အဆို်းဆှံို်း ှံရနင
ို ်ရကက င််း အဆိုပေါ အစ

တင်ဘ လတွင် ကိုန်ဆှံို်းမည် လက်ရှဘဏ္ဍ နှစ်၌ပင်

ရင် ှံစ တွင် ရဖ မ် ပထ ်းသည်။

စ်းပွ ်းရရ်းက ဆင််းမှုမှ

၂၀ ရ

နိုင်ရကက င််းနှင် ၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ် အရစ ပိုင််းတွင် ဆင််းရမှု

မမန်မ နိုငင
် ှံအရနမဖင် လွန် ရသ ဆယ်စိုနစ
ှ ်
အတွင််း ဆင််းရမှုရလ

ရရ်းအတွက် သသသ သ

ရအ င်မမင်မှုမ ်း ရရှရအ င် ရဆ င်ရွကန
် င
ို ် ရကက င််း၊
၂၀၀၅

ိုနစ
ှ ်တွင် ဆင််းရမှုနန
ှု ််းမှ

ရှ ရ မှ ၂၀၁၇ ိုနစ
ှ တ
် ွင် ၂၄.၈ ရ
ရအ င် ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်

၄၈.၂ ရ

ိုင်နှုန််းအထ ရရ က်ရှ

နှုန််းမှ ၂၀၀၅ ိုနစ
ှ ်ကနှုန််းထ ်းသိုေ့ ဆို်းရွ ်းစွ ရရ က်ရှ
က ဆင််းနင
ို ရ
် ကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။

ိုင်နှုန််း

ိုင်နှုန််းထ က ဆင််း

ရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ် နှစ်စကတည််းကပင် အမ်ရထ င်စို

Source : UNDP report(April 2021)- COVID-19, COUP D’etat
AND POVERTY
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H&M က ခမန်မှာနိုငင
် ံမ အထည်မ ှာား ခပန်လည်မှာယူသွှာားမည်
ဆွေင်အရမ စိုက် ကမဘ ေိုတယအကက်းဆှံို်း အထည်
လက်လကိုမပဏတစ် မို ဖစ်သည် H&Mအရနမဖင် မမန်မ
နိုင်ငှံမှ အထည်မ ်း မပန်လည်မှ ယူသွ ်းမည် မဖစ်
ရကက င််း ရကကည

မှ ယူသွ ရန် ဆှံို်းမဖတ် ရမ င််း မဖစ်ရကက င််း ရဖ မ် ပ
ထ ်းသည်။
လက်ရှမမန်မ နိုငင
် ှံ၏ နင
ို ်ငရ
ှံ ရ်း မတည်ပငမ်မှု

သည်။ မမန်မ နိုင်ငတ
ှံ ွင် စစ်တပ်က

မ ်းရကက င် မမန်မ နင
ို ်ငတ
ှံ င
ွ ် လိုပ်ငန််းမ ်း လည်ပတ်

အ ဏ သမ််းယူပပ်းရနာက် မမန်မ နိုငင
် ှံမှ အထည်မ ်း

ရန် အကနေ့်အသတ်မ ်း မဖစ်ရပေါ်လ က်ရှပပ်း အထူ်း

ဝယ်ယူမှုကို

သမဖင် ကိုန်ကကမ််းတင်သင
ွ ််းမှုနှင် ကိုန်ရ

ကသိုေ့ ရကကည

ယ ယရပ်ဆိုင်း် ထ ်း ပပ်း

ရနာက်ယ ို

က် ထိုတ်မပန် မ င််း မဖစ်သည်။

တင်ပရ
ိုေ့ ရ်းတတ
ိုေ့ င
ွ ်

စန်ရ ေါ်မှုမ ်း

မပန်လည်

မဖစ်ရပေါ်လ က်ရှ

ရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။

H&M နှင် လိုပ်ငန််း တ်ဆက် ရဆ င်ရွကလ
် က်

H&M သည် လွန် ရသ ၇ နှစရ
် က က
် ပင် မမန်မ

ရှသည် မမန်မ နိုင်ငှံမှ အထည် ြှုပ်စက်ရှံိုမ ်းမှ စစ်တပ်

နိုင်ငှံရှ အထည် ြှုပစ
် က်ရှံို ၄၅ ရှံိုမှ အထည်မ ်းကို

နှင် တိုကရ
် ိုကဆ
် က်စပ်မှုမ ်း မရှသည်အမပင် H&M မှ

မှ ယူ၍ ကမဘ တစ်ဝန််းတင်ပလ
ေ့ို က် ရှသည်။

အမှ စ မ ်း မရရှပေါက မမန်မ နိုငင
် ှံမှ စက်ရှံိုမ ်း ပတ်
သမ််းရပပ်း ရထ င်ရပေါင််းမ ်းစွ ရသ အထည် ြှုပ် လိုပ်
သ ်းမ ်း အလိုပ်လက်မ မဖစ်လ နိုင်သညအ
် တွက် ယ ို
ကသိုေ့

မမန်မ နိုင်ငှံမှ

အထည်မ ်း

မပန်လည်

Source: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-hm-suppliers-idUSKBN2B0124
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အိုငယ
် ှာလန်နင
ို ်ငံ ြက်ရင်အမတ်တံ

ပ် Primark ကိုမပဏီ ခမန်မှာနိုငင
် ံသိုို့ ကိုန်အမှာစှာအသစ်မ ှာား
ခပန်လည်မှာယူသွှာားမည်

နိုင်ငတ
ှံ က တွင် အဝတ်အထည်နှင် ဖက်ရှင်
ပစစည််းမ ြှု်းစှံို
Primark

ရရ င််း ရသ

အိုငယ
်
လန်နင
ို ်ငှံမှ

အမှတ်တှံဆပ် ကိုမပဏသည်

ပပ်း သည်

ရမပ ကက ်းထ ်းရသ ်လည််း ကိုန်အမှ စ

အသစ်မ ်း

အ ်း ရ တတရပ်ဆင
ို ််းထ ်းဆမဖစ်ရကက င််း၊ မမန်မ နိုငင
် ှံရှ
စိုစိုရပေါင််း လူဦ်းရရ ထက်ဝက် နေ့်သည် ၂၀၂၂ န
ို စ
ှ ် တွင်

မတ်လအတွင််း မမန်မ နိုငင
် မ
ှံ ှ ကိုန်ပစစည််း အမှ စ

ဆင််းရနွမ််းပေါ်းမှုအရမ အရနမ ်းနှင် ရင်ဆင
ို ်ရနိုင်သည်

အသစ်မ ်းမှ ယူမ င််းကို ရပ်ဆိုင်ရန် ဆှံို်းမဖတ် ရသ ်

ဟို United Nations ကိုလသမဂဂ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက် ရရ်း

လည််း ယ ိုအ ေါ ဆွေင်နိုငင
် ှံမှ H&M ကိုမပဏနှင်

အစအစဉ် (UNDP)မှ နေ့်မှန််းထ ်းရကက င််း၊ ထရ
ိုေ့ ကက င်

ေန််းမတ်နင
ို ်ငှံမှ Bestseller ကိုမပဏမ ်းကသိုေ့ မမန်မ

အဝတ်အထည်၊

နိုင်ငှံသိုေ့ ကိုန်ပစစည််းအမှ စ

နိုင်ငတ
ှံ ွင်

အသစ်မ ်း မပန်လည်

ဖက်ရင
ှ ်ကမ
ို ပဏမ ်းသည်

မဖစ်ရပေါ်လ က်ရရသ
ှ

မမန်မ

အရမ အရနမ ်း

စတင်မှ ယူရတ မည်မဖစ်ရကက င််း၊ ၎င််းတိုေ့ ကိုန်မှ ယူ

ရကက င် စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို ပှံိုမှန်အတိုင််း ဆက်

လ က်ရှရသ

လက်လည်ပတ်ရန် စို်းရမ်မှုမ ်း ရှရသ ်လည််း မပန်

စက်ရှံိုမ ်းတွင် အလိုပ်လိုပ်ကင
ို ်လ က်

ရှသည် အလိုပ်အမ ်းမ ်း၏ အသက်ရမွဝမ််းရက င််း
အလိုပ်မ ်း

လည်သှံို်းသပ်လ က်ရပေါ
ှ သည်။

မရပ က်ပ က်သွ ်းရစရန်နှင်

ရဖ က်သည်လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းအရနမဖင် ယ င်
ကိုန်အမှ စ မ ်းကို

ရက င််းမွန်စွ

လိုပ်

၎င််းတအ
ိုေ့ ်း

အသ

ရဆ င်ရပ်းနင
ို ် သမဖင်
အမှတ်မပြှုသည်အရနမဖင်
အသစ်မ ်းမှ ယူရန်

ကိုန်အမှ စ

ဆှံို်းမဖတ် မ င််း

မဖစ်

ရကက င််း၊ ပဗတသ အစို်းရနှငရ
် လလ ရစ င်
ကကည်သူ စ်းပွ ်းရရ်း ကျွမ်း် က င်ပည ရှင်မ ်း
၏

အကကှံရပ်း က်မ ်းအရ

ဘက်ရှ

ကိုန်သည်မ ်းနှငလ
် ည််း

မမပတ်မပြှုလိုပ်၍
ရကက င််း၊

မမန်မ နိုငင
် ှံ
အဆက်အသွယ်

အရမ အရနမ ်းရစ င်ကကည်လ က်ရှ

သရ
ိုေ့ သ ်

အမ

်းတစ်ဖက်၌

Beldian-

German – Dutch ဖက်စပ် ကိုမပဏတစ် ို မဖစ်ရသ
C&A ဖက်ရင
ှ ်ကိုမပဏအရနမဖင် မမန်မ နင
ို ်ငှံရှ ၎င််းတ၏
ိုေ့
ရဖ က်သည် ကိုန်သည်မ ်း၊ စက်ရှံိုမ ်းနှင် ရပ်းအပ်
ထ ်းရသ

ကတကဝတ်မ ်းကို

ရလ်းစ ်းမည်ဟို

Source:https://www.ecotexitile.com/2021051927803/fashi
on-retail-news/promark-resumes-placing-orders-inmyanmar.html
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ခမန်မှာနိုငင
် ံတင
ွ ် ရင်ားနီားခမျုပန
် ထ
ံ ှာားသည့်် မတှာင်ကိုရီားယှာားအမခခစိုက် ကိုမပဏီမ ှာား၏
လိုပ်ငန်ားမ ှာားခပန်လည်ရိုတ်သမ်ားရန် အစီအစဉ်မရ
နိုင်ငရ
ှံ ရ်းသမ ်းမ ်းနှင်
ပေါဝင်ရသ

လူထိုအိုပ်စိုမ ်း

Posco ၏ အကက်းဆှံို်း အစိုရယ
ှ ်ယ ရှင်

သိုေ့ ရ ်းရငွနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုမ ်း ရထ က်ပရပ်းမ
ှံ
င််း
မဖင်

မမန်မ စစ်တပ်၏

စ်းပွ ်းရရ်းကို

သွယ်ဝိုက၍
်

National ension Service (NPS) ၏ ကနေ့်ကွက်မှု

ရငွရကက်း ရထ က်ပရနရကက
ှံ
င််း ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၂၆

မ ်းရကက င် မရရရ မှုနှင် မပငမ်သက်မှုမ ်း ကက ်းမှ

ရက်ရနေ့တွင်ထတ
ို ်ရဝသည်

ပင်လက်ရှ ဥကကဋ္ဌ Mr. Choi Jeong-woo သည် ၎င််း၏

စ၌

ဥကကဋ္ဌရ ထူ်း ေိုတယသက်တမ််း (၂၀၂၄

financing Myanmar Military Businesses” ရ ေါင််း

ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ

အထ) ကို ဆက်လက်အတည်မပြှု ရယူရဆ င်ရက
ွ န
် ိုင်

Korea

Herald

သတင််း

“Shinhan, Hana accused of Indirectly

စဉ်မဖင် ရဝဖန်ရရ်းသ ်း ရဖ ်မပထ ်းပေါသည်။

ပပ်း၊ ရဂဟစနစ်နင
ှ ်သက်ဆင
ို ်သည် စ်းပွ ်းရရ်း စမှံ
ကန််းမ ်းတွင် ပိုမိုရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံရန် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း
နိုင်ငှံ အစို်းရ၏ အ ရှံိုစက
ို ်မန
ှု ှင်အည ရ ်းကွကဝ
် ယ်
လိုအ ်းကို ရဂဟစနစ်နှင် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င် ထ
က
ို ် မှုကို ရလ က ရပ်းနိုင်မည် Eco Friendly Vehicle
ရမ ရ
် တ ယ
်
ဉ်မ ်းနှင် ရဆ က်လိုပ်ရရ်း ပစစည််းမ ်း
အတွက်

ပိုမိုအ ရှံိုစိုကရ
် ဆ င်ရွကသ
် ွ ်းမည်

မဖစ်

ရကက င််း သရှရပေါသည်။
ထမိုေ့ ပင် မမန်မ နိုငင
် ှံတင
ွ ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံလ က်
ရှရသ

ရတ င်ကိုရ်းယ ်းဘဏ်မ ်းအ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းကို ရလ

၎င််းတ၏
ိုေ့

ရန်နှင် ေိုတယအရှံ အစ

အစဉ်မ ်းကို ရဆ င်ရက
ွ ်ထ ်းကကရန် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း
ဘဏ္ဍ ရရ်းလိုပ်ငန််း အသက
ို ်အဝန််းမှ တွန််းအ ်းရပ်း
လ က်ရှရကက င််း၊ ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်ရနေ့

ထိုတ် The Korean Time သတင််းစ တွင် ရဖ ်မပမှု
လက်ရှ မမန်မ နင
ို င
် ှံရရ်း အရမ အရနမ ်းအရ
မမန်မ နိုငင
် ှံတင
ွ ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် လ
ှှံ က်ရှရသ

ကိုရ်းယ ်း

ကိုမပဏမ ်းအ ်း နင
ို ်ငရ
ှံ ရ်းတက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူမ ်းနှင်
သက်ဆိုင်ရ အသိုကအ
် ဝန််းမ ်းက ရဝဖန်ဖအ ်းရပ်းမှု
မ ်းကို ရင်ဆိုငရ
် လ က်ရှပေါသည်။ ကိုရ်းယ ်းသမမတ
နိုင်ငှံအရမ စိုကထ
် ပ်တန််းဘဏ်

(၂)

ိုမဖစ်ရသ

Shinhan ဘဏ်နှင် Hana ဘဏ်တသ
ိုေ့ ည် မမန်မ
စစ်တပ်နင
ှ ် ဆက်နယ်ရနရသ စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း

အရ သရှရပပ်း၊ ရတ င်ကိုရ်းယ ်း ဘဏ္ဍ ရရ်း ကိုမပဏ
မ ်းအရနမဖင် မမန်မ နင
ို ်ငှံ၏ လက်ရှနိုင်ငရ
ှံ ရ်း အရမ
အရနမ ်းအရ ၎င််းတိုေ့၏ လိုပ်ငန််းမ ်းအတွက် စို်းရမ်
ပူပန်မှုမ ်း မမင်တက်လ က်ရသမဖင
ှ
် အရမ အရနမ ်း
ကို မ က်ရမ မမပတ် ရလလ ရစ င်ကကည်လ က်ရရသ
ှ
်
လည််း လိုပ်ငန််းမ ်း မပန်လည်ရတ
ို ်သမ််းရန် အစအစဉ်
မရှရသ်းရကက င််း သရှရပေါသည်။
Source: Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea Custom Services,
Ministry of Land, Infrastructure and Transport, The Korea Times, The Korea
Herald, Yonhap News

နိုင်ငတ
ံ ကာ
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အင်ဒိုနီားရှာား-စင်ကှာပူ နစ်နင
ို င
် ံရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုစှာခ ျုပ် အသက်ဝင်
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း

သမ််းယူမ င််းမှ

အက

အကွယရ
် ပ်းမ င််းနှင် အ ွန်နှစထ
် ပ် ရပ်းရဆ င်ရမ င််း မှ

ကိုမပဏမ ်းမှ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်း ဝင်ရရ က်လ ရစရန်
ဖတ်ရ ေါ်လ နိုင်မည် မဖစ်ရကက င််းသရှရသည်။

အက အကွယ်ရပ်းမ င််းတိုေ့ အပေါအဝင် အင်ေိုန်းရှ ်းစင်က ပူ နှစန
် ိုင်ငှံသရဘ တူစ
ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

ြှုပ်မ ်းသည် ၂၀၂၁

အသက်ဝင်မည်မဖစ်သည်။

Singapore-

Singapore- Indonesia Bilateral Investment
Treaty အသက်ဝင်လ သညအ
် တွက် လ မည် ငေါ်းနှစ်
အတွင််း နှစ်နိုငင
် ှံရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုမှ ၁၈ ရ

Indonesia Bilateral Investment Treaty သည်

ရ

ိုင်နှုန််းအထ

၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် မတ်လ ၉ ရက်ရနေ့တွင် အသက်ဝင် သမဖင်

ထ ်းသည်။

ိုင်နန
ှု ််းမှ ၂၂

မမငတ
် က်လ နိုငရ
် ကက င််း

နေ့်မှန််း

အင်ေိုန်းရှ ်းနိုငင
် ှံအတွင််း စင်က ပူနင
ို င
် ှံ၏ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

အင်ေိုန်းရှ ်း (သမ
ိုေ့ ဟိုတ်) စင်က ပူနင
ို င
် ှံတန
ိုေ့ ှင်

မှုမ ်း ပိုမိုဝင်ရရ က်လ မည်မဖစ်ရကက င််း ရဖ ်မပထ ်း

သှံတမန်ဆက်ဆရ
ှံ ရ်းမရှသည် တတယနင
ို ်ငှံ တစ်နင
ို င
် ှံ

သည်။

မှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းနှင် Holding Company မ ်း
Singapore-Indonesia Bilateral Investment

(စင်က ပူနင
ို ်ငတ
ှံ ွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ည် Holding Co.,

Treaty ကို ၂၀၁၈ ိုနစ
ှ တ
် င
ွ ် လက်မှတရ
် ရ်း ထို်း မ င််း

မ ်းသည် မ င်နိုငင
် ှံမဖစ်သည် အင်ေိုန်းရှ ်းနိုငင
် ှံတင
ွ ်

မဖစ်ပပ်း နှစ်နိုငင
် ှံစ်းပွ ်းရရ်းနှင် ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှု

စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ်ထ ်းမ င််း မရှမ င််းနှင်

ပိုမိုတို်းမမငရ
် စရန် ရည်ရယ
ွ ် ြှုပ်ဆို မ င််းမဖစ်သည်။

အမပန်အလှန်အ ်းမဖင်

စ
ရငွရကက်းမ ်း

ြှုပ်အသက်ဝင်လ မ င််းရကက င်
င
ို ်မ ရစမည်မဖစ်က

အင်ေိုန်းရှ ်းနိုငင
် တ
ှံ ွင်

ရင််းနှ်း

နှစ်နိုငင
် ှံ

မမြှုပန
် ှှံမည် Holding Company မ ်းသည် မ င်

ရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှု

နိုင်ငှံမဖစ်သည် စင်က ပူနင
ို င
် တ
ှံ ွင် စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််း

မ ်းလည််း မမင်တင်နိုင်မည် မဖစ်ရကက င််းသရှရသည်။

ရဆ င်ရွကထ
်
်းမ င််းမရှမ င််း)

အင်ေိုန်းရှ ်းနိုငင
် ှံတင
ွ ်

အ ွင်အရရ်းမ ်းကို ရရှနိုင်မည်မဟိုတရ
် ကက င််း သရှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသည်

နိုင်ငှံမ ်း

အနက် စင်က ပူနင
ို ်ငှံသည် ၆ နှစ် ဆက်တိုကထ
် ပ်ဆှံို်း

အရနမဖင်

စ

ြှုပ်ပေါ

ရပေါသည်။

မှ ရပ်တည် သည် အမပင် COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါ
က လအတွင််း၌ပင် အင်ေိုန်းရှ ်းနိုင်ငှံ၌ စင်က ပူနင
ို ်ငှံ
၏ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုသည် ၅၀% မမင်တက် သည်။
အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှ၏ အကက်းဆှံို်း ေစ်ဂ စ်တယ်
စ်းပွ ်းရရ်းစနစ်ကို

ပင
ို ်ဆင
ို ထ
်
်းသည်

အင်ေိုန်းရှ ်း

နိုင်ငှံနင
ှ ် စင်က ပူနင
ို င
် ှံ၏ အသပည ၊ အတတ်ပည
မ ်းနှငရ
် ်းကွက် တ်ဆက်မအ
ှု ရတွွဲ့အကကှံြှုမ ်း ရပေါင််း
စပ်က အင်ေိုန်းရှ ်းနိုင်ငအ
ှံ တွင််းနင
ို ်ငတ
ှံ က နည််းပည

Source:

https://www.aseanbriefing.com/news/the-indonesia-singapore-

bilateral-investment-treaty-comes-into-effect/
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ြလစ်ပိုင်နိုငင
် ံ၌ အခွန်နှုနား် ထှာားမ ှာား မလ ှာ့်ခ
အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှနင
ို ်ငှံမ ်းအနက် အ ွန်နှုန််း
ထ ်းအမမင်ဆှံို်းမဖစ်သည်

ဖလစ်ပိုင်နိုငင
် ှံ

အရနမဖင်

အရသ်းစ ်းလိုပင
် န််းမ ်းအတွက် ၂၀% သိုေ့ ရလ

ရပ်း

မ င််းမဖစ်သည်။

Corporate Recovery and Tax Incentives for

COVID-19ကပ်ရရ ဂေါက လအတွင််း၌ ထ ိုက်

Enterprises (CREATE) Act မပဌ န််းပပ်း အ ွန်နှုန််း

မှုမ ်းရှ သည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမက
ှု ဏ္ဍကို မပန်လည် မမင်

ထ ်းမ ်း ရလ

တင်နင
ို ်ရန်ရည်ရယ
ွ ်၍ CREATE Act ကို ၂၀၂၁

ရပ်း သည်။

မူလ Corporate Income Tax Rate မှ ၃၀%
မှ ယ ိုအ ေါ လိုပ်ငန််းကက်းမ ်းအတွက် ၂၅% နှင်

ိုနစ
ှ ်

မတ်လ ၂၆ ရက်ရနေ့တွင် မပဌ န််း မ င််း မဖစ်သည်။
Source : Philippines targets foreign investment with
Singapore-style tax law (cnbc.com)

AEC Blueprint 2025 Highlights
အ ဆယှံရေသအတွင််း မပန်လည် မပညပ် ဖြှု်းပမ
စွမ််းအင်သှံို်းစွမှုနှုန်း် မှ ၂၀၁၈ ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် စွမ််းအင် သှံို်းစွမှု
၁၄% ရှ ရ မှ ၂၀၂၅
ရမ ်မှန််းထ ်းသည်။
စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််း
ရေသအတွင််း

ိုနစ
ှ ်တွင် ၂၃%သေ့ို ရရ က်ရှရန်
အ ဆယှံရေသ
တစ် စ
ို တင်ရန်ကက

မူဝေါေဆိုင်ရ

မ ်းရကက င် ၂၀၁၇

အတွင််း
န်

မှ

မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှု

ိုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ၂၄.၅ ရက် ကက မမင်

ရ မှ ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင် ၁၄.၅ ရက်သ

ကက မမင်

ရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။
COVID-19

ကပ်ရရ ဂေါရကက င်

ရေသအတွင််း ထ ိုက်မှုမ ်း ရှ ပပ်း ၂၀၂၀
အ ဆယှံ၏

အသ ်းတင်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှု

အ ဆယှံ
ိုနစ
ှ ် တွင်
တန်ဖို်း

(GDP) သည် ၃.၃% က ဆင််း သည်။ ထအ
ိုေ့ တူ ၂၀၂၀
ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် နိုငင
် ှံတက ဧညသ
် ည် ဝင်ရရ က်မှုနှုန်း် မှ

၈၁.၈% နှင် ၂၀၂၀ ိုနစ
ှ ် ပထမ ၃ လပတ်မှ တတယ ၃
လပတ်အတွင််းကိုန်သယ
ွ ်မှုနှုန်း် မှ ၇.၄ % သိုေ့ က ဆင််း
ပပ်း၊ နိုင်ငှံမ

်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှု

မှ ၃၃.၂% က ဆင််း သည်။

၁၀၂
အာဆီယံ စီးပွားေရးမိင်က Circular Economy ဆိုင်ရာမူေဘာင်ကို ေရးဆွဲလျက်ရှိ
အာဆီယံ စီးပွားေရးမိင်အေနြဖင့် စီးပွား

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိမး် သိမး် မသည်လည်း

ေရး အဝန်းအဝိုင်းမူေဘာင်(Framework on Circular

သည့်

Economy for the ASEAN Economic Community)

အာဆီယံစီးပွားေရးမိင်အေနြဖင့်

ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဘူိုင်းဒါုဆလမ်ိုင်ငံ၏ အာဆီယံ

စီးပွားေရး စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့်

ဥကတာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ်ေဆာင်ရက်ရန်သတ်မှတ်

ထုတ်လုပမ
် ကွင်းဆက်များ

ထားသည့်

အာဆီယစ
ံ ီးပွားေရးမိင်၏ စီးပွားေရးအဝန်းအဝိုင်း

စီးပွားေရးဦးစားေပးကိစရပ်

အေနြဖင့်

ေရးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။

အခန်းက၌

အေရးကီး

ပါဝင်လာပါသည်။

သိုပါ၍

အာဆီယံ၏

ခိုင်မာေစရန်အတွက်

မူေဘာင်ကို ဘူိုင်းဒါုဆလမ်ိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်
စီးပွားေရးဦးစားေပးကိစရပ်အြဖစ် ေရးဆွဲ၍ အာဆီယံ
၏ ကအချင်းချင်း ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင် ရက်သွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အာဆီယံစီးပွားေရးမိင်၏ စီးပွား
ေရးအဝန်းအဝိုင်းမူေဘာင်
ခုှစ်

ေရးဆွဲရန်ကိစကို

၂၀၂၁

မတ်လတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၇)ကိမ်ေြမာက်

အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများ
အတည်ြပခဲ့ပီး

ြဖစ်ပါသည်။

အစည်းအေဝးတွင်
မူေဘာင်၏

ပထမ

မူကမ်းကို အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ုံးှင့် အာဆီယံ
ှင့် အေရှအာရှစီးပွားေရး သုေတသနအဖွဲ မှပူးေပါင်း
စီးပွားေရး အဝန်းအဝိုင်း (Circular Econo-

ေရးဆွဲခဲ့ပီး၊ ဇွန်လ၃၀ရက်ေနတွင် အာဆီယံစီးပွားေရး

my) ဆိုသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း

မိင်၏ ကဆိုင်ရာအဖွဲများကိုချြပ ေဆွးေွးခဲ့ပါ

သည့် ထုတ်လုပမ
် ှင့် သုံးစွဲမ ဆိုင်ရာပုံစံသစ်တစ်ခု

သည်။ အပီးသတ်မူေဘာင်ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ

ြဖစ်ပါသည်။

တွင်ကျင်းပမည့်(၂၀)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစီးပွားေရး

အာဆီယံတွင် Circular Economy ကို စွန ်ပစ်
ပစည်းစီမံခန ်ခွဲမအေနြဖင့်
ေလာ့ချေရးအတွက်

ပလပ်စတစ်

အသုံးြပမ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကို

အသိုက်အဝန်းေကာင်စီ အစည်းအေဝးတွင် အတည်
ြပချက်ရယူပီး

အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးမှ

မှတ်တမ်းတင်ိုင်ေရးအတွက် တင်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ

မူေဘာင်အား

က စတင် ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် စားသုံးသူ

အလိုက်

အကာအကွယေ
် ပးြခင်းေကာင့် စဉ်ဆက်မြပတ်သုံးစွဲမ

လည်းေကာင်း၊ အာဆီယံ ၂၀၂၅ အလွန် လုပ်ငန်းစဉ်

ြမင့်မားလာြခင်းှင့်အတူ

များအတွက် အေြခခံအြဖစ်လည်းေကာင်း အသုံးြပ

ထုတ်လုပ်မှင့်

ရင်းှီး

ြမပ်ှံမမ
 ျားကို စဉ်ဆက်မြပတ် ြမင့်တင်ရန် သဘာဝ

အာဆီယံ၏

သက်ဆိုင်ရာက

လုပင
် န်းအဖွဲများအတွက်

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အေြခခံအြဖစ်
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စည်ားမ ဉ်ားအမခခခပျု အှာ

ီယအ
ံ သိုကအ
် ဝန်ား ထူမထှာင်ရန် ရည်ရွယ်

အ ဆယှံပဋည ဉ်စ တမ််းအသက်ဝင် သည်
မှ ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် နှစ်ကိုနတ
် င
ွ ် ၁၃ နှစ်မပညရ
် မမ က်မည်

က်မ ်းမဖင် အဖွွဲ့ဝင်မ ်းကို တွန််းအ ်းရပ်း ရဆ င်
ရွက်ထ ်းရကက င််း ရဖ မ် ပထ ်းသည်။

မဖစ်ပပ်း အ ဆယှံပဋည ဉ်စ တမ််းသည် အ ဆယှံကို

စည််းမ ဉ််းအရမ မပြှု အ ဆယှံအသိုကအ
် ဝန််း Rules-

င
ို ်မ ရက င််းမွန်သည်အဖွွဲ့အစည််း အမဖစ် ရဖ ်ရဆ င်

based ASEAN Community အမဖစ် ထူရထ င် နင
ို ်ရန်

နိုင်ရစရန်

ရှင််းလင််းတက သည်

မှတ်ရပ်းနင
ို ် ရကက င််း၊
ပဋည ဉ်စ တမ််းကို

ရမ ်မှန််း က်မ ်း

စတင်ပရ
ှံို ဖ ်နင
ို ်ပပ

မဖစ်သည်အတွက်

ရက င််းမွန်

သရ
ိုေ့ သ ်လည််း

အ ဆယှံ

သည်လကခဏ မဖစ်ပေါရကက င််း၊ ASEAN Treaties ကို

စည််းမ ဉ််းအရမ မပြှု

အ ဆယှံ

မပည်တင
ွ ််း ဥပရေအမဖစ် မပဌ န််းရန် လိုအပ်မ င််းမရှ

အသိုကအ
် ဝန််း(rules-based ASEAN Community)

ရသ ်လည််း

အမဖစ်ထူရထ င်နိုင်ရန် ရည်မှန််းရရ်းဆွ သည် အတွက်

အရက င်အထည်ရဖ ရ
် ဆ င်ရက
ွ ်ရန် မပည်တင
ွ ််း မူဝေါေ

အဆိုပေါ

ရည်မှန််း က်ကို

ရဆ င်ရွကရ
် မည်

အမပညအ
် ဝပှံရ
ို ဖ ်နင
ို ်ရန်

လိုပင
် န််းစဉ်မ ်း

အမ ်းအမပ ်း

က န်ရှလ က်ရရကက
ှ
င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။
မဖစ်ပပ်း

Declarations,

မှတ်ရမ င််းကသရ
ိုေ့ သ

ညန်ကက ်း က်မ ်းကို

ရှင်း် လင််းလွယ်ကူ မမန်ဆန်

သည် လိုပ်ရဆ င် က်မ ်းကို ရဆ င်ရက
ွ ်ရန် လိုအပ်
ပပ်း ထိုသရ
ိုေ့ ဆ င်ရက
ွ ်မ င််း ရှ၊ မရှ ရစ င်ကကည်မည်

အ ဆယှံက က င်သှံို်း သည် လမ််းစဉ်မှ
legalistic”

အ ဆယှံ၏

“non-

နည််းလမ််းတစ်ရပ် ပေါဝင်မည်မဖစ်သည်။

Concords,

အ ဆယှံ

အသိုကအ
် ဝန််းအတွင််း

လိုပ်ငန််း

Blueprints နှင် Programmes of action ကသရ
ိုေ့ သ

ရဆ င်ရွကမ
် ည်သူမ ်းအရနမဖင် အ ဆယှံက

စည််းရနှာင်မှုမရှသည် Soft Laws မ ်းကိုသ

သှံို်းစွ

ထ ်းရသ စည််းမ ဉ််းမ ်းကို သရှနိုင်ရန်အတွက် အသ

လ က်ရှရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။ အဆိုပေါ Soft Laws

ပည မဖနေ့ရ
် ဝမ င််းလိုပင
် န််းစဉ်မ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းမည်

မ ်းမှ

မဖစ်ရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းသည်။

စည််းရနှာင်မှုမရှရသ ်လည််း

အရက င်

အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရက
ွ ်ရမည်အ န်က လ သတ်မတ
ှ ်

မှတ်

Source: ASEANFocus -Rethinking Law in ASEAN’s Rules-based Order(Tan
Hsien-Li)
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COVID-19 အလွန် ခပန်လည်ထူမထှာင်မရားကှာလတွင် နိုငင
် ံအလိုက်
စီားပွှာားမရား တိုားတက်မှုနှုနား် မ ှာား အမခပှာင်ားအလဲရ
COVID-19 အလွန် မပန်လည်ထူရထ င်ရရ်း
က လတွင်

က န််းမ ရရ်းဆင
ို ်ရ

အရမရကန်မပည်ရထ င်စိုနှင် ဂ ပန်နိုငင
် ှံအရန

အကကပ်အတည််း၊

မဖင် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ် ေိုတယနှစ်ဝက် နေ့်တင
ွ ် ၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ်၏

စ်းပွ ်းရရ်းပှံိုစန
ှံ ှင် အထူ်းမပြှုရဆ င်ရွကသ
် ည် ကဏ္ဍမ ်း

အရမ အရနကသိုေ့ တို်းတက်မှုမ ြှု်း မပန်လည် ရရှမည်

စရသ

မဖစ်ပပ်း

အ က်အလက်မ ်းအရပေါ် မူတည်၍ နိုငင
် ှံ

အလိုက် အရမပ င််းအလမ ်းရှမည်မဖစ်သည်။

၂၀၂၂

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်းစ်းပွ ်းရရ်းမ ်းအရနမဖင် အမ်ရထ င်

ဥရရ ပရေသမ ်းနှင်
ိုနစ
ှ ်တွင် ၂၀၁၉

ပဗတန်နင
ို ်ငအ
ှံ ရနမဖင်

ိုနစ
ှ ၏
် အရမ အရန ရအ က်

တွင်သ တည်ရမည်
ှ
ဟို နေ့်မန
ှ ််းသည်။

စိုမ ်းနှင် လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း ရငွရကက်းရထ က်ပှံမ င််း၊
ဗဟိုဘဏ်မ ်းအရနမဖင် ရငွတိုကစ
်
မ င််း၊ ရငွရ ်းမှုဆင
ို ်ရ
ဘဏ်တို်းနှုန််းမ ်း ရလ
ဆိုင်ရ

ြှုပ်မ ်း ရရ င််း

(ဇစ်မမစ်- International Monetary Fund-IMF)

ရန်ပှံိုရငွထရ
ူ ထ င်မ င််းနှင်
မ င််းမ ်းရကက င် စ်းပွ ်းရရ်း

မပန်လည်ထူရထ င်မ င််းမ ်းကို ရဆ င်ရွက်

နိုင်မည်မဖစ်သည်။
စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်း

နင
ို င
် ှံမ ်းအရနမဖင်

အမ

်း

နိုင်ငှံမ ်းနှင် နှုင််းယှဉပ
် ေါက မူဝေါေဆိုင်ရ အ ်းရက င််း
င
ို ်မ မှုနင
ှ ် ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်အတွင််း က ကွယရ
် ဆ်း ရရှ

နိုင်မှုအရပေါ်မူတည်၍ ထ က
ို ်ဆှံို်းရှံှု်းမှုမ ်း အရနမဖင်
COVID-19 မမဖစ်ပွ ်းမက လနှင် နှုင််းယှဉပ
် ေါက အနည််း
ငယ်သ ရှမည်ဟို နေ့်မှန််းသည်။
ကမ္ှာ့်နိုငင
် ံခခှာားရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှု အမခခအမန
၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်တွင် နိုငင
် ှံမ

မမြှုပန
် ှှံမှု(FDI)သည်

COVID-19

်းတိုကရ
် ိုက်ရင််းနှ်း
ကပ်ရရ ဂေါရကက င်

နိုင်ငတ
ှံ က နှင် ရေသတွင််း၏ FDI အရမ

၂၀၂၀မပညန
် ှစ်နင
ှ ် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ တ
် ွင် သသ စွ က ဆင််း

သသ စွ က ဆင််းနိုင်မည် မဖစ်သည်။ အဆိုပေါ အရမ

မည်မဖစ်ပပ်း ၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ် ထက် ၄၀ ရ

အရနသည်

မည်ဟို UNCTAD မှ နေ့်မှန််းသည်။

၂၀၁၅

ိုနစ
ှ ်

ရနာက်ပိုင််း

ပထမဆှံို်း

အရမ အရန အမဖစ် အရမရကန်ရေေါ်လ ၁ ထရလယှံ
ရအ က်သိုေ့ ရရ က်ရှမ င််း မဖစ်ပပ်း ၅ ရ
ရ

ိုင်နှုန််းမှ ၁၀

ိုင်နှုန််း အထ ဆက်လက်က ဆင််းမည်ဟို

နေ့်မန
ှ ််း

သည်။ ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တွင် နေ့်မှန််း FDI သည် ၂၀၁၅ ိုနစ
ှ ်
နှင် နင
ှု ််းယှဉ်ပေါက အရမရကန်ရေေါ်လ ၂ ထရလယှံမှ
အရမရကန်ရေေါ်လ ၉၀၀ ဘလယှံအထ က ဆင််း ပပ်း
ရ

ိုင်နှုန််းအ ်းမဖင်

၆၀

ရ

ိုင်နှုန််း

မဖစ်ပေါသည်။

အရနမှ

Source: World Investment Report 2020,

င
ို ်နှုန််း က ဆင််း
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၂၀၂၂ ခိုနစ် ကမ္ှာ့်စီားပွှာားမရားအလှာားအလှာမ ှာား

UNCTAD ၏ Handbook of Statistics အရ ၂၀၂၂

•

ိုနစ
ှ ် ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်း အလ ်းအလ မ ်းအ ်း သှံို်းသပ်

လက်တင်အရမရကနှငက
်
ရစ်ဗယှံ ပင်လယ်
ရေသမ ်းတွင် ၄၀ ရ

ရ တွင် ကပ်ရရ ဂေါ၏ အနိုတ်သရဘ မဖင် က လရှည်

အထ

ကက အက ဘက်သိုေ့ ဦ်းတည်ရနမည်မဖစ်သည်။ သရ
ိုေ့ သ ်

ထ ်းပေါသည်။

၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်အလွန် ရှုမမင်သို်းှံ သပ် က်သည် မရသ

မှုမ ်းတွင် အရမ

•

၄၀ ရ

နိုင်ငှံမ ်းနှင် အ ဆယှံနင
ို ်ငှံမ ်း အရနမဖင် မပန်လည်

သည်။

ပေါသည်။
•

၂၀၂၂ ိုနစ
ှ ်မတိုင်မ FDI သည် U ပှံိုစှံ မပန်လည်
အသက်ဝင်လ နင
ို ်ဖွယ်ရရသ
ှ
လ
် ည််း
ရမ ်လင်

က်မ သ မဖစ်ပပ်း ၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်နှင်

နှုင််းယှဉပ
် ေါ က ရလ နည််းနိုငမ
် ည်မဖစ်သည်။
•

FDI စ်းဝင်မှုသည် ၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် L ပှံိုစှံ

ကသမိုေ့ ဖစ်ပပ်း လ မည် ၃ နှစ်အတွင််း မူလ
အရမ အရနသိုေ့ မပန်လည်ရရ က်ရှရန် နည််းပေါ်း
သည်ဟို နေ့်မှန််းပေါသည်။
•

၂၀၂၀

မပညန
် ှစ်တွင်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆ

စ်းပွ ်းရရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်းအရနမဖင် ထ က
ို ်နစ်နာမှု ပိုမို
မ ်းမပ ်းလ မည် မဖစ်ပပ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆအ ရှနိုငင
် ှံ
မ ်းအတွက် FDI သည် ၃၀ ရ
ရ

ိုင်နှုန််းမှ ၄၅

ိုင်နှုန််း နေ့် က ဆင််း နိုင်မည်မဖစ်သည်။

က ဆင််းမည်ဟို

အ ဖရကနင
ို ်ငှံမ ်းအရနမဖင် ၂၅ ရ

ရ
ှံ နပေါသည်။ ထွန််းသစ်စ စက်မှု

ဉ်းရမ နိုင်သည်နှုန််း မမန်ဆန်နိုင်မည်ဟို သှံို်းသပ်ထ ်း

ကက်းမ ်းစွ

င
ို ်နှုန််းမှ ၅၅ ရ

ိုင်နှုန််းအထ က ဆင််းမည်ဟို

င
ို ်နှုန််း
နေ့်မှန််း
ိုင်နှုန််း မှ
နေ့်မှန််း
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COVID-19 အလွန်ကှာလ၌ တရိုတက
် ိုမပဏီမ ှာား အှာ
အရမရကန်နိုငင
် ှံနှင်

တရိုတ်နင
ို ်ငအ
ှံ ကက ်း

ယ
ီ တ
ံ ွင် ပိုမိုရင်ားနီားခမျုပန
် ံမည်

မှုမှ ၇၀ ရ

င
ို ်နှုန််း မမငတ
် က် သည်။ တရိုတ်နင
ို င
် ှံရှ

တင််းမ မှုမ ်းရကက င် တရိုတ်နင
ို င
် တ
ှံ ွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

ကိုမပဏမ ်းမှ အ်းယူနင
ှ ် အရမရကန်နိုင်ငှံသိုေ့ ကိုန်စည်

ထ ်းသည်

အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှ

မ ်း တင်ပေ့ရ
ို တွင် အရက က် န
ွ ရ
် ပ်းရဆ င်ရသည်

နိုင်ငှံမ ်းသိုေ့ ရမပ င််းရရွဲ့လိုကကသည်။ အ ရှရေသတွင်

အတွက် ထိုသိုေ့ ရပ်းရဆ င်ရမ င််းကို ရရှ င်ရှ ်းနိုင်ရန်

တရိုတ်နင
ှ ် အနဒယပပ်းပေါက အ ဆယှံသည် တတယ

အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှနိုငင
် ှံမ ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံလိုမ င််း

အကက်းဆှံို်းရ ်းကွကမ် ဖစ်ပပ်း လူဦ်းရရ သန််း ၆၆၀ ရက ်

မဖစ်သည်။

လိုပ်ငန််းရှင်မ ်းမှ

ရနထိုင်သည်။

တရိုတ်နင
ို ်ငှံအရမ စိုက် ကိုမဏ
ပ မ ်းအရနမဖင်

တရိုတ်နင
ို င
် ှံမှရင််းနှ်းမမြှုပ်နသ
ှှံ ူမ ်းမှ အ ဆယှံ

ယ ိုနစ
ှ ်ပင
ို ််းအတွင််း “China-plus-one” မဟ ဗ ြူဟ

ရေသတွင် အဓကအ ်းမဖင် ကဏ္ဍ(၅) ို၌ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

ကို မှတ် ပပ်း တရိုတ်နင
ို င
် ှံအမပင် လိုပ်အ ်း သက်သ

လိုကကပပ်း အဆိုပေါ ကဏ္ဍမ ်းမှ

သည် ကမဘ ေ်းယ ်းနင
ို ်ငှံ ကသရ
ိုေ့ သ

ရအ က်မရ
ှ ဖ ရ
် ဆ င်မည်

ပို်းလမ််းမစမှံကန််း

အရမ

ှံ

အရဆ က်အဦ

အ ရှနိုငင
် ှံမ ်းတွင်ပေါ

တည်ရဆ က်မ င််းလိုပ်ငန််း၊ ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််း၊

ွဲ့ထင
ွ ်လ ကကသည်။

ရဆ က်လိုပရ
် ရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း၊ အမ်ရ အရဆ က်အဦ

ထိုတလ
် ိုပ်မှု

အရရှွဲ့ရတ င်
လိုပ်ငန််းမ ်းကို

COVID-19 အလွနက
်
လတွင် တရိုတ်၊ အရမရကန်

တည်ရဆ က်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုလိုပ်ငန််း၊ ေစ်ဂ စ်တယ်စ်းပွ ်းရရ်း

နှင် အ်းယူနင
ို ်ငှံမ ်း၏ ဆက်ဆှံရရ်းမှ

လိုပ်ငန််းတမိုေ့ ဖစ်သည်။

လ နိုင်မည်

၂၀၂၀

မပညန
် ှစ်အတွင််း

အ ဆယှံရေသ၏

နိုင်ငှံမ

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမှ

အထ

က ဆင််း ရသ ်လည််း

တရိုတ်နင
ို ်ငှံ၏ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုမှ

၃၁

ရ

င
ို ်နန
ှု ််း

အ ဆယှံရေသတွင််း
၅၁ ရ

င
ို န
် ှုန််းအထ

မမင်တက် သည်။
၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်နှင် နှုင််းယှဉ်ပေါက ၂၀၂၀

ိုနှစ်တွင်

ကမဘ ေ်းယ ်းနင
ို ်ငှံအတွင််း တရိုတ်နင
ို ်ငှံ၏ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

မဖစ်သည်အတွက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း

ပိုမိုရှုပရ
် ထွ်း

အ ဆယှံရေသတွင်

ပိုမိုဝင်ရရ က်

လ နိုငရ
် ကက င််း

နေ့်မှန််းထ ်းသည်။
Source: Khmer Times-Chinese firms ‘to increase postpandemic ASEAN activity’
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ASEAN Collective Investment Schemes (CIS) Framework သိုို့ ြလစ်ပင
ို ်နိုငင
် ံ ပါဝင်လှာ
အ ်းလှံို်းပေါဝင်ပပ်း ပိုမို

တ်ဆက်နင
ို ်စွမ်း် ရှက

င
ို ်မ ရတ င်တင််းသည်အ ဆယှံအရင််းအနှ်းရ ်းကွက်
ရပေါ်ထွန််းလ ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ဖွွဲ့စည််း
Collective

Investment

အမပန်အလှန် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမမ
ှု ်း ရဆ င်ရက
ွ ်နင
ို ်မည်
မဖစ်သည်။

သည် ASEAN
(CIS)

မရလ်းရှ ်းနိုငင
် ှံ၊ စင်က ပူနင
ို င
် ှံနှင် ထိုင််း နိုင်ငတ
ှံ ိုေ့ သည်

Framework သိုေ့ ဖလစ်ပိုင်နိုင်ငှံအရနမဖင် အဖွွဲ့ဝင်

ASEAN Collective Investment Schemes (CIS)

အသစ်အမဖစ် ဝင်ရရ က် သည်။

Framework ထူရထ င်ရန်အတွက် နာ်းလည်မှု စ

ဖလစ်ပိုင်နိုငင
် ှံ၏

The

Schemes

၂၀၁၃ ိုနစ
ှ ် ရအ က်တိုဘ လ ၁ ရက်ရနေ့ တွင်

Securities

ျွန်

and

လ ကို လက်မတ
ှ ်ရရ်းထို်း သည်။ ASEAN Collective

Exchange Commission Philippines (SEC Philippines)

Investment Schemes(CIS)Framework သိုေ့ အ ဆယှံ

အရနမဖင် အဖွွဲ့ဝင်အသစ်အမဖစ် ပေါဝင်လ မ င််းရကက င်

နိုင်ငှံမ ်းအ ်းလှံို်း

အ ဆယှံအဖွွဲ့ဝင်နိုင်ငှံမ ်းအကက ်း စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််း

ရှပပ်း၊ ရေသတွင််း အ ဆယှံနင
ို ်ငှံမ ်း အ ်းလှံို်း ASEAN

ရဆ င်ရွကမ
် ှု

မဖစ်သည်

Collective Investment Schemes (CIS) Framework

အမပင် စ်းပွ ်းရရ်းဆိုင်ရ အ ွင်အလမ််းမ ်းလည််း ပိုမို

တွင် အဖွွဲ့ဝင်အမဖစ် ပေါဝင်လ မည်ဆိုပေါက ရေသတွင််း

ရဖ ရ
် ဆ င်ရပ်းနိုင်မည် မဖစ်ပေါသည်။ ထအ
ိုေ့ တူ ဖလစ်ပိုင်

ပိုမိုထရရ က်ရက င််းမွန်သည်

နိုင်ငှံရှ အရည်အရသွ်းရှသည် ကိုမပဏမ ်း အရနမဖင်

ရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်း မဖစ်ရပေါ်လ ရစမည် မဖစ်ရကက င််း

လက်ရှအဖွွဲ့ဝင်နိုငင
် ှံမ ်းမဖစ်သည်

ရဖ ်မပထ ်းသည်။

င
ို ်မ အ ်းရက င််းရစမည်

မရလ်းရှ ်းနိုငင
် ှံ၊

ပေါဝင်လ ရစရန်

ရည်ရယ
ွ ်လ က်

စ်းပွ ်းရရ်း

ပူ်းရပေါင််း

စင်က ပူနင
ို ်ငန
ှံ ှင် ထိုင််းနင
ို ်ငှံရှ လက်လရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူ
မ ်းကို ဘဏ္ဍ ရငွမ ်း တရ ်းဝင် ရရ င််း နင
ို ်မည် မဖစ်
ပပ်း၊

အလ ်းတူ

အဖွွဲ့ဝင်နိုင်ငှံမ ်းအရနမဖင်လည််း

Source: https://www.pattayamail.com/thailandnews/philippinesjoins-malaysia-singapore-and-thailand-in-asean-cis-framework355623
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အမရွံ့မတှာင်အှာရနင
ို ်ငံမ ှာားအနက် ဗီယက်နမ်နင
ို င
် ံသည် ၂၀၂၁ ခိုနစ်အတွင်ားစီားပွှာားမရား တိုားတက်မှု
အခမန်

ံိုားနိုင်ငခံ ြစ်မ ကှာင်ား ADB ၏ အစီရင်ခစ
ံ ှာတွငမ
် ြှာ်ခပ

အ ရှှံွဲ့ပဖြှု်းရရ်းဘဏ် (ADB)မှ ထိုတ်မပန် ရသ
အစရင် စ
ှံ ၌

ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံအရနမဖင်

ကို လှံှုွဲ့ရဆ ်ရပ်းသည်အတွက် ရဆ က်လိုပ်ရရ်း လိုပ်

ကိုန်ထတ
ို ်

ငန််းကဏ္ဍမှ

မမန်ဆန်စွ

တို်းတက်လ နင
ို ်သည်ဟို

လိုပ်မမှု ပန်လည်နလှံထူနင
ို ် မ င််းနှင် ကိုန်သွယ်မအ
ှု ရမ

ရမ ်မှန််းပေါရကက င််း၊ ADB ၏ အစရင် စ
ှံ တွင် ရဖ ်မပ

အရန မပန်လည်ရက င််းမွန်လ မ င််းတရ
ိုေ့ ကက င် ၂၀၂၁

ထ ်းရကက င််း သရှရပေါသည်။

ိုနစ
ှ ်အတွင််း စ်းပွ ်းရရ်းတို်းတက်မှုနှုန်း် ၆.၇ ရ

င
ို ်နှုန််း

ရမ ်မှန််းထ ်းသည်ထက်

မမန်ဆန်ရသ

မဖင် အရရှွဲ့ရတ င် အ ရှနင
ို ်ငှံမ ်းအနက် စ်းပွ ်းရရ်း

တရိုတ်နင
ှ ် အရမရကန်နင
ို ်ငတ
ှံ ၏
ိုေ့ စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်

တို်းတက်မှု

မဖစ်လ နင
ို ်ပေါရကက င််း၊

ဦ်းရမ နိုင်မှုနှုန်း် သည် ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံ၏ ကိုန်သယ
ွ ်မှု

ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံ၏ GDP တ်းို တက်မှုနှုန်း် သည် ၂၀၂၂

နှင် တို်းတက်မှုနှုန်း် အလ ်းအလ ကို သသ စွ က ယ်

အမမန်ဆှံို်းနင
ို ်ငှံ

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်၇ရ

င
ို ်နှုန််းသိုေ့ ရရ က်ရှရန် ရမ ်မှန််း ထ ်း

ပပ်း ပ မ််းမ တို်းတက်မှုနှုန်း် ၅.၁ ရ

မပနေ့်ရစနင
ို ်ပေါရကက င််း၊ ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် GDP တို်းတက်

ိုင်နှုန််း ရှရသ အရရှွဲ့

မှုနှုန်း် ၈.၁ သိုေ့ ရရ က်ရှရန် ရည်မှန််းထ ်း ရသ တရိုတ်

ရတ င်အ ရှရေသ အတွင််း၌ GDP တို်းတက်မှုနန
ှု ််း

နိုင်ငှံသည် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ ပထမ ၃ လအတွင််း အ်းယူကို

အမမင်ဆှံို်းနိုငင
် ှံ မဖစ်လ နင
ို ်ပေါရကက င််း နေ့်မှန််း ရဖ ်မပ

ရက ်လွန်၍

သည်ကို သရှရပေါသည်။

နိုင်ငှံပပ်းရနာက် ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံ၏ ေိုတယအကက်းဆှံို်း

ရနှ်းရကွ်းရပ်တနေ့်လ က်ရရသ
ှ

ပထမရနရ တွင်ရသည
ှ
်

အရမရကန်

မပည်တင
ွ ််း

မပည်ပပက
ိုေ့ ိုန်ရ ်းကွက် မဖစ်လ ပေါရကက င််း၊ ဗယက်နမ်

စ ်းသှံို်းမှုနှင် COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါရကက င် မပည်ပ

နိုင်ငှံ၏ လက်လရရ င််း မှုသည် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ ပထမ ၃

ဝယ်လိုအ ်း နည််းရနမ င််းတသ
ိုေ့ ည် ဗယက်နမ်နင
ို င
် ှံ၏

လ အတွင််း ၅.၁ ရ

၂၀၂၀

စ ်းသှံို်းသူမ ်း၏ ယှံိုကကည်မက
ှု ို မပန် လည် ရရှ လ မ င််း

မပညန
် ှစ်ရှ

စ်းပွ ်းရရ်း

တို်းတက်မှုနှုန်း် ကို

င
ို ်နန
ှု ််း မမင်တက် မ င််းသည်

ရနှ်းရကွ်းရစ ပေါရကက င််း၊ သရ
ိုေ့ တွင် ဗယက်နမ်နင
ို င
် ှံမှ

ကိုည န် မပရနမ င််း မဖစ် ပေါရကက င််း၊

ကပ်ရရ ဂေါကို ရအ င်မမင်စွ

နှုန််းမ ်း မမငတ
် က်လ မ င််းနှင်အတူ မပည်တွင််းစ ်းသှံို်း

ထန််း ြှုပ်နင
ို ်မရ
ှု ကက င်

တို်းတက်မှုအရှန်အဟိုန်သည် ၂၀၂၁
န
ို စ
ှ ်မ ်းတွင် ဆက်လက်အ ်းရက င််း

ိုနစ
ှ ်နှင် ၂၀၂၂

မှု မမင်တက်လ မ င််းတသ
ိုေ့ ည် ရငွရကက်းရဖ င််းပွမှုနှုန်း်

င
ို ်မ ရနမည်

မဖစ်ပေါရကက င််း၊ ADB ၏ ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံ ဆိုငရ
် ဌ ရန
ကိုယ်စ ်းလှယ်မဖစ်သူ Mr. Andrew Jeffries မဖစ်သူမှ

ကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တွင် ၃.၈ ရ
၄ရ

ရကက င််း၊ ၂၀၂၁

လက်ရှအ န်အထအမမင်ဆှံို်း

ှံ

အရဆ က်အအှံို လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း ဆက်လက် အရှန်
မမင်တင်

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှမ င််း

၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ်တွင်

မ င််းနှင် အစို်းရ၏ က ကွယရ
် ဆ်းအစအစဉ် ရနှာင်ရနှ်း

မဖစ်ပေါ

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် အစို်းရမှ အဓက အရမ

ယ န
ို ှစ်နင
ှ ်

COVID- 19 ကပ်ရရ ဂေါ မ ြှု်းဗဇကွမ ်း ထွကရ
် ပေါ်လ

ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လတွင် ၅၃.၆ သိုေ့ မမင်တက် ပပ်း ၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ်၊
ဇန်နဝေါရလမှ

ိုင်နှုန််းအထ မမငတ
် က်လ နိုင်ပေါရကက င််း အစရင်
သရ
ိုေ့ တွင်

၂၀၂၁

ိုင်နှုန််းနှင် ၂၀၂၂ ိုနစ
ှ ်တွင်

ှံစ ၌ ရဖ ်မပထ ်းရကက င််း သရှရပေါသည်။

ရမပ ကက ်း ရကက င််း သရှရပေါသည်။
နိုင်ငှံ၏ထိုတ်လိုပ်မှုညန််းကန််းသည်

နိုင်ငှံတက ဆရ ်း

မှုမ ်းကသိုေ့ အ က်အ မ ်း ဆက်လက်ရှ ရနဆမဖစ်ပေါ
ရကက င််း Mr. Jeffries မှရမပ ကက ်း သည်ကို သရှရပေါ
သည်။

နှင်အတို်းနှုန််း

ကမဘ တစ်ဝှမ််း၌ COVID-19 က ကွယရ
် ဆ်း

နည််းမ င််းတသ
ိုေ့ ည် အရဆ က်အအှံို ဖွွဲ့ှံ ပဖြှု်းတို်းတက်မှု

ထို်းနှှံမှု အစအစဉ်မ ်း မညမ မှုရကက င် မပည်ပပက
ိုေ့ ိုန်
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အရပေါ်မှ ိုသည် ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံ၏ COVID-19 ကပ်

နင
ို ်မ င််းမဖင် သက်ရမွ်းဝမ််းရက င််းဆင
ို ်ရ

ရရ ဂေါက လမတိုင်မ

တို်း

မ ်းရပ်းမ င််းနှင် စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်း စတင်နင
ို ်ရန်

တက်မှုလမ််းရကက င််းရပေါ်သိုေ့ မပန်လည်ရရ က်ရှနင
ို ်ရန်

အရသ်းစ ်းရငွရ ်း လိုပင
် န််းမ ်းသိုေ့ လက်လှမ််းမနင
ို ်ရန်

ရနှာငရ
် နှ်းနိုင်ပေါရကက င််း

ကူညရပ်းမ င််း အစရှသည် နည််းလမ််းမ ်းပေါဝင်သည်

ရဖ ်မပ ပေါရကက င််း၊

င
ို ်မ အ ်းရက င််းရသ
အစရင် ှံစ ၌

သတရပ်း

ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံအရနမဖင်

ကပ်

ရရရှညတ
် ည်တှံ င
ို ်ပမရသ

သင်တန််း

မဟ ဗ ြူဟ တစ်ရပ်ကို

ရရ ဂေါရကက င် ဆင််းရမွရတမှုနှင် ဝင်ရငွအရပေါ် ထ ိုက်

မှတ်အရက င်အထည်ရဖ ရ
် န် ADB ၏ တိုကတ
် ွန််း

ဆှံို်းရှံှု်းမှုမ ်းကို သက်သ ရလ ပေါ်းရစမ င််းမဖင် အ ်းလှံို်း

က်ကို ADB ၏ အစရင် စ
ှံ ၌ ရဖ မ် ပထ ်းသည်ကို

ပေါဝင်ရသ တို်းတက်မှုနှုန်း် ကို ဆက်လက် ထန််းသမ််း

VNExpress

ထ ်းနိုင်မည်

သည်။

မဖစ်ပေါရကက င််း၊

ကပ်ရရ ဂေါရကက င်

ဗယက်နမ်မပည်သူမ ်း၏ ဝင်ရငွကို ၉.၈ ရ

င
ို ်နှုန််း

ရလ က ရစ ပေါရကက င််း၊ ဗယက်နမ် အစို်းရအရနမဖင်
ြှုွဲ့တသူမ ်းနှင် ထ က
ို ်လယ
ွ ်သူမ ်းအ ်း ၄င််းတ၏
ိုေ့
သက်ရမွ်းဝမ််းရက င််းလိုပင
် န််းမ ်း

ွဲ့ထင
ွ ရ
် ဆ င်ရွက်

Source:

သတင််းစ ၌ ရရ်းသ ်း

ရဖ ်မပထ ်းပေါ

VN Express International,

http://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-tolead-southeast-asia-in-growth-adb-4269618.html
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၂၀၂၁ ခိုနစ်တွင် မတှာင်ကိုရီားယှာားနိုငင
် ံ၏ စီားပွှာားမရားတိုားတက်မှုနှုနား် (၃.၆) ရှာခင
ို ်နှုန်ား မရှာက်ရမည်

ို

IMF ခနို့်မန်ား
အမပည်မပည်ဆင
ို ်ရ

ရငွရကက်းရန်ပရ
ှံို ငွအဖွွဲ့

စ်ပ်မ ်းနှင် ရမ ရ
် တ ယ
် ဉ်မ ်း၏ ရစ ်းကွက်

င
ို ်

(IMF) သည် အ ရှ၏ စတိုတစ
ထ ်းပွ ်းရရ်း အင်အ ်း

မ စွ တို်းတက် တင်ပေ့န
ို ိုင်မရ
ှု ကက င် ရတ င် ကိုရ်းယ ်း

အကက်းဆှံို်းနိုင်ငမှံ ဖစ်ရသ

ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနိုငင
် ှံ၏

နိုင်ငှံသည် စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည် နာလန်ထူ တို်းတက်

ိုနစ
ှ ် အတွက် စ်းပွ ်းရရ်း တို်းတက်မှု အလ ်း

မည် လမ််းရကက င််းရပေါ်သိုေ့ ရရ က်ရှရနပပမဖစ် ရကက င််း၊

၂၀၂၁

အလ ကို မူလ နေ့်မှန််း သည် (၃.၁) ရ
ရ

ိုင်နှုန််းသိုေ့ သသ စွ

င
ို ်နှုန််းမှ (၃.၆)

သရ
ိုေ့ တွင် နိုငင
် ှံ၏ မပည်တင
ွ ််းဝယ်လိုအ ်းနှင် အလိုပ်

မမငတ
် င်ရမပ င််းလ တို်းမမင်၍

အကိုငရ
် စ ်းကွကမ
် ှ ရနှ်းရကွ်းရနဆမဖစ်ပပ်း ဝန်ရဆ င်မှု

နေ့်မှန််း ပေါသည်၊ IMF သည် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝေါရလ
တွင် က င််းပ ရသ ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနင
ို ်ငှံနင
ှ ် နှစ်ပတ်
လည်တင
ို ်ပင်ရဆွ်းရနွ်းမှု၏
အစရင် စ
ှံ

ရလေ်နှင်

ကဏ္ဍသည်

ရိုက် တ်မေ
ှု ဏ်ကို

အကက်းအက ယ် ှံ ရမ င််းလည််း မဖစ်ပေါသည်။

ပတ်သက်၍

ထိုတ်မပန် သည်နှင်အည လိုအပ်သည်

ကူ်းစက်ရရ ဂေါ၏

စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်တို်းတက်ရစရန်အတွက်
ဘဏ္ဍ ရရ်းမူဝေါေ က ယ်မပနေ့န
် င
ို ်မှုနင
ှ ် ဘဏ္ဍ ရရ်း အရမ

အ က်အလက်မ ်းကို မပန်လည် မပင်ဆင်ထတ
ို ်မပန်

အရနမ ်းကို ထန််းသမ််းရန်၊ စ်းပွ ်းရရ်းကို ပိုမိုမမန်ဆန်

မ င််း မဖစ်ပေါသည်။ ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနင
ို ်ငှံသည် ၂၀၂၁

စွ ပှံိုမှန်မဖစ်ရစရန်၊ ဘဏ္ဍ ရရ်းတည်ပငမ်မှုကို က ကွယ်

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည် နာလန်ထတ
ူ ို်းတက်

ရန်နှင်စမ််းလန််းစိုမပည်ရရ်းနှင်

ရစရန် ထူရထ င်နင
ို ်မည်ဟို IMF က ရမ ်မှန််းထ ်းပပ်း

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုကို

COVID က ကွယရ
် ရ်းနှင် သက်ဆိုင်သည် ရဆ်းပစစည််း

မက် ရိုစ်းပွ ်းရရ်းမူဝေါေမ ်း

မ ်း၏

တက
ိုေ့ ို IMF က အကကှံမပြှု ရကက င််း၊ IMF အိုပ် ြှုပရ
် ရ်း

မပင်ပဝယ်လအ
ို ်း

ပိုမိုအ ်းရက င််းလ က်ရှ

ရကက င််း သရှရပေါသည်။

မမင်တင်ရန်

အ ်းလှံို်းပေါဝင်ရသ
အရထ က်အကူမပြှုသည်
ဆက်လက်လိုအပ်ရနမှု

ေေါရိုကတ
်
အမ ်းစိုက BOK ၏ ရငွရကက်းဆိုင်ရ မူဝေါေ

စ်းပွ ်းရရ်းပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရက
ွ ်မှုနှင်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

ရပ်တည် က်ကို က ယ်က ယ်မပနေ့်မပနေ့် သင်ရလ ်သည်

တို်းတက်ရရ်းအဖွွဲ့ (OECD) မှ ရတ င်ကိုရ်းယ ်း နင
ို ်ငှံ

ဟို ရှုွဲ့မမင်ကကရကက င််း၊ သရ
ိုေ့ တွင် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း

၏ ၂၀၂၁

အမ်ရထ င်စိုမ ်း အရကကွ်းမ ်းမပ ်းလ မှုနှင် ပတ်သက်

၃.၃ ရ

ိုနစ
ှ ်အတွက် စ်းပွ ်းရရ်းတို်းတက်မှုနှုန်း် ကို

င
ို ်နှုန််းဟို

န်မ
ေ့ ှန််းထ ်းပပ်း၊ ရတ င်ကိုရ်းယ ်း

ဗဟိုဘဏ် (BOK) မှ ၃ ရ

င
ို ်နှုန််းဟို

န်မ
ေ့ ှန််းထ ်း

၍ IMF အရနမဖင် စို်းရမ်ပူပန်မှုမ ်းရှရကက င််းကို ထိုတ်
ရဖ ရ
် မပ ကက ်း ပပ်း ရကကွ်းပမမ ်းလ င်မမန်စွ

ကက်းထွ ်း

သမဖင် IMF ၏ န်မ
ေ့ ှန််း က်သည် OECD နှင် BOK တ၏
ိုေ့

လ ပေါက

အရနမဖင်

တို်းတက် န်မ
ေ့ ှန််း က်မ ်းထက် သ လွန်လ က် ရှပေါ

Prudential မူဝေါေမ ်းအ ်း ထပ်မှံတင််းက ပ်ရန် လို

သည်။ COVID-19 ကူ်းစက်ရရ ဂေါ၏ စ်းပွ ်းရရ်းကို

အပ်ရကက င််း အကကှံမပြှုရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ရိုက် တ်မှုရကက င် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း စ်းပွ ်းရရ်းသည်
ယမန်နှစက
်
(-၁) ရ

င
ို ်နှုန််းသိုေ့ က ဆင််း ပပ်း၊ ယင််း

သက်ဆိုင်ရ အ ဏ ပိုင်မ ်း

စ်းပွ ်းရရ်းအက ပ်အတည််းမ ်း က လကက ရှည်
ရနမ င််းရကက င် BOK သည် ၎င််း၏ အဓက အတို်းနှုန််း

သည် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း နင
ို ်ငှံအတွက် ၁၉၉၇-၉၈

ကိုစှံ န်တင် ရလ

ဘဏ္ဍ ရရ်းအကကပ်အတည််း

ပင် ဆက်လက်ထ ်းရှရကက င််း၊ နှစ်စဉ် ရငွရဖ င််းပွမှု

က ဆင််း မှုမဖစ်ရကက င််း၊

ရနာက်ပင
ို ််း
သရ
ိုေ့ တွင်

အနမ်ဆှံို်း
အမ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်းနိုင်ငှံမ ်း၏ စ်းပွ ်းရရ်းက ဆင််းမှု ရ

ထ ်းသည် (၀.၅) ရ

ိုင်နှုန််းတွင်

်းရသ

ကို ၂ ရ

ိုင်နှုန််း

ရကက င််း၊ ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ရငွရကက်း ရဖ င််းပွမှုနှုန်း် ကို

၁.၃ ရ

နေ့်ရှမည်ဟို BOK

မ ်းရလ က် မဆို်းရွ ်း ရကက င််း၊ ယ ို ၂၀၂၁ န
ို ှစ်တင
ွ ်

င
ို ်နှုန််းအထ ထန််းသမ််းရန် ရည်ရွယ်ထ ်း
င
ို ်နှုန််း

က

နေ့်မှန််းထ ်း
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ရကက င််းနှင် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း၏ စ ်းသှံို်းသူရ ်းနှုန််း

မဖစ်ကကပေါသည်။

မ ်း (Consumer Prices) သည် ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် ၁.၂

ရရ ဂေါကို ထန််း ြှုပ်နင
ို ်မှုနင
ှ ် မပင်ပဝယ်လိုအ ်း ဆက်

ရ

လက်မမင် တက်ရစရရ်းတသ
ိုေ့ ည် စ်းပွ ်းရရ်း မပန်လည်

ိုင်နှုန််းသိုေ့ မမငတ
် က်နင
ို ်သည်ဟို IMF က

နေ့်မှန််း

ထ ်းရကက င််း သရှရပေါသည်။
မမင်မ ်းရနဆမဖစ်သည်နင
ှ ်

အည ကူ်းစက်မှုနှုန်း် အသစ်မ ်းနှင် မပည်တွင််း၌သ မက
မပည်ပတွင် က ကွယ်ရဆ်းထ်းို ရနှ်းရကွ်းမှုသည် စ်းပွ ်း
ရရ်းအတွက်

Coronavirus

ကူ်းစက်

နာလန်ထူ တို်းတက်ရစရရ်းအတွက် အဓက ပင်မ

ကူ်းစက်ရရ ဂေါ မဖစ်ပွ ်းမှုရပေါ်မူတည်၍ စ်းပွ ်း
ရရ်းမရရရ မှုမ ်းသည်

သမိုေ့ ဖစ်၍

အဓကက သည်

ရေေါကတ
် ိုင်မ ်းပင် မဖစ်ပေါသည်။
Source: Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea Custom
Services, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, The Korea
Times, The Korea Herald, Yonhap News

ရဘ်းအနတရ ယ်မ ်း

Photo : http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210406001129
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မတှာင်ကိုရီားယှာား ခပည်တွင်ား မလမ ကှာင်ားခရီားစဉ်တိုားတက်လှာမှုနင့်် အစိုားရမ မလမ ကှာင်ားကဏ္ဍအှာား
ပံ့်ပိုားမပားမည့််အမခခအမန
ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနိုငင
် ှံတင
ွ ် နင
ို ်ငတ
ှံ က

ရလ

အက ပ်အတည််း က လအတွင််း ဆက်လက် ရှင်သန်

ရကက င််းလင
ို ််း ရ်းစဉ်မ ်း မပန်လည်တို်းတက်လ မ င််း

နိုင်ရစရန်

မရှရသ်းရသ ်လည််း မပည်တင
ွ ််းရလရကက င််း

ကွင််း အသှံို်းမပြှု ကို ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ ဇွန်လ အထ အစို်းရက

ဝယ်လိုအ ်းသည်

၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊

ရဖရဖ ်ဝေါရလက

COVID-19

ကူ်းစက်မပန်ေ့နှမ
ှံေ့ ှု

အထ ်းသိုေ့

မပန်လည်ရရ က်ရှ ရကက င််း၊

အရမ

အ
ှံ ရဆ က်အဦနှင်

က ၂၀၂၁

ရ်းစဉ်

က လမတိုင်မ

အရန
ရမမယ ၊

ပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်ရနေ့တွင် ထိုတရ
် ဖ ်

ရမပ ကက ်း ပေါသည်။
၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊

မပည်တင
ွ ််းရလရကက င််းလိုင််းမ ်းမှ
မ ်းကို အသှံို်းမပြှု သည်

ဆက်လက်ရလ

မပည်တွင််း ရ်းစဉ်

ရ်းသည် အရရအတွက်မှ

ရလယ ဉ်

ရပ်းသွ ်းမည် မဖစ်ရကက င််း အ ွန်ကို

ကိုရ်းယ ်းဝမ် (၄၅.၇) ဘလယှံ (အရမရကန်ရေေါ်လ
၄၀.၆ သန််း) ရလ

ရပ်းသွ ်းမည်မဖစ်ရကက င််း သရှ

ရပေါသည်။ ထမိုေ့ ပင် ရလရကက င််း

ရ်းသွ ်းဝယ်လအ
ို ်း

အရမ အရနကို ထည်သွင််းစဉ််းစ ်းမ င််းအ ်းမဖင် အ ွန်
ရလ

ရဖရဖ ်ဝေါရလအတွင််းတွင်

ရလရကက င််းလိုင််းမ ်းအတွက်

မ င််းက လအ ်း ထပ်မှံတို်းမမင်ရန် သင်/ မသင်

ကို ဆက်လက် စဉ််းစ ်းရပ်းသွ ်းမည်မဖစ်ရကက င််း၊ ရမမ
ယ အရမ

ှံ အရဆ က်အဦနှင် ပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းဝန်ကက်း

ဌ နမှ ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ် မတ်လ ၃ ရက်ရနေ့၌ ထိုတရ
် ဖ ်

၂.၃၁ သန််း နေ့်ရှ သည်အတွက် COVID-19 မမဖစ်မက လ

ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

၂၀၁၉

ရ်းသွ ်း

မပန်လည်နာလန်ထူနင
ို ်ရရ်းကို အရထ က်အကူမပြှုရန်

အရရအတွက် ၂.၄၉ သန််း န်းပေါ်းပင်မဖစ်ရကက င််း၊ ၂၀၂၀

ရတ င်ကိုရ်းယ ်းအစို်းရသည် COVID-19 ကူ်းစက်မှုကို

မပညန
် ှစ် ဇန်နဝေါရလ ရနှာင််းပင
ို ််းတွင် ရတ င်ကိုရ်းယ ်း

တ ်းဆ်းနိုင် ရသ အမ

နိုင်ငှံ၏ ပထမဆှံို်း COVID-19 လူနာ ကို ရတွွဲ့ရှ မ င််း

ပူရဖ င််း (သမ
ိုေ့ ဟိုတ်) စစ်ရဆ်းမှု ကင််းလွတ်သည် ရ်း

မဖစ်ရ

သွ ်းစကကြံ

ိုနစ
ှ ်၊ ရဖရဖ ်ဝေါရလ၏ မပည်တင
ွ ််း

ယ င် ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ရဖရဖ ်ဝေါရလတွင်

ထမိုေ့ ပင်

(Travel

ရလရကက င််းလိုပ်ငန််း

်းနင
ို ်ငှံမ ်းနှင်အတူ
Bubbles)

ရ်းသွ ်း

အစအစဉ်မ ်းကို

ရှ သည် မပည်တင
ွ ််း ရ်းသွ ်း အရရအတွက်သည် ၁.၅၃

အရက င် အထည်ရဖ ်ရန် တွန််းအ ်းရပ်းသွ ်းမည်မဖစ်

သန််းနှင် နှုင််းယှဉ်လ င် ယ န
ို ှစ်တင
ွ ် ၃၅ ရ

ရကက င််း သရှရပေါသည်။

ိုင် နှုန််း

Source: Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea Custom

တို်းတက်လ မ င််း မဖစ်ပေါသည်။
ရတ င် ကိုရ်းယ ်းနိုင် ငှံ သည်

COVID-19

ကူ်းစက်ရရ ဂေါ၏ ရိုက် တ်မရ
ှု ကက င် ဆှံို်းရှံှု်းမှု အမပင််း
အထန် ထ ိုက် ှံစ ်းရရသ ရလရကက င််းလိုင််းမ ်းအ ်း

Services, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, The Korea
Times, The Korea Herald, Yonhap News
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မဒသတွင်ားဘက်စစ
ံို ီားပွှာားမရား ပူားမပါင်ားမ

ှာင်ရက
ွ ်မှု သမဘှာတူစှာခ ျုပ် (RCEP ) အှာား

၂၀၂၂ ခိုနစ်မစ၍ အှာဏှာသက်ဝင်လှာမစရန် အြွဲွံ့ဝင်နိုငင
် ံမ ှာား
တရိုတ်နင
ို ်ငှံအရနမဖင်
စ

ြှု ပ်အ ်း

RCEP

သရဘ တူ

ရဆ လ င် စွ

အရက င်အထည်ရဖ ်

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရန်အတွက်

တိုကတ
် ွန််းလ က်ရပပ
ှ ်း၊

အဖွွဲ့ဝင်နင
ို ်ငှံမ ်းသည်လည််း RCEP ကို ၂၀၂၂

ိုနစ
ှ ်၊

နဒရ

တန်မပန်ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရန်အတွက် တရိုတ်နင
ို ်ငှံသည်
RCEP အ ်း ၂၀၂၁
ပပ်း၊ ၂၀၁၇
အဟိုန်

ိုနစ
ှ ်မှ စတင် ရထ က် မ
ှံ ှုမပြှုလိုပ်

ိုနစ
ှ တ
် ွင် RCEP ၏ တို်းတက်မှုအရှန်

ရက င််းမွန်လ မ င််းနှင်

၎င််း၏ပပြှုင်ဘက်

ဇန်နဝေါရလ ၁ ရက်ရနေ့မှ စတင်အ ဏ သက်ဝင်လ

အရမရကန်နိုငင
် ှံတင
ွ ်

ရစရန် ရည်ရယ
ွ ် ရဆ င်ရက
ွ ်ရနကကရကက င််း၊ RCEP

ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှု သရဘ တူစ

အ ်း အလ င်အမမန် အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရက
ွ ်

နိုတ်ထက
ွ ် ရသ

နိုင်ရရ်းအတွက်တရိုတ်အစို်းရ၏ အမပည်အဝ ရထ က် ှံ

အမမန်

အ ်းရပ်းမှုနင
ှ ် စ

အတွက် တရိုတ်နင
ို င
် ှံအရပေါ် တွန််းအ ်းမ ်း မဖစ်ရစ

ြှုပ်၏ အရရ်းကက်းမှုကို မပသနင
ို ်ရန်

ပစဖတ်မဖတ်ရက ်စ်းပွ ်းရရ်း

အရမ အရနတမ
ိုေ့ ှ

အရက င်အထည်ရဖ ်

ြှုပ် (TPP) မှ
RCEP အလ င်

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ရ
် ရ်း

တရိုတ်နင
ို ်ငှံသည် RCEP အ ်း အတည်မပြှု လက်မတ
ှ ်

ရကက င််း၊ ထက
ို သိုေ့ RCEP သရဘ တူစ

ရရ်းထို်းမှုတွင် ဦ်းရဆ င်ထ ်းသည် နိုင်ငှံမဖစ်ပေါရကက င််း

သက်ဝင်လ ရစရန်မှ

တရိုတ်နင
ို ်ငှံ၊

နိုင်ငှံနင
ှ ် အ ဆယှံနိုငင
် ှံမ ်းမဟိုတရ
် သ က န်အဖွွဲ့ဝင်

ကူသန််းရရ င််းဝယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

ေိုတယဝန်ကက်း Wang Shouwen က ၂၀၂၁

ိုနစ
ှ ်၊

မတ်လ ၂၅ ရက်ရနေ့တင
ွ ် ရမပ ကက ်း ပေါသည်။
လမ််းမို်းမှုကက်းထွ ်းလ သည်

အ ဆယှံ အဖွွဲ့ဝင်နိုငင
် ှံ (၆)

နိုင်ငှံ (၃) နိုင်ငှံ တမ
ိုေ့ ှ အတည်မပြှု လက်မှတရ
် ရ်းထို်းရန်
လိုအပ်မည်မဖစ်ပေါသည်။

အ ရှနှင် ပစဖတ်ရေသတွင် အရမရကန်နိုငင
် ှံ
၏

ြှုပ် အ ဏ

Source: The Business Times

အရမ အရနအရပေါ်

မတှာင်ကိုရီားယှာားနိုငင
် ံမ ၂၀၂၁ ခိုနစ်တွင် Free Trade Agreement- FTA အမထှာက်အကူခပျုစင်တှာမ ှာား
ြွင့််လစ်သွှာားရန် စီစဉ်
Coronavirus
ရတ င်ကိုရ်းယ ်း

၏

စန်ရ ေါ်မှုမ ်းအကက ်း

ပက
ိုေ့ ိုနတ
် င်ပေ့သ
ို ူမ ်းမှ

လွတ်လပ်

စတ်ကကြှုက်

ညနင
ှု ််းရဆွ်းရနွ်းမ င််း

မပြှုလိုပ်ရန်အတွက်

ကိုရယ ်းဝမ်

အစအစဉ်မ ်းကို
၁၁.၉

ဘလယှံ

ရသ ကိုန်သယ
ွ ်ရရ်းသရဘ တူည က် (Free Trade

(အရမရကန်ရေေါ်လ

Agreement - FTA) မ ်းကို ထရရ က် စွ အသှံို်းမပြှု၍

လ က်ရှရကက င််း ကိုရ်းယ ်းသမမတနိုငင
် ှံ၊ ကိုန်သယ
ွ ်ရရ်း

ပက
ိုေ့ ိုန်မ ်း ပိုမိုတို်း ွဲ့တင်ပေ့န
ို င
ို က
်
အက ြှု်းအမမတ်ပိုမိုရ

စက်မှုနှင် စွမ််းအင်ဝန်ကက်းဌ နက ၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ

ရှရစရရ်း ရည်ရွယ်၍ FTA အရထ က်အကူမပြှုစင်တ

၁၆ ရက်ရနေ့တွင် ထိုတ်ရဖ ်ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

အသစ်မ ်းကို

ဖွင်လှစရ
် ပ်းသွ ်းမည်

၁၀.၄ သန််း) သှံို်းစွရန် စစဉ်

မဖစ်ရကက င််း၊

အဆိုပေါ အစအစဉ်အရ ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနိုငင
် ှံသည်

Source: Ministry of Trade, Industry and Energy, Korea Custom Services,

၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တွင် အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှရေသ အတွင််း FTA

Herald, Yonhap News

အရထ က်အကူမပြှု

စင်တ မ ်း

ဖွင်လှစ်ရန်နင
ှ ်

Ministry of Land, Infrastructure and Transport, The Korea Times, The Korea
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခိုနစ်တွင် သ ကှာားဝယ်လိုအှာားနင့်် မရှာင်ားလအ
ို ှာားမညီမျှမှုမ ကှာင့်် သ ကှာားလိုအပ်ခ က်
မက်ထရစ်တန်ခ န် ၂.၈ သန်ားခနို့်ခြစ်မပေါ်နင
ို ်
ကမဘ နိုင်ငှံမ ်းအရနမဖင်

ကိုဗစ်

၁၉

ကပ်

သည် မက်ထရစ်တန် န် ၂.၈ သန််း နေ့် မဖစ်ရပေါ်

ရရ ဂေါမှ မပန်လည်နာလန်ထလ
ူ
နိုင်သည် အရမ အရန

နိုင်ရကက င််း၊ ဤ နေ့်မှန််း က်မှ

ရကက င်

ဥရရ ပနိုငင
် ှံမ ်းက သကက ်းထိုတ်လိုပ်မှု ရလ

ရမ

သကက ်းရ ်းနှုန််းမှ လည််းမမငတ
် က်လ ပပ်း၊

က်ရသွွဲ့ရသ ရ သဥတိုအရမ အရနနှင် ထိုတ်လိုပ်

မှုနည််းပေါ်းမ င််းတိုေ့မှ

ရနာက်ပိုင််းတွင် မပန်လည်မပင်ဆင်

ပပ်း

နေ့်မှန််း မ င််း မဖစ်

ရရ င််းလိုအ ်း

ပပ်း၊ ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်၊ ေဇင်ဘ တွင် ၎င််း၏ ကကြှုတင်

မဖစ်ရပေါ်လ က်ရရကက
ှ
င််း၊

နေ့်မှန််း က်မဖစ်သည် မက်ထရစ် တန် န် ၀.၃ သန််း

ရရနှံရ ်းနှုန််း မမင်တက်မှုရကက င် အစ ်းထို်းကိုနစ
် ည်

ထက် ပမ ဏတို်းမမင်လိုကမ် င််း မဖစ်ရကက င််း၊ ၂၀၁၉-

အမဖစ် ကကှံမှ ထိုတ်လိုပ်ရသ

၂၀၂၀ ိုနှစတ
် ွင် ကမဘ သကက ်း ပိုလ ှံမှုသည် မက်ထရစ်

အရပေါ်

ကမဘ သကက ်း

အနဒယ၊ ထင
ို ််းနှင်

အကကပ်အတည််း

အသရနာဝယ်လအ
ို ်း

မမင်တက် မ င််းလည််း သကက ်းရ ်းနှုန််းကို မမငတ
် က်

တန် န် ၄၄၅,၀၀၀

ရစ ရကက င််း၊ နယူ်းရယ က်တွင် ၂၂-၂-၂၀၂၁ ရက်

သည်။

ရနေ့၌ မဖစ်ရပေါ် သည် ကမဘ သကက ်း ကိုနက် ကမ််း (No. 11

နေ့် မဖစ်ရပေါ် ရကက င််း သရှရပေါ

ဝယ်လိုအ ်းအရမ အရနမှ

ကမဘ နိုငင
် ှံမ ်း

Futures) ကကြှုရရ င််း/ ဝယ် အစိုရှယယ
်
ရ ်းနှုန််း သည်

သည် New Normal ပှံိုစအ
ှံ သစ်မဖင် ရနထိုင် သွ ်း

(၄) နှစ် အတွင််း အမမင်ဆို်းှံ သိုေ့ ရရ က်ရှ မ င််း မဖစ်ပပ်း၊

လ လှုပ်ရှ ်းရမှုမ ်းနှင်

ရ ်းနှုန််းပိုမိုမမငတ
် က်လ မည် အရပ်လကခဏ မ ်းကို

သကက ်းစ ်းသှံို်းမှု မမငတ
် က်လ မည်ဟို

လည််း မမင်ရတွွဲ့ရနရသည်ဟို ရ ်းကွက် ကျွမ်း် က င်သူ

ကကရသ ်လည််း၊ တင်ပေ့ရ
ို န် ကိုန်ရသတတ မ ်းကို လိုအပ်

မ ်းက သှံို်းသပ်ကကပေါသည်။

သလို မရရှနိုင်မ င််းနှင် နိုငင
် အ
ှံ
ြှုွဲ့တွင် ကိုဗစ် ၁၉ ထန််း

သကက ်းစ ်းသှံို်းမှုသည် ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရရ ဂေါ

ရနသ ်းက လ ်းပပ်း

လ ရမ င််းစသည် လတ်တရလ

အမမန်ဆှံို်း မပန်လည်ရရ က်ရလ
ှ
သည်ကို မမင်ရတွွဲ့ရ

လ ရသ

ရသ ်လည််း၊ ထိုင််းနိုငင
် တ
ှံ ွင် ကကှံစက
ို ်ပ ြှု်းမှု ရလ နည််း

တွင် မရသ

ရနှ်းရကွ်းရနမ င််းတိုေ့မှ သကက ်းရ ်းကွကအ
် ရပေါ် ရိုက်
တ်လ ရနရကက င််း၊ လက်ရအ
ှ ရနအထ ်းမှ

ကမဘ

နေ့်မှန််းထ ်း

ြှုပ်ရရ်း အစအစဉ်မ ်းကို မပန်လည် မှတ် ရဆ င်ရက
ွ ်

မမဖစ်ပွ ်းမက လမ ်းတွင် စ ်းသှံို်း သည် ပမ ဏသိုေ့

မ င််းနှင် ဘရ ဇ်းနင
ို ်ငှံမှ သကက ်းတင်ပေ့မ
ို ှုအရမ အရန

မဖစ်၍

မဖစ်ရပေါ်ရမပ င််းလ

အရမ အရနမ ်းသည် သကက ်းရ ်းကွက်
မှုမ ်းလည််း ရှရနရသ်းသည်ဟို ရ ်း

ကွက် ရစ င်ကကည်သူ အ ြှုွဲ့က သှံို်းသပ်ကကပေါသည်။
မရလ်းရှ ်းအရမ စိုက် MSM Malaysia Holdings
သကက ်း သနေ့်စင်ရရ်းလိုပ်ငန််း ရဆ င်ရွကရ
် သ ကိုမပဏ

သကက ်းကိုန်လက်က န် က ဆင််းရနပပ်း၊ သကက ်း တင်ပေ့ို

သည် သကက ်းရ ်းနှုန််းတမဖည််းမဖည််း မမင်တက်လ ရန

တင်သင
ွ ််းမှု ဆက်လက်မပြှုလပ
ို ်နင
ို ်ရစရန် အတွက် ရ ်း

သည်

နှုန််းအမမင်မဖင် ရပ်းရ ရမည် အရမ အရနရှရကက င််း၊

စင်က ပူနင
ှ ်

စိုကပ
် ြှု်းရရ်းနှင်

လိုပ်ငန််း ွမ ်းကို

စ ်းရသ က်ကိုန်

လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း

အရမ အရနရကက င်

တရိုတ်၊

ဗယက်နမ်၊

ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနင
ို ်ငှံမ ်းရှ

၎င််း၏

လိုပ်ငန််းတို်း ွဲ့ရဆ င်ရွကန
် ိုင်ရန်

ရငွရကက်းဝန်ရဆ င်မရ
ှု ပ်းသည် ကိုမပဏမဖစ်သည် နယ်

စစဉ်လ က်ရှပပ်း၊ အင်ေိုန်းရှ ်းနှင် ဘဂြလ ်းရေရှ်နင
ို ်ငှံ

သ လန်အရမ စိုက် Rabobank ၏

မ ်းသိုေ့

နေ့်မှန််း က်အရ

လိုပ်ငန််းသစ်မ ်း

တို်း ွဲ့ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံနိုင်ရန်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ိုနစ
ှ ်တွင် သကက ်းဝယ်လိုအ ်းနှင် ရရ င််း

ရစ င်ကကည်ရလလ လ က်ရရကက
ှ
င််း သရှရပေါသည်။

လိုအ ်း မညမ မှုရကက င် ကမဘ သကက ်း လိုအပ် က်

Source: The Business Times
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ကမ္ှာ့်မကှာ်ြီမစ့်ကန
ို ်လက်က န် မလ ှာ့်နည်ားလ က်ရ
သရဘြ မဖင်
ရသတတ မ ်း

ကိုန်ပစစည််းတင်ပေ့ရ
ို ၌

မပတ်လပ်မှု

ကိုန်

အရနမှ

ရက ်ဖရစရလှ ်သည် လိုပ်ငန််းမ ်း အရန

မဖစ်ရပေါ်ရနသည်အတွက်

မဖင် ရ ်းနှုန််းတို်းမမင်မမ
ှု ်း မမပြှုလိုပ်ရသ်းဘ ကိုန်လက်

ကမဘ စ ်းနပ်ရကခ ကိုန်သယ
ွ မ
် ှုတွင် ကရမ က်ကမ မဖစ်

က န်မ ်းကို ထိုတ်ယူသှံို်းစွလ က်ရှရကက င််း၊ သရ
ိုေ့ တွင်

ရပေါ်လ က်ရှပပ်း၊

ရက ်ဖရစ

ကိုန်လက်က န်ရလ နည််း လ သည်နှငအ
် မ ဘရ ဇ်း

တင်ပေ့ို ရရ င််း မှု က ဆင််းလ က လက်က ်းရ ်းနှုန််း

နိုင်ငှံမလ
ှ ည််း တင်သင
ွ ််းနင
ို ်မှု က ဆင််းမည်ဆိုပေါက ရ ်း

မ ်း မမင်တက် လ က်ရရကက
ှ
င််း၊ အရမရကန်နိုငင
် ှံ၏

နှုန််းအရပေါ် သက်ရရ က်လ မည်ဟို သှံို်းသပ် ထ ်းပေါ

ရက ်ဖရစ ကိုန်လက်က န်အရမ အရနမှ လည််း ၆ နှစ်

သည်။

အရမရကန်နိုင်ငတ
ှံ ွင်

အတွင််း အနည််းဆှံို်းအဆငသ
် ိုေ့ ရရ က်ရရနရကက
ှ
င််း၊
ကမဘ ရက ်ဖရစဝယ်လိုအ ်း

မပန်လည်မမငတ
် က်လ

ရက ်ဖရစတင်ပေ့ရ
ို န်

ကိုန်ရသတတ မ ်းကို

ရစ င်ဆိုင််းရနရသညအ
် တွက်

ကိုန်တင်ပမ
ိုေ့ ှု

ရသ ်လည််း ဘရ ဇ်းနိုငင
် ှံတင
ွ ် မို်းရ ေါင်မှုမဖစ်ပွ ်း ပပ်း

တွင်

ရနာက်ပင
ို ််း ရက ်ဖအထွက်နန
ှု ််း အလွန်အမင််း က ဆင််း

အကက်းဆှံို်းရက ်ဖသိုရလှ င်ရလ
ှံို ိုပ်ငန််း

သည်အတွက် လ မည်လမ ်းအတွင််း ကမဘ ရက ်ဖ

တှံဆ
ိုေ့ ိုင််းလ က်ရသည်
ှ
ဟို

ရမပ ကက ်း ပပ်း၊

ဘရ ဇ်းနင
ို ်ငှံ၏

ဘရ ဇ်းနင
ို င
် ှံ၏

Dinamo က
Minas

Gerais

ရစ ကိုန်လက်က န်အရမ အရနမှ ဝယ်လိုအ ်းအရပေါ်

မပည်နယ်ရှ

မဖညဆ
် ည််း ရရ င််း ရပ်းနိုငမ
် ည် အရမ အရန မရှ

၎င််း၏လိုပ်ငန််း တစ်
ွ
မ
ို ှ

ရကက င််း The Strait Time သတင််းစ

လှံို်းရရှရန် ရစ င်ဆင
ို ််းရနရဆမဖစ်ပပ်း၊ ဆပ်ကမ််းမ ်း

၌ ရဖ ်မပ

ထ ်းသည်။
မှုစရတ် နှစ်ဆရက ် မမင်တက်လ ရသ အရမ အရန
ကိုနရ
် သတတ ပရ
ိုေ့ ဆ င်မအ
ှု ရပေါ်

ရစရသ

စိုကပ
် ြှု်းသည်ရေသတွင်

ကိုန်ရသတတ အ ွှံလတ
ွ ် ၁၈

တွင် မဖစ်ရပေါ်ရနရသ အ က်အ မ ်းရကက င် ရနာက်

လက်တင်အမရကနင
ို ်ငှံမ ်းမှ သရဘြ တင်ပိုေ့
မှ

ရက ်ဖအဓက

အပိုင််း

ထပ် ၁၅ ရက် နေ့် ရစ င်ဆင
ို ််းရဖွယ်ရရကက
ှ
င််း ရမပ
ကက ်းပေါသည်။

တွန်ဆ
ေ့ တ
ို ်သွ ်း

ရ သဥတို ဆို်းရွ ်းမှုရကက င် ဘရ ဇ်း အ ရရဘ

အရကက င််းမပ က် တစ် မို ဖစ်လ သည်ဟို

က ရက ်ဖ အထွက်နန
ှု ််းအရပေါ် ထ ိုက်မှုမဖစ်ရပေါ် ပပ်း၊

အရမရကန်၊ ဖရလ ်ရေေါမပည်နယ်ရှ ရက ်ဖရစ တင်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ိုနစ
ှ ်တွင် ကမဘ ရက ်ဖရစလအ
ို ပ် က်မှ

သွင််း သည် “Wolthers Douque” ကိုမပဏ၏ ဥကကဋ္ဌ

အတ်ရပေါင််း ၁၀.၇ သန််းအထ ရရ က်ရှနိုငရ
် ကက င််း၊

ChristianWolthersကရမပ ကက ်း သည်။ နိုင်ငှံတက တွင်

နယူ်းရယ က်စရတ

ကိုဗစ်-၁၉

ရက ်ဖ၏ Futures ရ ်းနှုန်း် သည် ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်၊

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်းကို

ရမဖရလ ၍

အ
် တ် န််းတွင်

စ်းပွ ်းရရ်း လိုပ်ရဆ င် က်မ ်းအ ်း မပန်လည် ွင်မပြှု

ရအ က်တိုဘ လကိုန်ပင
ို ််းမှစ၍

၂၄

လ ကကသမဖင် ရက ်ဖရ ်းကွကတ
် င
ွ ်လည််း ရ ်းနှုန််း

မမင်တက်လ ရကက င််း သရှရပေါသည်။

အတက်ဘက်သိုေ့ ဦ်းတည်လ ရကက င််း၊ လက်ရှအရမ

Source: The Strait Times

အ ရရဘက
ရ

ိုင်နှုန််း နေ့်
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စင်ကှာပူနင
ို ်ငံရွံ့ဲ သစ်သီားဝလံနင့််

င်ားသီား

င်ားရွက်မ ှာား ခြနို့်ခြြူားမရှာင်ားခ ရှာ “ Pasir Panjang Wholesale Centre”

Pasir Panjang Wholesale Centre သည်
စင်က ပူအစို်းရမှ မတည်ရင််းနှ်း တည်ရဆ က် ရသ

ရဆ င်ရွကပ် ပ်း အ ြှုွဲ့မှ ယ ယရနထိုင် ွင် လိုင်စင်
မ ်းမဖင် Centre တွင် ရနထင
ို က် ကသည်။

အစို်းရပိုင် Centre တစ် မို ဖစ်ပပ်း၊ လက်ရှတွင် စင်က ပူ
သိုေ့ တင်သင
ွ ််းလ ရသ သစ်သ်းဝလှံနှင် ဟင််းသ်းဟင််း
ရွက်မ ်း၏ ၄၀ ရ

ိုင်နှုန််း နေ့်မှ ဤ Centre မှတစ်

သစ်သ်းဝလှံနှင်

ဟင််းသ်းဟင််းရက
ွ ်မ ်း

သို

ရလှ င်သည် အရအ်း န််းအရဆ က်အဦတွင် အရအ်း
န််း ၁

န််းငှ ်းရမ််း နှုန်း် ထ ်းမှ ၁ လလ င် စင်က ပူ

ဆင် မပည်တွင််း လက်လရ ်းကွကသ
် ိုေ့ ဆက်လက်

ရေေါ်လ ၁၀,၀၀၀ အနည််းဆှံို်းရပ်းရ ရပပ်း လက်ရှတွင်

မဖနေ့်မဖြူ်းရရ င််း မ င််းမဖစ်ရကက င််းနှငက
် န် ၆၀ ရ

င
ို ်နှုန်း်

ကကက်သွန်နအ ်းအနဒယ၊တရိုတ်၊ရဟ ်လန်၊ ဩစရကတ်း

မှ Centre မပင်ပရှ ပိုဂဂလကလိုပ်ငန််းပိုင်၊ ကယ
ို ်ပိုင်သို

လ နှင် ပေါကစစတန်နင
ို ်ငှံမ ်းမှ အမ ်းဆှံို်း တင်သင
ွ ််း

ရလှ င်ရှံိုမ ်းမှတစ်ဆင်မဖနေ့်မဖြူ်းရရ င််း လ က်ရှသည်။

လ က် ရှသည်။

Pasir Panjang Wholesale Centre သည်
စင်က ပူနင
ို ်ငှံ၏

ရတ င်ဘက်

စင်က ပူ

စ ်းရသ က်ကန
ို ်

ရအဂ င်စ

ကမ််းရို်းတန််းတွင်

(Singapore Food Agency-SFA) သည် စ ်းရသ က်

Pasir Panjang ဆပ်ကမ််း

ကိုန်စည််းမ ဉ််းမ ်း (Food Regulations ) သမ
ိုေ့ ဟိုတ်

terminal ၏ ရမမ က်ဘက် ကပ်လ က်တင
ွ ်တည်ရပပ
ှ ်း

Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission မှ

စင်က ပူ န်ဂရလဆပ်မှ ကလိုမတ ၃၀

သတ်မှတ်ထ ်းရသ ပို်းသတ်ရဆ်းနှင်အဆပ်အရတ က်

တည်ရဆ က်ထ ်းရသ

နေ့် အကွ

အရဝ်းတွင် တည်ရှပပ်း အက ယ်အဝန််းမှ ၁၅.၂ ဟတ်

မဖစ်ရစရသ

တ

သတ်မှတ် က်မ ်းနှင်အည

နေ့် ရှသည်။
အဆိုပေါ Centre ကို စင်က ပူနိုင်ငှံ Ministry of

ဓ တိုရဆ်းအကကွင််း အက န်မ ်း ပေါဝင်မှု

လ က်ရှပပ်း စ ်းသှံို်းရန်

ကကပ်မတ်

ရဆ င်ရက
ွ ်

ရဘ်းကင််းလှံိုခ ြှုှံ မရ
ှု ရစရရ်း
ှ

Sustainability and the Environment လက်ရအ က် ရှ

ကကပ်မတ်စစ်ရဆ်းမ င််းမှအပ တင်သင
ွ ််းမှုနှင် စပ်လ ဉ််း

အစို်းရဌ နတစ် မို ဖစ်သည်

၍ တင််းကကပ်ရသ

စင်က ပူ

စ ်းရသ က်

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ်း

မှတ်

ကိုန်ရအဂ င်စ (Singapore Food Agency-SFA) မှ

ထ ်းမ င််းမရှပေါ။ အဆိုပေါရ ်းကွကသ
် ည် ဝယ်လိုအ ်း

စမှံ နေ့် ပပ
ွ ်း ယင််း SFA သည် CBM Pte Ltd ကိုမပဏ

ရှရသ

အ ်းCentreစမှံ နေ့် ရရ်းက
ွ
ိုယစ
် ်းလှယ်အမဖစ်လိုပင
် န််း

သည်ကိုန်း် ရကက င််း၊ ရရရကက င််းနှင် ရလရကက င််းတမ
ိုေ့ ှ

ရဆ င်ရွက် င
ွ ်မပြှုထ ်းပေါသည်။ အဆိုပေါCentreအတွင််း

တစ်ဆင် စင်က ပူသတ
ိုေ့ င်သင
ွ ််းလ ရသ သစ်သ်းဝလှံ

ရှ အရဆ က်အဦမ ်းကို Block ၂၆ ို မဖင် ရအ က်ပေါ

နှင် ဟင််းသ်းဟင််းရွက်မ ်းအ ်း စင်တ

အတိုင််း ပိုင််းမ

အမ

်းသတ်မှတ်ထ ်းပေါသည်။

အဆိုပေါ Centre ရှ သစ်သ်းဝလှံ၊ ဟင််းသ်း
ဟင််းရွက်နှင်ကန
ို ရ
် မ
ထ ်းရသ

ရ ်းကွကတ
် စ် ို မဖစ်ပပ်း importer အမ ်းစို

်းရနရ မ ်းရှ

ပိုဂဂလကလိုပ်ငန််းပိုင်/

သမ
ိုေ့ ဟိုတ်
ကယ
ို ်ပိုင်

အရအ်း န််း သရ
ို လှ င်ရှံိုမ ်းသိုေ့ ပရ
ိုေ့ ဆ င် ကကပေါသည်။

က်ပစစည််းရရ င််း ရန် သတ်မှတ်

ထိုမှတစ်ဆငအ
် ပူ န်ထန််းညရန် လိုအပ်ရသ သစ်သ်း

Block မ ်းတွင် ကိုမပဏမ ်း၏ အရရ င််း

ဝလှံနှင် ဟင််းသ်းဟင််းရွက် အမ ြှု်းအစ ်းမ ်းအတွက်

ဆိုင် န််းမ ်း၊ဆိုင် န််းငယ်မ ်းရှပပ်းလက်က ်း ရရ င််း

အရအ်း န််းပေါသည်

ကိုန်တင်ယ ဉ်မ ်းမဖင်

မ င််းသ မကလက်လရရ င််း မ င််းမ ်းလည််း ရှသည်။

market၊ ကိုန်စမ််းရ ်းနှင် ရ ်းဆိုင်မ ်းသိုေ့ မဖနေ့်မဖြူ်းမ င််း

ရှံို်း န််း၊ ဆိုင် န််း၊ အရအ်း န််း စသည်တက
ိုေ့ ို ပိုဂဂလက

Cold Chain Distribution System အ ်း အသှံို်းမပြှု

စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းမှ ဌ ်းရမ််းမှု စနစ်မဖင် အသှံို်းမပြှု

ရဆ င်ရက
ွ ်လ က် ရှပေါသည်။
Source: study report of Singapore Economic Attaché

Super-
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မတှာင်ကိုရီားယှာားနိုငင
် ံမ မ
The Korean New Deal စီမက
ံ န်ား

ရနာက် ှံ ပှံပို်းရပ်းမ င််း၊ မူဝေါေမ ်းကို လိုအပ်သကသိုေ့

ကိုရ်းယ ်းသမမတနိုငင
် ှံအရနမဖင်

COVID-19

အလွန်က လတွငစ
် ်းပွ ်းရရ်းအရှန်အဟိုန်မဖင် မပန်လည်
နာလန်ထူ
မဖစ်ရသ

တို်းတက်ရစရရ်းနှင်

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းပပ်းနိုငင
် ှံမ ်း

မပင်သစ်၊ အရမရကန်၊ တရိုတ်နင
ို ်ငတ
ှံ ၏
ိုေ့

COVID-19 အလွန် က လ စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှု
စမှံကန််းမ ်းအပေါအဝင်

နိုငင
် ှံတက နှင်ယှဉပ် ပြှုင်နင
ို ်မှု

စွမ််းအ ်း တို်းတက်ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ The Korean
New

Deal

စမှံကန််းမ ်းကိုရရ်းဆွရဆ င်ရွက်

ရကက င််း၊ စ်းပွ ်းရရ်း လ င်မမန်စွ တို်းတက်လ က် ကမဘ
ရရှွဲ့ရဆ င် နိုင်ငတ
ှံ စ်နင
ို ်ငှံမဖစ်ရစရရ်း၊ က ဗွနရ
် လ
သည် စ်းပွ ်းရရ်း ဝန််းက င်တစ်ရပ် ထူရထ င်ရရ်း၊
အလှံို်းစှံိုပေါဝင်သည် စ်းပွ ်းရရ်းအသိုကအ
် ဝန််း
ရထ င်ရရ်းတက
ိုေ့ ို ဦ်းတည်လ က် ၂၀၂၅

တည်

ိုနစ
ှ ် အထ

(၁၆၀) ထရလယှံ ( အစို်းရရန်ပှံိုရငွ ဝမ် ၁၁၄ ထရလယှံ
အပေါအဝင်) အသှံို်းမပြှု၍ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသွ ်းမည်မဖစ်ပပ်း၊
အလိုပ်အကင
ို အ
်
ွငအ
် လမ််းရပေါင််း ၁.၉ သန််း ဖန်တ်း
ရပ်းနိုင်ရန်

ရမ ်မှန််းထ ်းရကက င််း၊

စမှံကန််းမ ်းကို

Digital New Deal နှင် Green New Deal ဟူ၍
မွ

်းထ ်းပပ်း၊ Digital New Deal အတွက် ကိုရ်းယ ်း

ဝမ် (၅.၈) ထရလယမ်/ အလိုပ်အကင
ို ်အ င
ွ ်အလမ််း
(၉၀၀,၀၀၀)၊ Green New Deal အတွက် ကိုရ်းယ ်း
ဝမ် (၇၄) ထရလယမ်/ အလိုပ်အကင
ို ်အ င
ွ ်အလမ််း
(၆၆၀,၀၀၀)၊

ထမိုေ့ ပင်

ှာင်ရက
ွ ်လ က်ရသည့်် စီမက
ံ န်ားမ ှာား

လူမှုအသိုကအ
် ဝန််းကွန်ရက်

လှံိုခ ြှုှံ ရရ်းနှင် လူူ့စွမ််းအ ်းအရင််းအမမစ် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်
ရရ်းတအ
ိုေ့ တွက် ကိုရ်းယ ်းဝမ််း (၂၈) ထရလယမ်/
အလိုပ်အကင
ို ် အ ွငအ
် လမ််း(၃၄၀,၀၀၀) နေ့်ကို ဖန်တ်း
ပှံပို်း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းသွ ်းမည် မဖစ်ရကက င််း သရှရပေါ
သည်။
The Korean New Deal စမှံကန််း အရက င်
အထည်ရဖ ်မှုအရနမဖင် ဘဏ္ဍ ရရ်း ရက ရထ က်

မွမ််းမှံမပင်ဆင်မ င််း၊ New Deal Fund ထူရထ င်မ င််း၊
ရေသအလက
ို ် လိုအပ် က်ရပေါ် မူတည်၍ စမှံကန််းမ ်း
ပှံပို်းရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းမ င််းတက
ိုေ့ ို

ပိုဂဂလကကဏ္ဍနှင်

မပည်နယ်အစို်းရ အ ဏ ပိုငတ
် ိုေ့ ပူ်းရပေါင််း၍ အရက င်
အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းမည် မဖစ်သည်။
Knowledge Sharing Program (KSP) အစီအစဉ်
ယင််းအစအစဉ်သည် ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနိုငင
် ှံ၊
စ်းပွ ်းရရ်းနှင်
၂၀၀၄

ဘဏ္ဍ ရရ်းဝန်ကက်းဌ န

(MOEF)

မှ

ိုနစ
ှ ်တွင် စတင်အရက င်အထည်ရဖ ် သည်

စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုဆိုင်ရ

အသပည မ ရဝ

သည် အစအစဉ်မဖစ်ပပ်း၊ ၂၀၀၄ ိုနစ
ှ ်တင
ွ ် စမှံကန််း (၁၁)
ိုမဖင် စတင် ရ မှ ၂၀၂၀
(၁၂၇၈)

ိုကို

ိုနစ
ှ ်အထ စမှံကန််း ရပေါင််း

အရက င်အထည်ရဖ ်နင
ို ် ပပ

မဖစ်

ရကက င််း၊ အဓကအ ်းမဖင် မူဝေါေသိုရတသန၊ နှစ်နင
ို ်ငှံ/
နိုင်ငတ
ှံ က အဆငမ် မင် မူဝေါေရရ်းရ

ရဆွ်းရနွ်းမှုမ ်း၊

လူူ့စွမ််းအ ်းအရင််းအမမစ်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရစရရ်း အရည်
အရသွ်းမမငတ
် င်မှု အစအစဉ်မ ်းကို ပှံပို်းရပ်း လ က်ရှ
ရကက င််း၊ KSP အစအစဉ်မ ်းအရနမဖင် အရရှွဲ့ ရတ င်
အ ရှရေသ၊

ရတ င်အ ရှရေသနှင်

အ ရှရေသတတ
ိုေ့ င
ွ ် (၄၅၄)

အရရှွဲ့ရမမ က်

ို၊ ဥရရ ပနှင် အ ရှ

အလယ်ပိုင််းရေသတတ
ိုေ့ ွင် (၂၃၄)

ို၊ အရရှွဲ့ အလယ်

ပိုင််းရေသနှင် ရမမ က်အ ဖရကရေသ တတ
ိုေ့ ွင် (၁၄၁) ို
၊ လက်တင်အရမရကနှင် the Caribbean ရေသတိုေ့
တွင် (၂၉၇)
(၁၅၀)

ို၊ Sub-saharan Africa ရေသ တွင်

ို အသ်းသ်းအရက င်အထည်ရဖ ် ပပ်း မဖစ်ပေါ

သည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နှစ်အတွက် KSP အစ
အစဉ်၏ အ န်က လအရနမဖင် တစ်နှစ် ွ နေ့်မဖစ်ပပ်း
၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စတင်က ၂၀၂၁
နိုဝင်ဘ လ နေ့တ
် ွင် ပပ်းစ်းမည် မဖစ်သည်။

ိုနစ
ှ ်
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Economic

Innovation Partnership Program

(EIPP)

ရွက်သည်။
ယင််းအစအစဉ်သည်

ရသ

အကကှံဉ ဏ်ရပ်းမ င််းမ ်းကို အဓက ဦ်းတည်ရဆ င်

အဆင်မမငတ
် င်ထ ်း

KSP Model (2.0) မဖစ်ပပ်း သက်ဆိုင်ရ

မတ်ဖက်နင
ို င
် ှံမ ်းသိုေ့ လိုအပ်သည် အရမ
အဦဆိုငရ
်

၂၀၂၃-၂၀၂၄

ဘဏ္ဍ နှစ်တင
ွ ်

အရက င်

အထည်ရဖ ်မည် KSP/ EIPP စမှံကန််းမ ်းအတွက်

အ
ှံ ရဆ က်

ရတ င်ကိုရ်းယ ်းနိုငင
် ှံ၊ MOEF ၏ မတ်ဖက်ဝန်ကက်း

စမှံကန််းမ ်းပှံပို်းရပ်းမှုမှသည် ကိုန်သယ
ွ ်

ဌ နမ ်းလက်ရအ က်ရှ ODA ဆိုင်ရ အဖွွဲ့အစည််း/

မှု၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု စ်းပွ ်းရရ်း မတ်ဖက်အမဖစ် ပူ်းရပေါင််း

ဌ နမ ်းသည် ၂၀၂၁

ရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်း

(ဇူလိုင်လ) တွင် Project Proposal မ ်းကို ရပ်းပိုေ့

တို်းမမင်ရစရရ်း

စမှံကန််းမ ်းမဖစ်ပေါသည်။

KSP

ရဆ င်ရွကရ
် သ
စမှံကန််းမ ်း၏

ရလ က်ထ ်းနင
ို ်ပပ်း

က လသည် ၁ နှစ်ဝန််းက င်မဖစ်ပပ်း၊ EIPP စမှံကန််း

လိုပ်၍ ၂၀၂၂

မ ်း၏ က လသည် ၃ နှစ်နင
ှ ် အထက် မဖစ်ရကက င််း၊

ရကကည မည်မဖစ်က

Smart Cities က န််းမ ရရ်းဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််းမ ်း၊

စတင်မည်မဖစ်သည်။

Digital New Deal ၊ Green New Deal ဆိုင်ရ

Source:

လိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

ပတ်သက်၍

စ်းပွ ်းရရ်းစဉ်ဆက်

မမပတ် တို်းတက်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းရရ်းအတွက် မူဝေါေပိုင််းဆိုငရ
်

ိုနစ
ှ ်၊ ေိုတယနှစ်ဝက်က လ
အဆငဆ
် င်

ရရွ်း ယ်မှုမ ်းမပြှု

ိုနစ
ှ ်၊ နှစ်ဆန််းတွင် ရရွ်း ယ်မှုမ ်းကို
၂၀၂၃

ိုနစ
ှ ်တွင် စမှံကန််းမ ်း

Discussions Points of 2nd Briefing on the Korean

Economy meeting.
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ထိုင်ားနိုင်ငတ
ံ ွင် COVID-19 ကပ်မရှာဂါခြစ်ပှာွ ားမနမသှာ်လည်ား နိုင်ငံခခှာားတက
ို ်ရိုကရ
် င်ားနီားခမျုပန
် ံမှု (FDI)
မလျှှာက်ထှာားမှုတန်ြိုားခမင့််တက်

နိုင်ငှံမ

COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါမဖစ်ပွ ်းရနရသ ်လည််း

ပစစည််းကရယ

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု(FDI) သည် တို်းတက်

သည်လိုပ်ငန််းမှ (၂၄ %) ရှရကက င််း သရှရပေါသည်။

ရနရကက င််းနှင်

ပထမ(၃)လပတ်အတွင််း

ရင််းနှ်း

Transport Equipment ထိုတ်လိုပ်

Me. Narit က တန်ဖို်းရငွဘတ် (၄၇) ဘလယှံ

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုအတွက် ရလ က်ထ ်းမှုတန်ဖို်း (Value) မှ

ရှသည်

နှစ်အလိုကတ
် ွင် (၁၄၃% ) တို်းတက်လ ရကက င််း သရှ

ရလ က်ထ ်းမှု (၁၅၄)

ရပေါသည်။ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဘိုတ်အဖွွဲ့၏ ေိုတယ အတွင််း

စမှံကန််းမ ်းကတ
ို ို်း ွဲ့သည် စမှံကန််းမ ်းမဖစ်ရကက င််း၊

ရရ်းမှြူ်း ြှုပ် Narit Therdsteerasukdi က အဆိုပေါ

၎င််းက နိုင်ငမှံ

က လအတွင််း FDI အတွကတ
် င်သင
ွ ််းရသ ရလ က်

နိုင်ငှံအရပေါ် ဆက်လက်၍ ယှံိုကကည်မှုရှရနရကက င််းကို

ထ ်းလ မှ စိုစရ
ို ပေါင််းအ ်းမဖင် စမှံကန််းရပေါင််း (၁၉၁)

မပသရနမ င််းမဖစ်ရကက င််း ရမပ ကက ်း ပေါသည်။

ိုရှရကက င််း၊ ၎င််းမှ နှစ်အလက
ို ်တင
ွ ် (၂၃၁) ိုမှရန၍
က ဆင််းသွ ်းမ င််း

မဖစ်ရကက င််း၊

ရ

င
ို ်နှုန််းအ ်းမဖင်

ဆိုပေါက (၁၇%) က ဆင််းသွ ်းမ င််း မဖစ်ရကက င််းရမပ

နိုငင
် ှံမ

်းတိုကရ
် ိုက်
ိုမှ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

(FDI)

လက်ရှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် သ
ှှံ ူမ ်း အရနမဖင် ထိုင််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုတန်ဖို်းအရ

ရတ င်ကိုရ်းယ ်း

ကိုမပဏမ ်းသည် ပထမ (၃) လပတ်တင
ွ ် စမှံကန််း (၈)
ိုအတွက် ဘတ်ရငွ (၁၀.၄၅) ဘလယှံမဖင် နင
ို ်ငှံမ

်း

ကက ်း ပေါသည်။ သရ
ိုေ့ တွင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဘတ်ရငွ

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု (FDI) ရလ က်ထ ်းမှုတင
ွ ်

(၂၅.၆) ဘလယှံမှရန၍ ယ ိုနစ
ှ ် အတွက် ဘတ်ရငွ

ထပ်ဆှံို်းမှ ရပ်တည်လ က်ရရကက
ှ
င််း သရှရပေါသည်။

(၆၂) ဘလယှံသိုေ့ တို်းတက်ရရှ မ င််း မဖစ်ရကက င််း ရမပ

တရိုတ်နင
ို ်ငှံအရနမဖင် စမှံကန််းရပေါင််း (၃၇) ို၊ တန်ဖို်း

ကက ်း ပေါသည်။

အ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၁၀.၄) ဘလယှံမဖင် ေိုတယ ရနရ

ပထမ(၃) လပတ်တင
ွ ် နိုငင
် မှံ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

(FDI)

အတွက်

်း တက
ို ်ရက
ို ်

ရလ က်ထ ်းမှုမှ

တွင်ရရနရကက
ှ
င််း၊ စင်က ပူနိုင်ငှံအရနမဖင် စမှံကန််း
(၂၈) ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၁၀.၃) ဘလယှံမဖင်

စိုစိုရပေါင််း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု စမှံကန််းမ ်း၏ (၄၈%) ရှ

တတယရနရ တွင်ရှရနရကက င််း၊

ရကက င််း၊ နိုငင
် ှံမ

မဖင် စမှံကန််း (၁)

်းတိုကရ
် က
ို ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု (FDI)

ရနာ်ရဝနင
ို ်ငအ
ှံ ရန

ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၁၀)

တန်ဖို်း (၁၂၃) ဘလယှံ၏ (၅၀%) ရှရကက င််း သရှရ

ဘလယှံမဖင် စတိုတထရနရ တွင် ရှရနရကက င််း၊ ရဟ င်

ပေါသည်။

ရက င်အရနမဖင် စမှံကန််း (၁၆)

အတွက်

နိုင်ငှံမ

်းတိုကရ
် က
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ရလ က်ထ ်းမှုမ ်းတွင်

အဓကအ ်းမဖင်

Electrical Electronic Industry မ ်းမှ
မဖစ်ပပ်း စမှံကန််းရပေါင််း (၅၂)
စိုစိုရပေါင််း

နင
ို ်ငှံမ

(FDI)

အမ ်းဆှံို်း

ို ရှရကက င််း၊ ၎င််းမှ

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

(FDI)

ရလ က်ထ ်းမှုမ ်း၏ (၂၇%) ရှရကက င််း၊ ၎င််းရနာက်

ို၊ တန်ဖို်း အ ်းမဖင်

ဘတ်ရငွ (၆.၂၇) ဘလယှံမဖင် ပဉ္စမရနရ တွင် ရှရန
ရကက င််း၊ ဂ ပန်နင
ို ်ငအ
ှံ ရနမဖင် စမှံကန််းရပေါင််း (၃၃) ို၊
တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၄.၁၆) ဘလယှံမဖင် ဆဌမ
ရနရ တွင် ရှရနရကက င််း သရှရပေါသည်။
က န်ရှရသ

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရလ က်ထ ်းမှု

တွင် သတတြှုထိုတက
် ိုန် Metal Product ထိုတ်လိုပ် သည်

မ ်းတွင် ထိုင်ဝမ်နင
ို ်ငှံ စမှံကန််း (၁၃)

လိုပ်ငန််းမ ်းမှ

မဖင် ဘတ်ရငွ (၃.၆၉) ဘလယှံ၊ နယ်သ လန်နင
ို ်ငှံ

ကရယ

စမှံကန််း (၄၅)

Machinery

နှင်

ို ရှရကက င််း၊ စက်
သယ်ယူပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း

စမှံကန််း (၁၄)

ို၊ တန်ဖို်းအ ်း

ို၊ တန်ဖို်းအ ်း မဖင် ဘတ်ရငွ (၃.၆၅)

ဘလယှံ၊ အရမရကန်နင
ို င
် ှံ စမှံကန််း (၉)

၊ို တန်ဖို်း
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အ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၃.၂၈) ဘလယှံ၊ လူဇင်ဘတ်နင
ို ်ငှံ

တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၄.၂၃) ဘလယှံတိုေ့ ထည်ဝင်

စမှံကန််း (၅)

ထ ်းရကက င််း သရှရပေါသည်။

ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၁.၇၃)

ဘလယှံ တမိုေ့ ဖစ်ကကရကက င််း သရှရပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဘိုတ်အဖွွဲ့ (BOI) မှ ပထမ (၃)

အစို်းရက ပစ်မှတ်ထ ်းရည်မှန််းထ ်းသည် ကဏ္ဍ
မ ်းအရ ေဂ စ်တယ်လိုပ်ငန််း Industry မှ
(၂၅) ို၊

တန်ဖို်းအ ်းမဖင်

ရဆ်းဖက်ဆိုင်ရ

ဘတ်ရငွသန််း

စမှံကန််း
(၁၆၀)

၊

လိုပ်ငန််း Medical Industry မှ

လအတွင််း

အတည်မပြှုထ ်းရသ

စမှံကန််းစိုစိုရပေါင််း (၂၀၈)

ရလ က်ထ ်းမှု

ိုရရကက
ှ
င််း၊ ၎င််းမှ ယမန်

နှစ်က လတူတင
ွ ် ရှ ရသ စမှံကန််းရပေါင််း (၂၇၇)

ို

ထက် (၂၅%) ရလ နည််းသွ ်းမ င််းမဖစ် ရကက င််းသရှ

စမှံကန််း (၁၄) ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၁၃.၄)

ရပေါသည်။ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုတန်ဖို်းမှ

ဘလယှံ၊ Petro Chemical and Chemicals လိုပ်ငန််း

ဘလယှံရှ ပပ်း ၎င််းမှ ယမန်နှစ်က လတူက ရှ ရသ

မ ်းမှ

စမှံကန််း(၁၃) ၊ို တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ

ဘတ်ရငွ (၇၀) ဘလယှံထက် (၁၁%) က ဆင််းသွ ်း

(၅.၈၆) ဘလယှံ၊ Automation and Robotic လိုပ်ငန််း

မ င််းမဖစ်ရကက င််း သရှရပေါသည်။ ဂ ပန်နိုင်ငှံ အရနမဖင်

တတ
ိုေ့ င
ွ ် စမှံကန််း (၁) ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၃)

အတည်မပြှုထ ်းရသ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု စမှံကန််း (၅၇) ို၊

သန််း တမိုေ့ ဖစ်ရကက င််း သရှရပေါသည်။ ရလရကက င််း

တန်ဖို်းအ ်းမဖင် (၁၄.၄) ဘလယှံမဖင် ထပ်ဆှံို်းတွင် ရှရန

လိုပ်ငန််း Aviation Industry တွင် စမှံကန််း (၁)

ရကက င််း၊ ၎င််းရနာက်တွင် တရိုတ် နိုငင
် ှံမှ စမှံကန််း

ို၊

ဘတ်ရငွ (၆၂.၅)

တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၉၇) သန််း၊ Bio-Economy

(၂၅)

တွင်

ရကက င််း၊ ၎င််းရနာက်တင
ွ ် ရတ င်ကိုရ်းယ ်းမှ စမှံကန််း

စမှံကန််း

(၁) ို၊

တန်ဖို်းအ ်းမဖင်

ဘတ်ရငွ

ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် (၁၄.၂) ဘလယှံ မဖင်ရရန
ှ

(၁၇)သန််း၊ Electrical Electronic လိုပင
် န််း တွင်

(၄)

စမှံကန််း (၂၇) ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၁၄.၆)

ရကက င််း၊ ဆက်လက်ပပ်း ရနာ်ရဝမှ စမှံကန််း (၁) ို၊

ဘလယှံ ၊ Automobile and Parts တွင် စမှံကန််း

တန်ဖို်းအ ်းမဖင်

(၂၃) ၊ို တန်ဖို်းအ ်းမဖင် ဘတ်ရငွ (၇.၄၉) ဘလယှံ၊

ရဟ င်ရက င်မှ စမှံကန််း (၁၈)

ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််းတွင် စမှံကန််း (၂) ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင်
ဘတ်ရငွ (၈.၁၇) ဘလယှံ၊ Farm and Food
Processing လိုပ်ငန််းမ ်းတွင် စမှံကန််း (၁၉)

ို၊

ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင် (၁၀.၄) ဘလယှံ မဖင်ရှရန
(၁)

ဘလယှံမဖင်

လည််းရက င််း၊
ို၊ တန်ဖို်းအ ်းမဖင်

(၉.၇၁) ဘလယှံမဖင် ရှရနရကက င််း သရှရပေါသည်။
Source: Report of Thai Economic Attaché
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တရိုတ်ခပည်သူူ့သမမတနင
ို ်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခပည့်န
် စ် COVID-19 ကမ္ှာ့်ကပ်မရှာဂါကှာလအတွင်ား စီားပွှာားမရား

ိုင်ရှာ

အခ က်အလက်မ ှာား
ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်း ေိုတယအကက်းဆှံို်းနိုင်ငှံ မဖစ်

တရိုတ်နင
ို ်င၊ံ

ကူားသန်ားမရှာင်ားဝယ်မရားဝန်ကကီားဌှာန

သည် တရိုတ်မပည်သူူ့သမမတနိုင်ငှံသည် နိုငင
် ှံအတွင််း

သည်

၂၀၁၉

ရပ်းမ င််း၊ သယ်ယူပရ
ိုေ့ ဆ င်သည်လိုပ်ငန််းမ ်း၊ အလက်

ိုနစ
ှ ်၊ေဇင်ဘ လရနှာင််းပိုင််းက လမ ်းအတွင််း

စတင်မဖစ်ပွ ်း သည်

COVID-19

ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါ

မရှမမဖစ်လိုအပ်သည်

ပစစည််းမ ်းရရ င််း

ထရရ နစ်စနစ် (e-commerce) ကိုန်စည် ရရ င််း

ကူ်းစက်ပ ှံွဲ့နှှံေ့မှု က ကွယ်ထန် ြှုပ်နင
ို ်ရန် လိုအပ်သည်

သည် လိုပ်ငန််းမ ်း၊ သယ်ယပ
ူ ရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း လိုပင
် န််းမ ်း

စမှံရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်း

အရနမဖင်

စနစ်တက မှတ်

အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရက
ွ ် ပေါသည်။

အရက င်
နိုင်ငှံအတွင််း

လိုပ်ငန််းမ ်း

က ကွယ်နင
ို ်မည်

ရဆ င်ရွကရ
် ၌

ပစစည််းမ ်း

ရရ ဂေါ

အသှံို်းမပြှုရဆ င်ရွက်

COVID-19 ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါရကက င် ထ ိုက် ှံ ရ သည်

ရစမ င််း၊ နိုင်ငှံအတွင််းရှ နိုင်ငှံမ

လိုပ်ငန််းမ ်းအရပေါ်လိုအပ်သည် ကူညရထ က်ပှံမှုမ ်း၊

ဝန်ရဆ င်မှုမ ်း တို်းမမငရ
် ဆ င်ရွကရ
် ပ်းမ င််း တက
ိုေ့ ို

ရမဖရလ ရပ်းမှုမ ်း အပေါအဝင် နိုင်ငှံ၏ စ်းပွ ်းရရ်း

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း သည်။

မပန်လည်ဦ်းရမ လ ရစမည်

စမှံရဆ င်ရက
ွ ်မှုမ ်း

စက်မှုနင့်် သတင်ားအခ က်လက်နည်ားပညှာဝန်ကကီားဌှာန

ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရက
ွ ် ပေါသည်။

သည် အရသ်းစ ်း၊ အလတ်စ ်း လိုပ်ငန််းမ ်း အဆင်

စနစ်တက မှတ်၍
သမိုေ့ ဖစ်ရ

တရိုတ်နင
ို င
် ှံအရနမဖင်

၂၀၂၀

မပည်နှစ်၊

မမင်

်းကိုမပဏမ ်း အတွက်

ေစ်ဂ စ်တယ်နည််းပည စနစ်သိုေ့

ကူ်းရမပ င််းနင
ို ်

ေိုတယရလ်းလပတ်က လမှစတင်၍ နိုင်ငှံ၏ အဓက

ရရ်း၊ ဘဏ်မ ်းမှ ရ ်းရငွရလ က်ထ ်းနိုငရ
် ရ်း အတွက်

စ်းပွ ်းရရ်း

လိုအပ်သည်မ ်း ကူညရဆ င်ရွကရ
် ပ်း သည်။

သှံို်းစွမှု၊

အညန််းကန််းမ ်း
လက်လရရ င််း မှု၊

မဖစ်သည်

မပည်တင
ွ ််း

စက်မှုလိုပ်ငန််းမ ်းမှ

အမ ျုားသှာားြွံွံ့ပြျုား တိုားတက်မှု မကှာ်မရင်မှ လိုပ်ငန််း မ ်း

ထိုတ်လိုပ်ထွက်ရှမှု၊ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုအပေါအဝင် ဆက်စပ်

ရဆ င်ရွကရ
် တွင်

အညန််းကန််းမ ်း ရမ ်မှန််းထ ်းသည်ထက် တို်းတက်

သဘ ဝဓ တ်ရငွွဲ့ မ ်း ရလ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းလ

အမကှာက်ခန
ွ ်အမထွမထွ အိုပ်ခ ျုပမ
် ှုအှာဏှာပိုင် အြွဲွံ့

ပပ်း

၂၀၂၀

မပညန
် ှစ်အတွင််း

ဖွှံပဖြှု်းတို်းတက်မှုရရှရအ င်

စ်းပွ ်းရရ်း

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ် သည်

တစ် တ
ို ည််းရသ နင
ို ်ငှံအမဖစ်သိုေ့ ရရ က်ရှလ
စီားပွှာားမရားလိုပ်ငန်ားမ ှာား

သည်။

ခပန်လည်မကှာင်ားမွန်လှာမစ

မရား အစိုားရ၏ မူဝါဒနင့်် ဝန်ကကီားဌှာနမ ှာား၏ လိုပ်မ

ှာင်

ခ က်မ ှာား

စွမ််းအင်နှင်

ရပ်း သည်။

လို ပ်င န််းမ ်းမှ တ်ပှံိုတင် မ င််း

အပေါအဝင်

ရလ က်ထ ်း ရဆ င်ရွကရ
် သည် လိုပ်ထှံို်းလိုပ်နည််း
မ ်း ရို်းရှင််းလွယ်ကရ
ူ အ င် ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း သည်။
လူူ့စမ
ွ ်ားအှာားအရင်ားအခမစ်နင့််

လူမှုလံိုခခံျုမရားဝန်ကကီား

ဌှာန၊ အမ်ယှာနင့်် မက ားလက်ပမျုွံ့ခပ ြွံွံ့ပြျုားမရား၊ အခွန်

နိုင်ငှံအတွင််း

COVID-19

ကူ်းစက်ပ ှံွဲ့နှှံေ့မမ
ှု ်းရကက င်
လိုပ်ငန််းမ ်း

သည်

အသှံို်းမပြှုသည်

ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါ

ထ ိုက်မ င််း

မပန်လည်စတင်နိုင်ရန်

ှံ ရသည်
သက်ဆိုင်ရ

စီမံခနို့်ခဲမ
ွ ရားဝန်ကကီားဌှာန
သက်ဆိုင်သည်
ရလ

တသ
ိုေ့ ည်

လူမရ
ှု ရ်း

လိုပ်ငန််းမ ်းနှင်

အ မ ရ
ှံ ကက်းမ ်းအ ်း

မ င််း၊ ကင််းလွတ် င
ွ ်မပြှုမ င််း၊ အမ်ယ အတွက်

ဝန်ကက်းဌ န၊ အဖွွဲ့အစည််းမ ်းအရနမဖင် လိုအပ်သည်

ရပ်းရ မှုမ ်း အ န်ဆိုင််း ရပ်းမ င််းတိုေ့ကို ရဆ င်ရက
ွ ်

စမှံရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းအ ်း လိုကပ
် ေါ ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း

ရပ်း သည်။

သည်။

ဘဏ္ဍှာမရား

ိုင်ရှာအြွဲွံ့အစည်ားမ ှာားအရနမဖင် မပည်ပ

ကိုန်သွယ်မှုဆင
ို ်ရ

ရ ်းရငွမ ်း

တို်းမမင် င
ွ ်မပြှုမ င််း၊
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ရ ်းရငွ ဆိုင််းငှံ ွင်မူဝေါေကို အမပညအ
် ဝ အရက င်အ

မပညန
် ှစ်အတွင််း မပည်မရန် လိုအပ်သည် စ်းပွ ်း ရရ်း

ထည်ရဖ မ် င််း၊

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုဆိုင်ရ

မပင််းထန်စွ

ဗိုင််းရပ်စက
် ူ်းစက်မှု

ပ ှံွဲ့နှှံေ့မရ
ှု ကက င်

ထ င
ို ်မ င််း ရ
ှံ သည် အရသ်းစ ်းလိုပ်ငန််း

အ က်အလက်မ ်း သ်းမ

်း

သတ်မှတ်ထ ်းမ င််းမမပြှုဘ အလိုပ်အကင
ို ် ဖန်တ်းမှု၊

မ ်းအတွက် ရ ်းရငွထတ
ို ရ
် ်းမ င််း တက
ိုေ့ ို ရဆ င်ရွက်

ဘဏ္ဍ ရရ်းကဏ္ဍ၊ နိုငင
် ှံမ

ရပ်း သည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင်

အလ ်းတူပင် စီားပွှာားမရားအှာမခံကမ
ို ပဏီမ ှာားအရနမဖင်

မှုမ ်း တည်ပငမ်မှုရရှရစရန် အဓကထ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်

က လတို

သွ ်းမည်မဖစ်ရကက င််း၊ အလိုပ်အကိုင် လှံိုခ ြှုှံ စတ် ရမှု၊

တင်ပေ့မ
ို ှုမ ်းအရပေါ်

ဝန်ရဆ င်မှုရပ်းမ င််း၊

ရကကွ်းပမ

အ မ ှံ

စရပေါ်ရငွနှုန််းရလ

မ င််း၊

လူမှုဘဝမှု၏

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု၊ မပည်တင
ွ ််း

ရမ ်မှန််းထ ်းသည်

အရမ

ှံလိုအပ် က်မ ်း၊

လိုပ်ရဆ င်

ရ ်းကွက်

အ က်အ မ ်းနှင် ကကှံြှုရတွွဲ့ရနရသည် ကိုမပဏမ ်း

လည်ပတ်မှု၊ အစ ်းအစ နှင် စွမ််းအင်လှံိုခ ြှုှံ စတ် ရမှု၊

အ ်း အ န
ွ ်အ မ ်း ရလ

စက်မှုလိုပ်ငန််းနှင် တန်ဖို်း တ်ဆက် ကူ်းရမပ င််းမှုမ ်း

ရပ်း ပေါသည်။ အဆိုပေါစမှံ

ရဆ င်ရွကမ
် ှုမ ်းအ ်း မပည်တွင််း၌ လိုပ်ကင
ို ်ရဆ င်

တည်ပငမ်မှုရရှရစရန်၊

ရွက်လ က်ရှသည် နိုငင
် ှံသ ်း/ နိုင်ငှံမ

လည်ပတ်မှုရရစရန်
ှ
ဦ်းစ ်းရပ်း၍ စ်းပွ ်းရရ်း တည်ပငမ်

်းသ ်း

မွ

်းမှု

မရှဘ တရမပ်းည ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း သည်။

မှုရရှရစရန်

စီားပွှာားမရားလိုပ်ငန်ားမ ှာား ခပန်လည်စတင်နိုငမ
် ရား
စီမံမ

ိုင်ရှာ

ရက်ရနေ့အထ က င််းပမပြှုလိုပ် သည် (၁၃)ကကမ်ရမမ က်
အမ ြှု်းသ ်းမပည်သူူ့ကွနယ
် က်

(13th

National

People’s Congress-NPC)နှင် (၁၃) ကကမ်ရမမ က်
တရိုတ်နင
ို ်ငရ
ှံ ရ်း အတိုင်ပင် က
ှံ ွန်ဖရင် (13th National
Chinese

People’s

Political

Consultative Conference-CPPCC) တတယအကကမ်
နှစ်ပတ်လည် အစည််းအရဝ်း၌ တရိုတ်မပည်သူူ့ သမမတ
နိုင်ငှံ၊ ဝန်ကက်း ြှုပ် Li Keqiang မှ နိုင်ငှံ၏ စ်းပွ ်းရရ်း
မပန်လည်ဦ်းရမ

လ ရစရန် ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်အတွင််း

ဆက်လက်ရဆ င်ရက
ွ ်သွ ်းမည် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းအ ်း
အစို်းရ၏

လိုပ်ငန််းအစရင် စ
ှံ အမဖစ် တင်သင
ွ ််း ပေါ

သည်။
အဆိုပေါအစရင် စ
ှံ ၌ COVID-19 ကမဘ ကပ်
ရရ ဂေါရကက င် ကမဘ စ်းပွ ်းရရ်းနှင် ကိုန်သယ
ွ ်မှု ပတ်
ဝန််းက င်တွင် ကက်းမ ်းသည် မရသ
လ က်ရှရ
အ ်း

အဓကထ ်းရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းမည်

မဖစ်

၂၀၂၀ မပညန
် ှစအ
် တွင််း ပိုမထ
ို ရရ က်ရသ

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်၊ ရမလ ၂၁ ရက်ရနေ့မှ ၂၇

of

တည်ပငမ်စွ

ရကက င််း ရဖ ်မပထ ်းပေါသည်။

ှာင်ရက
ွ ်မှုမ ှာား

Committee

အစို်းရယနတရ ်း

မှုမ ်း မဖစ်ရပေါ်

နိုင်ငှံ၏ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတ်းို တက်နင
ို ်မှု အရမ အရန

နေ့်မှန််းရန် က် လ က် ရှသည်အတွက် ၂၀၂၀

သည် ဘဏ္ဍ ရရ်း၊ ရငွရကက်းမူဝေါေမ ်း

မှတ်ရဆ င်

ရွက် ပပ်း

အရက င်အ

နိုငင
် ှံ၏စ်းပွ ်းရရ်းမူဝေါေမ ်း

ထည်ရဖ န
် ိုင်ရန် အ ွနအ
်
မ ်း ထပ်မှံရလ

မ င််း၊

လက်ရှရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသည်မူဝေါေမ ်း အမပညအ
် ဝ
အရက င်အထည်ရဖ ်မ င််း၊ လိုပ်ငန််းမ ်း၏ ထိုတ်လိုပ်
ရရ်းနှင် လည်ပတ်ရရ်းကိုနက
် စရတ်မ ်း ရလ

မ င််း၊

လိုပ်ငန််းမ ်း တည်ပငမ်စွ လည်ပတ်နင
ို ်ရစရန် ဘဏ္ဍ
ရငွ

တို်းမမင်ပပ
ှံ ို်းရပ်းမ င််းတက
ိုေ့ ို

ရဆ င်ရွက် သည်။

နိုင်ငှံအတွင််းရှ အရသ်းစ ်း၊ အငယ်စ ်းနှင် အလတ်စ ်း
လိုပ်ငန််းမ ်း ရ ်းရငွပမ
ို ိုရရှနင
ို ်ရန်၊ ဘဏ္ဍ ရငွ ကိုန်က
စရတ်သသ စွ ရလ နည််းက ဆင််းရစရန် ရဆ င်ရွက်
ရပ်း သည်။
ရ ်းကွက်လိုပ်ရဆ င် က်မ ်း ပိုမို ိုင်မ အ ်း
ရက င််းလ ရစရန်၊ မပြှုမပင်ရမပ င််းလမှုမ ်းမဖင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်း
တို်းတက်လ ရစရန်၊ မပည်တင
ွ ််းဝယ်လိုအ ်း တို်းတက်
လ ရစရန်နှင် စ်းပွ ်းပိုမိုတို်းတက် လ ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်
၍

လိုပ်ရဆ င် သည်။

စ ်းသှံို်းမှု

အလ ်းတူပင်

မမင်တက်လ ရစရန်

မပည်တွင််း

စ ်းသှံို်းသူမ ်းအ ်း
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ဝန်ရဆ င်မှုရပ်းသည်လိုပင
် န််းမ ်း

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်

လ ရစရန် ဦ်းတည်ရဆ င်ရက
ွ ်လ က်ရှသည်။
ဆင််းရနွမ််းပေါ်းမှုရလ

မွ

်းမ င််းမမပြှုဘ ယှဉ်ပပြှုင်နိုငစ
် ွမ််းမမင်မ ်းသည်

ရ ်းကွက်ဝင်

အ င
ွ ်အလမ််းဝန််းက င်ရက င််းမ ်း

ရည်မှန််း က်

ဖန်တ်းရပ်းမ င််း၊ ရပ်ဝန််းနှင် ပို်းလမ််းမပူ်းရပေါင််း ရဆ င်

မပညမ
် နင
ို ရ
် စရရ်းအတွက် ဆင််းရနွမ််းပေါ်းဆ မဖစ်သည်

ရွက်မှုအစအစဉ်အရ ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရက
ွ ်မှုမ ်း ရဆ င်

စရင်စိုမ ်း၊

ရွက်ရ တွင် ကိုန်သယ
ွ ်မှုနှင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရမဖရလ

ရက ်းရွ မ ်း၏

ဖယ်ရှ ်းနင
ို ်ရန်

ရန်

သ ်း

ဆင််းရနွမ််းပေါ်းမှုအ ်း

ဆက်လက်ရဆ င်ရွက်လ က်ရှပပ်း

ရက ်းလက်ရေသမ ်းရှ မပည်သူလူထို ဝင်ရငွတို်းတက်
လ ရစမည်
လိုပ်ထွက်ရှမှု

အလိုပ်အကင
ို ရ
် ရှရရ်း၊

စိုကပ
် ြှု်းထိုတ်

ရက င််းမွနလ
်
ရစရရ်း

လိုအပ်သည်

ရပ်းရရ်း

လ င်မမန်ရ

ရမွွဲ့ရစရရ်းတက
ိုေ့ ို

ဦ်းတည်

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းသွ ်းမည် မဖစ်သည်။
အလ ်းတူပင် မပည်ပမှ ဝင်ရရ က်လ မည်
ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်း၊ နိုင်ငှံမ

်းအရင််းအနှ်းမဖင် လည်ပတ်

ရထ က်ပကူ
ှံ ညမှုမ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်လ က်ရှသည်။

ရနသည် လိုပင
် န််းမ ်း၊ မပည်ပသိုေ့ တင်ပေ့သ
ို ည်လိုပ်ငန််း

မပည်ပကိုန်သယ
ွ ်မှုနှင် နိုငင
် ှံမ

မ ်းရပေါ် ကနေ့်သတ်မှုမ ်း ပိုမိုရမဖ ရလ ရပ်းမည်ဟို

်းရင််းနှမမြှုပန
် ှှံမှု

မ ်း ပိုမို်းတို်းတက်ရက င််းမွန် တည်ပငမ်ရစရန် အရည်
အရသွ်းမမင်မ ်းသည်

ဖွငလ
် ှစ်ရပ်းမှုမ ်း

ပိုမိုလိုပ်

ရဆ င်သွ ်းမည်မဖစ်ပပ်း မပည်ပကိုန်သွယ်မှု တည်ပငမ်
ရစရရ်း၊

လိုပ်ငန််းမ ်း

လိုအပ်သည်

လည်ပတ်နင
ို ်ရရ်းတအ
ိုေ့ တွက်

ရထ က်ပရပ်းမှု
ှံ
မ ်း

တရိုတ်နင
ို ်ငှံ၊ နင
ို ်ငရ
ှံ တ ရ
် က င်စမှ ထိုတမ် ပန်ရကကည
သည်။ နိုင်ငှံမ

်းမှ လ ရရ က်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း အ ်း

မပည်နယ်အဆင်၌ပင်

လိုပ်ငန််းမ ်း

မှတ်ပတ
ှံို င်

ွင်မပြှုမည်မဖစ်ပပ်း မပည်ပသတ
ိုေ့ င်ပေ့သ
ို ည် လိုပ်ငန််းမ ်း

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း

အရနမဖင် မပည်တင
ွ ််းတွင် ရရ င််း မှုမ ်းရဆ င်ရွက်

်းနင
ို ်ငှံမ ်းမှ ပိုမိုတင်သင
ွ ််းနင
ို ်ရန်

နိုင်ရန် ပှံပို်းသွ ်းမည်မဖစ်ပပ်း ထိုတ်ကိုနမ
် တ
ှ ်ပှံိုတင်သည်

ရဆ င်ရွကရ
် ပ်းမ င််းမဖင် တစ်ကမဘ လှံို်းမှ ပေါဝင်ရဆ င်

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း ရို်းရှင််းလွယ်ကရ
ူ စရရ်း ရဆ င်ရက
ွ ်

ရွက်နင
ို ်မည် အရည်အရသွ်းမမင်မ ်းရသ

သွ ်းမည်မဖစ်သည်။

လ က်ရှသည်။ အမ

ရပေါ်ရပေါက်လ ရစရန်

ရ ်းကွက်

တရိုတ်နင
ို င
် တ
ှံ ွင်

COVID-19

ဦ်းတည်ရဆ င်ရွကသ
် ွ ်းမည်

ရရ ဂေါက်းူ စက်ပ ှံွဲ့နှှံေ့မှု မမဖစ်ပွ ်း င်က လ၌ ပှံိုမှနရ
် ရ င််း

မဖစ်သည်အမပင် မပည်ပမှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း ပိုမိုဝင်

သည် လိုပ်ငန််းမ ်းမှ ဦ်းရဆ င်လ က်ရရသ
ှ
်လည််း

ရရ က်လ ရစရန် မပည်ပမှ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်း ပေါဝင်

COVID-19

ရဆ င်ရွက် င
ွ ်မရှသည်

မပန်လည်ရက င်မန
ွ ််းလ ရရ်းကဏ္ဍစှံိုမှ ကကြှု်းပမ််းရဆ င်

ရလ

ရပ်းမ င််း၊

ွင်မမပြှုသည်

လိုပ်ငန််း

အမ ြှု်းအစ ်းမ ်း

နယ်စပ်မဖတ်ရက ်

စ ရင််းမပြှုစိုမ င််း၊

ဝန်ရဆ င်မှု

နိုငင
် ှံအတွင််းရဆ င်

ရွက်ရနသည် လိုပ်ငန််းမ ်းအ ်း နိုင်ငှံသ ်း/ နင
ို ်ငှံမ

်း

အလွနက
်
လတွင်

နိုင်ငှံ၏

ရွက်လ က်ရှသည်။
Source: China Daily and Global Times

စ်းပွ ်းရရ်း
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၂၀၂၀ ခပည့််နစ်အတွင်ား တရိုတ်ခပည့််သူူ့သမမတနိုငင
် ံ၏ နိုငင
် ံခခှာားရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှု အမခခအမန
၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်၊ အရစ ပိုင််းက လမ ်းအတွင်
တရိုတ်နင
ို ်ငှံအတွင််း

ဗိုင််းရပ်စ်

ကူ်းစက်ပ ှံွဲ့နှှံေ့မှုမ ်း

ရကက င် lockdown မ ်း မပြှုလိုပ် ရသ ်လည််း နိုင်ငှံမ

တရိုတ်နင
ို ်ငှံ၏

လွတ်လပ်ရသ ကိုန်သယ
ွ ်ရရ်းဇိုန်မ ်း

(Pilot Free Trade Zones- FTZs) သည် နိုင်ငှံမ

်း

်း

ကိုန်သွယ်မှုနင
ှ ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုလိုပ်ငန််းမ ်း အတွက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူမ ်းသည် တရိုတ်နင
ို ်ငှံသိုေ့ လ ရရ က်

အရထ က်အပှံမဖစ်ရစရန် အဓကအရရ်းပေါသညအ
်
န််း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ရပ်တနေ့်သွ ်းမ င််းမရှဘ အရှန်အဟိုန်

ကဏ္ဍမှ ဦ်းရဆ င်ပေါဝင်လ က်ရှပေါသည်။ ၂၀၁၉

မဖင်ဆက်လက်ရဆ င်ရွက် ပေါသည်။ ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်

တွင် တရိုတ်နင
ို င
် ှံ၏ လွတ်လပ်ရသ ကိုန်သယ
ွ ်ရရ်းဇိုန်

အတွင််း တရိုတ်နင
ို င
် ှံအတွင်း် သိုေ့ နိုင်ငှံမ

(၁၈)

်းတက
ို ်ရက
ို ်

ိုနစ
ှ ်

ို၏ ကိုန်သယ
ွ ်မှုပမ ဏသည် ယွမ် (၄.၆)

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု အမ ်းဆှံို်း စ်းဝင် သည် လိုပင
် န််းမ ်း မှ

ထရလယှံရှ ပေါသည်။ တရိုတ်နင
ို င
် ှံ၊ ကွမ်တှံို်း မပည်နယ်

ကမဘ လှံို်းဆိုင်ရ သိုရတသနနှင် ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းရရ်းစင်တ မ ်း၊

နှင် ရှနေ့်ဟိုင််းပမြှုွဲ့ရှ လွတ်လပ်ရသ ကိုန်သယ
ွ ရ
် ရ်း ဇိုန်

ရှံို်း ြှုပ်မ ်းရှ စမှံကန််းကက်းမ ်း၊ တန်ဖို်း တ်ဆက်ကူ်း

မ ်းတွင်

ရမပ င််းမှု လိုပ်ရဆ င်သည် ဗဟိုဌ နမ ်း မဖစ်ပေါသည်။

စ်းဝင်မှုသည် ယွမ် (၁၄၃.၅၅) ဘလယှံ ရှ ပေါသည်။

တရိုတ်နင
ို ်ငှံအရနမဖင် မပည်တွင််း အသ ်းတင် ထိုတ်

တရိုတ်နင
ို ်ငတ
ှံ ွင် ၂၀၁၉

လိုပ်မှု မပန်လည်တို်းတက်ရက င််းမွန်လ မ င််း၊အစို်းရမှ

ကိုန်သွယရ
် ရ်းဇိုန် (၁၈) ို တည်ရထ င်ထ ်းပပ်းမဖစ်ပပ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုရ

တရိုတ်နင
ို ်ငှံ၊

ရမွွဲ့ရစရရ်းဆိုင်ရ

အစအစဉ်မ ်း

မှတ်အရက င်အထည်ရဖ ် မ င််းတရ
ိုေ့ ကက င် ရင််းနှ်း
မမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းတည်ပငမ်ရစရန် အရထ က်အကူ မဖစ်ရစ
ပေါသည်။

၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်အတွင််း

ထိုတ်မပန်ရကကည

သည်

အ က်အလက်မ ်းအရ

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်အတွင််း တရိုတ်နင
ို င
် ှံ၏ နင
ို ်ငှံမ

်းရင််းနှ်း

်းရင််းနှ်းရငွ

ိုနစ
ှ ် အထ လွတ်လပ်ရသ

ကူ်းသန််းရရ င််းဝယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ နမှ

ထိုတ်မပန် က်အရ လွတ်လပ်ရသ
မ ်းတွင် နိုငင
် ှံမ

ကိုန်သွယရ
် ရ်းဇိုန်

်းရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််းမ ်း အတွက်

ကနေ့်သတ်ထ ်းသည်

တရိုတ်နင
ို င
် ှံ၊ ကူ်းသန််းရရ င််းဝယ်ရရ်းဝန်ကက်းဌ နမှ

နိုင်ငမှံ

ရက ်အ ်း ရလ

လိုပ်ငန််းမ ်း

၈၀

ရ

ိုင်နှုန််း

ပပ်း မဖစ်ပေါသည်။

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်အတွင််း ကမဘ နိုငင
် ှံမ ်းမှ တရိုတ်
နိုင်ငှံအတွင််းသိုေ့ နိုငင
် ှံမ

်းတက
ို ်ရိုက် ရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှု

မမြှုပန
် ှှံမှုပမ ဏ တရိုတ် ယွမ်ရငွ (၉၉၉. ၉၈) ဘလယှံ

မ ်းစ်းဝင်မှုသည် အရမရကန်ရေေါ်လ (၁၆၃) ဘလယှံ

အရမရကန်ရေေါ်လ

(၁၄၄. ၃၇) ဘလယှံရရှ သည်

ရရှ သည်အတွက်

တရိုတန
် ိုင်ငှံသည်

အတွက် ၂၀၁၉ ိုနစ
ှ ်၊ က လတူနှင် နင
ှု ််းယှဉ်ပေါက (၆.

မပည်ရထ င်စအ
ို ်း

ရက ်မဖတ်က

၂) ရ

အနက် နင
ို ်ငှံမ

ိုင်နှုန််း မမငတ
် က်လ

ပေါသည်။ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်

အရမရကန်
ကမဘ နင
ို ်ငှံမ ်း

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အမ ်းဆှံို်း

အတွင််း တရိုတ်နိုငင
် ှံအတွင််းသိုေ့ အဆင်မမင်နည််းပည

လက် ရ
ှံ ရှသည်

မ ်း၌ နိုင်ငှံမ

်းရင််းနှ်းမမြှုပန
် မ
ှှံ ှုပမ ဏ မမင်တက်လ

သည်ဟို ကမဘ ကိုလသမဂဂမှ ထိုတ်မပန် သည် ကမဘ

ပေါသည်။

လိုပ်ငန််းမ ်း၌

ဝန်ရဆ င်မှု

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု (၁၃.၉) ရ

ပေါသည်။

်း

ိုင်နှုန််း၊ အဆင်

မမင် နည််းပည လိုပ်ငန််းမ ်းတွင် နိုငင
် ှံမ
မမြှုပန
် ှှံမှု (၁၁.၄) ရ

နိုငင
် ှံမ

်း ရင််းနှ်း

ိုငန
် ှုန််း အသ်းသ်း မမင်တက်လ

လှံို်းဆိုင်ရ

နိုငင
် ှံအမဖစ်သိုေ့

ရရ က်ရလ
ှ
ပပမဖစ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အစရင် စ
ှံ တွင် ရဖ ်မပ

ထ ်းသည်။
Source: Global Times
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နည်ားပညှာခမင့််ကိုန်ထတ
ို ်လိုပင
် န်ားမ ှာား ရင်ားနီားခမျုပန
် ံနိုင်မည့်် မနရှာနင့်် အှာရ၏ ဝန်မ
မမလားရှာားနိုင်ငံ

ှာင်မှု ဗ

ိုဌှာနအခြစ်

က်လက်ရပ်တည်

မရလ်းရှ ်းနိုငင
် ှံ၏ ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု ရအဂ င်စ

ရှပပ်း၊ နည််းပည မမင်မ ်းသည် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း

မဖစ်သည် Malaysian Investment Development

မ ်းကို ဆက်လက်ဆရဆ
ွ
င်နိုင်ရန် ကကြှု်းပမ််းရဆ င်

Authority (MIDA) အရနမဖင် ၁၉၉၀ ရနာက်ပင
ို ််းမှစ၍

ရွက်လ က်ရှသည်။

မရလ်းရှ ်းနိုငင
် ှံအတွင််း တန်ဖို်းမမင်ကန
ို ်ထိုတ်လိုပင
် န််း

မ ်း မမန်ဆန်စွ အရက င်အထည်ရဖ ရ
် ဆ င်ရွကန
် ိုင်

မ ်းနှင် လိုပ်သ ်းအင်အ ်း အမ ်းအမပ ်းမလိုအပ် သည်

ရန် Project Acceleration and Coordination Unit

နည််းပည မမင်လိုပ်ငန််းမ ်းတွင်

(PACU) ကလ
ို ည််း ထူရထ င်ထ ်းပပ်းမဖစ်သည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

င
ွ ်မပြှုပပ်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုလိုပ်ငန််း

ရန်ဆွရဆ င် သည်။ အရည်အရသွ်းမမင် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံ

MIDA အရနမဖင် အလက်ထရရ နစ်စနစ်မဖင်

မှုမ ်းကို 12th Malaysia Plan နှင်အည ဆွရဆ င် ပပ်း

ထိုတ်လိုပ်မှု လိုင်စင်မ ်းထိုတ်ရပ်းနင
ို ်ရန်၊ ကင််းလွတ်

အထူ်းသမဖင်

လ ပ်စစ်ပစစည်း် မ ်း၊

ဓ တိုကိုနထ
် တ
ို ်

လိုပ်ငန််းမ ်း၊ စက်နင
ှ ်စက်ပစစည််းမ ်း၊ ရလရကက င််း
ဆိုင်ရ ပစစည််းမ ်း၊

ရဆ်းပစစည််း

ကရယ မ ်းကို

ဦ်းစ ်းရပ်း ထိုတ်လိုပ်နင
ို ်ရန်ဆွရဆ င် သည်။
မရလ်းရှ ်းနိုငင
် ှံအရနမဖင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း

ဆွရဆ င်နိုင်ရန် ဉ ဏပစစည်း် အက ကွယရ
် ပ်းမှု အပေါ
အဝင်

ဥပရေမူရဘ င်

င
ို ်မ အ ်းရက င််းရစရန်

ွင်၊ သက်သ

င
ွ ်ဆိုင်ရ ကစစရပ်မ ်း ရဆ င်ရွကရ
် ပ်း

နိုင်ရန်နှင် သွင််းကိုန် န
ွ ်နင
ှ ် အ ွန်ဆိုင်ရ

ကင််းလွတ်

ွင်မ ်းနှင် စပ်လ ဉ််းသည် ရလ က်ထ ်းလ မ ်းကို
လွယ်ကူမမန်ဆန်စွ

ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်းနိုင်ရန် e-TRANS

စနစ်ကို ရဖ ်ရဆ င်ရပ်းထ ်းပပ်းမဖစ်သည်။
ထအ
ိုေ့ တူ COVID-19 က လအတွင််း မရလ်းရှ ်း
နိုင်ငှံသလ
ိုေ့ ိုပ်ငန််းရှင်မ ်း လ ရရ က်ရ တွင် အဆင်ရမပ

နှင် ဘဏ္ဍ ရရ်းကဏ္ဍ ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုကလ
ို ည််း အထူ်းအရလ်း

လွယ်ကရ
ူ စရန်

မတ်လ ၂၃ ရက်ရနေ့၌ Business

ထ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်ရပ်း သည်။ World Intellectual

Travellers Center (BTC) ကိုလည််း ဖွင်လှစ်ရပ်း

Property Organization (WIPO) က ထိုတမ် ပန်သည်

ထ ်းပပ်းမဖစ်သည်။

Global Innovation Index (GII) 2020 တွင် မရလ်းရှ ်း

လက်ရှတွင် မရလ်းရှ ်းနင
ို ်င၌
ှံ နိုင်ငရ
ှံ ပေါင််း ၅၀

နိုင်ငှံအရနမဖင် နည််းပည မမင် ကိုန်စည်မ ်း အသ ်း

ရက ်မှ ကိုမပဏ ၅၀၀၀ ရက ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံထ ်း

တင် တင်ပေ့မ
ို ှုစ ရင််းတွင် ဦ်းရဆ င်လ က်ရရကက
ှ
င််း

ရကက င််းရဖ ်မပထ ်းသည်။

ရဖ ်မပထ ်းသည်။

Source: MALAYSIA CONTINUES TO BE THE PREFERED INVESTMENT

မရလ်းရှ ်း အစို်းရအရနမဖငလ
် ည််း မရလ်းရှ ်း
နိုင်ငှံကို အ ရှ၏ ရထ က်ပပ
ှံ ရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း ကွင််းဆက်
ဗဟိုဌ နအမဖစ် ရဖ ်ရဆ င်နင
ို ်ရန် တထွင်ဆန််းသစ်မှု
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နိုင်ငှံမ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆအ ရှရေသသည် ၂၀၂၀ မပည််နှစတ
် ွင်

ဝင်ရရ က်မှု အရမရကန်ရေေါ်လ

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု စှံ န်တင် မမငတ
် က်

ရရ က် ပပ်း ၂၁% တို်းတက် သည်။

သည် တစ် တ
ို ည််းရသ
မ

ဲအှာရနိုငင
် ံမ ှာားသိုို့ ရင်ားနီားခမျုပန
် ံမှုမ ှာား ပိုမိုဝင်မရှာက်

ရေသမဖစ်ပပ်း ကမဘ နိုငင
် ှံ

်းတက
ို ်ရိုက်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမ၏
ှု ၁၀% ရက ်ဝင်ရရ က်
ပေါသည်။

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှုမှ

နင
ို င
် ှံမ

်းတိုကရ
် ိုက်

အရမရကန် ရေေါ်လ

၅၃၅ ဘလယှံရှ ပပ်း ၄% တို်းတက် သည်။
ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင် တရိုတန
် ိုင်ငှံ၌ နိုငင
် ှံမ
တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ
ရေေါ်လ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆအ ရှရေသသိုေ့

အ ရှရေသသိုေ့ နိုင်ငှံမ

နှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှုမှ

်း

၂၀၂၁

်းရင််းနှ်းမမြှုပ်

နှှံမှု ပ မ််းမ ဝင်ရရ က်မှုထက် ရက ်လန
ွ ရ
် ရ က်ရှနိုင်

ရရ ဂေါမပနေ့်ပွ ်းမှုကို

မမင်တက်

COVID-19 ကပ်

လ င်မမန်စွ ထန််းသမ််းနိုင် မ င််း၊

နည််းပည နှင်ဆက်စပ်ရသ ကဏ္ဍမ ်း၊ e-commerce
နှင်

သိုရတသနနှင်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းရရ်း လိုပ်ငန််းကဏ္ဍတတ
ိုေ့ င
ွ ်

တို်းတက်မှုမ ်း မမင်မ ်း မ င််းရကက င် မဖစ်သည်။
၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်တွင် ကိုရ်းယ ်းသမမတနိုငင
် ှံ၌

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆအ ရှရေသသည် ၂၀၁၉

ိုနစ
ှ ်တင
ွ ်

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုအမ ်းဆှံို်းဝင်ရရ က်

သည် ရေသတစ် မို ဖစ်ပပ်း ကမဘ နိုငင
် ှံမ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

အရမရကန်

စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုနှုန်း် လ င်မမန်စွ

ရကက င််း နေ့်မှန််းထ ်းသည်။
နိုင်ငှံမ

်း

၁၄၉ ဘလယှံရှ ပပ်း ၆% တို်းတက် ပပ်း

သည်။ ထိုသိုေ့ တို်းတက် ရမ င််းမှ

တက
ို ်ရက
ို ်ရင််း

ကမဘ နိုငင
် ှံမ

၂၉၂ ဘလယှံ ဝင်

နိုင်ငှံမ

်း

တိုကရ
် က
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

အရမရကန်ရေေါ်လ

်း တက
ို ်ရိုက်

ဝင်ရရ က်မှု၏

ထက်ဝက်ရက ်

ဝင်ရရ က် သည်။ ထိုသိုေ့ နိုင်ငှံမ

်းတိုကရ
် ိုက် ရင််းနှ်း

ဝင်ရရ က်မှုမှ

၉ ဘလယှံရှ ပပ်း ၄% က ဆင််း

သည်။ ထိုသိုေ့ က ဆင််း ရမ င််းမှ
လိုပ်ငန််းကက်းမ ်းမှ

cross-border

acquisitions (M&As)

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု
mergers

and

ဝင်ရရ က်မှု က ဆင််း မ င််း

မမြှုပန
် ှှံမှုအမ ်းအမပ ်း ဝင်ရရ က် ရမ င််းမှ ရေသတွင််း

ရကက င် မဖစ်သည်။ သရ
ိုေ့ သ ် ကိုရ်းယ ်းသမမတနိုငင
် ှံ

နိုင်ငှံမ ်းမဖစ်သည် တရိုတ်၊ ရဟ င်ရက င် (တရိုတ်)၊

အရနမဖင် COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါမဖစ်ပွ ်းမှုကို အရစ

အနဒယနှင်

ဆှံို်းထန််း ြှုပ်နင
ို ် သည် နင
ို င
် ှံမဖစ်ပပ်း စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်း

ယူရအအ်းနိုငင
် တ
ှံ ရ
ိုေ့ ကက င်မဖစ်ပပ်း

ရေသ

တွင််း က န်နင
ို ်ငှံမ ်းတွင်မူ ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််း ကဏ္ဍနှင်
ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍတတ
ိုေ့ ွင်
မ ်းမပ ်း သမဖင်

နိုငင
် ှံမ

ထ ိုက်နစ်နာမှုမ ်း
်းတိုကရ
် က
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ဝင်ရရ က်မှုမှ ရလ နည််း သည်။

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

ိုနစ
ှ ်တွင် နိုငင
် ှံမ

်း

ဝင်ရရ က်မှု က ဆင််း ပပ်း

ရနာက် ရဟ င်ရက င်ရေသတွင် နိုငင
် ှံမ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အရမရကန်ရေေါ်လ

်းတိုကရ
် ိုက်

၁၁၉ ဘလယှံ

ဝင်ရရ က် ပပ်း ၆၂ % တို်းတက် မ င််းရကက င် အရရှွဲ့
အ ရှရေသတွင်

နိုငင
် ှံမ

အမရွံ့မတှာင်အှာရမဒသ
ကမဘ နိုငင
် ှံမ

်း တက
ို ်ရိုက်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု တို်း

တက်မှုအတွကအ
် ဓကရမ င််းနှင်အ ်းတစ် မို ဖစ် သည်

အမရွံ့အှာရမဒသ
အရရှွဲ့အ ရှရေသ ၂၀၁၉

တို်းတက်မှုနှုန််းမှ ရက င််းမွနရ
် နဆမဖစ်သည်။

်းတိုကရ
် ိုက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှရေသတွင်

နိုင်ငှံမ

်း

တက
ို ်ရိုက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ

အရမရကန် ရေေါ်လ

၁၃၆ ဘလယှံရှ ပပ်း ၂၅% က ဆင််း သည်။
ရေသတွင််းနင
ို ်ငှံမ

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှု

အမ ်းဆှံို်း ဝင်ရရ က် သည် စင်က ပူ၊ အင်ေိုန်းရှ ်း နှင်
ဗယက်နမ်နင
ို ်ငတ
ှံ သ
ိုေ့ ည်လည််း

၂၀၂၀

မပညန
် ှစ်တွင်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှု က ဆင််း သည်။ စင်က ပူ
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နိုင်ငှံသိုေ့ နိုငင
် ှံမ
မှုမှ

်းတိုကရ
် ိုက် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်

အရမရကန်ရေေါ်လ ၉၁ ဘလယှံရှ ပပ်း ၂၁%

က ဆင််း ပပ်း အင်ေိုန်းရှ ်းနိုငင
် ှံသိုေ့ နိုင်ငှံမ

တက် ရမ င််းမှ က န််းမ ရရ်းကဏ္ဍ၊အရမ
အဦ

တည်ရဆ က်ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းမှုကဏ္ဍ၊

ှံအရဆ က်

စွမ််းအင်ကဏ္ဍ၊

်းတက
ို ်ရက
ို ်

ရဆ က်လိုပရ
် ရ်းကဏ္ဍနှင် သတင််းအ က် အလက်နင
ှ ်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု ဝင်ရရ က်မှုမှ အရမရကန်ရေေါ်လ ၁၉

နည််းပည ကဏ္ဍတတ
ိုေ့ ွင် Cross-border M&As နည််း

ဘလယှံရှ ပပ်း

လမ််းမဖင်

၂၂%

ဗယက်နမ်နင
ို ်ငှံသိုေ့ နင
ို ်ငမှံ
ဝင်ရရ က်မှုမှ

က ဆင််း သည်။

ထအ
ိုေ့ တူ

်း တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နှှံမှု

အရမရကန်ရေေါ်လ

၁၆ ဘလယှံ

နိုငင
် ှံမ

်းတိုကရ
် ိုက်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု

အရမရကန်ရေေါ်လ ၂၇ ဘလယှံ ဝင်ရရ က် ပပ်း ၈၃%
မမင်တက် မှုရကက င် မဖစ်သည်။

ရှ ပပ်း ၂% က ဆင််း သည်။ ထိုသိုေ့ က ဆင််း ရမ င််းမှ

ပက
ိုေ့ ိုန်ဦ်းစ ်းရပ်း အထည် ြှုပ်လိုပ်ငန််းမ ်း၏

COVID-19 ကူ်းစက်မရ
ှု ကက င် အသွ ်းအလ ကနေ့်သတ်

စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုကို မှ ိုရနရသည် ရတ င်

မှုမ ်း ထ ်းရှမ င််း၊ ကိုန်ထိုတလ
် ိုပ်မှု ကွင််းဆက် မပတ်

အ ရှနိုငင
် ှံမ ်း၏ နိုငင
် ှံမ

ရတ က်မ င််း၊ လိုပ်ငန််းမ ်း ဝင်ရငွရရှမှု က ဆင််းမ င််း၊

က ဆင််း သည်။ ဘဂြလ ်းရေရှ်နိုငင
် ှံနှင် သရလကြ

စ်းပွ ်းရရ်းဆိုင်ရ မရသ

မရရရ မှုမ ်းရကက င်ရင််းနှ်း

နိုင်ငတ
ှံ ၏
ိုေ့ နိုငင
် ှံမ

မမြှုပန
် ှှံမှုအစအစဉ်မ ်း

ကကနေ့်ကက ရနမ င််းတရ
ိုေ့ ကက င်

နှင် ၄၃% အသ်းသ်း က ဆင််း သည်။

မဖစ်သည်။
နိုင်ငှံမှ

်းတိုကရ
် က
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမှ ၁၁ %

ပေါကစ်စတန်နင
ို င
် ှံအတွင််း လ စ်စစ်ဓ တ်အ ်း

ထိုင််းနိုင်ငတ
ှံ င
ွ ် ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ထ
ှှံ
်းသည် ပဗတန်

ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍနှင်

လိုပ်ငန််းတစ် မို ဖစ်သည်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်း

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်း

မပန်လည်

Tesco

အရနမဖင်

ရိုတ်သမ််းသွ ်းသည်

အတွက် အရမရကန်ရေေါ်လ ၆ ဘလယှံ ရလ နည််း
ပပ်းနိုင်ငှံမ

်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမှ

်းတက
ို ်ရိုက်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုက ဆင််း သည်။

ထအ
ိုေ့ တူ မရလ်းရှ ်းနင
ို ်ငတ
ှံ င
ွ ် နိုင်ငှံမ
ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အရမရကန်ရေေါ်လ

်း တိုကရ
် ိုက်

၃ ဘလယှံ ဝင်

ရရ က် ပပ်း ၅၅% က ဆင််း သည်။ ၂၀၂၀ မပညန
် ှစ်
တွင် ကမဘ ေ်းယ ်းနိုငင
် ှံ၏ နင
ို ်ငှံမ

်း တိုကရ
် ိုက် ရင််းနှ်း

မမြှုပန
် ှှံမှုမှ အရမရကန် ရေေါ်လ ၃.၆ ဘလယှံ ရှ ပပ်း
တည်ပငမ်မှုရှ သည်။မမန်မ နင
ို ်ငှံ၏နင
ို ်ငှံမ

်းတက
ို ်ရိုက်

ရင််းနှ်း မမြှုပန
် ှှံမှုမှ အရမရကန် ရေေါ်လ ၁.၈ ဘလယှံ

ဆက်သွယရ
် ရ်းကဏ္ဍတတ
ိုေ့ ွင်
ဝင်ရရ က် မှုရကက င်

တိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမှ

အရမရကန်ရေေါ်လ

အမန က်အှာရ
အရနာက်အ ရှရေသတွင် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၌
နိုင်ငှံမ

်းတက
ို ်ရက
ို ်ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှု အရမရကန်ရေေါ်လ

၃၇ ဘလယှံ ဝင်ရရ က် ပပ်း ၉% မမငတ
် က် သည်။
ထိုသိုေ့
ဆိုင်ရ

မမငတ
် က် ရမ င််းမှ

လိုပင
် န််းမ ်းတွင် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်း ပိုမိုဝင်

ရရ က် မ င််းရကက င် မဖစ်သည်။

်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်း

ရေေါ်လ

ရှ ပပ်း ၂၀% မမင်တက် သည်။

ရဆ ေ
် အ ရရဗ်းယ ်းနင
ို ်ငတ
ှံ င
ွ ်
်းတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်း

အရမရကန်ရေေါ်လ

၆၄

ဘလယှံ ရှ ပပ်း ၂၇% မမငတ
် က် သည်။ ထိုသိုေ့ မမင်

်း တိုက်

ရိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုစိုစရ
ို ပေါင််းဝင်ရရ က်မှုမှ အရမရကန်

မမြှုပန
် ှှံမှုမှ အရမရကန်ရေေါ်လ ၇၁ ဘလယှံသိုေ့ ရရ က်

မမြှုပန
် ှှံမှုဝင်ရရ က်မှုမှ

သယှံဇ တတူ်းရဖ ်မ င််း

မမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမ ်း ပိုမိုဝင်ရရ က် မှုရကက င် နိုင်ငမှံ

နင
ို ်ငမှံ

၂.၁

ယူရအအ်းနင
ို ်ငတ
ှံ ွင် စွမ််းအင်ကဏ္ဍ၌ ရင််းနှ်း

မတှာင်အှာရမဒသ
ရတ င်အ ရှရေသ၌နိုင်ငမှံ

်း

ဘလယှံသိုေ့ ရရ က်ရှ ပပ်း ၆% သ က ဆင််း သည်။

ရှ ပပ်း ၃၄% က ဆင််း သည်။

အနဒယနင
ို ်ငှံသိုေ့

နင
ို ်ငှံမ

၂၀ ဘလယှံရှ ပပ်း ၁၁% မမငတ
် က် သည်။
နိုင်ငမှံ

်းတိုကရ
် ိုက်

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမှ အရမရကန်ရေေါ်လ ၅.၅ဘလယှံရှ ပပ်း
၂၀% မမငတ
် က် သည်။ တူရကနင
ို င
် ှံတင
ွ ် နိုငင
် ှံမ

်း
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တိုကရ
် ိုက် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမှ အရမရကန်ရေေါ်လ ၇.၉
ဘလယှံရှ ပပ်း ၁၅% မမငတ
် က် သည်။

တိုကရ
် ိုက်

်း တက
ို ်

ရိုက် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု အရမ အရနကို ကမဘ နင
ို ်ငှံမ

်း

တိုကရ
် ိုက် ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု အရမ အရနနှင်နင
ှု ််းယှဉက် ကည်
ပေါက အလ ်းအလ ရက င််းမွန်လ က်ရှပပ်း စ်းပွ ်းရရ်း
တို်းတက်မှုနှုန်း် င
ို ်မ

ရင််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှု

်း

တို်းတက်ရစရရ်းအတွက်

အဓကအရရ်းပေါသည် ကဏ္ဍတစ်ရပ်မဖစ်ပပ်း ၂၀၂၀ မပည်

နိုင်ငံခခှာားတက
ို ်ရိုကရ
် င်ားနီားခမျုပန
် ံမှု မမျှှာ်မန်ားခ က်
ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းဆအ ရှရေသမ ်းသိုေ့ နိုင်ငှံမ

ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍမှ ရေသတွင််း နင
ို ်ငမှံ

ရက င််းမွန်လ နိုင်မန
ှု ှင် ရေသ

တွင််း တန်ဖို်းကွင််းဆက် တ်ဆက်မှုအ ်း ရက င််းလ မှု
တိုေ့ ရကက င် စ်းပွ ်းရရ်းဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်မှုနှုန်း် မှ ၅% မှ

နှစ်

စက်တင်ဘ လမှစ၍

မပန်လည်ရက င််းမွန်လ

ရကက င််း ရတွွဲ့ရရသည်
ှ
။ ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််းမ ်းနှင်
လိုပ်သ ်းအင်အ ်းအမ ်းအမပ ်းလိုအပ်ရသ အရသ်းစ ်း
လိုပ်ငန််းမ ်းအထူ်းသမဖင်ဟတ
ို ယ်ဝန်ရဆ င်မှုလိုပ်ငန််း၊
ရ်းသွ ်းလိုပ်ငန််း၊ အထည် ြှုပ်လိုပ်ငန််း ကဏ္ဍမ ်းတွင်
နိုင်ငှံမ

်း တက
ို ်ရိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်နမ
ှှံ ှုမှ

၂၀၂၁

ထပ်မှံ က ဆင််းနိုငရ
် ကက င််း နေ့်မှန််းထ ်းသည်။

၁၀ % ကက ်း တို်းတက်နင
ို ရ
် ကက င််း နေ့်မှန််းထ ်းသည်။

Developing Asia: FDI flows, top 5 host economies, 2020
(value and change)

ိုနစ
ှ ်၌
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အှာ

ီယံနင့်် အီားယူအ ကှာား ကမ္ှာ့်ပထမ

ံိုား မလမ ကှာင်ားပမ
ိုို့

အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှနိုငင
် ှံမ ်းအသင််း (အ ဆယှံ)

ှာင်မရား
AE

CATA

ိုင်ရှာသမဘှာတူခ က် မ

ွားမနွားမှုအပပီားသတ်

သရဘ တူည က်သည်

အ ဆယှံနင
ှ ်

နှင် ဥရရ ပသမဂဂ (အ်းယူ) အဖွွဲ့ဝင်နင
ို ်ငှံမ ်း အကက ်း

အ်းယူတအ
ိုေ့ ကက ်း ရလရကက င််းလှံိုခ ြှုှံ ရရ်း၊ ရလရကက င််း

မပြှုလိုပ်ရနသည် အ ဆယှံ-အ်းယူ ဘက်စရ
ှံို လရကက င််း

သွ ်းလ မှု

ပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်းဆင
ို ်ရ

ရပ်းရရ်း၊ ပတ်ဝန််းက င်နင
ှ ်လမ
ူ ှုရရ်းရ ကစစရပ်မ ်းတွင်

သရဘ တူစ

ြှုပ် (ASEAN-EU

စမှံ နေ့် ရရ်း၊
ွ

စ ်းသှံို်းသူအက အကွယ်

Comprehensive Air Transport Agreement- AE

ပိုမိုပူ်းရပေါင််း

CATA)အတွကရ
် ဆွ်းရနွ်းညနင
ှု ််းမှုမ ်းကို ဇွန်လ ၂ ရက်

ရက င််းတစ် ို မဖစ်လ မည် မဖစ်ပေါသည်။

ရနေ့တွင်

အွန်လင
ို ််းမှတစ်ဆင် မပြှုလိုပ်က င််းပ သည်

အ ဆယှံ-အ်းယူပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း

အဆင်မမငအ
် ရ ရှကက်း

ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရရ်းအတွက်

လက် ရှ

အရမ

ှံ

အရက င် အ ထည် ရဖ ် ရနသည်

ရဆ င်ရွက် က်မ ်းရကက င် အ ဆယှံနှင် အ်းယူတိုေ့

မ ်း အထူ်းအစည််းအရဝ်းတွင် အပပ်းသတ်လိုကပ် ပ မဖစ်

အကက ်း ပူ်းရပေါင််းရဆ င်ရွကမ
် ှု

သည်။

မဖစ်သည်။ အ်းယူသည် ၂၀၂၀ မပညန
် ှစတ
် ွင် ကိုန်စည်
အဆိုပေါသရဘ တူစ

င
ို ် ိုင်မ မ

ရှရနပပ်း

ြှုပ်သည် အ ဆယှံနင
ှ ်

ကိုန်သွယ်မှုတန်ဖို်း အရမရကန်ရေေါ်လ ၂၂၆.၂ ဘလယှံ

အ်းယူအဖွွဲ့ဝင် ၃၇ နင
ို ်ငအ
ှံ ကက ်း စ်းပွ ်းရရ်း ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်း

မဖင် အ ဆယှံ၏ တတယအကက်းဆှံို်း ကိုန်သယ
ွ ်ဖက်

တက်မှုနင
ှ ် ရပေါင််းစပ်ဆက်နယ
ွ ်မှုအတွက် အရထ က်

အရနမဖင်လည််းရက င််း၊

အကူမပြှုမည် ကမဘ ပထမဆှံ်းို ရလရကက င််းပရ
ိုေ့ ဆ င်

နှှံမှုတန်ဖို်း အရမရကန်ရေေါ်လ

ဆက်သွယရ
် ရ်း ဆိုင်ရ သရဘ တူစ

အ ဆယှံ၏ တတယအကက်းဆှံို်း ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံသူအမဖစ်

ပပ်း

ြှုပ် တစ် မို ဖစ်

ရ်းသည် နှင် ကို န်စည်သယ် ယူပိုေ့ရဆ င်ရရ်း ဝန်

ရဆ င်မှုမ ်းကို အ ဆယှံနင
ှ ် အ်းယူနင
ို ်ငှံမ ်းအကက ်း

မပည်ပတိုကရ
် ိုကရ
် င််းနှ်းမမြှုပ်
၁၀.၅ ဘလယှံ နှင်

လည််းရက င််း ရပ်တည်လ က်ရှသည်။
AE CATA သရဘ တူစ

ြှုပ်သည် နှစ်ဖက်

တွင်သ မက မပင်ပရေသမ ်းအထပေါ ပိုမိုလိုပ်ရဆ င်

အကက ်း ရလရကက င််းဆက်သွယ်မှုကို ပိုမို င
ို ်မ လ

သွ ်းနင
ို ်မည် မဖစ်သည်။

ရစပပ်း စ်းပွ ်းရရ်း အက ြှု်းအမမတ်ကို ပိုမိုရရှရစနင
ို ်

အှာ

ီယံနင့်် အီားယူအ ကှာား မလမ ကှာင်ားအရ

နွယ်မှုကို ခပန်လည်တည်မ
သရဘ တူစ

က်

ှာက်

သည်အထ ရေသနှစ် ို ရပေါင််းစည််းမလ မည်မဖစ်သည်။
လက်ရှအ န်တွင် အဆိုပေါ သရဘ တူစ

ြှုပ်သည် COVID-19 မဖစ်ပွ ်းမှု

ကို ဥပရေရကက င််းအရ စစစ်မှုမ ်းမပြှုလိုပ်ရန် တင်မပ

ရကက င် အရှန်အဟိုန်က ဆင််း ရသည် အ ဆယှံနှင်

သွ ်းမည်မဖစ်ပပ်း

အ်းယူအကက ်း

အတည်မပြှုရမပ ကက ်းသွ ်းရန် မပင်ဆင်ရနသည်။

ရလရကက င််းဆက်နွယ်မှု

မပန်လည်

တည်ရဆ က်မှုကို အရထ က်အကူမပြှုရစမည်ပပ်း ရလ
ရကက င််းပရ
ိုေ့ ဆ င်ရရ်း လိုပ်ငန််းအတွက် အ ွငအ
် လမ််း
သစ်မ ်း ဖန်တ်းရပ်းမည် မဖစ်သည်။ ထမိုေ့ ပင် အ ဆယှံ
နှင်

အ်းယူတအ
ိုေ့ ရနမဖင်လည််း

ရဆွ်းရနွ်းမှုမ ်းနှင်

ညနင
ှု ််းရဆ င်ရက
ွ ်မှုမ ်းမပြှုလပ
ို ်ပပ်း COVID-19 ရကက င်
ရလရကက င််း

ဝန်ရဆ င်မှု

လိုပ်ငန််းမ ်းအရပေါ်

က ရရ က်လ သည် အဟနေ့အ
် တ ်းမ ်းကို ရလ
နိုင်ရရ်းအတွက် ဆက်လက်လိုပ်ရဆ င်လကို ကသည်။

ြှုပ်

လက်မတ
ှ ရ
် ရ်းထို်းမည်

ရနေ့ရက်ကို
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COVID-19 မ ကှာင့်် ကမ္ှာလံိုား

ိုင်ရှာ တန်ြိုားခမင့််ကင
ွ ်ား

အှာ

ယ
ီ ံပါဝင်နင
ို ်မှုအမပေါ် သက်မရှာက်မှုရ

၂၁ ရ စို ကိုန်သယ
ွ ်မှု၊ ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုနှင် ထိုတ်လိုပ်မှု
အ င််းအက င််းမ ်းတွင် ကမဘ လှံို်းဆိုင်ရ

က် (Global Value Chains –GVCs) တွင်

တန်ဖို်းမမင်

သည်။

COVID-19

ကပ်ရရ ဂေါက လ

အတွင််း

ကမဘ လှံို်းဆိုင်ရ တန်ဖို်းမမငက
် ွင််းဆက်တွင် အ ဆယှံ

ကွင််းဆက် (Global Value Chains – GVCs) သည်

ပေါဝင်မှုသည် အ ြှုွဲ့ရသ ကဏ္ဍမ ်းအတွက် ထ ိုက်

အရရ်းပေါသည် သွင်မပင်လကခဏ ရပ် တစ် ို မဖစ်လ ပေါ

ရသ ်လည််း အ ြှုွဲ့ရသ ကဏ္ဍမ ်းအတွက် ပိုမိုအ ်း

သည်။ Kaplinsky and Morris (2001) က Value

ရက င််းလ

Chain သည် ကိုန်စည် (သ)ိုေ့ ဝန်ရဆ င်မတ
ှု စ် ို

ဆိုင်ရ

မပြှုလိုပ်ရန်

ယင််းအ ်း

ပိုမိုအ ်းရက င််းလ ရအ င် ရဆ င်ရွကန
် င
ို ်ရန် ရည်

အသှံို်းမပြှု ပပ်းရနာက် ဖ က်သမ််းရန် ရဆ င်ရွက် အဆင်

ရွယ်၍ ASEAN’s Participation in Global Value

အထ

Chains in a Post-COVID World နှင်စပ်လ ဉ််းသည်

စတင်စဉ််းစ ်းသည်အဆင်မှ

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်းအ ်းလှံို်း

အဓပပ ယ်ဖင
ွ ်ဆိုထ ်းပေါသည်။

အက ှံြှု်းဝင်ရကက င််း
GVCs

တွင်

ပိုမို

ပေါသည်။ COVID-19 အလွန် ကမဘ လှံို်း

တန်ဖို်းမမင်ကင
ွ ််းဆက်တင
ွ ် အ ဆယှံ ပေါဝင်မှု

ရလလ မှုကို

ယူရကအစို်းရ၏

အရထ က်အပှံမဖစ်

ရပေါင််းစည််း ပေါဝင်လ သည်နင
ှ ်အမ ပက
ိုေ့ ိုန်တင်ပမ
ိုေ့ ှု မ ်း

သည် Accelerated COVID Economic Support

ပိုမတ
ို ို်းတက်လ ရစမ င််း၊ အလိုပ်အကင
ို ်အ င
ွ ်အလမ််း

(ACES) for ASEAN Programme ရအ က်မှ Boston

မ ်း ပိုမိုပွင်လန််းလ မ င််း စသည် အက ြှု်းရက ်းဇူ်းမ ်း

Consulting Group (BCG) က ရဆ င်ရက
ွ ် ပေါသည်။

ကို ရရှရစမည်မဖစ်ပေါသည်။ GVCs သည် စ်းပွ ်းရရ်း

ယင််းရလလ မှုသည်အ ဆယှံတင်ပေ့မ
ို ှု၏ ၄၀ ရ

ဖွှံွဲ့ပဖြှု်းတို်းတက်ရရ်း၏

ရှပပ်း လူဦ်းရရ ၁၃ သန််းအတွက် အလိုပ်အကင
ို ် အ င
ွ ်

အဓကရမ င်နှငအ
် ်းမဖစ်ရသ

ရကက င် ကမဘ လှံို်းဆင
ို ်ရ

တန်ဖို်းမမင်ကင
ွ ််းဆက်တွင်

င
ို ်နှုန််း

အလမ််းမ ်း ဖန်တ်းရပ်းထ ်းသည် အ ဆယှံ၏ အဓက

ပိုမိုပေါဝင်ရရ်း (Enhancing Participation in GVC) ကို

value

အ ဆယှံ

လမ််းမပရမမပှံို

Consumer Electronics, Medical Technology,

(၅) ရပ်တင
ွ ်

Textiles and Apparel ကဏ္ဍတအ
ိုေ့ ရပေါ် COVID-19

တစ် အ
ို ပေါအဝင်မဖစ်သည် “A Highly Integrated and

ကမဘ ကပ်ရရ ဂေါ၏ အက ြှု်းသက်ရရ က်မှုမ ်းကို ရလ

Cohesive

လ

စ်းပွ ်းရရ်းအသက
ို ်အဝန််း

(၂၀၁၆- ၂၀၂၅) ၏ သွင်မပင်လကခဏ
Economy”

ရအ က်တွင်

သတ်မတ
ှ ်

ရဆ င်ရွကလ
် က်ရှပေါသည်။ ကမဘ လှံို်းဆိုင်ရ
ကွင််းဆက်တွင်

တန်ဖို်း

ပိုမိုရပေါင််းစည််းပေါဝင်လ ရစရရ်း

chain

(၄) ို

မဖစ်သည်

Automotive,

ပေါသည်။
အဆိုပေါ ရလလ

လိုပ်မှုကဏ္ဍတွင်

က်အရ Automotive ထိုတ်

ဝယ်လအ
ို ်းက ဆင််းလ က်ရှသမဖင်

အတွက် အ ဆယှံရေသတွင််းတွင် ASEAN Work Plan

ရငွရကက်းအရင််းအနှ်း လှံိုရလ က်စွ မရှရသ supplier

for Enhancing the GVC Agenda (2016-2025) ကို

မ ်းကို အ က်အ မ ်း မဖစ်ရပေါ်ရစက

မှတ် အရက င်အထည်ရဖ လ
် က်ရှပေါ သည်။
ကမဘ တစ်ဝှမ််းတွင် မဖစ်ပွ ်းလ က်ရှရသ Covid -19

အ ဆယှံ၏

ရရ င််းအ ်း ၃၀ % ရက ် က ဆင််း ရကက င််း ရဖ ်မပ
ထ ်းပပ်း ၂၀၂၄

ိုနစ
ှ ်မှသ Automotive လိုပင
် န််းမ ်း

ကပ်ရရ ဂေါရကက င် ၂၀၂၀ မပညန
် ှစတ
် ွင် အ ဆယှံ

ပှံိုမှန်မပန်လည် လည်ပတ်နိုငမ
် ည်မဖစ် ရကက င််း နေ့်မှန််း

သည်ကိုနစ
် ည်ကိုန်သယ
ွ ်ရရ်းကဏ္ဍတွင် ၅.၅ %၊ ရင််းနှ်း

ထ ်းပေါသည်။ Textiles and Apparels ကဏ္ဍတွင်

မမြှုပန
် ှှံမှုကဏ္ဍတွင် ၂၄.၆% က ဆင််း ပပ်း အ ဆယှံ၏

လည််း

စ်းပွ ်းရရ်းတစ် လ
ို ှံို်းသည် ၃.၃ %

အ ဆယှံ၏ ရရ င််းအ ်းသည် ၁၅% အထ က ဆင််း

နေ့် က ဆင််း ပေါ

အဓကဝယ်လိုအ ်း

က ဆင််း ရသ ရကက င်
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ပပ်းအထည် ြှုပ်လိုပ်ငန််းမဖင် အသက်ရမွ်းဝမ််းရက င််း
မပြှုသူ သန််းရပေါင််းမ ်းစွ ရသ

အမ ြှု်းသမ်းလိုပ်သ ်း

မ ်းနှင် informal လိုပ်သ ်း မ ်း၏ ဝင်ရငွရလ နည််း
ရသည်အမပင် ရထ င်ရပေါင််း မ ်းစွ ရသ အငယ်စ ်း၊

Apparels

ကဏ္ဍတွင်

နည််းပည ပိုင််းဆင
ို ်ရ

ရည်မ ်းတည်ရဆ က်ရန်နှင်

ထိုတ်လိုပ်မှု

စွမ််း
အရည်

အရသွ်းကို စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းစှံနှုန်း် နှင်အည မမငတ
် င်
ရန်

ရဖ ်မပထ ်းပေါသည်။

Consumer

Electronic

အရသ်းစ ်းနှင် အလတ်စ ်း စ်းပွ ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ်းကို

ကဏ္ဍတွင် လူသ ်းအရင််းအမမစ်နှင် နည််းပည

လည််း ထ ိုက် ရပေါသည်။

ရဆ င်ရည်မ ်း

တို်းပွ ်းရအ င်

စွမ််း

ရဆ င်ရက
ွ ်ရန်၊

သရ
ိုေ့ သ ် Consumer Electronic နှင် Medical

Medical Consumables and Technology ကဏ္ဍနှင်

Consumables and Technology ဆိုင်ရ ထိုတ်ကိုန်

စပ်လ ဉ််း၍ အနာဂတ်တင
ွ ် အ ဆယှံ၏ ထိုတ်လိုပ်မှု

မ ်းသည် COVID-19 ရကက င် ရရ င််းအ ်းပိုမိုမမငတ
် က်

ပိုမိုမမင်မ ်းလ ရစရန်အတွက် ရဆ်းပစစည််း ကရယ

လ

မ ်းကို Value added ပိုမိုမပြှုလိုပ်နင
ို ်မည် ရဂဟစနစ်

ပေါသည်။ COVID−19 ကပ်ရရ ဂေါက လ ရရ ဂေါ

ကူ်းစက်မှုထန််း ြှုပ်ရန် Lock down မူဝေါေမ ်းအရ

တစ် တ
ို ည်ရထ င်ရန်၊

Work from home တွင် အသှံို်းမပြှုနိုင်သည် နည််းပည

တင်ပေ့မ
ို ည် ရဆ်းပစစည််းမ ်းကို စှံ န်စှံညန််း၊ စည််းမ ဉ််း

ဆိုင်ရ

စည််းကမ််းတန
ိုေ့ င
ှ ်

electronic ထိုတက
် ိုန်မ ်း ဝယ်လိုအ ်းမ ်း

ကက
ို ်ညရအ င်

မပ ်းလ မ င််းရကက င် Consumer Electronics ကဏ္ဍ

အရည်အ င််းမပည်မရသ

တွင် အ ဆယှံ၏ ရရ င််းအ ်း ၁% မမငတ
် က်လ

မဖင်သ

ပေါ

အဓကရ ်းကွက်

မ ်းသိုေ့

ရဆ င်ရွက၍
်

နည််းပည လိုပ်သ ်းမ ်း

ထိုတ်လိုပ်ရန်၊ ရဆ်းပစစည််း ထိုတ်လိုပ်သည်

သည်။ ထအ
ိုေ့ မပင် Medical Consumables and

နည််းပည မ ်းကို တထွငဆ
် န််းသစ်နင
ို ်ရန် အတွက်

Technology ကဏ္ဍလည််း Covid- 19 ရရ ဂေါကသ
ို ရန်

ရင််းနှ်းမမြှုပန
် ှှံမှုမ ်းပူ်းရပေါင််း၍

မရှမမဖစ်

Development မ ်းမပြှုလိုပ်ရန်၊ Cost advantage

လိုအပ်ရသ ထိုတ်ကိုနမ
် ်း

ဝယ်လအ
ို ်း

ရရှသည်

သည် ၁၀ ရ

consumables မ ်းကို ပိုမတ
ို ို်း ွဲ့ထတ
ို ်လိုပ်ရန် အကကှံ

တက်လ

ိုင်နှုန််းအကက ်း မမင်

ပေါသည်။

ပတ်တ်းစသည်

and

မမင်တက်လ က် ရှရသ ရကက င် အ ဆယှံ၏တင်ပေ့မ
ို ှု
င
ို ်နှုန််းနှင် ၂၀ ရ

လက်အပ်၊

Research

Medical

မပြှုတင်မပထ ်းပေါသည်။

အဆိုပေါ ရလလ မှုတင
ွ ်ပေါဝင်သည် ကဏ္ဍကက်း (၄) ို

အ ဆယှံအရနမဖင်ကမဘ တန်ဖို်းမမင်ကွင််းဆက်

မပန်လည်ထူရထ င်နင
ို ်ရန်နှင် တထွငဆ
် န််းသစ်နင
ို ်ရန်

တွင်

ပိုမိုရပေါင််းစည််းပေါဝင်ရရ်းအတွက်

မှတ်ထ ်း

အတွက် ရရှွဲ့ဆက်လက်ရဆ င်ရွကရ
် မည်ကစစရပ်မ ်း

သည်

လိုပ်ငန််းစဉ်မ ်း

ကိုလည််းရဖ ်မပထ ်းပေါသည်။Automotiveထိုတ်လိုပ်မှု

ရရ်းကို ကကြှု်းပမ််းရဆ င်ရွကလ
် က်ရှသကသိုေ့ အ ေါအ ်း

ကဏ္ဍတွင် ထ ိုက်မှုရရသ
ှ
လိုပ်သ ်းမ ်းကို ရထ က်

ရလ ်စွ ရဆ င်ရက
ွ ်သည် ရလလ မှုမ ်းမှ ထွက်ရပေါ်

ပှံရန်နှင် အနာဂတ်တင
ွ ် ကမဘ လ ပ်စစ်က ်း ရ ်းကွက်

လ သည် အကကှံမပြှု က်မ ်းကို လိုကန
် ာရဆ င်ရွက်

ပိုမိုရယူနင
ို ်ရန် အကကှံမပြှုထ ်းပေါသည်။ Textiles and

လ က်ရှပေါသည်။

အရက င်အထည်ရဖ ်ပပ်းစ်း
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ဗီဇမခပှာင်ား COVID-19 နင့််သက်မရှာက်မှုမ ှာား

COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါသည် တတယလင
ှု ််းသိုေ့
ကူ်းရမပ င််းလ က်ရှပပ်း

ဇွနလ
်

၄

ရက်ရနေ့

WHO

ထိုတ်မပန် က်အရ အရမရကန်နိုငင
် ှံ၊ အနဒယနင
ို ်ငှံနင
ှ ်
ဘရ ဇ်းနိုငင
် ှံတသ
ိုေ့ ည် COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါမဖစ်ပွ ်းမှု
အမ ်းဆှံို်းနိုင်ငှံမ ်းမဖစ်ကကပပ်း အရရှွဲ့ရတ င်အ ရှရေသ
နိုင်ငှံမ ်းတွင် ကပ်ရရ ဂေါမဖစ်ပွ ်းမှုမှ

သသသ သ

မမင်တက်လ က်ရှသည်။ ရသဆှံို်းမှု အမ ်းဆှံို်း အသက်
အရွယ်မှ

အသက်

၆၅

နှစ်နင
ှ ်

အထက်မဖစ်

ပပ်း ကမဘ တစ်ဝှမ််း COVID-19 ကပ်ရရ ဂေါမဖစ်ပွ ်းသည်
လူဦ်းရရ၏ ၇၉.၄၁% မဖစ်သည်။
နယူ်းဇလန်နင
ို ်ငှံ၊ ဂ ပန်၊ စင်က ပူ၊ တရိုတ်၊
ရတ င်ကိုရ်းယ ်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင််းနှင် ဗယက်နမ်နိုငင
် ှံ
တသ
ိုေ့ ည်ကပ်ရရ ဂေါကိုထန််း ြှုပ်ထ ်းနိုင်ရကက င််း သရှရ
သည်။
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