
 



 



        ရင်ဵနှီဵ/စီဵပွာဵသတင်ဵလွှာ 

 

 

 
 ဦးေောင်နိုင်ဦး  ပြည်ေောင်စုဝန်ကြီး 
 ဦးသန်းေောင်ေြျော်  ဒုတိယဝန်ကြီး 
  

 
 
 ေဒါြ်တာဝါဝါေောင်          ေမေဲတေ်းေတွင်းဝန် 

 
 
 
 ဦးေင်းေဇာ်ေေး  လြ်ေောြ်ေတွင်းဝန်၊ e-Government ဌာနခွဲ၊

       ပြည်ေောင်စုဝန်ကြီးရုဳး 
 
 
 

ဦးစိုင်းတင်ေောင်သိန်း  လြ်ေောြ်ေတွင်းဝန် 
 ေဒါ်သူဇာမြိုး   ဒုတိယညွှန်ကြားေေးေှူး  
 ေဒါ်ဇာလီနွယ်  ဒုတိယညွှန်ကြားေေးေှူး  

 ေဒါ်နှင်းဇာလွှာ  လြ်ေောြ်ညွှန်ကြားေေးေှူး  
 ေဒါ်ေြသီေဆွ  ဦးစီးေောေိှ        
ဦးေောင်ေြ်ြိုင်  ဦးစီးေောေိှ            
ေဒါ်ေေဝတ်ေည်မြိုး ဒုတိယဦးစီးေှူး 

 
 
  

  ဦးေြာင်းဆြ်၊ ေဒါ်ေေဝတ်ေည်မြိုး     

 

 

    e-Government  ဌာနခွဲ၊ ပြည်ေောင်စုဝန်ကြီးရုဳး 

 

နာယကမျာဵ 

အယ်ဒီတာချုပ် 

စီစဉ်ထုတ်ေဝသူ 

စာတည်ဵအဖွဲ့ 

မျက်နှာဖုဳဵနှင်ဴ ဒီဇုိင်ဵအပပင်အဆင် 

မျက်နှာဖုဳဵဓာတ်ပုဳ 



 



 

အယ်ဒီတာချုပ်၏ အမှာစကာဵ 
 

 

ကဗျာ 
 

၁ “ေရှ့ဆက်ကကမယ်ေနာ်” 
 

၁ 

ေဆာင်ဵပါဵမျာဵ 

 ၁ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမှုပနဳှ်မှုဥပေဒအသစ်အေပါ် သဳုဵသပ်ေလလဴာမခင်ဵ  ၂ 

၂ ဘယ်သူကူလ့ုိ ထိန်ဵပါ့မယ်  ၇ 

၃ ကျွန်ေတာ်သိေသာ ဟဳသာဝတီနှင်ဴ အနာဂါတ်အလာဵအလာ ၁၁ 

၄ ဖိတ်ေခါ်ပါသည် အေနာက်ေမမာက်ေရွှေမပည် ၁၅ 

၅ ဖဳွ့ဖဖိုဵေဝစည် ဧရာဝတီ ၁၈ 

၆ ဖာဵစည်ေမမ၏ အရုဏ်ဦဵ ၁၉ 

၇ ကိုဗစ-်၁၉         အလွန ်        လူမှု- စီဵပွာဵ မပနလ်ည်ဦဵေမာဴေစရန် မူဝါဒမျာဵ ေရဵဆဲွရာတွင် ၂၁ 

၈ စဉ်ဆက်မမပတ် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ ရင်ဵနှီမမှု ပ်နဳှမှုမမှငဴ်တင်ေရဵ လှုပ်ရှာဵ 

မှုမျာဵ 

၂၅ 

၉ ချနိ်ခါသင်ဴ စီဵပွာဵေမွဵမမူေရဵလပုင်န်ဵ ၃၂ 

၁၀ ရိုဵရှင်ဵလွယ်ကူ၍ မမန်ဆန်တိကျေသာ ရင်ဵနှီဵမမှုပန်ှဳမှုဝန်ဵ ကျင်သစ်ဆီသ့ုိ ၃၉ 

၁၁ ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုကကီဵကကပ်ေရဵဌာနခဲွက ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

ရပ်မျာဵ 

၄၁ 

 

 



 

MIFER သတင်ဵမျာဵ 
 

 

၁ ကိုဗစ-်၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစေ်ပါ်လာနုိင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် 

ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ  
 

၄၇ 

၂ တတိယအကကိမ် ရုရှာဵ-မမန်မာ အစုိဵရအချင်ဵချင်ဵ ကနု်သွယ်ေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ ပူဵတဲွေကာ်မရှင်အစည်ဵအေဝဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ရှင်မျာဵအချင်ဵချင်ဵ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမှုအစီအစဉ ် ကျင်ဵပနုိင်ေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

နှစ်ဖက်အကကို ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ  

၅၁ 

၃ 

 

ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုနှင်ဴ နုိင်ငဳမခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ [ဝနက်ကီဵဌာန မပည်ေထာင်စ ု

ဝနက်ကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵအသုိကအ်ဝန်ဵ (ေအအီဵစီ )၂၀၂၅ 

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ပါ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵနှငဴ် အဋ္ဌမအကကိမ် လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵ  

အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 

 

၄ အိန္ဒိယနုိင်ငဳအစိုဵရ အကူအညီမဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

မမနဆ်န်စွာ အကျ ို ဵမဖစထွ်န်ဵေစမည်ဴ စီမဳကိန်ဵ မျာဵ (QUICK IMPACT 

PROJECTS) အတွက် နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာ )MOU) မျာဵ ေဆာလျင်စွာ 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵ နိုင်ေရဵနှငဴ် စပ်လျဥ်ဵသညဴ် ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ   

 

၅ အကကိမ် (၄၀)  ေမမာက် အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ ေပါင်ဵစည်ဵမှုဆုိင်ရာ အဆငဴ်မမင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ  ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ် 

တက်ေရာက်  

 

၆ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ ေနမပည်ေတာ်ေကာင်စီ နယ်ေမမအတွင်ဵရိှ 

ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ကကည်ဴရှုအာဵေပ  ဵ

 

 



 

၇ ကိုဗစ-်၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစေ်ပါ်လာသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် 

ကုစာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီက ဦဵေဆာင်ေရဵဆဲွသညဴ် မမန်မာနိုင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ 

မပနလ်ည် ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳချက် (MYANMAR ECONOMIC RECOVERY 

PLAN- MERP) အဖပီဵသတ်ေဆွဵေနွဵညှနိှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 

၅၆ 

၈ 

 

ကိုဗစ-်၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစေ်ပါ်လာသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် 

ကုစာဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီကဦဵေဆာင်ေရဵဆဲွသညဴ် မမနမ်ာနုိင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ 

မပနလ်ည် ဦဵေမာဴေစေရဵစီမဳချက် (မူကကမ်ဵ) အေပါ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ 

အကကဳမပုချက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵပဲွ 

၅၈ 

၉ (၅၃) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၊ (၃၅) ကကိမ် 

ေမမာက် အာဆီယဳလွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှုေဒသေကာင်စီ အစည်ဵအေဝဵ၊ 

(၂၄) ကကိမ်ေမမာက ် အာဆီယဳရင်ဵနှီဵမမှုပ်နဳှမှုေဒသေကာင်စီ အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ 

အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှငဴ် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ အကကဳေပဵေကာင်စီ 

တ့ုိ၏ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ ကျင်ဵပ 
 
 

၅၉ 

၁၀ (၅၃) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ ဒုတိယေန့ 

နှငဴ် အာဆီယဳေထာက်ပဴဳပ့ုိေဆာင်ေရဵကဏ္ဍ၏ ယှဉဖ်ပို င်မှုဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ချက် 

အစီရင်ခစဳာ ထုတ်မပန်သညဴ် အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ကျင်ဵပ 

၆၃ 

၁၁ (၁၃) ကကိမ်ေမမာက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ မမနမ်ာ၊ ဗီယက်နမ် စီဵပွာဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 

 

၆၅ 

၁၂ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိုင်ဦဵ (၁၈) ကကိမ်ေမမာက ် တရုတ်-အာဆီယဳ 

ကုန်စည်မပပဲွ၏ ရင်ဵနှီဵမမှု ပ်နဳှမှု ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ စာဵပဲွဝုိင်ဵအစည်ဵအေဝဵ 

သ့ုိ ဗီွဒီယိုမိန့်ခွန်ဵေပဵပ့ုိ  

၆၇ 

 



 

၁၃ အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ တရုတ်၊ ကိုရီဵယာဵ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အေပါင်ဵ 

သဳုဵဟ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှငဴ် မဲေခါင်- ဂျပန် စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵကျင်ဵပ 

၆၈ 

၁၄ 

 

အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှငဴ်      အေမရိကန်၊ ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်)၊ အိန္ဒိယ၊ 

အီဵယူ၊ ရရှုာဵ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပ 

၇၁ 

၁၅ အာဆီယဳနှငဴ် ကသစေကတဵလျ၊ နယူဵဇလီန်၊ ဂျပန်၊    ဖဗတိိန်တ့ုိမှ  စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ 

မျာဵ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵနှငဴ် (၉) ကကိမ်ေမမာက် အေရှ့အာရှ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

အစည်ဵ အေဝဵကျင်ဵပ  

၇၄ 

၁၆ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ  ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ အတွင်ဵရိှ ရင်ဵနှီဵ            

မမှု ပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကကညဴ်ရှုအာဵေပဵဖပီဵ ကုိဗစ်ေချဵေငွအတွက် ေလျှောက်လွှာ 

မျာဵ လက်ခေဳဆာင်ရွက်ေနမှု အေမခအေနမျာဵကုိ ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵ 
 

၇၇ 

၁၇ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိုင်ဦဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ ရိှ One 

Stop Service  (OSS) ရုဳဵကိ ု ကကည်ဴရှုအာဵေပဵဖပီဵ ရင်ဵနှီဵမမှု ပ်နှဳသူမျာဵအာဵ လက်ခဳ 

ေတွ့ဆု ဳ
 

၇၉ 

 မမနမ်ာ- ရုရှာဵ နှစ်နိုင်ငဳ ကုန်သယ်ွမှုနှငဴ် ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှု ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ 

အရိှနအ်ဟုန်မမှငဴ်၊ ပထမအကကိမ်  မမနမ်ာ- ရုရှာဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ေဆွဵေနွဵ 

ပဲွ )1st Business to Business Dialogue( Virtual စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပ 
 

၈၀ 

 



 

DICA သတင်ဵမျာဵ 
 

၁ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ CMP စနစ်မဖငဴဟ်ဟ အိတ်အမျ ို ဵမျ ို ဵ ချုပ်လုပမ်ခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵသ့ုိ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမခင်ဵနှငဴ် Video Conferencing  System မဖင်ဴ 

ေတွ့ဆုမဳခင်ဵ  
 

၈၃ 

၂ VIDEO CONFERENCING APPLICATION  ပုိမုိကျွမ်ဵကျင်စွာ သဳုဵစွဲအသဳုဵမပုနုိင်ေရဵ 

အတွက် တတိယအကကိမ် သင်တန်ဵဖွငဴ်လှစ်မခင်ဵ 

၈၄ 

၃ 

 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုေကာ်မတီ၏ (၇/ ၂၀၂၁) ကကိမ်ေမမာက် 

အစည်ဵအဝဵအာဵ VIDEO CONFERENCING စနစ်မဖင်ဴ ကျင်ဵပမခင်ဵ 

၈၄ 

၄ (၃၅) ကကိမေ်မမာက ် နုိင်ငဳတကာ ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှု စာရင်ဵအင်ဵဆုိင်ရာ 

အာဆီယဳနိုင်ငဳ မျာဵ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပမပုလုပ်မခင်ဵ 

၈၅ 

၅ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵမမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ Online 

မဖငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက် 

 

၈၆ 

၆ ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမှု ပ်နဳှမှု  လုပ်ငန်ဵမျာဵကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့မှ တုိင်ဵေဒသ 

ကကီဵအတွင်ဵရိှ ရင်ဵနှီဵမမှု ပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ Online Virtual Meeting မဖငဴ် 

ဝနေ်ဆာင်မှုေပဵ 
 

၈၆ 

၇ ကိုဗစ-် ၁၉ ရန်ပဳုေငွမှထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ေချဵေငွမျာဵ အကျ ို ဵရိှစာွ အသဳုဵချမှု 

အေပါ် စိစစ်ကကပ်မတ်ေရဵအဖဲွ့ (ကယာဵမပည်နယ်) နှင်ဴ ကိုဗစ်- ၁၉ ရန်ပဳုေငွမှ 

ေချဵေငွရယူထာဵေသာ   ကယာဵမပည်နယ်အတွင်ဵရိှ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵတ့ုိ ေတွ့ဆဳုမခင်ဵ 

၈၇ 

၈ ရန်ကုနတုိ်င်ဵေဒသကကီဵအတွင်  ဵ    မီဵေလာင်မှုမဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴစ်က်ရုဳမျာဵမှ ကိုယ်စာဵ 

လှယ်မျာဵအာဵ VIDEO CONFERENCING စနစ်မဖငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမခင်ဵ 

၈၈ 

၉ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုေကာ်မတီ၏ )၈/ ၂၀၂၁( ကကိမ်ေမမာက် 

အစည်ဵအေဝဵအာဵ ဗီဒီယုိကနွ်ဖရငဴ်မဖငဴ် ကျင်ဵပမခင်ဵ 

၈၈ 

 



 

၁၀  ရပ်ဝန်ဵနှငဴ ် ပုိဵလမ်ဵမ ကမ္ဘောလဳုဵဆုိင်ရာဖုိရမ် နှစ်ပတ်လည ် စကာဵဝုိင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵပဲွသ့ုိ  ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် တက်ေရာက်မခင်ဵ 

၈၉ 

၁၁ THE 18TH CAEXPO ROUNDTABLE MEETING ON INVESTMENT 

COOPERATION နှငဴ် THE 18TH CAEXPO PROMOTION CONFERENCE 

ON ASEAN INDUSTRIAL PARKS ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵသ့ုိ ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုနှင်ဴ 

ကုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် VIRTUAL စနစ်မဖင်ဴ 

တက်ေရာက် 

၉၀ 

၁၂  စီဵပွာဵမဖစ် စတင်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ေနမှု 

အေမခအေနကုိ ကွင်ဵဆင်ဵ ကကည်ဴရှ့ု အာဵေပဵမခင်ဵ 

 ၉၂ 

၁၃ လန်ချန်ဵ- မဲေခါင် ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နဳှမှု ေဆွဵေနွဵပဲွကျင်ဵပမခင်ဵ    ၉၃ 

၁၄ ေနမပည်ေတာ်ရင်ဵနှီဵမမှုပန်ှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့မ ှ ရင်ဵနှီဵမမှု ပ်နဳှမှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ Video Conferencing စနစ်မဖင်ဴ ေတွ့ဆဳု 

ေဆွဵေနွဵဝန်ေဆာင် မှုေပဵမခင်ဵ 

 ၉၅ 

၁၅ မပည်သ့ူဓနကုမ္ပဏီလီမီတက်နှင်ဴ ေစာေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမခင်ဵ 

၉၅  

 



 

FERD သတင်ဵမျာဵ 
 

၁ အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ Line of Credit (LOC) ေချဵေငွမဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် မမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ဆည်ေမမာင်ဵဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ   စီမဳကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ                                  ညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 

၉၆  

၂ ကိုလဳဘုိစမဳီကိန်ဵ ၏ 47th Consultative Committee Meeting (CCM) အစည် အေဝဵ 

သ့ုိ တက်ေရာက် 

၉၇ 

၃ မဲေခါင်သိပ္ပဳ၏ အုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵ (၁/ ၂၀၂၁) ကျင်ဵပ ၉၈ 

၄ (၂၁) ကကိမ်ေမမာက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ မမနမ်ာ၊ဗီယက်နမ်အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပွာဵေရဵ 

အရာရိှမျာဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအမဖစ် ေဆာင်ရွက်၍ အာဆီယဳအဆငဴ်မမင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၏ (၃/၅၂) ကကိမ်ေမမာက် အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ ဆက်စပ ်

အစည်ဵအေဝဵမျာဵသ့ုိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ပါဝင်တက်ေရာက် 

၉၉ 

၅ 

 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ Line of Credit ေချဵေငွဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵ ပွဲ (LOC 

Workshop) ကျင်ဵပ 

၁၀၁  

၆ သတ္တမအကကိမ် မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွ ထပ်ိသီဵ အစည်ဵအေဝဵ )7th GMS Summit) သ့ုိ 

မမနမ်ာနုိင်ငဳမှဟဟနိုင်ငဳဴအကကီဵအကဦဲဵေဆာင်ေသာမမန်မာကုိယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့တက်ေရာက် 
၁၀၂ 

၇ ထာဵဝယ် အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန ် စီမဳခန့်ခွမဲှု ေကာ်မတီဝင်မျာဵနှငဴ်  ထာဵဝယ် 

အထူဵစီဵပွာဵ ေရဵဇုနဖဳွ့်ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ကုမ္ပဏီလီမီတက် )SPV( ၏ မမန်မာဘက်မ ှ

ဒါရုိကတ်ာ အဖဲွ့ဝင်မျာဵအကကာဵ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ  

 

 

၁၀၄ 

၈ ထာဵဝယ်အထူဵစီဵ ပွာဵေရဵဇုန် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ကုမ္ပဏီလီမိတက် )SPV( ၏ 

Board of Directors )2/2021( အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တက်ေရာက် 

၁၀၅ 

၉ နုိင်ငဳမခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် နုိင်ငဴဳဝန်ထမ်ဵ ဥပေဒနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒပါ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵအေပါ် ေဆွဵေနွဵသညဴ်စကာဵဝုိင်ဵ ကျင်ဵပမပုလုပ် 

၁၀၆ 

 



 

နိုင်ငဳတကာစီဵပာွဵေရဵသတင်ဵမျာဵ 
 

၁ ဖဗတိိန်နိုင်ငဳအတွက် ဘက်စုဖဳွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေသာ ပစိဖိတ်မဖတ်ေကျာ် စီဵပွာဵေရဵပူဵ 

ေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု သေဘာတူစာချုပ ် )CPTPP( တွင် အဖွဲ့ဝင်အမဖစ် 

ပါဝင်ခငွဴ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်ကိ ုစတင်ေဆာင်ရွက်မည် 
 

 

၁၀၇  

၂ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စင်ကာပူေလေကကာင်ဵလုိင်ဵ၏ အသာဵတင်အရှုဳဵသည် 

စင်ကာပူေဒါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယဳမဖစ်ေပါ်ခဴဲ 
 

၁၀၉  

၃ စင်ကာပူနုိင်ငဳ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေမလတွင် ၃၀.၉ ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

တုိဵတက်ခဲဴမခင်ဵ 
 

၁၁၀  

၄ အေမရိကန်က အီရန်အေပါ် အေရဵယူပိတ်ဆ့ုိမှုမျာဵကို ဖယ်ရှာဵေပဵမညဴ် အေမခအေန 

ေကကာင်ဴ ကမ္ဘောဴေရနဳေဈဵနှုန်ဵသည်  ၂  ရာခိင်ုနှုန်ဵေကျာ်အထိ ကျဆင်ဵခဴဲ 
 

၁၁၁  

၅ ဆက်လက ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေနသည်ဴ တရုတ်- အာဆီယဳ လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ 

ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 
 

၁၁၂ 

၆ ကိုရိုနာဗုိင်ဵ ရပ်စ်ပုိဵအမျ ို ဵမျ ို ဵမှ  ကာကွယ်ေပဵနုိင်သည်ဴ ကာကွယ်ေဆဵကုိ  ထုတ်လုပ် 

ရန် သဲလွန်စမျာဵအာဵ သုေတသီမျာဵရရိှထာဵ 
 

 ၁၁၃ 

၇ ချလီီနုိင်ငဳ၏ ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက်ေဈဵကွက်ကကီဵထွာဵလာရန် အခွငဴ် 

အလမ်ဵမျာဵရိှေနေကကာင်ဵ Austrade က ထုတ်ေဖာ်ေမပာကကာဵ 
 

 

၁၁၅  

၈ တရုတ်၏ တန်မပန်စုပဳုတင်သွင်ဵခွငဴ်ေကကာငဴ်  ဨစေကတဵလျဝုိင်အေပါ် သက်ေရာက်မှု 
 

၁၁၇ 

  

၉ တရုတ်နုိင်ငဳ အေရှ့ ေမမာက်ပုိင်ဵရိှ တန်ဖုိဵကကီဵမာဵသည်ဴ အနက်ေရာင်ေမမဆီလွှာကုိ 

ကာကွယ်ရန် လရှီူစဳပဳုစကဳို ပုိမုိကျင်ဴသဳုဵလာသည်ဟုသရိ 
 

 

၁၁၉  

၁၀ ကမ္ဘောဴထိပ်တန်ဵဝင် တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုအရိှဆဳုဵ ကုမ္ပဏီအခု (၅၀) အနက် ကုမ္ပဏ ီ

(၄၈) ခုက ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳတွင် တည်ရိှ 
 

 ၁၂၁ 

၁၁ Ten disruptive property trends emerge 
 

 

၁၂ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ တရုတ်မပည်သ့ူသမ္မတနုိင်ငဳ၏  ရင်ဵနီှဵမမှု ပ်နှဳမှုနှင်ဴ ကုန်သွယ်မှု 

အေမခအေန 

၁၂၄ 

 



အမှာစကား 

ရင်ဵနှီဵမြှုပ်နှြဳှုနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန အေနမဖင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵအသုိကအ်ဝန်ဵ နှငဴ် ဖဳွ့ဖဖိုဵြှုြိတ်ဖက်ြျာဵ၏ ယုဳကကည်အာဵကုိဵရသညဴ် 

ဌာနအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပမ်ဖစေ်စေရဵအတွက ် စဉ်ဆက်ြမပတ် ကကိုဵပြ်ဵေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ ထိြိုက်ြှုရှိြဲဴေသာ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵြျာဵ မဖစ်နိငု်သြျှ နည်ဵလြ်ဵြျာဵမဖင်ဴ အမြန်ဆဳုဵကုစာဵသာွဵနိုင်ေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵ 

ေရဵမပန်လည် ဦဵေြာဴလာေစေရဵကို ဦဵတည်လျက် မပည်တွင်ဵ၊ မပည်ပ စီဵပွာဵေရဵ 

အသုိကအ်ဝန်ဵနှငဴ် ရင်ဵနီှဵမြှုပ်နှသူဳြျာဵက ယဳုကကည်ြှုပုိြုိြိငု်ြာလာေစေရဵအတွက် 

ကကိုဵပြ်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ထုိသ့ုိ ယုဳကကည်ြှုြျာဵ ပုိြုိြိငု်ြာအာဵေကာင်ဵလာေစရန် ရင်ဵနီှဵမြှုပ်နှြဳှုနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပာွဵ ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၏ ကကိုဵပြ်ဵေဆာင်ရွက်ြှုြျာဵ၊ ဝနက်ကီဵဌာနေအာက်ရိှ ဦဵစီဵဌာနြျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနြှုြျာဵကုိ 

ဝနက်ကီဵဌာနရိှ ဝနထ်ြ်ဵြျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ဆက်စပ်လုပ်ကိင်ုရသညဴ် ဝန်ကကီဵဌာနြျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖဲွ့အစည်ဵြျာဵနှင်ဴ 

မပည်သူအြျာဵ သိရှိနာဵလည် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵြှာ  အေရဵပါလျက်ရိှပါသည်။ 

ရင်ဵနှီဵ/ စီဵပွာဵသတင်ဵလွှာ (MIFER Bulletin) တွင် ရင်ဵနီှဵမြှုပ်နှြဳှုနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာနက ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်ြျာဵ ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ အြက်အြဲြျာဵကုိ 

တတ်နိုင်သြျှ အေကာင်ဵဆဳုဵ ေမဖရှင်ဵကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵေနြှုြျာဵ၊ မပည်တွင်ဵမပည်ပနိုင်ငဳြျာဵနှငဴ် ရင်ဵနီှဵ 

မြှု ပ်နှြဳှုပုိြုိမြှငဴ်တင်လာေစေရဵကကိုဵပြ်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵေနြှုြျာဵ၊ နိုင်ငဳ၏ ေရရှည်အကျ ို ဵစီဵပွာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက် 

ေစေရဵအတွက် နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရကုိ မပည်တွင်ဵ၊ မပည်ပစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်ြျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵြျာဵက ယဳုကကည်ြှု 

ပုိြုိြိငု်ြာေစေရဵအတွက် စဉ်ဆက်ြမပတ်ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵေနြှုြျာဵကုိ အြျာဵမပည်သူသိရှိနိငု်ရန်အတွက် 

တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ ေဖာ်မပထာဵပါသည်။ 

ထ့ုိအမပင် ဤသတင်ဵလွှာတွင် ရင်ဵနှီဵမြှုပ်နှြဳှုနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ကကိုဵပြ်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ြှုြျာဵ၊ ဝနက်ကီဵဌာနေအာက်ရှိ ဦဵစီဵဌာနြျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနြှုြျာဵအမပင် ကဗျာ၊ ေဆာင်ဵပါဵ 

ြျာဵ၊ ေဒသတွင်ဵနှငဴ် ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်ဵတွင် မဖစေ်ပါ်တုိဵတက် ေမပာင်ဵလဲေနေသာ စီဵပာွဵေရဵ၊ ရင်ဵနီှဵမြှုပ်နှြဳှုနှငဴ် 

ကုန်သွယ်ြှုဆုိင်ရာ အေမြအေနြျာဵကုိလည်ဵ ေဝေဝဆာဆာေဖာ်မပထာဵပါသည်။ 

ဤသတင်ဵလွှာထုတ်ေဝနိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ဵပါဵြျာဵ၊ ကဗျာြျာဵ၊ သတင်ဵအြျက်အလက်ြျာဵ ပဴဳပုိဵေပဵ 

ြဴဲကကသည်ဴ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရဳုဵ၊ ရင်ဵနီှဵမြှုပ်နဳှြှုနှင်ဴကုြ္ပဏီြျာဵညွှန်ကကာဵြှုဦဵစီဵဌာနနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ် 

ေရဵဦဵစီဵဌာနတ့ုိြှ ဝနထ်ြ်ဵြျာဵ၊ ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝနိုင်ေရဵအတွက် ကကိုဵပြ်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဲဴကကသည်ဴ မပည်ေထာင်စု 

ဝနက်ကီဵရဳုဵြှ ဝနထ်ြ်ဵြျာဵအာဵ အထူဵေကျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ 

ေဒါက်တာဝါဝါေြာင် 

အယ်ဒီတာြျုပ် 
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 တ့ုိနိုင်ငဳမှာ 

အေခြေြဳေအေဆာက်အအဳုေတွေတုိဵတက် 

နုိင်ငဳသာဵေတွေ အကျ ို ဵအခမတ်ရပပီဵ  

နည်ဵပညာေတွေ လွှဲေခပာင်ဵ 

အလုပ်ေတွေေကာင်ဵဖ့ုိ 

အလင်ဵမီဵတုတ်ဟန် ခပုမဴဲ 

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှု……….၊ 

 စဉ်ဆက်မခပတ်တုိဵတက်ေရဵ 

ကွေန်ယက်မျာဵြေျတ်ိဆက်ေပဵပပီဵ 

ေဒသတွေင်ဵေပါင်ဵစပ် 

ေကာင်ဵခမတ်တဴဲ ကတိကဝတ်ေတွေေဆာင် 

နုိင်ငဳသာဵကကီဵပွောဵ အခမတ်ကကယ်မေနှဵဖ့ုိ 

နုိင်ငဳခြောဵစီဵပွောဵဆက်သွေယ်ေရဵ……………၊ 

 အဲဒီဌာနနှစ်ြုေကိ ု

လမ်ဵမှန်သ့ုိ တညဴ်မတ် 

အကကီဵအကရဲဲ့ လမ်ဵညွှနမ်ှုနဲ့အညီကကီဵကကပ် 

အစဉ်စည်ဵလဳုဵေစတဴဲ 

ဝနက်ကီဵရုဳဵအဖွေဲ့……………………၊ 

 နုိင်ငဳဴယန္တရာဵ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵ 

MIFER ဆုိတဴဲ တဳဆိပ်ဝုိင်ဵကို ကိုယ်စာဵခပု  

အင်အာဵေတွေစုပပီဵ 

(ြေက်ြဲေ ကကပ်တည်ဵရင်ေတာင်…) 

(တို့) ေရှ့ဆက်ကကမယ်ေနာ်။ 

ရုဳဵြေျစ်သူ (DICA) 

“ေရှ့ဆက်ကကမယ်ေနာ်….” 
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ကေမ္ဘောဒီဵယာဵရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုဥပေဒအသစ်အေပါ် သဳုဵသပ်ေလဴလာခြေင်ဵ 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဝန်ဵကျင် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မြင်ဵ 

ဟာ နိုင်ငဳတစ်နိင်ုငဳရဲ့ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵ တုိဵတက်မင 

ကို အဓိကအေထာက်အပဴဳမဖစ်ေစတဴဲ အတွက် နိုင်ငဳ 

အမျာဵစုက  ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင နဲ့သက်ဆုိင်တဲဴ ဥပေဒ 

အြင်ဵအကျင်ဵ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵကုိ မိမိတို္ဓ 

နိုင်ငဳ၏ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵနဲ့အညီ 

ေဆာင်ရွက်လာကကပါတယ်။ အလာဵတူပင် ကေမ္ဘော 

ဒီဵယာဵနိုင်ငဳက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအသစ်ကိ ု

ထုတ်မပန်မပဋ္ဌာန်ဵဖုိ္ဓအတွက် ဥပေဒမပုေရဵ လုပ်ထဳုဵ 

လုပ်နည်ဵအဆင်ဴဆငဴ်ကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

မကကာမီမှာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒအသစ် ထွက်ရှိလာ 

ေတာဴမှာမဖစပ်ါတယ်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳမ ှ သက် 

ဆုိင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵကလည်ဵ အဆုိပါဥပေဒဟာ 

မပည်တွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵကို ဆဲွေဆာင်ရာ၌ အဓိက 

အြန်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လာမှာမဖစတ်ယ်လုိ္ဓ ေမပာ 

ကကာဵြဴဲပါတယ်။ ထုိ္ဓမပင် ယင်ဵဥပေဒဟာ လူမငစီဵပွာဵ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငကိ ု အေထာက်အပဴဳေပဵနုိင်ေရဵအ 

တွက် ထိေရာက်ဖပီဵ အရည်အေသွဵရိှတဴဲ ရင်ဵနီှဵမမစုပ် 

နှဳမငမျာဵကို ဆဲွေဆာင်နိုင်ရန်နှငဴ် မမစငဴ်တင်နိင်ုရန် အ 

မပင်ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်ရှင်ဵလင်ဵဖပီဵ  

ပွငဴ်လင်ဵမမင်သာမငရှိတဴဲ ဥပေဒမူေဘာင် ပဳုစမဳဖစ် 

ေအာင်ဒီဇိုင်ဵေရဵဆဲွထာဵမြင်ဵမဖစတ်ယ်လုိ္ဓ ေကကညာ 

ြဲ ဴတာကုိလည်ဵ ေတွ့ရိှရပါတယ်။  

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳရဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒ 

အသစ်မှာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွ၊ 

သက်သာြွငဴ်မျာဵကုိ ြျမှတ်မြင်ဵ၊ မပည်တွင်ဵ စက်မင 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ထုတ်ကုနမ်ျာဵပါဝင်မငကိ ု မမစင်ဴတင် 

မြင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵနှငဴ် ကမ္ဘောဴတန်ဖုိဵကွင်ဵဆက် ြျတ်ိ 

ဆက်မငကိ ု အာဵေပဵမြင်ဵ၊ နည်ဵပညာ လဃဲေမပာင်ဵ 

မြင်ဵ၊ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ၏ ယှဉဖ်ပို င်မငကိ ုတိုဵတက် 

ေစမြင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵနှငဴ် ကမ္ဘောဴအကကပ်အတည်ဵမျာဵ 

ကို ေကျာ်လဃာဵနိုင်ရန်အတွက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ၏ 

စီဵပွာဵေရဵ တည်ေဆာက်မငပဳုစဳကိ ု အမျ ို ဵမျ ို ဵမဖန့်ကျက် 

နိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵမြင်ဵ၊ နိုင်ငဳအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳတဴဲ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵ၏ အြွင်ဴအေရဵနှင်ဴ အကျ ို ဵစီဵ 

ပွာဵကို အကာအကွယ်ေပဵထာဵမြင်ဵ စသည်တုိ္ဓဟာ 

အဆိုပါ ဥပေဒရဲ့ အဓိကဆဲွေဆာင်နိငု်တဴဲ အြျက်မျာဵ 

မဖစတ်ာကုိလည်ဵ ေတွ့ရိှရပါတယ်။  

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအသစ်ဟာ 

ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ၏ စက်မငဖဳွ့ဖဖိုဵမင မူဝါဒ ၂၀၁၅-

၂၀၂၅ ၏ အေမြြဳမူမျာဵနှငဴ်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ြဲမဴြင်ဵမဖစဖ်ပီဵ  အြန်ဵ ၁၂ ြန်ဵနှင်ဴ အပိုဒ် ၄၂ ပုိဒ် ပါဝင် 

ပါတယ်။ အဆိုပါဥပေဒသစ်ကိ ု ၁၉၉၄ ြုနစှ် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳင ဥပေဒနှငဴ် အဆိုပါဥပေဒကုိမပင်ဆင်သညဴ ်၂၀၀၃ 

ြုနစှ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒတုိ္ဓေနရာတွင် အစာဵထုိဵသွာဵ 

မှာမဖစပ်ါတယ်။  

ဥပေဒအရ စီမဳြေန့်ြေွေမဲှုမျာဵေဆာင်ရွက်ရန် အဖွေဲ့အစည်ဵ 

တည်ေထာင်ခြေင်ဵ  

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအသစ်အရ 

သီဵမြာဵဘတ်ဂျက်၊ သီဵမြာဵဝန်ထမ်ဵ အင်အာဵတုိ္ဓ မဖငဴ် 

ရပ်တည်မည်ဴ  “Council for the Development of 

Cambodia- CDC” ကုိ ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်မှာ မဖစဖ်ပီဵ  

Single Window Services နှငဴ် စီမဳြန့်ြွမဲငဆုိင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်အမဖစ် ရပ်တည်မှာ မဖစပ်ါတယ်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳကိ ု ထိေရာကစ်ွာ ဝနေ်ဆာင်မငေပဵနိုင် 

ရန်၊ ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵကုိ သဳုဵသပ်အတည်မပု 

ရန်နှင်ဴ အမငင်ဵပာွဵ မငမျာဵကုိေမဖရှင်ဵရန် CDC က အဆုိပါ 

ဥပေဒသစ်အရ ထပ်မဳဖဲွ့စည်ဵမည်ဴ “Municipal-

Provincial Investment Sub-Committee” သုိ္ဓ 

တာဝန်မျာဵလဃဲအပ်နိငု်မှာ မဖစ်တဴဲအတွက် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

မငဥပေဒအသစ်ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ် ဖုိ္ဓအတွက် 

အာဵေကာင်ဵတဲဴ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲမင တစ်ရပလုိ်္ဓေြ္ဒဆုိ 

နိုင်မှာမဖစပ်ါတယ်။  
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 မမနမ်ာနိုင်ငဳအေနနဲ့လည်ဵ မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငဥပေဒအရ မမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

ေကာ်မရှင်ကိ ု ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ြဲဴဖပီဵ ေကာ်မရှင် 

၏ရုဳဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵေဆာင်ရွက်မြင်ဵ၊ဝနထ်မ်ဵ

မျာဵနှင်ဴ ဘတ်ဂျက်ြွဲေဝမငတုိ္ဓနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သီဵမြာဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ရပ်အမဖစ် ဖဲွ့စည်ဵထာဵမြင်ဵ 

မဟုတ်ေသာ်လည်ဵ အဆိုပါဥပေဒအရ ေကာ်မရှင် 

က ယင်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် ေကာ်မတီမျာဵနှင်ဴ အဖွဲ့ငယ်မျာဵကုိ လုိအပ် 

သလုိ ဖဲွ့စည်ဵြွငဴ်ရိှပါတယ်။ မပည်ေထာင်စု အစိုဵရ 

အဖွဲ့က ြွင်ဴမပုေပဵနိုင်တဲဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ မပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ မျာဵ 

သုိ္ဓ လုပ်ပုိင်ြွငဴ်ြွဲေဝ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်မြင်ဵနဲ့  တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ/ မပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵအေနနဲ့ ေကာ် 

မရှင်က သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် မတည်ေငွရင်ဵ 

ပမာဏ သတ်မှတ်ြျက်အတွင်ဵရိှသညဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမင လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ေမမအသဳုဵမပုြင်ဴွ ေလျှောကထ်ာဵ 

လဃာစိစစ်မြင်ဵနှငဴ် အတည်မပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵလဃာ 

စိစစ်မြင်ဵ လုပ်ပုိင်ြွငဴ်မျာဵကုိ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/မပည် 

နယ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီမျာဵသို္ဓ ေပဵအပ်ထာဵ 

တာကုိ ေတွ့ရှိရပါတယ်။  

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုအမျ ို ဵအစာဵ/ကဏ္ဍနဲ့ ရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နဳှမှု 

ဆုိင်ရာမက်လဳုဵမျာဵ 

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒအသစ်အရ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင စီမဳကိန်ဵ နှင်ဴပတ်သက်ဖပီဵ အဓိက 

အာဵမဖင်ဴ Qualified Investment Project (QIP) 

Status နဲ့  Guaranteed Investment Project 

(GIP) Status ဆုိဖပီဵ နှစ်မျ ို ဵပုိင်ဵမြာဵထာဵတာကုိ 

ေတွ့ရိှရပါ တယ်။ ေယဘုယျအာဵမဖင်ဴ QIP Status 

ရှိသည်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငစီမဳကိန်ဵ မျာဵက ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငဆုိင်ရာ အာမြဳြျက်မျာဵ (Investment Guar-

antees)နှင်ဴ အြွန်ဆုိင်ရာ ြဳစာဵြွင်ဴ နှစ်မျ ို ဵစလဳုဵကိ ု

ြဳစာဵြွင်ဴရှိမှာ မဖစပ်ါတယ်။  GIP Status ရှိသညဴ် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငစီမဳကိန်ဵ မျာဵ အတွက် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ 

အာမြဳြျက်မျာဵ (Investment Guarantees) ကိုသာ 

ြဳစာဵြွင်ဴရှိဖပီဵ အြွန်ဆုိင်ရာြဳစာဵြွင်ဴမျာဵကို ြဳစာဵနိုင်မာှ 

မဟုတ် ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါတယ်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒအသစ်အရ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ 

မက်လဳုဵမျာဵကုိ ြဳစာဵြွင်ဴရှိသညဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငကဏ္ဍနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵ အမျ ို ဵအစာဵမျာဵကို သတ်မှတ်ထာဵတာကုိ 

လည်ဵေတွ့ရှိရပါတယ်။  

 အဆိုပါ သတ်မှတ်ကဏ္ဍနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵ 

အစာဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေသာ်လည်ဵ Basic Tax နှင်ဴ 

အေကာက်ြနွ်ဆုိင်ရာမက်လဳုဵမျာဵ နှစ်ြုစလဳုဵကုိ ြဳစာဵ 

ြွငဴ်မရှိသည်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵကို Negative List တွင် 

သတ်မှတ် မှာမဖစပ်ါတယ်။ QIP Status ရှိေသာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင စီမဳကိန်ဵ မျာဵအတွက် Basic Incentive 

မျာဵကုိ ေရွဵြျယ်စရာနှစ်ြုေပဵထာဵဖပီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳ 

က ြဳစာဵလုိသညဴ် အြွန်ြဳစာဵြွင်ဴပဳုစ ဳ (ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵ 

လွတ်ြင်ဴွ ြဳစာဵမည် သုိ္ဓမဟုတ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ 

အထူဵပစ္စည်ဵတန်ဖုိဵေလျာဴတွက်နငန်ဵမဖင်ဴ တွက်ြျက်မြင်ဵ 

မဖငဴ် ြဳစာဵြွင်ဴနှင်ဴ အမြာဵအြွငဴ်အေရဵမျာဵကို ြဳစာဵမည်) 

ကို ကိုယ်တုိင် ေရွဵြျယ်နိငု်ရန် သတ်မှတ်ထာဵဖပီဵ 

အေကာက်ြနွ် ကင်ဵလွတ်ြငွဴ်ြဳစာဵနုိင်ရန် အေသဵစိတ် 

သတ်မှတ်ြျက် မျာဵကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵထာဵပါတယ်။ 

အဆိုပါ သတ်မှတ်ြျက်မျာဵအရ မိမိတို္ဓ၏ လုပ်ငန်ဵ 

သေဘာသဘာဝ အေပ္ဒမူတည်ဖပီဵ  ပုိမုိအဆင်ေမပေစတဴဲ 

ြဳစာဵြွင်ဴပဳုစကဳို ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳက ေရွဵြျယ်နိငု်တဴဲ 

အတွက် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်မြင်ဵကို တစ်ဖက်တစ် 

လမ်ဵက အေထာက်အကူမပုနိုင်မာှ မဖစပ်ါတယ်။ ကေမ္ဘော 

ဒီဵယာဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအသစ်အရ ဝင်ေငွြနွ် 

ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွကာလကို ၃ နှစ်မှ ၉ နှစ်အထိ သတ် 

မှတ်ထာဵဖပီဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငကဏ္ဍနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ အမျ ို ဵ 
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အစာဵေပ္ဒမူတည်ဖပီဵဝင်ေငွြနွ်ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွမပုနိုင်  

သညဴ်ကာလကုိဆဳုဵမဖတ်မည်ဴသေဘာမဖစ်ပါတယ်။ 

 မမနမ်ာနိုင်ငဳမှာေတာဴ မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵ မမစု ပ် 

နှဳမငဥပေဒအရ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ အာမြဳြျက် 

မျာဵနဲ့ အကာအကွယ်ေပဵမြင်ဵမျာဵကုိ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှ ဳ

သူ အာဵလဳုဵကြစဳာဵြွင်ဴရှိမှာမဖစဖ်ပီဵ  အြွန်ဆုိင်ရာ 

ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွ၊ သက်သာြွငဴ်မျာဵကုိ သတ်မှတ်ထာဵ 

တဴဲ လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵနဲ့ ဥပေဒပါသတ်မှတ်ြျက် 

မျာဵနှင်ဴအညီ ြဳစာဵြွငဴ်ရှိမှာမဖစပ်ါတယ်။ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒ၏ အြွန်ကင်ဵလွတ်ြငွဴ်၊ 

သက်သာြွငဴ် သတ်မှတ်ြျက်မျာဵက ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒနဲ့ ကွဲမပာဵမငရှေိသာ်လည်ဵ 

အေမြြဳအာဵမဖင်ဴ ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွကဲဴသုိ္ဓ 

ေသာ ြဳစာဵြွငဴ်ရရိှရန် ဦဵစာဵေပဵကဏ္ဍအမဖစ် သတ် 

မှတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵအေပ္ဒတွင် 

မူတည်၍ သတ်မှတ်မြင်ဵမျ ို ဵမှာမူ အလာဵတူပင်မဖစ် 

ပါတယ်။ မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵမမစု ပ်နှမဳင ဥပေဒအရ 

ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵလွတ်ြငွဴ်ြဳစာဵနိုင်တဲဴ ကာလ သတ် 

မှတ်ြျက်ကိမူု ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ဇုန်အမျ ို ဵအစာဵ 

အလုိက ်သတ်မှတ်ထာဵပါတယ်။ 

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုကိ ုအကာအကွေယ်ေပဵခြေင်ဵ 

 မိမိတို္ဓနုိင်ငဳမှာ လာေရာက ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှတဳဲဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵနဲ့ ယင်ဵတုိ္ဓရဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

မျာဵကုိ ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပဵမြင်ဵဟာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဝန်ဵ ကျင်ကုိ မမစင်ဴတင်ဖုိ္ဓအတွက် 

အဓိကကျတဴဲ အြျက်မဖစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်နိငု်ငဳ 

တစ်နိငု်ငဳအေနနဲ့ နိုင်ငဳ သာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵနှငဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵရင်ဵနှီဵ မမစုပ်နှသူဳမျာဵကို ြွမဲြာဵမငမရှိဘဲ 

မပုမူဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်မယ်ဆုိတဲဴ ကတိကဝတ်က 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ အဓိကလုိလာဵတဲဴ အြျက်တစ် 

ြျက်လည်ဵမဖစ်ပါတယ်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငဥပေဒမှာ ေမမပုိင်ဆုိင်မငနဲ့ အာဏာသက် ဝင် 

လျက်ရှိတဲဴ အမြာဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ 

ကလဲွဖပီဵ မည်သည်ဴနိုင်ငဳသာဵမဖစ်သည်ကိ ု အေမြမပု၍ 

ြွမဲြာဵမငမရှိဘဲ မပုမူဆက်ဆဳမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်မပထာဵ 

ပါတယ်။ ေမမပုိင်ဆုိင်ြွင်ဴ အြန်ဵကဏ္ဍဟာ နုိင်ငဳတစ် 

နိုင်ငဳရဲ့ အဓိက Sensitive Sector  မဖစ်တာနဲ့အညီ နိုင်ငဳ 

အမျာဵစုဟာ ြွမဲြာဵမငမရှိဘဲ မပုမူဆက်ဆဳမညဴ် ကတိ 

ကဝတ်ေတွမှာ ေမမကုိ ခြင်ဵြျက်အမဖစ် ဖယ်ထုတ်ေလဴ 

ရှိကကပါတယ်။ အလာဵတူပင် အမြာဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵမှာ ြွမဲြာဵမငရှတဴဲိ သတ်မှတ်ြျက်မျ ို ဵရိှ 

မယ် ဆုိရင်လည်ဵ  အဆုိပါဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵနဲ့အညီ ေဆာင်ရွက်ြင်ဴွရှိမှာမဖစတ်ဲဴအတွက် နိုင်ငဳရဲ့ 

Policy Space ကုိ  ဥပေဒနဲ့အညီ အကာအကွယ်ေပဵ 

ထာဵမြင်ဵမဖစပ်ါတယ်။  

 မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအရလည်ဵ နိုင်ငဳ 

သာဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵကို ဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်မငထက် 

မေလျာဴနည်ဵေစရန်နှင်ဴ အမြာဵနိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳမှ နိုင်ငဳမြာဵ 

သာဵရင်ဵနှီဵ မမစုပ်နှသူဳမျာဵကို ဆက်ဆဳေဆာင်ရွက်မငထက် 

မေလျာဴနည်ဵေစရန် ကတိကဝတ်မပု ေဖာ်မပထာဵတဴဲ 

ေနရာမှာ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳကဴဲသုိ္ဓပင် သက်ဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵအရ ေဆာင်ရွက်ြင်ဴွကို 

ခြင်ဵြျက်အမဖစ် ထာဵရှိပါတယ်။  

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအသစ်မှာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကိသိုမ်ဵယူမြင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒ 

နှစ်ရပ်စလဳုဵတွင် နိုင်ငဳပိင်ု သိမ်ဵယူမြင်ဵ (Nationali -

zation)၊ တိုကရုိ်ကသိ်မ်ဵယူမြင်ဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) သွယ်ဝုိက ်

သိမ်ဵယူမြင်ဵ (Direct / Indirect Expropriation) တို္ဓ 

ေဆာင်ရွက်မြင်ဵမမပုဟု အာမြဳ ေဖာ်မပထာဵပါတယ်။ 

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပ ေဒအသစ်မှာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကိသိုမ်ဵယူမြင်ဵ (Expropr i a t i on) 

နဲ့ပတ်သက်လုိ္ဓ မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒနှင်ဴ 

အလာဵတူပင် ေဖာ်မပထာဵဖပီဵ National Treatment  

နှငဴ် Most-Favoured Nation Treatment အတွက် 

နိုင်ငဳတကာစာြျုပ်မျာဵပါ စကာဵရပ်မျာဵမဖင်ဴ ေဖာ်မပ 

ထာဵမြင်ဵမရှဘဲိ သီဵမြာဵကွဲမပာဵသညဴ် အသဳုဵအနငန်ဵ 
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မျာဵမဖင်ဴ ေဖာ်မပထာဵတာကုိ ေတွ့ရှိရပါတယ်။ သုိ္ဓရာ 

တွင် အိမ်ရှင်နိငု်ငဳနှင်ဴ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳအကကာဵ 

အမငင်ဵပာွဵမငအမျာဵဆဳုဵ မဖစေ်စသည်ဴ Fair and 

Equitable Treatment ဆုိင်ရာ ကတိကဝတ်ကိ ု

ထညဴ်သွင်ဵထာဵမြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါတယ်။  

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုအဆုိခပုလွှာတင်ခပခြေင်ဵ 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင အဆိုမပုလဃာ တင်မပမြင်ဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်လုိ္ဓ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒ 

အသစ်အရ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှလုိဳသူက အဆိုမပုလဃာကို 

“Council for the Development of Cambodia - 

CDC” သုိ္ဓမဟုတ် “Municipal-Provincial Invest-

ment Sub-Committee” သုိ္ဓ တင်မပရမှာမဖစဖ်ပီဵ  

အဆိုမပုလဃာကို Single-Window Service Mech-

anism မဖင်ဴ သဳုဵသပ်၊ အတည်မပုေပဵမှာ မဖစပ်ါ 

တယ်။ Single-Window Service Mechanism 

မဖငဴ်သဳုဵသပ်၊အတည်မပုတဴဲလုပ်ငန်ဵစဉ်မှာသက်ဆုိင် 

ရာဝန်ကကီဵဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ကုိယ်စာဵ 

လှယ်မျာဵ ပါဝင်မှာမဖစဖ်ပီဵ  အဆိုမပုစမဳီကိန်ဵ က 

Negative List မှာ မပါဝင်ပါက သီဵမြာဵ Sub-

Degree မဖင်ဴ ဆဳုဵမဖတ်မှာမဖစဖ်ပီဵ  အလုပ်လုပ်ရက် 

၂၀ ထက် ေနာက် မကျေစဘဲ CDC က Registra-

tion Certificate ထုတ် ေပဵမှာမဖစတ်ယ်လုိ္ဓ 

ေဖာ်မပထာဵပါတယ်။ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳကိ ုပုိမုိလျင်မမန် 

ေြျာေမွ့စွာ ြွငဴ်မပုေပဵနိုင်ရန် Single-Window 

Service Mechanism မဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ ယြင် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိသညဴ် ကာလထက် ပုိမုိ 

ေလျှောဴြျသတ်မှတ်ထာဵမြင်ဵ မဖစတဴဲ်အတွက် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငလွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵအတွက် အဓိက 

အေထာက်အကူ မဖစ်နိငု်မယ်ဴ Mechanism တစ်ြ ု

မဖစမ်ယ်လုိ္ဓ သဳုဵသပ်ရပါတယ်။  

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒအသစ် 

အရ ၎င်ဵတုိ္ဓ ထုတ်ေပဵသည်ဴ Registration Certifi-

cate မှာ စီမဳကိန်ဵ  အေကာင်အထည်ေဖာ်မြင်ဵနှင်ဴ 

သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပဳုတင်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက် Bar-

code၊  QR Code၊ အမြာဵနည်ဵပညာစနစ် တစ်ြြုု 

တုိ္ဓမဖငဴ် စီမဳကိန်ဵ  နှငဴ် သက်ဆုိင်တဴဲအြျက်အလက်မျာဵ 

ထညဴ်သွင်ဵေပဵ ထာဵမှာမဖစတဴဲ်အတွက် မပညဴစ်ုဳေကာင်ဵ 

မွန်တဴဲစနစတ်စ်ြ ုမဖစ်လာမှာ မဖစ်ပါတယ်။  

ေခမအသဳုဵခပုြေွေငဴ် 

 ေမမပုိင်ဆုိင်မငနဲ့ပတ်သက်ဖပီဵ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငဥပ ေဒမှာ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ နုိင်ငဳသာဵ လူပုဂ္ဂိုလ် 

ကသာ ပုိင်ဆုိင်ြွင်ဴရှိဖပီဵ ေမမအသဳုဵမပုြင်ဴွကိုမူ အာဏာ 

သက်ဝင်လျက်ရှိသည်ဴ ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ 

နှငဴ်အညီ ေမမပုိင်ဆုိင်ြွင်ဴ (သုိ္ဓမဟုတ်) ရာသက်ပန် 

ငှာဵရမ်ဵမြင်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်ကာလအတွက် ငှာဵရမ်ဵမြင်ဵ 

တုိ္ဓမဖငဴ် အသဳုဵမပုြွငဴ်ရှိေကကာင်ဵ ေဖာ်မပထာဵပါတယ်။  

အဆိုပါအြျက်အေကကာငဴ် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳမှာ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳညဴ် နိုင်ငဳမြာဵသာဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵအတွက် 

ေမမအသဳုဵမပုြငွဴ်သည် အဆိုပါရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒ 

တစ်ြတုည်ဵ အေပ္ဒတွင်သာ မူတည်မြင်ဵမရှဘဲိ အမြာဵ 

သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ မျာဵအရ 

လည်ဵ ေဆာင်ရွက်ြငွဴ်ရှိတဴဲကစိ္စမဖစ်တာကုိ ေတွ့ရိှရပါ 

တယ်။   

 မမနမ်ာနိုင်ငဳမှာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှဳမညဴ် နိုင်ငဳမြာဵသာဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵအတွက် ေမမနစှ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵြွင်ဴ 

သည် မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအရသာ ေဆာင် 

ရွက်ြငွဴ်ရှိတဴဲအတွက် အဆိုပါဥပ ေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵ 

တွင် ေမမအသဳုဵမပုြင်ဴွကာလ၊ ေမမအသဳုဵမပုြင်ဴွ ေလျှောက် 

ထာဵမြင်ဵနှငဴ် ေမမအသဳုဵမပု ြွငဴ်စိစစ်မြင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵစသည် တို္ဓကုိအေသဵစိတ် သတ် 

မှတ် ထာဵမြင်ဵမဖစပ်ါတယ်။  

အလုပ်သမာဵမျာဵြေန့်ထာဵခြေင်ဵ 

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒအသစ်အရ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳသည် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငစီမဳကိန်ဵ  လည်ပတ် 
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ရန်နှင်ဴ စီမဳြန့်ြွရဲန် နုိင်ငဳမြာဵသာဵ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵကုိ ငှာဵရမ်ဵ ြွငဴ်ရှိေကကာင်ဵ ေဖာ်မပ ထာဵပါတယ်။ 

ထုိသုိ္ဓ ြန့်အပရ်ာမှာ အရည်အြျင်ဵမပည်ဴမီတဲဴ 

ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ နုိင်ငဳသာဵအလပ်ုသမာဵ မရရှိနိုင် 

သညဴ် အေမြအေနတွင်သာ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

အေရအတွက်အတုိင်ဵ ယာယီြန့်အပန်ိုင်ေကကာင်ဵ 

ေဖာ်မပထာဵပါတယ်။  

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကကီဵကကပ်ခြေင်ဵ 

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒအသစ်အရ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင စီမဳကိန်ဵ မျာဵအေနနဲ့ မှတ်ပဳုတင် 

လက်မှတ်ရှိပါက လုပ်ငန်ဵကို အလုိအေလျာက် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မှာ မဖစပ်ါတယ်။  ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငစီမဳ 

ကိန်ဵ အာဵလဳုဵအေနနဲ့ နုိင်ငဳဖွဳ့ ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ အ 

တွက် ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ လုိက် 

နာေဆာင်ရွက်မငေသြျာေစရန် CDC ရဲ့ စဳုစမ်ဵ 

စစ်ေဆဵမြင်ဵနဲ့ ကကီဵကကပ်မြင်ဵကို လုိကန်ာေဆာင် 

ရွက်ရမာှ မဖစပ်ါတယ်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳအေနမဖငဴ် 

နိုင်ငဳဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနတဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင စီမဳကိန်ဵ ကို 

CDC က သတ်မှတ်တဴဲ ပဳုစမဳဖငဴ် အစီရင်ြစဳာ တင်မပ 

ရမှာမဖစပ်ါတယ်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

ဥပေဒတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင စီမဳကိန်ဵ  ပယ်ဖျက်မြင်ဵ 

အတွက်လည်ဵ အေသဵစိတ်ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်မပထာဵ 

ပါတယ်။  

အခငင်ဵပွောဵမှုေခဖရှင်ဵခြေင်ဵ 

 ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှဳမင ဥပေဒအရ 

ရင်ဵနှီဵ မမစု ပ်နှသူဳအြျင်ဵြျင်ဵအကကာဵ အမငင်ဵပာွဵမင 

ကို မပည်တွင်ဵ အနုညာတြဳုရုဳဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) နုိင်ငဳ 

တကာအနုညာတြဳုရုဳဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) စီရင်ပုိင်ြွငဴ်ရှိ 

ေသာ တရာဵရဳုဵတွင် မေမဖရှင်ဵမ ီ Mediation 

နည်ဵလမ်ဵတစ်ြမုဖငဴ် ေမဖရှင်ဵေပဵမည် မဖစေ်ကကာင်ဵ 

ေဖာ်မပထာဵပါတယ်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငဥပေဒမှာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳနှငဴ် နိုင်ငဳအကကာဵ 

အမငင်ဵပာွဵမင ေမဖရှင်ဵမြင်ဵအပိုင်ဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်မပ 

ထာဵမြင်ဵမရှတိာကုိလည်ဵ ေတွ့ရှိရပါတယ်။ 

 မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ 

တွင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳအြျင်ဵြျင်ဵ အကကာဵမဖစ်ပွာဵသညဴ် 

အမငင်ဵပာွဵမငမျာဵကုိ ေမဖရှင်ဵမြင်ဵအမပင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

သူနှငဴ် နိုင်ငဳအကကာဵ အမငင်ဵပွာဵမငေမဖရှင်ဵမြင်ဵဆုိင်ရာ 

မပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါတယ်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳနှငဴ် နိုင်ငဳအကကာဵ အမငင်ဵပာွဵမငမျာဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵဖပီဵ နစ်နာမငေမဖရှင်ဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ် 

ြျမှတ်မြင်ဵနှငဴ် အဆိုပါနည်ဵလမ်ဵအတွက် အေသဵစိတ် 

သတ်မှတ်ြျက်မျာဵပါထညဴ်သွင်ဵေဖာ်မပထာဵမြင်ဵေကကာင်ဴ 

မပည်တွင်ဵဥပေဒတစ်ြအုေနမဖငဴ် နိုင်ငဳတကာရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳင သေဘာတူစာြျုပ်မျာဵနည်ဵတူ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

သူမျာဵကို ယဳုကကည်မငေပဵနိုင်ဖပီဵ ပုိမုိဆဲွေဆာင်နိုင်သညဴ် 

အဓိကအာဵသာြျက်ရိှတာကို ေတွ့ရိှရပါတယ်။  

ခြေုဳငဳုသဳုဵသပ်ြေျက် 

 နိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳအေနမဖင်ဴ မိမိတုိ္ဓနုိင်ငဳ၏ ရင်ဵနှီဵ မမစု ပ် 

နှဳမငဝန်ဵကျင်၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာမူဝါဒ 

မျာဵ၊ အမြာဵသက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵစသည်တို္ဓနှင်ဴ လုိကေ်လျာညီ ေထွရှိေစရန် ြျနိ်ညစိ၍ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒေရဵဆဲွရာ၌ ြျဉ်ဵကပ်ပဳု နည်ဵလမ်ဵ 

တုိ္ဓ အမျ ို ဵမျ ို ဵကွာမြာဵနုိင်ပါတယ်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ 

၏ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒဟာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵကုိ 

ဆဲွေဆာင်ရန် အဓိကကျတဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငအကာကွယ် 

ေပဵမြင်ဵ ဆုိင်ရာမပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵ၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ 

မက်လဳုဵမျာဵနဲ့ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငစီမဳကိန်ဵ  အဆိုမပုလဃာ 

ေလျှောက်ထာဵမြင်ဵမျာဵအတွက် ရိုဵရှင်ဵလွယ်ကူမငရှိ 

ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ စသည်တုိ္ဓကုိ အြျ ို ဵညီစွာ 

ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်မပထာဵတဴဲ ဥပေဒတစ်ရပမ်ဖစပ်ါေကကာင်ဵ 

ေလဴလာသဳုဵသပ်တင်မပလုိကရ်ပါတယ်။  

 

ေမာင်သစ္စာ(ရန်ကင်ဵ) 
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 ကိစ္စမျာဵ မေဆာင်ရွက်ပါဘဲ ေနာက်ဆဳုဵ ဆဳုဵမဖတ်ြျက် 

ကို ေဆာင်ရွက်၍ ရနုိင်မည်မဟုတ်ေပ။ ယင်ဵသုိ္ဓ အဆင်ဴ 

ဆငဴ် ေဆာင်ရွက်မြင်ဵ ကိစ္စမျာဵကုိသာ ဥပေဒနှင်ဴအညီ 

ထိန်ဵေကျာင်ဵမြင်ဵဟု သတ်မှတ်နုိင်မှာ မဖစပ်ါတယ်။ 

ကုမ္ပဏီမျာဵကိုလည်ဵ အလာဵတူ ထိန်ဵေကျာင်ဵနိုင် 

သည်ဟု ဆုိရမှာ မဖစ်ပါတယ်။ 

 သုိ္ဓရာတွင် ထူဵမြာဵြျက်မျာဵရိှပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ 

သည် လူသာဵနှငဴ်တူသည် ဆုိေသာ်လည်ဵ လူသာဵ 

မဟုတ်ပါ။ ဆုိင်ရာကစိ္စမျာဵတွင် လူသာဵတစ်ဦဵကဴဲသုိ္ဓ 

သေဘာသဘာဝ ရှိေသာ်လည်ဵ၊ အြျ ို ့ကိစ္စမျာဵတွင် 

လူသာဵနှငဴ်တူေသာကိစ္စ ထင်ရှာဵမပနိငု်ရန် ြက်ြဲပါ 

တယ်။ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ထိန်ဵေကျာင်ဵမြင်ဵဆုိရာတွင် 

လူသာဵ တစ်ဦဵကုိ ရာဇဝတ်ေကကာင်ဵအရ အေရဵယူ၍ရ 

နိုင်ေသာ်လည်ဵ ကုမ္ပဏီကိ ုယင်ဵကဴဲသုိ္ဓ အေရဵယူေဆာင် 

ရွက်မငမျ ို ဵ ေဆာင်ရွက်၍ မရပါ။ အဘယ်ေကကာင်ဴဆုိ 

ေသာ် လူသာဵမဟုတ်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ ဟုသာေမပာ 

ရမည် မဖစပ်ါတယ်။ အနည်ဵငယ်ရှင်ဵလင်ဵလုိပါသည်။  

 ရိုဵရှင်ဵေသာကိစ္စမှာ လူသာဵတစ်ဦဵ ရာဇဝတ်မင 

တစ်ြ ု (လူသတ်မင) ကျူဵလွန်သည်ဆုိကကပါစို္ဓ။ တရာဵ 

လုိမပုသူ မရှိသညဴ် တိုင်ေအာင် ရာဇဝတ်ကျင်ဴထဳုဵအရ 

နိုင်ငဳေတာ်သည် တရာဵလုိ မဖစ်ပါသည်။ တရာဵစဲွဆုိ 

လုိေသာ ကိစ္စအလုိ္ဓငှာ နိုင်ငဳေတာ်၏ ကိုယ်စာဵ ရဲ တစ်ဖဲွ့ 

ဝင် တစ်ဦဵက တရာဵလုိမပု၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ် ရှိပါတယ်။ ထုိ္ဓေနာက် တရာဵြဳ လူပုဂ္ဂိုလ်

(မျာဵ)ကုိ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်ဵဆီဵ၍ တရာဵစဲွဆုိေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

စဉ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရဖပီဵေနာက် တရာဵရုဳဵက ဆဳုဵမဖတ် 

ြျက် ြျမှတ်မှာ မဖစပ်ါတယ်။ မပစ်မငထင်ရှာဵမြင်ဵေကကာင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် ြျမှတ်သည်ဆုိပါစို္ဓ။ ယင်ဵကိစ္စမျ ို ဵ ကဴဲသုိ္ဓ 

အလာဵတူ ကုမ္ပဏီတစ်ြအုေပ္ဒ ေဆာင်ရွက်ရန် အကန့် 

အသတ် ရိှပါတယ်။ လူသာဵတစ်ေယာက်အေပ္ဒ တရာဵ 

ရုဳဵ က ဆဳုဵမဖတ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်ကဲသုိဴ္ဓ မပစဒ်ဏမ်ျ ို ဵ 

ကုမ္ပဏီတစ်ြအုတွက်မရှိနိုင်ပါ။ အထက်ကေပဵြဴဲေသာ 

အေမဖပင် ေပဵရပါလိမ်ဴမယ်။ ကုမ္ပဏီသည် လူသာဵနှင်ဴ 

တူသည်ဆုိေသာ်လည်ဵ တကယ်ဴ လူသာဵ မဟုတ်သညဴ် 

 ကုမ္ပဏီမျာဵအာဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ထိန်ဵေကျာင်ဵ 

မြင်ဵဆုိရာတွင် အေမပာလွယ်၍ နာဵလည်ရြက်ပါ 

တယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ြသုည် လူသာဵနှငဴ် တူသည်ဟု 

ဥပမာေပဵကကသည်။ ဒိဌဘဝလူ္ဓေဘာင်ေလာကတွင် 

ဆုိင်ရာ ကိစ္စမျာဵ၌ နည်ဵမနှ်လမ်ဵမနှ် မဖစေ်အာင် 

မပဋ္ဌာန်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ထိန်ဵေကျာင်ဵကကသည်။ 

ယင်ဵမပဋ္ဌာန်ဵ ဥပေဒမျာဵေကကာငဴ် လူ္ဓေဘာင် ေလာက 

သည် အမငအြင်ဵမျာဵ နည်ဵပါဵဖပီဵ စည်ဵကမ်ဵေသဝပ် 

ေနဖပီလာဵဟု ေမဵမမန်ဵလာပါက ေမဖရန် ေတာ်ေတာ် 

ြက်ပါတယ်။ အဘယ်ေကကာငဴ်ဆိုေသာ် အသက်တစ် 

ရာမေနရ အမငတစ်ရာ ေတွ့ရသည်ဟု စကာဵရိှပါ 

တယ်။ လူသာဵသည် ဥပေဒသို္ဓမဟုတ် စည်ဵမျဉ်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵအတုိင်ဵ မဖစ်ေနပါက ဘယ်မှာလာဖပီဵ  အမင 

အြင်ဵ ရိှနိုင်ပါမည်နည်ဵ။ အလာဵတူစွာပင် လူသာဵ 

နှငဴ်တူေသာ ကုမ္ပဏီတွင်လည်ဵ ဥပေဒနှငဴ် မညီ္ွပတ် 

မင၊  ဥပေဒအာဵ မလုိကန်ာမင သုိ္ဓမဟုတ် စည်ဵမျဉ်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵအတုိင်ဵ မမဖစ်မငဆုိေသာ ကိစ္စမျာဵ 

လက်ေတွ့တွင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ 

 လူ္ဓအဖဲွ့အစည်ဵအတွင်ဵတွင် လူသာဵတုိ္ဓ လုိကန်ာ 

အပေ်သာ ဥပေဒမျာဵစွာ ရှိပါတယ်။ ဥပေဒ ဆုိရာ 

တွင် လုိကန်ာနိုင်ရန် တိုကတွ်န်ဵမြင်ဵမျာဵ၊ မကျူဵ 

လွန်မိေစရန် တာဵမမစ်မြင်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျူဵလွန်မိပါက 

ဆုိင်ရာ မပစ်ဒဏ်မျာဵ သတ်မှတ်ေပဵမြင်ဵမျာဵစသည်ဴ 

ကိစ္စမျာဵသည်သာ ပဓာန မဖစပ်ါသည်။ လုိကန်ာ 

ေဆာင်ရွက်မြင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ကျူဵလွန်မြင်ဵသည် 

လူသာဵကိစ္စမဖစ်ဖပီဵ၊ မပစဒ်ဏ်ေပဵမြင်ဵသည် တရာဵရဳုဵ 

ဆုိေသာ အဖွဲ့အစည်ဵ ကိစ္စမဖစ်ပါတယ်။ မဖစစ်ဉ်အရ 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ဵဟုယူဆရေသာ်လည်ဵ မပုသူ 

နှငဴ် ဆဳုဵမဖတ်ြျက်ေပဵသ ူသီဵမြာဵစီမဖစပ်ါတယ်။ 

 သုိ္ဓေသာ် မပစဒ်ဏတ်စ်ြ ု ြျမှတ်နုိင်ရန်အတွက် 

တရာဵလုိမပုမြင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆုိမြင်ဵ၊ ကကာဵနာမြင်ဵ၊ 

သက်ေသြဳမြင်ဵ၊မပစ်မငထင်ရှာဵမြင်ဵနှငဴ် ဆဳုဵမဖတ်ြျက် 

ေပဵမြင်ဵစသည်ဴ ကိစ္စမျာဵစွာကို ထင်ရှာဵမပုနုိင်ရမည် 

မဖစပ်ါတယ်။ ထုိသုိ္ဓမဟုတ်ပါဘဲ သုိ္ဓမဟုတ် ေရှ့ေရှ့ 

ဘယ်သူကူလ့ုိ ထိန်ဵပါ့မယ် 



 

    
8 

 

 MIFER BULLETIN ၂/၂၀၂၁ 

အတွက်ေကကာငဴ်ဟုသာ ေမပာရမှာမဖစပ်ါတယ်။ 

သုိ္ဓရာတွင် တရာဵရဳုဵသည် လူသာဵအတွက် ြျမှတ် 

ေသာ ေသဒဏ်နှင်ဴ အလာဵတူေသာကိစ္စအာဵ 

ကုမ္ပဏီ တစ်ြအုတွက်မူ ဖျက်သိမ်ဵမြင်ဵဆုိသညဴ် 

မပစဒ်ဏအ်မျ ို ဵအစာဵကုိ ြျမှတ် နိုင်မှာမဖစပ်ါတယ်။ 

(ယေန့တွင် လူသာဵဆိုင်ရာ အြွင်ဴအေရဵေကကာင်ဴ 

ေသဒဏ်ေပဵမြင်ဵ ရှိ၊ မရှိ ဆုိလုိရင်ဵမဟုတ်ပါ။ 

ေယဘုယျသဳုဵသပ်ြျက် တစ်ြ ု ကိုသာ တင်မပမြင်ဵ 

မဖစပ်ါတယ်။) 

 ထုိသုိ္ဓဆုိပါလျှေင်ကုမ္ပဏီတစ်ြအုတွက်မူလူသာဵ 

ဆန်ေသာကိစ္စမျာဵမှာ အဘယ်နည်ဵ။ မမန်မာနိုင်ငဳ 

ကုမ္ပဏီမျာဵ ဥပေဒအရ ကုမ္ပဏီဆုိင်ရာကိစ္စမျာဵ 

သည် ရဲ အေရဵယူပုိင်ြွငဴ်မရှိေသာ ကိစ္စမျာဵသာ မဖစ် 

ပါတယ်။ ဆုိလုိတာကေတာဴ ကုမ္ပဏီမျာဵအတွက် 

အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်လုိေသာ ကိစ္စမျာဵအာဵ 

တရာဵမေကကာင်ဵအရ တရာဵစွဲဆုိရမည်ဴကစိ္စ မဖစ ်

ပါတယ်။ ေမပာင်ဵမပနန်ာဵလည်ဖုိ္ဓ ေကာင်ဵတာက 

ကိစ္စတစ်ြကုို ရာဇဝတ်ေကကာင်ဵအရ အမငဖွငဴ်မည် 

ဆုိပါက ကုမ္ပဏီဆုိင်ရာကိစ္စမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵ 

စာဵရန်မလုိပါ။ ကုမ္ပဏီနှငဴ် သက်ဆုိင်သည်ဟု ဆုိ 

လာပါက တရာဵမေကကာင်ဵအရ တရာဵစဲွဆုိရန် 

သတိမပုသငဴ်ပါသည်။  ဤေနရာတွင် သတိမပုရန် 

ကိစ္စမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ြအုတွက်မူ တရာဵမေကကာင်ဵ 

အရ တရာဵလုိမပုမြင်ဵ မဖစပ်ါတယ်။ တရာဵမ 

ေကကာင်ဵအရ တရာဵလုိမပုရန် ပုဂ္ဂိုလ် သုိ္ဓမဟုတ် 

နစ်နာေကကာင်ဵ ေဖာ်ထုတ်ေကကမငာသူ တစ်ဦဵရိှရ 

ပါမယ်။ တရာဵရဳုဵတွင် နစ်နာေကကာင်ဵ အေထာက် 

အထာဵမျာဵနှငဴ်တကွ သက်ေသမပုရန် လုိအပ်ပါ 

တယ်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်ဌာနတွင် မဟုတ်ပါ။  

 ဤေနရာတွင် လူသာဵဆနေ်သာ၊ လက်ေတွ့ 

ကျေသာ၊ ရင်ဵနီှဵေနေသာ ဥပမာ တစ်ြေုပဵလုိ 

ပါသည်။ လူသာဵတစ်ေယာက် မိမိ၏ နစ်နာမင 

အတွက် ဖွငဴ်ဟေကကမငာရန် အလုိ္ဓငှာ သုိ္ဓမဟုတ် 

တစ်စုတဳစ်ဦဵကုိ တိုင်တန်ဵရန် အလုိ္ဓငှာ သုိ္ဓမဟုတ် 

တစ်စုတဳစ်ဦဵကုိ တရာဵစဲွဆုိရန်အလုိ္ဓငှာ မည်သညဴ်အြါ 

မျှေ မှတ်ပဳုတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပဵေသာဌာန၊ နိုင်ငဳသာဵ 

စိစစ်ေရဵဌာနသုိ္ဓ သွာဵေရာကတုိ်င်ကကာဵသည် ဆုိေသာ 

မဖစစ်ဉ် တစ်ြါမျှေ မကကာဵစဖူဵပါ။ ကုမ္ပဏီမျာဵအတွက် 

လည်ဵအလာဵတူကိစ္စမဖစပ်ါတယ်။ သုိ္ဓရာတွင် လက်ေတွ့ 

တွင် မည်သညဴ်အတွက်ေကကာငဴ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်ဌာန 

ကို လာေရာက်တိုင် ကကာဵပါသနည်ဵ။ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပဳု 

တင်ဌာနသည် ဥပေဒအရ တရာဵရဳုဵကဲသုိဴ္ဓ ဆဳုဵမဖတ်ြျက် 

ေပဵ၍ မရေကကာင်ဵ သတိြျပေ်စြျင်ပါတယ်။ 

 အထက်ပါ တင်မပြဲသဴည်ဴအတုိင်ဵဆို မှတ်ပဳုတင် 

ဌာန သုိ္ဓမဟုတ် မှတ်ပဳုတင်အရာရိှက ကုမ္ပဏီမျာဵအေပ္ဒ 

ဥပေဒနှငဴ်အညီ မည်သုိ္ဓ အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသ 

နည်ဵ။ မှတ်ပဳုတင်အရာရိှက ကုမ္ပဏီတစ်ြအုေပ္ဒ တရာဵ 

လုိမပု၍ စွဲဆုိေသာ တရာဵမ အမငတစ်ြရိှုနိုင်ပါသလာဵ။ 

ရှိနိုင်ပါတယ်။ သုိ္ဓေသာ် လွန်စွာရှာဵပါဵေသာ ကိစ္စတစ်ြု 

သာ မဖစပ်ါလိမ်ဴမယ်။ မမနမ်ာမပည်တွင် ယြုအြျနိ်အထိ 

ထုိအမငမျ ို ဵ တစ်ြမှု မကကာဵဖူဵေသဵပါ။ မှတ်ပဳုတင် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက်မူ ကုမ္ပဏီတစ်ြနုှငဴ် ဆက်နွယ် 

၍ မှတ်ပဳုတင်အရာရှိဖက်မှ နစ်နာသည်ဆုိေသာ 

အေကကာင်ဵမပြျက် လက်ေတွ့တွင် ရှာ၍မေတွ့နုိင်ပါ။ 

တစ်ဖက်တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်အရာရိှက မှတ်ပဳုတင် 

မြင်ဵကို မငင်ဵပယ်နိငု်သည်ဆုိေသာ အြွငဴ်အာဏာ 

လည်ဵ ရိှေနပါေသဵသည်။ 

 သုိ္ဓေသာ်လက်ေတွ့တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ြနုှငဴ်ပတ်သက် 

၍ နစ်နာသူမျာဵက တရာဵမေကကာင်ဵအရ စွဲဆုိထာဵ 

ေသာ အမငအြင်ဵမျာဵစွာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ နစ်နာသူက 

မည်သုိ္ဓ မည်မျှေနစ်နာေကကာင်ဵ ေဖာ်ထုတ်တင်မပရန် 

အေရဵကကီဵပါတယ်။ သုိ္ဓမှသာ တရာဵရဳုဵတွင် အေရဵသာ 

နိုင်မှာ မဖစပ်ါတယ်။ တရာဵမမင ရင်ဆုိင်မြင်ဵသည် 

အနိုင်ရနိုင်မည်ဴ အေမြအေနမဖစ်မှသာ အေလဵသာ 

သညဴ်ဖက်မှ စတင်ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါတယ်။ ရာဇဝတ် 
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မငြင်ဵမျာဵလုိ အမငဖွငဴ်တိုင် ကကာဵလုိကလ်ျှေင်၊ 

သက်ေသထွက်ဆုိလုိကလ်ျှေင် ဆုိင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ အေရဵယူသွာဵမည် 

ဆုိေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵမဟုတ်ပါ။ ရာဇဝတ်မငြင်ဵ 

အတွက် ကျွမ်ဵကျင်မင နယ်ပယ်အရ အမဖူအမဲ 

သဲကွနဲိုင်ေသာ်လည်ဵ၊ ရဳဖနရ်ဳြါ တရာဵမမငြင်ဵ မျာဵ 

သည် အြျနိ်ကကာမမင်ဴစာွ ရင်ဆုိင်ေမဖရှင်ဵ သညဴ်တုိင် 

အြျနိ်ကုန်၊ လူပန်ဵမဖငဴ် ေနာက်ဆဳုဵ ဘာအေမဖမှ 

မထွက်သည်ကုိ ဂရုမပုေစြျင်ပါတယ်။ 

 ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်ကိစ္စဆုိတာ မှတ်ပဳုတင်လုိသူ 

နှငဴ် မှတ်ပဳုတင်ဌာနကကာဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် 

မငမျာဵမဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရမြင်ဵ မဖစပ်ါတယ်။ 

စာရွက်စာတမ်ဵေတွနဲ့ အလုပ်လုပ်သည် မဖစေ်စ၊ 

အီလက်ထေရာနစ် နည်ဵလမ်ဵမဖငဴ် အလုပ်လုပ် 

သည်မဖစ်ေစ စာေတွေရဵ/ ရိုကရ်တယ်၊ အြျက် 

အလက်ေတွပါတယ်၊ အေကကာင်ဵအရာေတွ ေဖာ်မပ 

ရတယ်။ လူ္ဓသဘာဝအရ လူသာဵသည ် အမှာဵနှငဴ် 

မကင်ဵနိုင်ပါ။ ငယ်စဉက် စာေရဵစဉ် ြဲတဳမကုန် 

ေသဵပါဘဲ ြဲတဳအေနာက်မှ ြဲဖျက်ကနု်သွာဵသည်ဴ 

အမဖစ်ကိ ုမှတ်မိမည်ဟု ထင်ပါတယ်။ သင် ကွန်ပျူ 

တာနဲ့ စာရိုကေ်နတုန်ဵ Delete/Backspace 

ြလုတ်အာဵ အကကိမ်ေရမည်မျှေနှိပ်သည်ကိ ု သတိ 

ထာဵမိပါသလာဵ။  

 အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပဳုတင်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

၏ အေတွ့အကကုအဳရ လက်ေတွ့တွင် သိလျက် 

နဲ့မှာဵသည။်သတိမထာဵမိသမဖငဴ်မှာဵသည။် မကျွမ်ဵ 

ကျင်၍ မှာဵသည။် ပထမဆဳုဵ အေတွ့အကကုဳမဖစ်၍ 

မှာဵသည။် အမည်စာလဳုဵ ေပါင်ဵမှာဵသည်။ ကုမ္ပဏီ 

အမည်၊ မိမိ အမည၊် အေဆာက်အဦအမည်၊ 

လမ်ဵအမည်၊ ဖမို ့နယ် အမည၊် စသည် စသည်။ 

ေမွ့ေန့သက္ကရာဇ ် မမနမ်ာလုိသာသိ၍ ြရစ်နှစ ်

မသိသမဖငဴ် မှာဵသည။် မှတ်ပဳုတင် မှတ်တမ်ဵမျာဵ 

အရ  ြုနစှ် ၁၃-- မမနမ်ာ နှငဴ် ၁၉--/၂၀-- ြရစ်နှစ ်

မှာဵ သည်။ မမန်မာလုိ ဝါေြါင် လကွယ်ေန့မှာ 

ေမွဵသည်ကိ ု အဂေလိပ်လုိ မည်သည်ဴလမှာ ေမွဵမနှ်ဵ 

မသိ၍ မှာဵသည။် လိပ်စာ နဳပါတ်မှာဵသည။် မှတ်ပဳုတင် 

နဳပါတ်မှာဵသည်။ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ ပုိမှာဵ သည်။ သြေျာ 

၏ ယူနစ် သေဘာ တရာဵမျာဵမှာဵသည။် 

(အစုရှယ်ယာနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အြျက်အလက်မျာဵ 

သည် ကိန်ဵဂဏန်ဵ မျာဵမဖစ်သည်။)   အီလက်ထေရာနစ် 

ပဳုစမဳျာဵေပ္ဒတွင် မဖညဴရ်မညဴ် အြျက်အလက်မျာဵ 

ေသြျာ မဖတ်မိ၍မှာဵသည။် ေသြျာဖတ်မိေသာ်လည်ဵ 

နာဵမလည်၍ မှာဵသည်။ နာဵလည်ေသာ်လည်ဵ အယူ 

အဆ လဲွ၍မှာဵသည။် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်ဵမျာဵတွင် 

ယင်ဵကဴဲသုိ္ဓ အမာှဵမျာဵစွာရှိနိုင်သည်။ အီလက်ထေရာနစ် 

ကူဵေမပာင်ဵရာတွင် အြျက်အလက်မျာဵ ပမာဏ၏ ၂၀ 

% ြန့်မှာ ယင်ဵကဴဲသုိ္ဓ အမာှဵမျာဵမဖစ်ေကကာင်ဵ ေတွ့ြဴဲရ 

သည်။ ကျွမ်ဵကျင်သူတို္ဓ၏ အေတွအကကုအဳရ အမြာဵ 

နိုင်ငဳမျာဵ ထက် စဳြျနိ်တင်သည်ဟု မှတ်ြျက်ေပဵသည်။  

 ယင်ဵကဴဲသုိ္ဓေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵေပ္ဒမှ အမာှဵ 

မျာဵကုိ သင်လက်ြနဳိုင်ပါသလာဵ။ အမျာဵစုမှာ လက်မြဳ 

ြျင်ပါ။ တစ်ြေုမဵပါမည်။ ထုိအမှာဵေကကာင်ဴ သင်မှာဴ 

ထိြိုက်မငရှိပါသလာဵ။ လိပ်စာ အမာှဵတစ်ြေုကကာင်ဴ 

“အဲဴကို သွာဵရှာတာ မေတွ့လို္ဓ ဖပ်ဖပ်ေမာတယ်” ဆုိ 

ေသာ စကာဵကကာဵဖူဵပါမည်။ သွာဵလုိကရ်တာ အရာ 

မထင်သမဖင်ဴ စကာဵအရ ညီဵေကာင်ဵ ညီဵပါ လိမ်ဴမည်။  

ေနာက်ထပ်တစ်ဆင်ဴ ေမဵြွန်ဵတစ်ြေုမဵလုိပါေသဵသည်။ 

ထုိေဖာ်မပပါ လိပ်စာအမာှဵေကကာင်ဴ သင်က နစ်နာသမဖင်ဴ 

တရာဵမမင တစ်ြအုတွက် တရာဵလုိ မပုြျင်ပါသလာဵ။ 

မည်သူမျှေ မေဆာင်ရွက်လုိပါ။ လူ္ဓ၏ သဘာဝကို နာဵ 

လည်သင်ဴပါသည်။ မှာဵသညဟ်ုသာ ရိုဵသာဵစွာ မမင်အပ် 

သည်။ မှာဵသညဟ်ု ရုိဵသာဵစွာ မမမင်ပါဘဲ၊ မရိုဵမသာဵ 

မပုကျင်ဴ သည်၊ လိမ်လည်လှညဴ်ဖျာဵလုိသည်၊ ထိန်ြျန် 

ကွယ်ဝှက်လုိသည် စသည်ဴ ရာဇဝတ်မငမဖငဴ် မကင်ဵေသာ 

ေြါင်ဵစဉ်မျာဵ ဘာေကကာင်ဴ တပ်ကကပါသနည်ဵ။  

 ဤေနရာတွင် နှစ်ဖက်စဉ်ဵစာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်စနစ်ေပ္ဒတွင် ယင်ဵကဲဴသုိ္ဓ ကာယကဳ 

ရှင်ကိယု်တုိင် မသိလုိက ် ေသာ အြျက်အလက်အမှာဵ 

တစ်ြေုကကာင်ဴ ကိုယ်တိုင် နစ်နာပါသလာဵ။ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ကုမ္ပဏီမျာဵ ကုမ္ပဏီ၏ မပဋ္ဌာန်ဵြျက်တစ်ြသုည် အဳဴဖွယ် 

မဖစသ်ည်။ လူ္ဓသဘာဝ၏ သရုပ်သကန်ကို အရိှ အတုိင်ဵ 
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လုိပါသည်။ မှတ်ပဳုတင် အေကကာင်ဵအရာ တစ်ြေ ု

အတွေက် မှတ်ပဳုတင်အရာရိှက မှတ်ပဳုတင်ြေွေငဴ်ခပု 

ခြေင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြေွေငဴ်မခပုခြေင်ဵသည် အဆိုပါ 

အေကကာင်ဵအရာ၏ တရာဵဝင်မှုကိ ု ေသာ်လည်ဵ၊ 

တရာဵမဝင်မှုကိေုသာ်လည်ဵ၊ အဆုိပါအေကကာင်ဵ 

အရာ၏ မှန်ကန်မှုကိေုသာ်လည်ဵ၊ မမှန်ကန်မှုကိ ု

ေသာ်လည်ဵ တစ်စုတဳစ်ရာ ခဖစေ်ပါ်ေစခြေင်ဵ၊ 

ထိြေိုက်ေစခြေင်ဵမရိှေစရဟု ပါရိှပါသည်။ 

 ကုမ္ပဏီဆုိင်ရာ ကိစ္စတစ်ြသုည် ကာယကဳရှင် 

တုိ္ဓ ဆဳုဵမဖတ်ေဆာင်ရွက်ြဴဲသညဴ် အတုိင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

မူလအရင်ဵြဳထဲက အရိှအတုိင်ဵ မဖစပ်ါလိမ်ဴမယ်။ 

Accountability ဆုိေသာ ေဝါဟာရသည် ယေန့ 

အြါ မမနမ်ာမပည် ရဳုဵဌာနမျာဵတွင် ေြတ်စာဵသည်။ 

လူေမပာမျာဵသည်။ အထင်ကရ ဆရာတစ်ဦဵက 

ရိုဵရှင်ဵစွာ ဘာသာမပနမ်ပထာဵေသာ အဓိပ္ပါယ်ကုိ 

နှစ်သက်မိသည်။ Account ဆုိသည်မင စာရင်ဵမဖစ် 

ပါသည်။ “Accountability ကုိ စာရင်ဵ ရှင်ဵခပ 

နုိင်ရမည”် ဟု သူက ဘာသာမပနသ်ည်။ လွန်စာွ 

ထိမိလှပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ြ ု အတွက် မည်သညဴ် 

ကိစ္စတစ်ြ ုမဖစပ်ါေစဆုိင်ရာသူက စာရင်ဵ ရှင်ဵမပနုိင် 

ရပါမည်။  ထုိ္ဓအတူ မှတ်ပဳုတင်ဌာနဘက်မှလည်ဵ 

ဆုိင်ရာ ကိစ္စတစ်ြအုတွက် ဥပေဒ၏ သေဘာ 

သဘာဝကို ရှင်ဵမပနိုင်ရမည် မဖစ်သည်။ တရာဵဝင်မင၊ 

တရာဵမဝင်မငသည် မူလကတည်ဵက အရှိအတုိင်ဵ 

မဖစပ်ါသည်။ မည်သူကမှ ဆဳုဵမဖတ်ေပဵရမည်ဴကစိ္စ 

မဟုတ်ေပ။  

 ဒါရိုက်တာအဖဲွ့၏အစည်ဵအေဝဵတစ်ြ ု ကျင်ဵပ 

ြဲသဴည်ဟု ဆုိကကပါစို္ဓ။ ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵ တကယ် 

ကျင်ဵပြဴဲသလာဵ၊ မကျင်ဵပဘဲနဲ့ အလွယ်ေမပာ 

တာလာဵ၊ ကိုယ်တုိင်အသိဆဳုဵ မဖစပ်ါလိမ်ဴမည်။ 

အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပဳုတင်စနစ်အရ လည်ဵ 

ေကာင်ဵ၊ ဥပေဒအရ လည်ဵေကာင်ဵ ယင်ဵတင်မပ 

ြျက်တစ်ြကုို လွယ်ကူေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

ထာဵသည။် ဘယ်ေန့က ကျင်ဵပြဴဲသလဲ ဆုိေသာ 

ကိစ္စသာမှတ်ပဳုတင်ဌာနသုိ္ဓတင်မပရန်မဖစ်သည်။ ဘယ်လုိ 

ကျင်ဵပြဴဲသလဲ၊ ဘာဆဳုဵမဖတ်ြဲဴသလဲ ဆုိေသာ 

ေနာက်ဆက်တဲွ ကိစ္စမျာဵကို ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်ဵမျာဵမှာ 

မည်သုိ္ဓသိမ်ဵ ဆည်ဵရမည်ဟု ဥပေဒအရ အမပည်ဴအစု ဳ

ေဖာ်မပထာဵ သည်။ ဆုိင်ရာ ကိစ္စတစ်ြမုဖစေ်ပ္ဒလာ ပါက 

အထက်က ဆုိြဴဲသညဴ်အတုိင်ဵ “စာရင်ဵ ရှင်ဵခပနိုင်ရမည်” 

မဖစသ်ည်။ အြျက်အလက်မျာဵနှင်ဴ အေထာက်အထာဵ 

မျာဵေပ္ဒမူတည်၍ တရာဵဝင်မြင်ဵ၊ မဝင်မြင်ဵ၊ မှန်မြင်ဵ၊ 

မှာဵမြင်ဵကို ကိုယ်တိုင် ဆဳုဵမဖတ်နိငု်မည်မဖစ်သည်။ 

အစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပရန် အနည်ဵဆဳုဵဦဵေရ ကန့်သတ် 

ြျက်မပညဴ်ပါသလာဵ။ မပညဴရ်င်၊ မပည်ဴတယ် ကုမ္ပဏီမှာ 

မှတ်တမ်ဵရိှရ ပါမယ်။ ထုိသုိ္ဓ မဟုတ်ပါဘဲ အစည်ဵအေဝဵ 

တက်ေရာက်မညဴ်ဦဵေရ အနည်ဵဆုဳဵမမပည်ဴပါက မူလထဲ 

က ထုိအစည်ဵအေဝဵသည် တရာဵဝင်မြင်ဵမရှဟုိ 

ကိုယ်တိုင် ဆဳုဵမဖတ်နိငု်မည်မဖစ်မည်။ အစည်ဵအေဝဵ 

အထမေမမာက်ပါဘဲ ြျမှတ်ြဲဴေသာ ဆဳုဵမဖတ်ြျက်သည် 

ဘယ်မှာလာဖပီဵ  ယုတ္တိတန်ပါေတာဴမလဲ။ “ဝ” မရှိပါဘဲ 

ဘယ်လုိမှ “ဝိ” လုိ္ဓမည် မဟုတ်ေပ။ Accountability 

စာရင်ဵရှင်ဵ မပမြင်ဵ ကိစ္စအတွက်မည်သုိ္ဓမျှေ တတ်နိင်ုမည် 

မဟုတ်ေပ။ ကုမ္ပဏီသည် မိမိကိယ်ုတိုင် တရာဵဝင်မငကုိ 

ဖျက်ဆီဵ မြင်ဵေပ မဖစ်ေပလိမ်ဴမည်။  

 ဆုိြဴဲသည်မှာ ရိုဵရှင်ဵေသာ ကိစ္စတစ်ြပုင်မဖစ်သည်။ 

ကုမ္ပဏီနှငဴ်ဆုိင်ေသာ ကိစ္စမျာဵအာဵလဳုဵ၌ တရာဵဝင် 

မြင်ဵ၊ မဝင်မြင်ဵ၊ မှန်မြင်ဵ၊ မှာဵမြင်ဵကို ကုမ္ပဏီက မိမိတုိ္ဓ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ တိုကဆုိ်င်ဖပီဵ  

ဆဳုဵမဖတ်ရန်သာမဖစသ်ည်။ တရာဵရဳုဵတွင်လည်ဵ ယင်ဵကဲဴ 

သုိ္ဓအေထာက်အထာဵမျာဵကုိ အကုိဵအကာဵမပု၍ ေမဖရှင်ဵ 

ရမြင်ဵမျာဵမဖစ်သည်။ မှတ်ပဳုတင်အရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် 

မှတ်ပဳုတင်ဌာနက ဆဳုဵမဖတ်ေပဵရမည်ဴ ကိစ္စမျာဵမဟုတ် 

ပါ။ ဤသည်ကိပုင် ကုမ္ပဏီမျာဵကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ထိန်ဵ 

ေကျာင်ဵမြင်ဵ နည်ဵလမ်ဵတစ်ြဟုု ဆုိအပ်ေပသည်။ 

အမတူ်ဵ  
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ကျွန်ေတာ်သိေသာ ဟဳသာဝတ ီနှင်ဴ အနာဂါတ်အလာဵအလာ 

ဟဳသာဝတီ(ေြ္ဒ) ပဲြူဵ ဖမို့သည် ၁၆ ရာစု ဝန်ဵ  

ကျင်က မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ဖမို ့ေတာ်မဖစ်ြဲဴသလုိ နိုင်ငဳ 

ရပ်မြာဵ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်မင ထွန်ဵကာဵေသာ ဖမို ့ 

မဖစြ်ဲသဴည်။ ကျွန်ေတာ်အေနမဖငဴ် ယြင်က စွမ်ဵအင် 

ဝနက်ကီဵဌာနမှာ တာဝနထ်မ်ဵေဆာင်ေနရာမှ ၂၀၁၆ 

ြုနစှ်တွင် ယြင် စီမဳကိန်ဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနကို ေမပာင်ဵေရွှေ့ရဖုိ္ဓ အေကကာင်ဵဖန်လာေတာဴ 

ပဲြူဵ နှငဴ် စတင် ေရစက်ဆဳုရသည်ဟုပဲ ေမပာရမည် 

ထင်၏။ ထုိစဉ်က ယြုမိမိတာဝန ် ထမ်ဵေဆာင်ေန 

သညဴ် DICA သည် စီမဳကိန်ဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန လက်ေအာက်၌ပင် ရှိေနပါေသဵသည်။ ၂၀၁၈ 

ြုနစှ် ေရာက်မှသာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ မူလဖဲွ့စည်ဵ 

ရာ ဌာနတစ်ြအုမဖစ ် ပါဝင်လာပါသည်။ ယြုလုိ 

ကျွန်ေတာ်ရယ် ပဲြူဵ ရယ် DICA ရယ် ေရစက်ဆဳု 

တုန်ဵကကုေဳတွ့ရသမျှေကုိ ဋီကာဖဲွ့တင်မပြျင်ပါသည်။ 

 ကျွန်ေတာ်အေနနဲ့ DICA ကို စေရာက်ေတာဴ 

၂၀၁၆ ြုနှစ၊် ေရာကဖ်ပီဵ သပ်ိမကကာ ရုဳဵြျုပ်မှာ လို 

အပသ်ညဴ်ကိစ္စမျာဵ ေဆာင်ရွက်သင်တန်ဵတက်ဖပီဵ 

ေနာက်မှာေတာဴ အသစ်ဖွငဴ်လှစ်မညဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန၊ ပဲြူဵ တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ ဦဵစီဵမှူ ဵရဳုဵသုိ္ဓ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ အမဖစ် 

ေမပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန် တာဝန်ေပဵအပ် 

မြင်ဵြဳရပါေတာဴသည်။ စစြျင်ဵဆုိေတာဴလဲ ကိုယ်ဴ 

အတွက် ပဲြူဵ အေကကာင်ဵ ဂဃနဏ သိနိင်ုဖို္ဓ 

အေကကာင်ဵဖန်လာသည်ေပါ္ဓ။ အမနှ်ေတာဴ ပဲြူဵ  

သည် ကျွန်ေတာ်နဲ့ သိပ်မစိမ်ဵ၊ မိြင်၏ ဇာတိဖမို့ 

မဖစသ်လုိ ေဆွမျ ို ဵမျာဵ ေနထုိင်ရာဖမို့လည်ဵမဖစ ်

သည်ကုိဵ။ ပဲြူဵ ကို ၂၀၁၆ ြုနစှ် ေနှာင်ဵပုိင်ဵမာှ 

ေရာက်ရှိကာ လုိအပ်သညဴ်    အုပ်ြျုပ်မင ကိစ္စအဝဝ 

ကို ေဆာင်ရွက်ဖပီဵြျနိ် ၁၁-၁-၂၀၁၇ မှာေတာဴ DICA 

ပဲြူဵ ရုဳဵြွဲကုိ စတင်ဖွငဴ်လှစ်နိုင်ြဲဴပါသည်။ ရဳုဵစတင်ဖွငဴ် 

လှစ်စဉ် ဝနထ်မ်ဵအင်အာဵမှာေတာဴ အရာထမ်ဵ ၅ ဦဵ၊ 

အမငထမ်ဵ ၂ ဦဵ မဖစ်ပါသည်။ ပဲြူဵ နဲ့ ပတ်သက်၍ ပထမ 

ဆဳုဵကကုရဳတာကေတာဴ ဆုိင်ကယ် အလွန်မျာဵေသာဖမို့ 

မဖစဖ်ပီဵ  ကာဵေမာင်ဵလျှေင် မနည်ဵေရှာင်ေမာင်ဵရမြင်ဵ 

ပင်။ ရဳုဵစတင်ဖွငဴ်လှစ်စဉ်က ၂၀၁၇ နှစ်ဆန်ဵပုိင်ဵက 

မိမိတို္ဓရဳုဵအေနမဖင်ဴကမု္ပဏီတည်ေထာင်မြင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵ 

သာ ေဆာင်ရွက်နိငု်ပါေသဵသည။် ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ 

လတွင်ေတာဴ ပဲြူဵ ရုဳဵြွဲအတွက် အမငထမ်ဵ ၃ ဦဵ အာဵသစ ်

ေလာင်ဵြန့်ထာဵနိုင်ြဲဴဖပီမုိ္ဓ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စတင်အရိှန ်

ရလာ၏။ ၂၀၁၇ ြုနှစ ် ေနှာင်ဵပုိင်ဵတွင်ေတာဴ တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ/ မပည်နယ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ေကာ်မတီမျာဵ ဖဲွ့ 

စည်ဵဖပီဵ သညဴ် အြျနိ်၌ ပဲြူဵ နှငဴ် Investment ဆုိေသာ 

အသဳုဵအနငန်ဵ စတင် မိတ်ဆက်မိပါေတာဴသည်။ မျာဵမ 

ကကာမီပင် ပဲြူဵ တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီ 

(BRIC) မှ ပထမဆဳုဵအေနနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

လုပ်ငန်ဵတစ်ြအုာဵ အတည်မပုမိန့် ထုတ်ေပဵနုိင်ြဲ ဴ

သည်။ မှတ်မှတ်ရရပင် ထုိကမု္ပဏီမှာ Cobes Indus-

tries Bago Company Limited မဖစဖ်ပီဵ  မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

တွင် ေဆဵရဳုသဳုဵ PPE ဝတ်စုမဳျာဵနှငဴ် ြွစဲိတ်ြန်ဵ သုဳဵ 

ဝတ်စုမဳျာဵ ထုတ်လုပ်သညဴ် ကုမ္ပဏီမဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်- 

၁၉ နဲ့ စေတွ့ြျနိ်မှာေတာဴ ထုိကမု္ပဏီမှ ပဲြူဵ တိုင်ဵေဒ 

သကကီဵနှငဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳအတွက် လုိအပ်ေသာ PPE ဝတ် 

စုဳမျာဵ ေထာက်ပဴဳေပဵနိုင်ြဲဴပါသည်။  

 ၂၀၁၈ ြုနစှ် ေရာက်လာြျနိ်မှာေတာဴ ေနာက်ထပ် 

အမငထမ်ဵ ၃ ဦဵ ထပ်မဳြန့်ထာဵလာနိုင်ြဲဖဴပီဵ  ရဳုဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ဖမို င်ဆုိင်သွက်လက်လာသလုိ မပည်တွင်ဵ/ မပည်ပ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵမျာဵမပာဵစွာဝင်ေရာက် 

ရင်ဵနှီဵ၍ လုပ်ငန်ဵလပ်ုကိငု် လာကကပါသည်။ ထုိ္ဓအတူ 

ယြင်က မမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မရှင် မှ ြွငဴ်မပု  
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ေပဵထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိလုည်ဵ ကွင်ဵဆင်ဵ 

ဝနေ်ဆာင်မင ေပဵနုိင်လာပါသည်။ ကုမ္ပဏီမျာဵ/

လုပ်ငန်ဵမျာဵကလည်ဵ အြက်အြဲ အမျ ို ဵမျ ို ဵကိ ု

ေမပာမပ အကူအညီေတာင်ဵြဳသညဴ်အြါ တတ်နိင်ု 

သမျှေ ေဆာင်ရွက်ေပဵရပါသည် Investment Facili-

tation ေပါ္ဓြင်ဗျာ။ တစ်ဖက်မှာလည်ဵ Investment 

Promotion အတွက် သွယ်ဝုိကအ်ကျ ို ဵ သက် ေရာက် 

သည် မဟုတ်ပါလာဵ။ ဒါ္ဓအမပင် မပည်တွင်ဵ/မပည်ပက 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵ အေနနဲ့လည်ဵ လာေရာက် ေဆွဵ 

ေနွဵအကကဳဿာဏ် ေတာင်ဵြဳလာကကေတာဴ အမဖစန်ိုင် 

ဆဳုဵ အလာဵအလာေတွကုိလည်ဵ ြျမပေဆွဵေနွဵရပါ 

ေသဵသည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ၊် ကသဂုတ်လ၌ Myanmar 

Companies Online (MyCO) စနစ် အသက်ဝင်လာ 

မငနဲ့အတူ မပည်တွင်ဵ/မပည်ပ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် လည်ပတ်မငအာဵပိမုို ေကာင်ဵမန်ွလာသလို 

တစ်ဖက်မှာလည်ဵ အွန်လုိင်ဵစနစ်နဲ့ မရင်ဵနှီဵေသဵ 

တဴဲ မပည်တွင်ဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအတွက် ကုမ္ပဏီ တည် 

ေထာင်မြင်ဵကိစ္စရပ်ေတွကုိ ရှင်ဵမပရပါသည်။ ဤသုိ္ဓ 

မဖငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ အာဵေကာင်ဵလာြဲဖဴပီဵ  မိမိ 

တုိ္ဓရဳုဵရှိ အရာထမ်ဵ/ အမငထမ်ဵမျာဵ၏ ဟန်ြျက်ညီညီ 

ကကိုဵပမ်ဵမငမျာဵေကကာင်ဴ ၂၀၁၉ ြုနစှ် အေရာက်တွင် 

အရိှနဟ်ုန် အေကာင်ဵဆဳုဵမဖစ်ြဲဴသည်။ ထုိသုိ္ဓ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမျာဵ ဝင်ေရာက်လာမငက ၂၀၂၀ မပညဴန်ှစ် 

ကိုဗစ် ကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ နိုင်ငဳတကာတွင် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမျာဵ ေလျာဴကျ အာဵနည်ဵြျနိ်၌ပင် ပဲြူဵ တုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ အတွင်ဵသို္ဓ လာေရာကရ်င်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳြင်ဵ 

နှငဴ်  ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမပုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စာဵမငမျာဵ 

ေလျာဴနည်ဵ သွာဵမြင်ဵမရှေိပ။ ၂၀၂၁ ြုနစ်ှ၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် DICA ပဲြူဵ  ရုဳဵြွဲအာဵ ယြင်တုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵအစုိဵရအဖဲွ့ ရုဳဵဝန်ဵမှ တုိင်ဵေဒသကကီဵဌာန 

ဆုိင်ရာ စုေပါင်ဵ ၆ ထပ်ရဳုဵသုိ္ဓ ေမပာင်ဵေရွှေ့ဖွင်ဴလှစ်ြဴဲရာ 

ရုဳဵဖွငဴ်လှစ်၍မျာဵမကကာြင်၌ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ 

နှငဴ် ္ပဃန်ကကာဵေရဵမငဵြျုပ်တို္ဓမှ လာေရာကက်ကည်ဴရင၍ 

အာဵေပဵစကာဵေမပာကကာဵသမဖငဴ် တစ်တပ် တစ်အာဵမဖစ် 

ရဖပီဵ ဝနထ်မ်ဵအာဵလဳုဵ စိတ်အာဵ ထက်သန်မငမျာဵ 

တုိဵပွာဵကကရပါသည်။ ဒါေလဵေတွကေတာဴ ပဲြူဵ ရုဳဵမာှ 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်စဉ် ေန့စဉ်ေတွ့ကကုဳရတာေလဵ 

ေတွေပါ္ဓြင်ဗျာ။ 

ယြုလက်ရှိ ပဲြူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငဆုိင်ရာ အြျက်အလက်ေလဵေတွကိလုည်ဵ တင် 

မပသွာဵမည်မဖစ်ပါသည်။ ပဲြူဵ တုိင်ဵေဒသကကီဵအေနမဖငဴ် 

လက်ရှိတွင် မပည်ပရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ၁၃၆ ြု၊ တန်ဖုိဵ 

အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ ၂.၂ ဘီလျ၊ဳ နိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵ ၄၉ ြု တန်ဖုိဵကျပ် ေငွ ၉၇၆ ဘီလျ ဳ

ေကျာ်ြန့်  လည်ပတ်လျက်ရှိဖပီဵ အလုပ်အကုိင် အြွငဴ် 

အလမ်ဵ ငါဵေသာင်ဵြန့် ဖန်တီဵေပဵလျက်ရှိပါသည်။ 

စက်တင်ဘာလက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငတိုဵမမစင်ဴြဴဲတဲဴ Panko 

Bago Co.,Ltd.သာလုပ်ငန်ဵစတင်မည်ဆုိပါက အလုပ် 

အကုိင်အြွင်ဴအလမ်ဵတစ်ေသာင်ဵထပ်မဳဖန်တီဵေပဵနုိင် 

မည်မဖစ်သမဖင်ဴ အလုပ်အကုိင်အြွငဴ်အလမ်ဵ ေမြာက် 

ေသာင်ဵြန့် ဖန်တီဵေပဵနုိင်မည်မဖစ်ပါသည် ြင်ဗျာ။  

ဒါ္ဓအမပင် ပဲြူဵ တုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ၌ တိရစ္ဆာန် 

အစာဵအစာထုတ်လုပ်သညဴ်စက်ရုမဳျာဵ၊ပန်ဵအတုအလှ 

ဆင်ပစ္စည်ဵစက်ရုမဳျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ် 

သညဴ် စက်ရုဳမျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် (အိမ်စီဵ၊ ထရပ်၊ 

ဘတ်စ်) ထုတ်လုပ်သညဴ်စက်ရုမဳျာဵ၊ Carlsberg Beer 

စက်ရုဳစသည်ဴ ထူဵမြာဵေသာ ရင်ဵနှီဵမမစု ပ်နှဳမင လုပ်ငန်ဵ  

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနကကသလုိပင်၊ အလုပ်အကုိင် အြွငဴ် 

အလမ်ဵအမျာဵဆဳုဵဖန်တီဵေပဵနိုင်ေသာ CMP အထည် 

ြျုပ်စက်ရုကဳဏ္ဍ၌ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငအမျာဵဆုဳဵဝင်ေရာက် 

လျက်ရှိပါသည်။ ပဲြူဵ ဖမို့သည် မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ/ မပည်နယ် ၆ ြုနငှဴ် ဆက်စပ်ေနကာ 

လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ အြျက်အြျာ ကျရာတွင် 

တည်ရှိေသာ ဖမို့တစ်ဖမို့မဖစ်ဖပီဵ စီဵပာွဵေရဵဖမို့ေတာ် 

ရန်ကုန်နငှဴ် ကီလုိမီတာ ၈၀ ြန့်သာ ေဝဵကွာ၍ လမ်ဵ 

ပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ ေကာင်ဵမွန်သမဖငဴ် ယြုကဲသုိဴ္ဓ 
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ ဝင်ေရာကလ်ာဖုိ္ဓ အလာဵအလာ 

ေကာင်ဵမနွ်မြင်ဵ မဖစေ်ကကာင်ဵ သဳုဵသပ်မိပါသည်။ 

လည်ပတ်စရာေနရာ ေဒသမျာဵသည်ဴအမပင် ဗမာနှငဴ် 

မွန် လူမျ ို ဵမျာဵ၏ အနုသုြုမလက်ရာမျာဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵ 

ယဉ်ေကျဵမငအေမွအနှစမ်ျာဵ၊ သမုိင်ဵဝင်ေစတီ ပုထုိဵ 

မျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳမြာဵြရီဵသွာဵမျာဵအတွက် ဆဲွေဆာင်မင 

တစ်ြမုဖစသ်ည်ဴ ကေမ္ဘောဇသာဒီနန်ဵေတာ်၊ မုိဵယွန်ဵကကီဵ 

အင်ဵ စသည်တို္ဓကုိလည်ဵ လည်ပတ်ေတွ့ရိှနိုင်ပါ 

သည်။ အေမြအေနအြျနိ်ြါ သငဴ်တငဴ်ြျနိ်တွင် 

ပဲြူဵ တုိင်ဵေဒသကကီဵသည် ြရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် အလာဵအလာရိှေသာ ေဒသတစ်ြ ု မဖစသ်ည် 

နှငဴ်အညီ ဟုိတယ်နှငဴ်ြရီဵ သွာဵကဏ္ဍ၌လည်ဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ ဝင်ေရာက်လာနိုင်ေကကာင်ဵသဳုဵသပ် 

မိပါသည်။ 

ထုိ္ဓအမပင် ပဲြူဵ တုိင်ဵသည် ဧရာဝတီဖပီဵလျှေင် 

စိုကပ်ျ ို ဵေရဵနှငဴ် ေမွဵမမူေရဵထုတ်ကုန် အမျာဵဆဳုဵ 

ထုတ်လုပ်သညဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵ မဖစ်သညဴ်အတွက် 

၎င်ဵကဏ္ဍမျာဵ၌ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင၊ နည်ဵပညာစသည် 

မျာဵကုိတိုဵမမစင်ဴ ေထာက်ပဴဳမြင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရ 

အေနမဖင်ဴလည်ဵ  လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ကူညီပဴဳပုိဵ 

ေမဖေလျှောဴမြင်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်မည် ဆုိပါက 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ၏ ဂျဒီီပီ တိုဵတက်ေရဵအတွက် 

အလာဵအလာ အလွန်ေကာင်ဵမည် မဖစပ်ါသည်။ 

ဟဳသာဝတီအမပည်မပည်ဆုိင်ရာ ေလဆိပ်စီမဳကိန်ဵ  

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ဖပီဵသညဴ် အြျန်ိ 

တွင်လည်ဵ တုိဵတက်ထွန်ဵကာဵလာမညဴ် နည်ဵပညာ 

ဆုိင်ရာ ထုတ်ကုန ် ကဏ္ဍမျာဵ၊ ဝနေ်ဆာင်မငဆုိင်ရာ 

ကဏ္ဍမျာဵအတွက် အေမြြဳအေဆာက်အဦ ေကာင်ဵမျာဵ  

တည်ရှိေနသကဴဲသုိ္ဓ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ဆဲစက်မင ဇုန် ၁၀ ြု ြန့် ရှိေနသညဴ်အတွက် အနာဂတ် 

တွင် စီဵပွာဵေရဵ တိုဵတက်မငအလာဵအလာ အလွန် 

ေကာင်ဵမနွ်ေသာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ မဖစပ်ါေကကာင်ဵနှငဴ်  

ယြုဝန်ကကီဵဌာန လမ်ဵ္ပဃန် ေဆာင်ပုဒ်မဖစ်သည်ဴ “ Re-

freshed to go farther.” ဆုိသညဴ် စကာဵရပ်နှငဴ်အညီ 

နိုင်ငဳေတာ်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တုိဵတက်ေရဵအတွက် စိတ်သစ် လူသစ်မဖင်ဴ တိုင်ဵမပည် 

အကျ ို ဵထမ်ဵေဆာင်ရန် မိမိတုိ္ဓ DICA ပဲြူဵ ရုဳဵအေနနှငဴ် 

အဖမမဲမပတ်ေဆာင်ရွက်ေနေကကာင်ဵ နိဂုဳဵြျုပ် တင်မပအပ ်

ပါသည်ြင်ဗျာဵ။  

ဦဵကုိကိုလတ် 
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 ဖိတ်ေြေါ်ပါသည ် အေနာက်ေခမာက်တိုင်ဵေရွှေခပည်… 

မမနမ်ာနိုင်ငဳအေနာက်ေမမာက်ပုိင်ဵတွင် တည်ရှိတဴဲ 

စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵသည် လူသိမျာဵဖပီဵ တစ်မူ 

ထူဵမြာဵထင်ရှာဵတဴဲ ဝေိသသလက္ခဏာမျာဵ ရှိေနရုဳ 

သာမက တုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မပည်နယ်မျာဵအနက် ရှမ်ဵ 

မပည်နယ်ဖပီဵလျှေင် အကကီဵဆဳုဵေသာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

တစ်ြလုည်ဵမဖစ်ပါတယ်။  ြရိငု်အသီဵသီဵမာှရှိေနတဴဲ 

ဖမို ့အသီဵသီဵမာှလည်ဵ ကိုယ်ပိုင်ထင်ရှာဵ လူသိမျာဵတဲဴ 

ဘုရာဵပုထုိဵေစတီမျာဵ တည်ရိှကကတဴဲ မမနမ်ာဴေရှဵ 

ေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမငနယ်ေမမတစ်ြလုည်ဵမဖစ်ပါတယ်။ 

မမန်မာနုိင်ငဳမှာ ဧရာဝတီမမစ်၊ ြျင်ဵတွင်ဵမမစ်၊ သဳလွင် 

မမစန်ှင်ဴ စစ်ေတာင်ဵမမစ်ဟူေသာ မမစက်ကီဵေလဵစင်ဵရှိ 

ရာ ဧရာဝတီမမစ်နှငဴ် ြျင်ဵတွင်ဵမမစ်တုိ္ဓမှာ စစ်ကိုင်ဵ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵအာဵ မဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵဖပီဵ  ကုန်ဵလမ်ဵ၊ 

ေရလမ်ဵ၊ မီဵရထာဵလမ်ဵ၊ ေလေကကာင်ဵလုိင်ဵတုိ္ဓမဖငဴ် 

အလွယ်တကူ လာေရာကန်ိုင်တဴဲ ေဒသကကီဵတစ်ြ ု

လည်ဵမဖစ်ပါတယ်။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ၏ စုစုေပါင်ဵ 

ဧရိယာမှာ ၉၃,၅၂၇ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ကျယ်ဝန်ဵ 

ဖပီဵ  လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ၅.၅ သန်ဵြန့် ေနထုိင်လျက် 

ရှိပါတယ်။ အေရှ့ဘကတွ်င် ရှမ်ဵ မပည်နယ် ေမမာက် 

ပုိင်ဵ၊ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ကြျင်မပည်နယ်၊ 

ေတာင်ဘက်တွင် မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ အေနာက် 

ဘက်တွင်ြျင်ဵမပည်နယ်နှငဴ် ေမမာက်ဘက်တွင်အိန္ဒယိ 

နိုင်ငဳ၏ နာဂနယ်ေမမ၊ အရူနာြျယ်ပရာေဒဴရှ်မပည်နယ်၊ 

မဏိပူရမပည်နယ်တုိ္ဓနှငဴ် နယ်နိမိတ်ြျင်ဵထိစပ်လျက် 

ရှိဖပီဵ  အေနာက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနုိင်ငဳနှငဴ် တမူဵ၊ 

တမူဵမ ှ မန္တေလဵ၊ မန္တေလဵမှ မူဆယ်၊ မူဆယ်မှ 

တရုတ်နုိင်ငဳတုိ္ဓအကကာဵ မဟာဗျူဟာကျေသာ ကုန် 

သွယ်ေရဵလမ်ဵေကကာင်ေပ္ဒတွင်ရိှေနပါတယ်။ 

ေမမဆီေမမလဃာ ေကာင်ဵမနွ်ဖပီဵ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ 

အတွက် သငဴ်ေတာ်တဴဲ ရာသီဥတုရှိတာေကကာင်ဴ စပါဵ၊ 

ေမမပဲ၊ နှမ်ဵ၊ ေနကကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်ဵ၊ ပဲစင်ဵငဳု၊ ကကဳ၊ ဝါဵ၊ 

ေမပာင်ဵ တုိ္ဓကုိစိုက်ပျ ို ဵဖပီဵ  နှစ်ရှည်သီဵနှဳပင်မျာဵအေနနဲ့ 

ြရိငု်အ လုိက ် အုန်ဵ၊ ကွမ်ဵသီဵ၊ ကွမ်ဵရွက်၊ သစ်ဆိမ်ဴ၊ 

ရာဘာ၊ လက်ဖက်၊ သရက်၊ ငှက်ေပျာ၊ ထန်ဵ၊ 

ငရုပ်ေကာင်ဵ၊ ပီေလာပီနဳ၊ ေလျှော်မဖူ၊ သနပ်ြါဵ၊ 

မေဟာ်ဂနီ၊ သစ်ေမဃဵ၊ ထန်ဵ၊ သဳပုရာ၊ လိေမ္မော်၊ ဨဇာသီဵ၊ 

လုိင်ြျ ီဵ ၊ ဇီဵသီဵ၊ မန်ကျည်ဵသီဵတုိ္ဓကုိ ေဒသြဳေတာင်သူ 

မျာဵမှ စိုကပ်ျ ို ဵ လျက်ရိှပါတယ်။ ေရွှေဘုိကထွက်ရိှတဲဴ 

"ေပ္ဒဆန်ဵေမဃဵ" ဆုိ လျှေင် လူသိမျာဵဖပီဵ အရည်အေသွဵ 

ေကာင်ဵမနွ်တဴဲ အတွက် နုိင်ငဳမြာဵသုိ္ဓလည်ဵ တင်ပုိ္ဓလျက် 

ရှိရာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵသည ် ေဒသြဳစီဵပွာဵေရဵသမာဵ 

မျာဵနှင်ဴ အမပနအ်လှန် အကျ ို ဵမဖစ်ထွန်ဵေအာင် တန်ဖုိဵ 

မမစငဴ်ထွက် ကုန်မျာဵကုိ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵထွက်ကုန်နငှဴ် 

ဆန်ထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵမှဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်ထုတ်လုပ် 

နိုင်တဴဲအမပင် စိုကပ်ျ ို ဵေရဵနှငဴ် ဆက်စပ်တဴဲ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

မဖစတဴဲ် သုိေလာှင်ရုဳမျာဵ၊ အေမြာက်ြစဳက်မျာဵ၊ အေအဵ 

ြန်ဵမျာဵ၊ ဆန်စက်ရု၊ဳ ဆီစက်ရဳု၊ သကကာဵစက်ရု၊ဳ စာဵသုဳဵ 

ဆီစက်ရဳု၊ ကကာဆဳ/ ေြါက်ဆဲွစကရဳု်၊ စည်သွပ်ဗူဵ 

စက်ရုဳမျာဵ၊ ြျည်စက်ရဳု၊ ေစာင်စက်ရု၊ဳ သစ်အေမြြဳ 

ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်သညဴ် စက်ရုမဳျာဵလည်ဵ ဖက်စပ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မှာ မဖစပ်ါတယ်။ တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ 

ရှိ စက်မငဇုန်မျာဵမှာ ေရွှေဘိုစက်မငဇုန်၊ မဳုရွာစက်မငဇုန်၊ 

ကေလဵစက်မငဇုန်နှငဴ် စစ်ကိုင်ဵစက်မငဇုန်တုိ္ဓမဖစ်ဖပီဵ ေရ 

အသဳုဵမပုမငနှင်ဴ လျှေပ်စစမီ်ဵရရှိမင လွယ်ကူအဆင်ေမပရုဳ 

သာမကတုိင်ဵအစုိဵရမ ှရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵကို ေမမအသဳုဵ 

ြျြွင်ဴရရှိေရဵ အကူအညီေပဵေနတဴဲ အတွက်ေကကာငဴ် 

အဆင်ဴမမငဴ် နည်ဵပညာအသဳုဵြျဖပီဵ စည်သွတ်ဗူဵမျာဵ၊ 

အဆင်သငဴ်စာဵနိုင်ေသာ သစ်သီဵမျာဵ၊ ေအဵြဲအသာဵနှငဴ် 
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ထုပ်ပုိဵဖပီဵနို္ဓထွက် ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ဥပမာ-သရက်သီဵမ ှ

သရက်ယို၊ သရက်မပာဵ၊ သရက်သီဵ ေဖျာ်ရည်မျာဵ 

ထုတ်လုပ်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ တိရစ္ဆာန် အသာဵမျာဵ 

ကိုလည်ဵ အေကာင်လုိကေ်ရာင်ဵမယ်ဴအစာဵ ေြတ်မီ 

နည်ဵစနစ်မျာဵမဖင်ဴ ထုတ်ပုိဵ၍      နိုင်ငဳမြာဵသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓ 

ေရာင်ဵြျရာတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ Bamboo Fibre 

မျာဵကုိ ဝါဵပင်မှ ကုန်ကကမ်ဵအမဖစ် အသဳုဵမပုဖပီဵ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကိ ု ထိြိုက်မင မရှိေအာင်၊ 

လူမငဘဝေရရှည် ကျန်ဵမာေရဵ ထိြိုက်မင မရှိေအာင် 

အဝတ်အထည်နဲ့ လူသဳုဵကုန် ပစ္စည်ဵ အမျ ို ဵမျ ို ဵ 

ထုတ်လုပ်၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ လူသိမျာဵ ထင်ရှာဵတဲဴ 

ေရွှေဘုိ "သနပ်ြါဵ" မှာလည်ဵ နိုင်ငဳတကာ အဆင်ဴမီ 

သနပ်ြါဵ ေပါင်ဒါမငန့်၊ သနပ်ြါဵ မိတ်ကပ် အရည်၊ 

သနပ်ြါဵ မိတ်ကပ် အစရိှသည်မျာဵကုိ ထုတ်လုပ်၍ 

Made in Shwe Bo ဟုလည်ဵ ေကာင်ဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵမထွှက်ရှိသညဴ်ေငွထည်၊ယွန်ဵထည်၊ ေမမအုိဵ၊ 

ေကျာက်ပျဉ်၊ ဂီတာမျာဵကုိလည်ဵ        Made in Saga-

ing ဟုလည်ဵေကာင်ဵ အဆငဴ်မမစင်ဴတင်ဖပီဵ စစ်ကိုင်ဵ၊ 

မဳုရွာ၊ ေရွှေဘိုအမပန် လက်ေဆာင်မျာဵအမဖစ် ထုတ် 

လုပ်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငဳနှငဴ် တရုတ်နိငု်ငဳမျာဵသုိ္ဓ တင်ပို္ဓ 

သွာဵနိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်နိင်ုမယ်ဆုိရင်  ေဒသြဳ မပည် 

သူမျာဵ အလုပ်အကုိင်အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ပုိမုိရရိှမယဴ် 

အမပင် စီဵပွာဵေရဵလဲ ပုိမုိဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်လာမှာ 

မဖစပ်ါတယ်။ 

စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ေမွဵမမူေရဵ 

ကဏ္ဍနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တစ်ပုိင်တစ်နိငု်သာ လုပ်ကိငု် 

ကကဖပီဵ  အမျာဵဆဳုဵေမွဵမမူေသာ တိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ 

ကကက်၊ ဘဲ၊ ဆိတ်၊ သိုဵ၊ ကျဲွ၊ ဝက၊် နွာဵ၊ ငုဳဵမျာဵ 

မဖစပ်ါတယ်။ စာဵကျက်ေမမေပါမျာဵမြင်ဵ၊ ေရရရိှမြင်ဵ၊ 

သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်မင လွယ်ကူသည်ဴအတွက်ေကကာင်ဴ 

 မပည်ပရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵနှငဴ် ေဒသြမဳပည်သူမျာဵ 

နှငဴ် ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်၍ တိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုနမ်ျာဵ၊ 

စည်သွပ်အသာဵဗူဵမျာဵ၊ နို္ဓထွက် ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်၍ 

နိုင်ငဳမြာဵသို္ဓတင်ပုိ္ဓ ေရာင်ဵြျပါက အကျ ို ဵအမမတ် 

ပုိမုိရရှိမှာ မဖစ်ပါတယ်။ 

သဘာဝသစ်ေတာမျာဵ၊ရငြင်ဵမျာဵအပါအဝင်သဘာဝ 

အလှမျာဵေပါဂကယ်ဝသလုိ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵအတွင်ဵရိှ ြရိင်ု 

ဖမို ့နယ် အသီဵသီဵမာှလည်ဵ ထဳုဵမဖူတေဖွဵေဖွဵနှငဴ် ေစတီ 

ေတာ်မျာဵ၊ ေရွှေေရာင်တဝင်ဵဝင်ဵ  ေရှဵေဟာင်ဵဘရုာဵ 

ပုထုိဵေစတီမျာဵ၊ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵ ေကျာင်ဵမျာဵမှာ 

လက်ညစို ဵထုိဵမလဲွ တည်ရိှေနကကပါတယ်။ ေရွှေဘိုြရိုင် အ 

တွင်ဵရိှ ဦဵေအာင်ေဇယျ နန်ဵေတာ်၊ ကန့်ဘလူြရိုင် 

အတွင်ဵရိှ မဟာေရွှေစည်ဘုရာဵကကီဵ (ကန့်ဘလူ)၊ သီတဂူ 

ဗုဒ္ဓတက္ကသုိလ်(ကျွန်ဵလှ)၊ စစ်သူကကီဵဘုရာဵ(တန့်ဆည်)၊ 

မယ်နုအုတ်ေကျာင်ဵ၊ တမူဵြရိငု်ရိှ တမူဵနယ်စပ်ဂိတ်၊ 

ကေလဵြရုိင်ရှိ ပျာဵဆွဲဆင်စြန်ဵ ၊ ေမာ်လုိကြ်ရိငု်ရှိ စစ် 

ေဆာင်စစ်ေအာင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွာဵေတာ်၊ ကသာြရိငု်ရှိ ဇလဳု 

ေတာင်၊ မဳုရွာြရိငု်ရှိ ေဗာဓတိစ်ေထာင်ဘုရာဵ၊ မုိဵညစင်ဵ 

သမ္ဗုေဒ္ဓ၊ စစ်ကိုင်ဵြရိုင်ရိှ မင်ဵကွန်ဵပုထုိဵေတာ်ကကီဵ 

ေစတီနှင်ဴ မင်ဵကွန်ဵေြါင်ဵေလာင်ဵကကီဵတုိ္ဓဟာ မပည် 

တွင်ဵ/ မပည်ပ ြရီဵသာွဵဧညဴ်သည်ေတွအတွက် မရိုဵ 

နိုင်ေအာင် အကကိမ်ကကိမ်လာေရာက် လည်ပတ်ြျင်တဴဲ 

ေနရာေတွပဲမဖစ်လုိ္ဓ ြရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက် 

တယ်လုိ္ဓ ဆုိရင်လည်ဵ မှာဵမယ်မထင်ပါ။ ဒါ္ဓအမပင် 

တုိင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ တမူဵေဒသဟာ ဗုဒ္ဓဂါယာ 

တည်ရှိဖပီဵ အိန္ဒယိနုိင်ငဳနှငဴ် နီဵကပ်လျက်ရှိတာ ေကကာင်ဴ 

ဗုဒ္ဓဂါယာသုိ္ဓ ေလယာဉ်မဖင်ဴ သွာဵေရာကမ်ယ်ဴ အစာဵ 

တမူဵနယ်စပ်မှ ကုန်ဵလမ်ဵမဖင်ဴ သွာဵမယ်ဆုိပါက ကုန်ကျ 

စရိတ်ပုိမုိသက်သာနိုင်လုိ္ဓ တမူဵေဒသဟာလည်ဵ ြရီဵ 

သွာဵလုပ်ငန်ဵ ပုိမုိဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်လာဖွယ် မမင်ေတွ့ 

ရပါတယ်။ ြရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတာနဲ့အမျှေ ဆက်စပ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမဖစ်တဴဲ စာဵေသာက်ဆုိင်လုပ်ငန်ဵ၊ ဟိုတယ် 

လုပ်ငန်ဵ၊ အငှာဵကာဵ ဝနေ်ဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ၊ သယ်ယူ 

ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေကဘယ်ကာဵ ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ 
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လုပ်ငန်ဵ၊ ေဒသထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ လက်ေဆာင် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ မပုလုပ် ေရာင်ဵြျတဴဲ လုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵ 

လာေရာက်လုပ်ကိငု်သငဴ်တဴဲ ေဒသကကီဵတစ်ြလုည်ဵ 

မဖစပ်ါတယ်။ 

သဘာဝသယဳဇာတေပါဂကယ်ဝဖပီဵ  တုိင်ဵေဒသ 

ကကီဵ အတွင်ဵေကကဵနီ၊ နီကယ်၊ ဖယ်ရိနုီကယ်၊ ေရွှေ၊ 

ေကျာက်မီဵေသွဵမျာဵ ထွက်ရှိတဴဲအတွက် ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှသူဳမျာဵအေနနှငဴ် ေဒသြဳလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵဖပီဵ သတ္တုသန့်စင်မြင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ေကျာက်စိမ်ဵ 

အေြျာထည်နှင်ဴလက်ဝတ်ရတနာမျာဵထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ၊  ေရွှေတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေကျာက်မီဵ 

ေသွဵတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ နီကယ်ထုတ်လုပ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵ၊ ေကကဵနီကိအုသဳုဵမပု၍ဝါယာကကိုဵမျာဵ ထုတ် 

လုပ်မြင်ဵလပ်ုငန်ဵ၊ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓါတ်ေငွ့ တူဵေဖာ် 

ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိငု်ဖို္ဓ အထူဵသငဴ် 

ေတာ်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရပါတယ်။ 

သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်ေရဵကဏ္ဍနှငဴ် ပတ်သက်လုိ္ဓ 

ဧရာဝတီနှငဴ် ြျင်ဵတွင်ဵမမစ်တုိ္ဓမှာ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵကို 

မဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵတဴဲအတွက ် တုိင်ဵအတွင်ဵရှိ ေဒသ 

မျာဵအကကာဵကုန်စည်သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်ရာမှာေရလမ်ဵ 

ေကကာင်ဵသည် ကာဵလမ်ဵ၊ ရထာဵလမ်ဵမျာဵထက် 

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဴဲအတွက်ေကကာင်ဴ မပည် 

တွင်ဵ/ မပည်ပ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွအေနနဲ့ ြရီဵ 

သည်နှင်ဴ ကုန်စည်စီဵဆင်ဵမငတုိ္ဓအတွက် ကုန်တင် 

သ ေဘောမျာဵ၊ ေရယာဉ်မျာဵ၊ အဆင်ဴမမငဴ်ြရီဵသည်တင် 

ေရယာဉ်မျာဵ၊မမစမ်ျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမပုမပင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ၊ သေဘောကျင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  လာေရာက် ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှနဳိုင်မှာ မဖစ်ပါတယ်။ 

အြျုပ်ဆုိရပါမူ မမနမ်ာမပည် အေနာက်ေမမာက် 

ပုိင်ဵရိှ "ေဇယျာေရွှေေခမ" ဟုေြ္ဒေသာ စစ်ကိုင်ဵ တွင် 

မဖစမ်ဖစ ် "သလ္လာဝတီပမို့" ဟုေြ္ဒေသာ မဳုရွာဖမို ့ 

တွင်မဖစ်မဖစ်၊        စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ အတွင်ဵရှိ 

အမြာဵ ေဒသမျာဵတွင် မဖစ်မဖစ်၊ ေဖာ်မပပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အမပင် အမြာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လာေရာက် လုပ်ကုိင်မယ် 

ဆုိပါက ဇုန်သတ်မှတ်ြျက်ေပ္ဒမူတည်၍ ဝင်ေငွြန်ွ 

ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွ ၅ နှစ် သုိ္ဓမဟုတ် ၇ နှစ် ြဳစာဵရမှာ 

မဖစပ်ါတယ်။ မပည်တွင်ဵ/ မပည်ပက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳ 

မျာဵမှ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ထူေထာင်လုိလျှေင်ေသာ်လည်ဵ 

ေကာင်ဵ၊ အကကဳဿာဏ်မျာဵ ရယူလုိလျှေင်ေသာ် လည်ဵ 

ေကာင်ဵ၊ အြက်အြဲမျာဵကုိ ကူညီေမဖရှင်ဵရန် အတွက် 

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်နိငု်ငဳ မြာဵစီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီ 

မျာဵ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန၊ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဦဵစီဵ 

မှူဵရဳုဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မ 

တီ(အတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵ)၊ တုိင်ဵရင်ဵေဆဵရဳုအနီဵ၊ ေမတ္တာ 

ရိပမ်မုဳလမ်ဵ၊ ြျမ်ဵမမဝတီရပက်ွက၊် မဳုရွာဖမို ့၊ ဖုန်ဵ-

၀၉၂၆၄၅၅၈၇၇၈၊ ဖက်စ-်၀၇၁-၂၀၂၆၂၇၅၊ ၀၇၁-

၂၀၂၆၅၉၂၊ အီဵေမဵလ် dicamonywa@gmail.com၊  

maymyozaw 1972 @gmail.com သုိ္ဓ လူကိယု်တိုင် 

မဖစေ်စ၊ကုိယ်စာဵလှယ်မဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်ဵမဖင်ဴမဖစ်ေစ၊ 

အီဵေမဵလ်မဖင်ဴမဖစ်ေစ လာေရာက်၍ ဆက်သွယ်ေဆာင် 

ရွက်နိငု်ပါတယ်။ ဒါ္ဓအမပင် မမနမ်ာ နိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ အြျနိ်နှင်ဴ 

တစ်ေမပဵညီ ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရငလုိပါက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

နှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန၏ website မဖစ် 

ေသာ www.dica.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက် ကကည်ဴရင 

နိုင်ပါေကကာင်ဵ မမန်မာမပည် အေနာက်ေမမာက်ပုိင်ဵရိှ 

စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်လာေစေရဵ 

ရည်ေမျှော်၍ ဖိတ်ေြ္ဒတင်မပလုိကရ်ပါေတာဴ တယ်။ 

ေမေဇာ် 

mailto:maymyozaw1972@gmail.com
http://www.dica.gov.mm
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ဖွေဳ့ ပဖိုဵေဝစည် ဧရာဝတီ 

၂၀၂၁ ြုနှစ၊် မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မရှင်သည် အမနိ့်ေကကာ်မငာ 

စာအမတ်ှ ၂၅/ ၂၀၂၁ မဖင်ဴ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီကိ ု မပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵြဴဲရာ 

အဖွဲ့ဝင်(၇)ဦဵပါရိှဖပီဵ ဥက္ကဌမှာ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသ 

ကကီဵစီမဳအုပ်ြျုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဌ ဦဵတင်ေမာင်ဝင်ဵ 

မဖစပ်ါသည်။ ေကာ်မတီအတွင်ဵေရဵမှူဵမှာ ဧရာဝတီ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်ကမု္ပဏီမျာဵ ္ပဃန် 

ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန တုိင်ဵဦဵစီဵမှူ ဵမဖစ်၍ အဖွဲ့ဝင်ဌာန 

မျာဵမှာ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ စီမဳအုပ်ြျုပ်ေရဵ 

ေကာင်စီ အဖွဲ့ဝင်-၂၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဥပေဒ 

ြျုပ်ရုဳဵ ၊ အေထွေထွ အုပ်ြျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ လယ်ယာ 

ေမမစီမဳြန့်ြွေဲရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန၊ ပတ် 

ဝန်ဵ ကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵဌာနတို္ဓ မဖစပ်ါသည်။  

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် မပည်တွင်ဵ/ မပည်ပ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵမျာဵ အမျာဵအမပာဵလာေရာက် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖပီဵ စက်မငဇုန်တည်ေဆာက်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵ အပါအဝင်မဖစ်သည်။ တိုင်ဵေဒသ 

ကကီဵအတွင်ဵ၌ ပုသိမ်စက်မငဖမို့ေတာ်စီမဳကိန်ဵ၊ ပုသိမ် 

စက်မငဇုန်၊ မအူပင်စက်မငဇုန်၊ ေမမာင်ဵမမစက်မငဇုန်တုိ္ဓ 

တည်ရှိဖပီဵ ေညာင်တုန်ဵစက်မငဇုန်ကုိလည်ဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် ကကိုဵစာဵလျက်ရှိသည်။  

မပည်ပ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵအမျာဵစုမှာ CMP 

စနစ်မဖင်ဴ အထည်ြျုပ်လုပ်မြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမဖစ်ဖပီဵ 

ပုသိမ်ဖမို့နယ်တွင် စက်ရုဳ ၁၁ ရုဳ၊ မအူပင်ဖမို့နယ်တွင်  

စက်ရုဳ ၃ ရဳု၊ ကန်ကကီဵေထာင်ဴ ဖမို ့နယ်တွင် စက်ရု ဳ၁ ရဳု၊ 

ေဒဵဒရဲဖမို့နယ်တွင် စက်ရုဳ ၁ ရုဳနငှဴ် ေညာင်တုန်ဵဖမို့ 

နယ်တို္ဓတွင် စက်ရုဳ ၄ ရုဳတို္ဓမဖငဴ် လုပ်ငန်ဵလပ်ုကိင်ု 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စိုကပ်ျ ို ဵေမမ ေပါ 

မျာဵ၍ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵအဓိက လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ေသာ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵတစ်ြမုဖစသ်ညဴ်အတွက် ဆန်စပါဵကို 

အမျာဵဆဳုဵ စိုကပ်ျ ို ဵလျက်ရှိဖပီဵ ပီေလာပီနဳစိုက်ပျ ို ဵမြင်ဵ 

ကို ကျုဳေပျာ်ဖမို့၊ မမန်ေအာင်ဖမို့တုိ္ဓတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အေကဵရှာဵ၊ မန်ဂျန်ရှာဵစိုက်ပျ ို ဵမငလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ကန် 

ကကီဵေထာင်ဴဖမို့၊ သာေပါင်ဵဖမို့ တုိ္ဓတွင်လည်ဵေကာင်ဵ 

အမျာဵဆဳုဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိဖပီဵ Contract 

Farming စနစ်မဖင်ဴ ငှက်ေပျာနှင်ဴ သရက်စိုကပ်ျ ို ဵမင 

လုပ်ငန်ဵကုိလည်ဵ ပန်ဵတေနာ်ဖမို့တွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

ပင်လယ်၊မမစ၊်ေြျာင်ဵေပါမျာဵ၍ ေရြဳ၊ေမမြဳေကာင်ဵ 

မွန်ေသာေကကာင်ဴ ေမွဵမမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ကိငု် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကကရာ လပွတ္တာဖမို ့နှငဴ် ေငွေဆာင်ဖမို့ 

တုိ္ဓတွင် ငါဵ၊ ပုစွနန်ှငဴ် ဂဏန်ဵေပျာဴေမွဵမမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵအတွက် အမျာဵဆုဳဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှေဳဆာင်ရွက်ကကဖပီဵ 

တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိလည်ဵ 

ဆက်စပ်လုပ်ကိငု်လျက် ရှိကကသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် မမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် 

ဒုတိယလူဦဵေရ အမျာဵဆဳုဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ မဖစေ်သာ 

ေကကာင်ဴ အလုပ်အကုိင်အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵ 

နိုင်သည်ဴစကရ်ုဳ၊အလုပ်ရုမဳျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိယြုထက်ပုိမုိ၍ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေစရန် ဆက်လက် 

ကကိုဵစာဵ ေဆာင်ရွက်ကကရမည် မဖစ်ပါသည်။  

သက်ပုိင် 
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အေရှ့-အေနာက် စီဵပွာဵေရဵစကကြံကိ ု အေရှ့  

ေတာင်အာရှနိုင်ငဳ (၅) နိုင်ငဳမဖစ်ေသာ မမနမ်ာ၊ ထုိင်ဵ၊ 

လာအို၊ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ ဗီယက်နမ်နိင်ုငဳတုိ္ဓ၏ စီဵပွာဵ 

ေရဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငမမစငဴ်တင်ေရဵ အစီအစဉ်အမဖစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ၁၉၉၈ ြုနစှ် မဟာမဲေြါင် 

ေဒသြဲွ အစည်ဵအေဝဵ၌ ဆဳုဵမဖတ်ြဲဴကကသည်။ 

မဟာမဲေြါင်ေဒသြဲွ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင် 

ရွက်မင အစီအစဉ်သည် အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဘဏ်၏ ကမ 

ကထမပုမငမဖင်ဴ ၁၉၉၂ ြုနှစတွ်င် အစမပုလာြဴဲသည်။ 

မမနမ်ာ၊ ထုိင်ဵ၊ လာအို၊ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ ဗီယက်နမ် 

နိုင်ငဳစသညဴ်  အေရှ့ေတာင်အာရှနုိင်ငဳ (၅) နုိင်ငဳနှင်ဴ 

တရုတ်နုိင်ငဳ ယူနန်မပည်နယ်ပါဝင်ေသာ မဲေြါင်မမစ် 

ဝမ်ှဵေဒသသည် စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ၂.၆ သန်ဵ 

ကျယ်မပန့်၍ လူဦဵေရသန်ဵ (၃၂၀) ေကျာ် မီှတင်ဵေန 

ထုိင်ေသာေဒသမဖစ်သည်။ 

အေရှ့- အေနာက်စကကြံ၊ ေတာင်- ေမမာက် စကကြံ 

နှငဴ် ေတာင်ပိင်ုဵစကကြံစေသာ အဓိကလမ်ဵမကကီဵ သဳုဵြု 

သည် ကုန်သွယ်မငပမာဏ အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၃၂ 

ဘီလီယဳြန့်ရှိေသာေဒသ၏ အနာဂါတ်ရည်မှန်ဵြျက် 

မဖစသ်ညဴ်အမပင် ေတာင်အာရှရှိ အိန္ဒယိနုိင်ငဳနှင်ဴ 

ေတာင်တရုတ်ပင်လယ်ကကာဵ ကုန်ဵလမ်ဵပို္ဓေဆာင် 

ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵကကီဵ ေပ္ဒထွန်ဵလာေစရန် ေမျှော် 

လငဴ်ြဲဴသည်။ အာရှတုိက၏် အဓိက ကျွန်ဵဆွယ်ကကီဵ 

နှစ်ြုအကကာဵ ကုန်ဵ လမ်ဵ ြရီဵမဖငဴ် ကုန်သွယ်မငမပုလုပ် 

ရန်နှင်ဴ ကူဵသန်ဵသွာဵလာရန် အိပ်မက်ကာဵ စတင် 

ထုဆစ်ြဲဴေလဖပ။ီ 

အဆိုပါ အိပ်မက်မျာဵ၏ အဦဵအစကာဵ အေရှ့- 

အေနာက်စီဵပွာဵေရဵစကကြံပင်မဖစ်ေတာဴသည်။ ဗီယက် 

နမ်နိငု်ငဳ ဒါနန်ဵဆိပ်ကမ်ဵမ ှ အစမပု၍ လာအိုမှ စဗန် 

နာဗက်ြရုိင်၊ ထုိင်ဵနိုင်ငဳမှ ြွနြ်မ်ဵ၊ ပစ်စနုေလာက်၊ 

ဆူြိုထုိင်ဵ၊ တာဴြြ်ရိငု်၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ ကရင် 

မပည်နယ်၊ ဘာဵအဳ၊ မမဝတီဖမို့မျာဵကုိ မဖတ်သန်ဵလာ 

ေသာစကကြံသည် ေမာ်လဖမို င်တွင် ြရီဵစဉ်ဆဳုဵကာ အက် 

ဒမန်ပင်လယ်ဆီသုိ္ဓ ေမျှော်ကကည်ဴနိုင်ဖပီမဖစ်သည်။ ဘန် 

ေကာက်ဆိပ်ကမ်ဵနှင်ဴ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်ဵကကာဵ သဳုဵရက် 

ြန့်နှင်ဴ ေရာကရ်ှိနိုင်ေသာ ကုန်ဵလမ်ဵြရီဵသည် မလက္ကာ 

ေရလက်ကကာဵကုိ မဖတ်သန်ဵရသညဴ ်ရက်သတ္တပါတ် (၃) 

ပတ်ြန့်ကကာမမငဴ်တက်၍ ကကပ်တည်ဵေသာ ေရလမ်ဵြရီဵ 

ထက်မျာဵစွာ တိုေတာင်ဵလှေပသည်။ ထူဵမြာဵေသာ 

စကကြံလမ်ဵမကကီဵ ၏ ထုိင်ဵ- မမန်မာကကာဵ ဂိတ်ေပါက်တွင် 

ကာဵ ကရင်မပည်နယ် တည်ရှိေနသည်။  

ဧရိယာ စတုရန်ဵကီလုိမီတာ ၃၀,၃၈၃ ကျယ်ဝန်ဵ 

ေသာ ကရင်မပည်နယ်သည် မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ မပည်နယ်နှငဴ်  

တုိင်ဵမျာဵအနက် ကျယ်ဝန်ဵမင အဆင်ဴ (၁၁) တွင် တည်ရှိ 

သည်။ နှစ်ေပါင်ဵမျာဵစွာ မပည်တွင်ဵပဋိပက္ခဒဏ်ြြဳဲရဴ 

ေသာမပည်နယ်ေလဵသည် လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ ြက် 

ြဲမငနှငဴ် ေနာက်ဆက်တဲွ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငေနာက်ကျမြင်ဵ၊ 

ဆင်ဵရဲမဲွေတမြင်ဵ၏ ဖိစီဵမငတို္ဓဒဏ်ြြဳဲရဴသည်။ ၂၀၁၂ ြု 

နှစ်ေနာက်ပုိင်ဵ ဖငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵေရာင်နီမဖင်ဴ နိုဵထလာေသာ 

မပည်နယ်ေလဵသည် မိမိထက်နှစ်စဉ် GDP သာလွန် 

ေသာ ထုိင်ဵနိုင်ငဳမ ှ တာဴြြ်ရိငု်နှင်ဴ မွန်မပည်နယ်ကဴဲသို္ဓ 

အိမ်နီဵြျင်ဵမျာဵကုိ မီှရန် ကကိုဵစာဵြဲဴရမပန်သည်။ 

လုိအပ်ြျက်မျာဵစွာနှငဴ် တည်ရှိေနေသာ ကရင်မပည် 

နယ်၏ စီဵပွာဵ ေရဵကဏ္ဍ၌ အေရှ့-အေနာက် စီဵပာွဵေရဵ 

စကကြံနှငဴ် အာရှလမ်ဵမကကီဵ သည် ကကီဵမာဵေသာ ေမျှော်လငဴ် 

ြျက်တို္ဓမဖစ်လာြဲသဴည်။ မွန်- ကရင်နယ်မြာဵ ဒုဳသမိတဳ 

တာဵမှ မမဝတီဖမို့ထိ ၁၆၅.၃၆ ကီလုိမီတာရှည်ေသာ 

အာရှလမ်ဵမကကီဵ ကရင်မပည်နယ်လမ်ဵပိုင်ဵနှင်ဴ အေရှ့- 

အေနာက်စီဵပွာဵေရဵစကကေ၏ ဆဳုမှတ်ကာဵ ဘာဵအဳဖမို့၏ 

အ ေရှ့ ေတာင်ဘက်ရိှ အိန္ဒုေကျဵရွာပင် မဖစ်ေတာဴသည်။ 

ဖာဵစည်ေခမ၏ အရုဏ်ဦဵ 
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အေနာက်စီဵပွာဵေရဵစကကေ၏ ဆဳုမှတ်ကာဵ ဘာဵအဳဖမို့ 

၏ အ ေရှ့ေတာင်ဘက်ရှိ အိန္ဒုေကျဵရွာပင် မဖစေ်တာဴ 

သည်။ 

၂၀၁၅ ြုနှစတွ်င် စတင်အသဳုဵမပုြဲဴေသာ ၄၄ မုိင် 

ရှည်လျာဵသညဴ် ေကာဴကရိတ်- မမဝတီ အာရှလမ်ဵ 

ပုိင်ဵသည် ကရင်မပည်နယ်၏ ကုန်သွယ်မငကဏ္ဍတွင် 

သာမက မမနမ်ာဴနယ်စပ်ကုနသွ်ယ်မင အတွက်ပါ 

အေရဵပါလာြဲသဴည်။ ယြင်က အတက် (၁) ရက်၊ 

အဆင်ဵ (၁) ရက် သွာဵြဲဴရေသာ အဆိုပါလမ်ဵပိုင်ဵကို 

မိနစ် (၄၀) ြန့်မဖငဴ် မဖတ်သန်ဵနိုင်မြင်ဵမှာ ေဒသြဳတုိ္ဓ 

အတွက် အဳဴကသဘနန်ဵမဖစေ်စြဲသဴည်။ 

မမဝတီဖမို့တွင် အေကာက်ြနွ် ရှင်ဵလင်ဵေရဵစနစ် 

(MACCS) တပ်ဆင်နိုင်မြင်ဵနှငဴ် ၂၀၁၉ ြုနစှ် ေအာက် 

တုိဘာလတွင် ဖွငဴ်လှစ်ေသာ အမတှ် (၂) ထုိင်ဵ- 

မမနမ်ာြျစ်ကကည်ေရဵတဳတာဵတုိ္ဓက မမနမ်ာနယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရဵအတွက် စာမျက်နှာသစ်မျာဵ မဖစလ်ာ 

ေပသည်။ အာဆီယဳတွင် မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ အဓိက 

ကုန်သွယ်ဖက်နိငု်ငဳမဖစ်ေသာ ထုိင်ဵနုိင်ငဳနှင်ဴ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳအကကာဵ နှစ်စဉ်ကုနသွ်ယ်မငပမာဏ အေမရိကန် 

ေဒ္ဒလာ ၅ ဘီလီယဳေကျာ်ရှိသည်ဴအနက ် နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်မင ပမာဏ၏ ၇၀ % ေကျာ်သည် မမဝတီ 

ဖမို ့ကုိ မဖတ်သန်ဵသွာဵလျက်ရှိေပသည်။ 

၂၂-၅-၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် အိန္ဒု-ေကာဴကရိတ် 

အကကာဵ မုိင် ၅၀ ေကျာ် လမ်ဵပိုင်ဵအဆင်ဴမမစငဴ်တင်မင 

ဖပီဵ စီဵ ဖွငဴ်လှစ်နိုင်မြင်ဵမာှ အြျ ို ေပ္ဒသကာေလာင်ဵ 

သညဴ် ေအာင်မမင်မငမဖစ်ေတာဴသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစတွ်င် 

စတင်တည်ေဆာက်သညဴ် ဂျ ို င်ဵတဳတာဵသစ် ဖပီဵ စီဵ 

ြျနိ်တွင် မမဝတီ- ရန်ကုန် ြန့်မှန်ဵယာဉ်ေမာင်ဵနှင် 

ြျနိ်မှာ (၆) နာရီြန့်သာ ကကာမမငဴ်ေပလိမ်ဴမည်။ 

 

ကုန်သွယ်ေရဵကဏ္ဍနှင်ဴအတူ ကျဲွကူဵေရပါ ပါဝင် 

လာမည်ဴ ဟိုတယ်နှငဴ် ြရီဵသာွဵကဏ္ဍ၊ ေထာက်ပဴဳပုိ္ဓ 

ေဆာင်ေရဵကဏ္ဍ၊ တန်ဖုိဵမမငဴ်ထုတ်ကုနန်ှငဴ် လုပ်သာဵ 

အေမြမပုထုတ်ကုန ် ထုတ်လုပ်မငကဏ္ဍမျာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵ 

တက်လာရန်အတွက် ကရင်မပည်နယ်၏ ေမျှော်လငဴ် 

ြျက်အသစ်မျာဵက စီဵပွာဵေရဵ စကကြံလမ်ဵမကကီဵ၏ 

ေအာင်မမင်စွာ အဆငဴ်မမစငဴ်တင်သုဳဵစဲွနိုင်မငနှငဴ်အတူ ေပ္ဒ 

ေပါက်လာေတာဴမည်ဴ ေန့သစ်၏အရုဏ်ဦဵပင် မဖစပ်ါ 

ေတာဴသည်။ 

 
 

နုိင်ဝင်ဵတုိဵ (ဘာဵအဳ) 
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ကုိဗစ်- ၁၉ အလွေန် လူမှု- စီဵပွောဵ ခပန်လညဦ်ဵေမာဴေစရန် မူဝါဒမျာဵေရဵဆွေဲရာတွေင် 

ကပ်ေရာဂါကုိအမျ ို ဵသာဵေရဵအသွေင်ခဖငဴ်ေကျာ်လွှာဵရန် 

ကိုဗစ-် ၁၉ ကပ်ေရာဂါေကကာငဴ် ကမ္ဘောဴတစ်ဝှမ်ဵ 

တွင် လူမင- စီဵပွာဵထိြိုက်မငနှငဴ် အသက်ေပါင်ဵမျာဵစွာ 

ဆဳုဵရငဳဵမငမျာဵ မဖစ်ေပ္ဒလျက်ရှိရာ နိုင်ငဳအသီဵ သီဵတွင် 

ကပ်ေရာဂါနှငဴ် အတူယှဉတဲွ်ေနထိုင်ရန် အေလဵထာဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကကသည်။ ကပ်ေရာဂါ ေကျာ်လဃာဵ 

နိုင်ေရဵအတွက် မမဖစမ်ေန ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ ကာ 

ကွယ်ေဆဵရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ အမျ ို ဵသာဵေရဵ 

လငပ်ရှာဵမငအသွင်မဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသကဲဴသို္ဓ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပနလ်ည် ဦဵေမာဴလာေစရန် 

နှငဴ် ေရရှည် အကျ ို ဵရှိေစမညဴ် မူဝါဒမျာဵ ြျမှတ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကကသည်။ အစိုဵရမျာဵအေနမဖင်ဴ 

နိုင်ငဴဳဘဏ္ဍာရင်ဵမမစ်မျာဵကို ကာကွယ်ေဆဵမျာဵဝယ် 

ယူမြင်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴေစမညဴ် အစီ 

အစဉ်မျာဵ ြျမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မြင်ဵတုိ္ဓတွင်  

မျှေတစွာ ြျနိ်ဆ အသဳုဵမပုလျက်ရှိဖပီဵ နိုင်ငဳအလုိက ်

သာမက နိုင်ငဳတကာနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ 

မဖငဴ် ကပ်ေရာဂါကုိ ြုြဳကာကွယ်လျက်ရိှကကသည်။ 

သုိ္ဓေသာ် ကိုဗစ်-၁၉ သည် မျ ို ဵကွမဲျာဵ ထပ်မဳေမပာင်ဵ 

လဲလျက် ရိှရာကဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် စိန်ေြ္ဒမငမျာဵစွာ  

ကို ရင်ဆုိင်ရလျက်ရှိသည်။ 

လူမှု-စီဵပွောဵ သက်ေရာက်မှု ကွေင်ဵဆက် 

ရင်ဵမမစ် ။ ကမ္ဘောဴဘဏ် 

  နိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳ၏ စီဵပာွဵေရဵ အေမြအေနသည် 

ကပ်ေရာဂါ၏ ရုိကြ်တ်မင၊ အမြာဵကဏ္ဍမျာဵသုိ္ဓ သက် 

ေရာက်မင၊ အစိုဵရ၏ မူဝါဒနှငဴ် အစုိဵရ၏ စီဵပွာဵေရဵ 

တုန့်မပနေ်ဆာင်ရွက်ြျက်မျာဵေပ္ဒ မူတည်ပါသည်။ 

ေရာဂါကူဵစက်မငကိ ု ေလျှောဴြျရန် ြပ်ြာွြွာေနမြင်ဵ    

Social Distancing နှင်ဴ အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မြင်ဵ 

Lockdown မျာဵေကကာငဴ် တုန့်ေနှဵလျက်ရှိသည်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵကုိ မပနလ်ည်ဦဵေမာဴေစရန် ေမဖေလျှောဴမငမျာဵ 

ကို ြျနိ်သာဵကုိကေ်ဆာင်ရွက်နိုင်မသှာ နိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵ 

ေရဵသည်အတက်ဘက်သုိ္ဓ ဦဵတည်နိငု်မည် မဖစသ်ည်။ 
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ကပ်ေရာဂါကုိ ြေဳနုိင်ရည်ရိှရန် မည်ကဲသ့ုိဴေဆာင်ရွက် 

ကကမည်နည်ဵ။ 

ကပ်ေရာဂါကုိ ရင်ဆုိင်လျက်ရှိသည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵ 

အေနမဖင်ဴ ေရာဂါပုိဵနှငဴ် အတူယှဉတဲွ်ေနထိုင်ကကရန် 

ကာကွယ်ေဆဵရရိှမင၊ ေရာဂါ ထိန်ဵြျုပ်မြင်ဵနှငဴ် 

ေငွေကကဵနှင်ဴ ဖဳွ့ဖဖိုဵမငဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ ေရဵဆဲွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မြင်ဵတုိ္ဓကုိ ဦဵစာဵေပဵ လုပ် 

ေဆာင် ကကရမည်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစမှ်စ၍ တစ် 

နှစ်ြွဲကကာကာလအထိ ကမ္ဘောတစ်ဝမှ်ဵ  ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ လူဦဵေရ ၁၃၁ သန်ဵ ေကျာ် 

ကူဵစက်ြရဳဖပီဵ ၂.၈ သန်ဵြန့် အသက်ဆဳုဵရငဳဵြဲဴ 

ရသည်။ ဒုတိယလှိုင်ဵနှင်ဴ တတိယလှိုင်ဵ၏ အေတွ့ 

အကကုဳမျာဵအရ ကပ်ေရာဂါသည် အုပ်စုလုိက ်ေရာဂါ 

ပုိဵယဉ်ပါဵမြင်ဵ Herd Immunity ရရိှမှသာ အရှိန် 

ေလျှောဴရပတ်န့်သွာဵမည်ဟု သဳုဵသပ်ကကဖပီဵ ကာကွယ် 

ေဆဵရရိှမငသည် အဓိကအေကကာင်ဵရင်ဵ တစ်ရပမ်ဖစ ်

သည်။ 

Herd Immunity နှင်ဴ ကာကွေယ်ေဆဵ 

လူဦဵေရ၏ ၈၀ ရာြုိင်နငန်ဵ ေကျာ်သည် ေရာဂါ 

ကူဵစက်မငကိ ု ြဳနိုင်ရည်ရိှဖပီဵ ၄၀ ရာြုိင်နငန်ဵမှ ၆၀ 

ရာြုိင်နငန်ဵနှငဴ်အထက် ကာကွယ်ေဆဵ ထုိဵနှဳဖပီဵမသှာ 

အုပ်စုလုိက ် ေရာဂါပုိဵ ယဉ်ပါဵသညဴ် အေမြအေနသုိ္ဓ 

ေရာက်ရှိနိင်ုမည်မဖစ်သည်။  

 

 ထုိ္ဓေကကာင်ဴ နိုင်ငဳမျာဵ အေနမဖငဴ် ကာကွယ်ေဆဵကုိ 

COVAX အစီအစဉ်အရ အဖိုဵနငန်ဵ သက်သာစွာမဖငဴ် 

အလွယ်တကူရရိှရန် နိုင်ငဳတကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

အစီအစဉ်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။၂၀၂၁ 

ြုနစှ်၊ ဨဂုတ်လအထိ ကမ္ဘောတစ်ဝှမ်ဵတွင် ကာကွယ် 

ေဆဵ ၄.၅၈ ဘီလီယဳထုိဵနှဳြဴဲဖပီဵ လူဦဵေရ ၁၀၀တွင် ၆၀ 

ဦဵ ကာကွယ်ေဆဵရရှိဖပီဵ မဖစ်သည်။ ကမ္ဘောဴဘဏ်၏ 

အြျက်အလက်မျာဵအရ ဥေရာပတုိက၏် ကာကွယ် 

ေဆဵရရိှမငသည် လူဦဵေရ ၁၀၀ တွင် ၉၁ ဦဵ၊ ေမမာက် 

အေမရိကတုိကတွ်င် ၈၈ ဦဵ၊ ေတာင်အေမရိကတုိက ်

တွင် ၆၈ ဦဵ၊ အာရှတိုက်တွင် ၆၄ ဦဵ၊ သမုဒ္ဒရာ အတွင်ဵ 

ရှိ ကျွန်ဵနိုင်ငဳမျာဵတွင် ၄၁ ဦဵနှင်ဴ အာဖရိကတုိကတွ်င် 

၅.၈ ဦဵတုိ္ဓမဖငဴ် ကာကွယ်ေဆဵရရိှမငသည် ကကီဵမာဵစွာ 

ကွာဟလျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ြုနစှ်အကုန်တွင် ဝင်ေငွမမငဴ် 

နိုင်ငဳမျာဵ အေနမဖင်ဴ ၈၁ ရာြုိင်နငန်ဵ၊ ဖဳွ့ဖဖိုဵဆဲနိငု်ငဳမျာဵ 

တွင် ၅၅ ရာြုိင်နငန်ဵ ရရိှနိုင်မည်ဟု ြန့်မှန်ဵသည်။ 

ေငွေေကကဵဆုိင်ရာနှငဴ်ဖွေဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုဆုိင်ရာမူဝါမျာဵ 

အသွာဵအလာ ကန့်သတ်မြင်ဵသည် မပည်သူမျာဵ၏ 

အသက်ဆဳုဵရငဳဵမြင်ဵမ ှ အတုိင်ဵအတာတစ်ြအုထိ ကာ 

ကွယ်နိငု်ေသာ်လည်ဵ လူမငဘဝနငှဴ်စီဵပွာဵေရဵတွင် နစ်နာ 

ဆဳုဵရငဳဵမငမျာဵစွာ ကကုဳေတွ့ရသည်။ သုိ္ဓေသာ် ကာလရှည် 

လည်ပတ်နိငု်ေရဵအတွက် ေမဖေလျှောဴမငမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ကကရမည်မဖစ်ဖပီဵေရာဂါထိန်ဵြျုပ်မြင်ဵနှငဴ်လူသာဵရင်ဵမမစ ်

ဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵကုိ အေကာင်အထည် ေဖာ်ရာတွင် 

ေရာဂါ ရာဇဝင်စစ်တမ်ဵေကာက်ယူမြင်ဵနှငဴ် သီဵမြာဵ 

ထာဵရှိမြင်ဵ၊ ကာလရှည်ကကာေကျာင်ဵမျာဵ ပိတ်ထာဵမင 

ေကကာင်ဴ လူ္ဓစမ်ွဵအာဵရင်ဵမမစက်ို ထိြိုက်ေစမြင်ဵမျာဵကုိ 

ကာကွယ်နိငု်ရန် Smart Schooling မျာဵ ေဆာင်ရွက် 

မြင်ဵ၊အလုပ်သမာဵမျာဵလုပ်ငန်ဵြွင်မပန်လည်ဝင်ေရာက် 

နိုင်ရန်နှငဴ် စာဵေသာက်ကုနစ်ည်မျာဵ လွယ်ကူေြျာ 

ေမွ့စွာ စီဵ ဆင်ဵနုိင်ရန်ေဆာင်ရွက်ရမည် မဖစသ်ည်။ 
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ေငွေကကဵဆုိင်ရာ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင မူဝါဒမျာဵကုိ 

ေရဵဆဲွရာတွင် သက်ဆုိင်ရာ အစိုဵရမျာဵ အေနမဖင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစုမျာဵ ေဒဝါလီြမဳငနှငဴ် အလုပ်လက်မဴဲနငန်ဵ 

ေလျှောဴြျရန် အေထာက်အပဴဳေပဵမြင်ဵ၊ ေငွေကကဵတည် 

ဖငိမ်မင မူဝါဒကို မထိြိုက်ေစဘ ဲ ေမဖေလျှောဴမငနှငဴ် မပန် 

လည်ထူေထာင်ေရဵကုိ ပဴဳပုိဵေဆာင်ရွက်မြင်ဵ၊ ကုန် 

ထုတ်လုပ်မငနှငဴ် အမြာဵကုန်ထုတ်လုပ်မင ကဏ္ဍမျာဵ 

ကို ထိြိုက်ေစမညဴ် ဖိအာဵေပဵမငမျာဵကုိ ေရှာင်ကကဉ် 

မြင်ဵနှငဴ် ကပ်ေရာဂါကုိ ေကျာ်လဃာဵနိုင်မညဴ ်  ဒစ်ဂျစ် 

တယ်သဳုဵစဲွမင အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိ ေထာက်ပဴဳေပဵ 

ရမည်မဖစ်ဖပီဵ ဘဏ္ဍာေရဵ၊ သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵစေသာ ဝနေ်ဆာင်မငကဏ္ဍမျာဵကုိ 

အကာအကွယ်ေပဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် မဖစသ်ည်။ 

ထုိသုိ္ဓ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်၏ အြန်ဵ 

ကဏ္ဍကို မမဖစ်မေန ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည် မဖစ ်

သည်။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် အသဳုဵခပုမှု ကွောဟြေျက်ကိ ု မည်ကဲသ့ုိဴ 

ေလျှောဴြေျမည်နည်ဵ။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် အသဳုဵမပုမငသည် ကပ်ေရာဂါကာလ 

အတွင်ဵ ထိေရာက်သည်ဴ ဆက်သွယ်မင ပဳုစမဳဖစေ်သာ် 

လည်ဵ နုိင်ငဳမျာဵအကကာဵ အေမြြဳအေဆာက်အအဳု 

ဆုိင်ရာ ကွာဟြျက်မျာဵရိှသည်။အဆုိပါကွာဟြျက် 

ကိုေလျှောဴြျရန် နိုင်ငဳမျာဵအကကာဵ ကာလရှည် ကကာစွာ 

အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင သေဘာတူညီြျက် 

မျာဵ ြျမှတ်၍ ပွငဴ်လင်ဵမမင်သာမငနှငဴ် သတင်ဵအြျက်အ 

လက် မျှေေဝမြင်ဵတုိ္ဓကုိ အဓိက ေဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ် 

သည်။လက်ရှိတွင် ရုပ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အေမြြဳအေဆာက် 

အအဳုနငှဴ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ြျတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မငသည် 

မျှေေမြအဆင်ဴတွင် ရှိေသာ်လည်ဵ သတင်ဵအြျက်အလက် 

ဆုိင်ရာ အေမြြဳအေဆာက်အအဳုမျာဵကို ပုိမုိတိုဵမမစင်ဴ၍ 

ြဳနိုင်ရည်ရှိေသာ အသုိကအ်ဝန်ဵ  တည်ေဆာက်ရန် ကကိုဵ 

ပမ်ဵကကရမည်မဖစ်သည်။ 

အစိမ်ဵေရာင်နှငဴ် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီဵပွောဵေရဵတစ်ရပ် အခဖစ် 

ေခပာင်ဵလဲရန် မည်ကဲသ့ုိဴ ဖွေဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက် မည်နည်ဵ။ 

ကပ်ေရာဂါအလွန် စီဵပာွဵေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴ 

ေစရန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်စဉဆ်က်မမပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက် 

ေစရန်နှင်ဴ အနာဂတ်ထိြိုက်မငမျာဵကုိ ပုိမုိြဳနိငု်ရည် 

ရှိသည်ဴ အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵကုိ မပုမပင်ေမပာင်ဵ 

လဲရန်လုိအပ်ဖပီဵ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ 

မဖစေ်သာေရကကီဵမြင်ဵ၊ေတာမီဵေလာင်ကျွမ်ဵမြင်ဵ၊မုိဵေြါင် 

ေရရှာဵမြင်ဵစသည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကို ကကိုတင် 

ကာကွယ်၍ ကာလရှည်ကကာ စိန်ေြ္ဒမငမျာဵအတွက် မပင် 

ဆင်ကကရမည် မဖစသ်ည်။ 

ထုိ္ဓမပင် အစိမ်ဵေရာင်စီဵပာွဵေရဵအတွက် မရှိမမဖစ ်

လုိအပ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် အေဆာက်အအုဳမျာဵ တုိဵမမစင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ရမည် မဖစသ်ကဲဴသုိ္ဓ သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ 

နှငဴ် အမြာဵရုပ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အေမြြဳ အေဆာက်အအဳု 

မျာဵကုိ  လက်ရှိအေမြအေနမျာဵနှင်ဴ လုိကေ်လျာညီေထွ 

မဖစရ်န် ေဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။ အလာဵတူ 

ဆုိကဘ်ာလဳုမြုဳေရဵ၊ ေငွေကကဵြဝါြျမငနှငဴ်နယ်စပ်မဖတ် 

ေကျာ်အြွနေ်ရှာင်မင၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မင၊ 

ဆင်ဵရဲမဲွေတမငေလျှောဴြျေရဵ၊ ပညာေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာ 

ေရဵဆုိင်ရာ ကဏ္ဍမျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳြင်ဵမျာဵကုိ 

အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မင ပဳုစမဳဖငဴ် 
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ေဆာင်ရွက်ရမည် မဖစသ်ည်။ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် မူဝါဒ အကကဳေပဵ 

သုေတသနအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် မပည်သူမျာဵအထူဵသမဖငဴ် 

လူငယ်မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ နှီဵေနှာဖလှယ်ပဲွမျာဵနှင်ဴ 

စကာဵဝိုင်ဵမျာဵ ကျင်ဵပ၍ အမမင်မျာဵ ဖလှယ်ကကရ 

မည် မဖစ်သည်။ အာဵလဳုဵပါဝင်၍ ပွင်ဴလင်ဵမမင်သာ 

မငရှိဖပီဵ ြဲွမြာဵမငမရှိမှသာ အမပနအ်လှန်အကျ ို ဵရိှသညဴ် 

ဝန်ဵ ကျင်ေကာင်ဵတစ်ရပ ် တည်ေဆာက်နိငု်မည် မဖစ ်

သည်။  

အြက်အြဲအာဵလဳုဵကုိ နည်ဵလမ်ဵတစ်ြတုည်ဵ 

မဖငဴ် ေမဖရှင်ဵနိုင်မြင်ဵမရိှရာ နိုင်ငဳမျာဵအေနမဖင်ဴ 

မိမိတို္ဓနုိင်ငဳ အေနအထာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမညဴ် မူဝါဒမျာဵ 

ေရဵဆဲွ၍ ကမ္ဘောတစ်ဝှမ်ဵအတုိင်ဵအတာမဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ကကရမည် မဖစ်သည်။ နုိင်ငဳအသီဵသီဵ 

အေနမဖင်ဴ အမပနအ်လှန် ြျတ်ိဆက်၍ အာဵသာြျက်/

အာဵနည်ဵြျက်မျာဵကို ေဝမျှေမြင်ဵမတှစ်ဆငဴ် ပုိမို 

ေကာင်ဵမနွ်သည်ဴ အစိမ်ဵေရာင်ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်ဵ ကျင် 

ေကာင်ဵတစ်ရပ ်ဖန်တီဵနိုင်မည် မဖစ်သည်။  

နိဂုဳဵ  

ကမ္ဘောတစ်ဝှမ်ဵတွင် ကပ်ေရာဂါနှင်ဴ အတူယှဉတဲွ် 

ေနထုိင်ရန်  အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ကကရာတွင် 

စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴလာေစေရဵသည် အေရဵ 

ကကီဵသည်ဴ အြန်ဵကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မူဝါဒမျာဵေရဵ 

ဆဲွရာတွင် ကပ်ေရာဂါကုိေကျာ်လဃာဵရန်နှင်ဴ ြဳနိုင်ရည် 

ရှိရန် ကာကွယ်၊ ကုသေရဵေဆဵဝါဵမျာဵရရိှရန် ေဆာင် 

ရွက်ကကရမည်မဖစ်ဖပီဵ ကပ်ေရာဂါအလွန် လူမင- ဘဝ 

နှငဴ်ကုိကည်ီမညဴ် အစိမ်ဵေရာင်နှင်ဴ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍ၏ အေမြြဳအေဆာက်အအဳုမျာဵကို 

အဆင်ဴမမစငဴ်တင်၍ နိုင်ငဳတကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

မျာဵကုိ ဝိုင်ဵဝန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ဓေလသဴစ် 

ေဒါက်တာပင်လဳုေအဵ 

New Normal သုိ္ဓ မကကာမီကာလအတွင်ဵ မပန်လည် 

ေရာက်ရှိနိင်ုမည်မဖစ်သည်။ 
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ရသာွဵေလာက်တဴဲအထိ စီဵပွာဵေရဵအေမြြဳေတွ တည် 

ေဆာက်ေပဵဖို္ဓ ကကိုဵစာဵေနသလုိ မမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ တန်ဖုိဵ၊ 

ယဉ်ေကျဵမငနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ေတွကိ ု အေလဵ 

ထာဵတဴဲ တာဝနယူ်မငရှိဖပီဵ အရည်အေသွဵမပည်ဴဝတဴဲ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵေတွအတွက် အြွငဴ်အလမ်ဵ 

အေမမာက်အမမာဵေဖာ်ထုတ်ေပဵနိုင်ဖုိ္ဓအာဵထုတ်ကကိုဵပမ်ဵ 

ေနပါတယ်။                         

အာဵလဳုဵသိကကတဲဴ အတုိင်ဵပါပဲ မမနမ်ာနိုင်ငဳကကီဵ 

ေရရှည်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ဖုိ္ဓဆုိရင် MSME လုိလုပ်ငန်ဵေတွ 

ကေန ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵေတွအထိ ပါဝင်တဴဲ ပုဂ္ဂလိ 

က ကဏ္ဍဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ဖုိ္ဓဟာ အသက်ပါပဲ။ ဒါေကကာင်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ေအဂျင်စီအမဖစ် ေဆာင်ရွက် 

ေနတဴဲ စာေရဵသတုိူ္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ 

္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာနအေနနဲ့ ဒီလိုလုပ်ငန်ဵေတွကိ ုကူညီ 

ေထာက်ပဴဳေပဵနိုင်တဴဲ၊ေနာက်တစ်နည်ဵေမပာရရင် လက်ရိှ 

အေမြအေနထက် ပုိဖပီဵအာဵေကာင်ဵတဴဲ အဆင်ဴဆီဆဲွေြ္ဒ 

မမစငဴ်တင်ေပဵနုိင်တဲဴ စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵကျင် တစ်ရပ်ေပ္ဒ 

ထွန်ဵလာေအာင်မပင်ဆင်တာနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစင်ဴ 

တင်တာေတွဟာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍရှင်သန်ေရဵကုိ သိသိ 

သာသာ ပဴဳပုိဵမဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်ပါတယ်။ ဒါေကကာင်ဴ 

မုိ္ဓလည်ဵ စာေရဵသူတုိ္ဓအေနနဲ့ မပည်တွင်ဵရင်ဵနှီဵ မမစု ပ်နှမဳင 

တင်မကဘူဵ မပည်ပက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေတွပါ ပုိမုိေပ္ဒ 

ထွန်ဵလာေအာင် ဦဵတည်ြျက်ထာဵဖပီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

မငမမစငဴ်တင်ေရဵ လငပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မငေပါင်ဵ အေမမာက် 

အမမာဵကုိ အရှိန်အဟုန်မပင်ဵမပင်ဵနဲ့ ေဆာင်ရွက် ေနပါ 

တယ်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွဆုိတာကလည်ဵ သူတို္ဓ 

စိတ်ဝင်စာဵတဴဲ နိုင်ငဳတစ်နိင်ုငဳရှိလာဖပဆုိီရင် အဲဴဒီနိုင်ငဳထဲ 

မှာ လာဖပီဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မလုပ်ြင်မှာ သူတို္ဓသိြျင်တဴဲ 

အြျက်ေတွကိ ု အရင်ရှာေဖွစုစဳမ်ဵေလဴရှိပါတယ်။ ဒီလုိ 

စဉ်ဆကမ်ခပတ် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှု ခမှင်ဴတင် ေရဵ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ 

ကမ္ဘောေပ္ဒမှာရှိတဴဲ နိုင်ငဳတိုင်ဵ နိုင်ငဳတိုင်ဵကေတာဴ 

သူတုိ္ဓတိုင်ဵမပည်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ဖုိ္ဓအတွက် နည်ဵလမ်ဵ 

မျ ို ဵစုဳသဳုဵဖပီဵ ေဆာင်ရွက်ေနကကတာပါပဲ။ ဒီလုိ ေဆာင် 

ရွက်ကကရာမှာ နည်ဵလမ်ဵေတွမျ ို ဵစုဳ ရှိေနေပမယ်ဴ 

လည်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵေတွ 

ကေတာဴ တုိင်ဵမပည်ရဲ့စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ဖုိ္ဓ 

နိုင်ငဳတိုင်ဵ အေလဵအနက်ထာဵ လုပ်ေဆာင်ရတဴဲ 

ကဏ္ဍေတွပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ မမန်မာနိုင်ငဳအေနနဲ့လည်ဵ 

အရည်အေသွဵမပည်ဴဝဖပီဵ  တာဝနယူ်မင တာဝနြ်ဳမငရှိ 

တဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵေတွက တုိင်ဵမပည်ရဲ့ 

စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ဖုိ္ဓ အေထာက်အပဴဳကကီဵကကီဵ 

မာဵမာဵမဖစ်ေစတယ်ဆုိတာကုိအာဵလဳုဵသိရိှနာဵလည် 

ဖပီဵ သာဵပါ။ ဒါေကကာင်ဴလည်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန လက် 

ေအာက်မှာရှိတဲဴ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ 

္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာနအေနနဲ့ မမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ေအဂျင်စီအမဖစ် တာဝနယူ်ဖပီဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵ လငပ်ရှာဵမငေတွကိ ု စဉ် 

ဆက်မမပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵမငပန်ဵတုိင်မျာဵ (SDGs) နှငဴ်အညီ 

အေလဵေပဵေဆာင်ရွက်ေနတာေပါ္ဓ။ မမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ေအဂျင်စီအမဖစ် ေဆာင် 

ရွက်ေနတဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵ 

မင ဦဵစီဵဌာနအေနနဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵနဲ့ 

သက်ဆုိင်တဴဲ လငပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မငေတွ မပုလုပ်တဲဴ 

ေနရာမှာ မပည်တွင်ဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွေရာ မပည်ပ 

က ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွကပါ မမနမ်ာနိုင်ငဳမှာ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵေတွနဲ့ ပတ်သက်လာရင် “ဟာ …

ပွငဴ်လင်ဵ မမင်သာမငရှိလုိကတ်ာ၊ အင်ဵ … ငါတို္ဓ ယုဳ 

ကကည်လုိ္ဓ ရနိုင်တာပဲ” ဆုိတဴဲ အသိအမှတ်မပုမငမျ ို ဵ    
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ေတွရဲ့ ရိုဵရာဓေလဴနဲ့ အေလဴအထေတွ မသိတဲဴအတွက် 

အြက်အြဲမပဿနာေတွ ေတွ့ရတတ်ပါေသဵတယ်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳက ရုိဵရိုဵသာဵသာဵေမပာလုိက်မိတဲဴ စကာဵ 

တစ်ြနွ်ဵ ဒါမှမဟုတ် ေဖာ်မပမိတဲဴ အမပုအမတူစ်ရပဟ်ာ 

ေဒသြဳဝန်ထမ်ဵ ဒါမှမဟုတ် ရပ်ရွာလူထုကိ ု မရည် 

ရွယ်ဘဲ ေစာ်ကာဵမိသလုိ မဖစသွ်ာဵဖပီဵ အဲဒီလုပ်ငန်ဵ 

အတွက်မလုိလာဵအပ်တဴဲ မပဿနာေတွ ကကုဳေတွ့ရတတ် 

ပါတယ်။ မမနမ်ာနိုင်ငဳမှာ လာဖပီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှတဴဲဳ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှသူဳေတွအေနနဲ့လည်ဵ စာေရဵသူတို္ဓရဲ့ မမန်မာဴ 

ယဉ်ေကျဵမငကိ ုသိရှိေလဵ စာဵတတ်ဖုိ္ဓနှငဴ် တစ်ြါတစ်ေလ 

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမငအေပ္ဒ နာဵလည်မငလဲွမှာဵတဲဴအတွက် 

ရပ်ရွာလူထုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵြွင်အတွင်ဵမာှ မဖစေ်ပ္ဒလာ 

နိုင်တဴဲ ဒါမှမဟုတ် မဖစေ်ပ္ဒလာတတ်တဴဲ မပဿနာေတွကိ ု

ကကိုသိဖပီဵ ေရှာင်ရှာဵနိုင်ဖုိ္ဓအတွက် “လုပ်ငန်ဵြွင်တွင် 

မမနမ်ာဴယဉ်ေကျဵမငကိ ု ေလဵစာဵလုိကန်ာမြင်ဵ” ဆုိတဴဲ 

စာေစာင်ငယ်ကိ ု ၂၀၁၉ ြုနှစမှ်ာ ထုတ်ေဝြဴဲပါတယ်။ 

အြုစာေစာင်ကုိသာ ကကိုဖပီဵ ဖတ်ထာဵမိမယ်ဆုိရင် 

ကုမ္ပဏီ အေနနဲ့ “လူထုသေဘာတူြငွဴ်မပုမင” ကိုရဖုိ္ဓ ကကိုဵ 

စာဵရာမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်ဵက အေထာက်အကူမပု 

နုိင်မှာပါ။ ဒီစာေစာင်ကုိလည်ဵ                မမန်မာဘာသာစကာဵနဲ့ 

တင်မဟုတ်ဘူဵေနာ်။ အဂေလိပ်၊တရုတ်နှငဴ် ဂျပန်ဘာသာ 

စကာဵေတွနဲ့လည်ဵထုတ်ေဝထာဵပါေသဵတယ်။ ဒါတင်ပဲ 

လာဵ ဆုိေတာဴ မဟုတ်ေသဵပါဘူဵ။ နိုင်ငဳတကာရဲ့ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ လငပ်ရှာဵမငေတွမှာ ကျယ်ကျယ် 

မပန့်မပန့်အသဳုဵမပုေလရိှဴတဲဴ နည်ဵလမ်ဵေတွကိ ု ေလဴလာ 

ဖပီဵ  မမန်မာဴရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင နယ်ပယ်မှာလည်ဵ မပန်ဖပီဵ 

အသဳုဵြျနုိင်ဖုိ္ဓဆုိဖပီဵ “Handbook on Policies, Promo-

tion and Facilitation of Foreign Direct Investment 

for Sustainable Development in Asia and the Pa-

cific”စာအုပ်ကို“ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵနှငဴ် လွယ်ကူ 

သဘာဝမျ ို ဵရိှေလေတာဴ မမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵမှာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵေတွ ဆထက်ထမ်ဵပိုဵ တုိဵ 

တက် မဖစထွ်န်ဵလာဖုိ္ဓဆုိရင်ေတာဴ နိုင်ငဳရဲ့စီဵပွာဵေရဵ 

ဝန်ဵ ကျင် အေမြအေနကုိ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှလုိဳတဲဴသူေတွ 

အြုထက်ပုိဖပီဵ သိလာေအာင် ေဖာ်ထုတ်ေပဵဖုိ္ဓ လို 

လာတာေပါ္ဓ။ ဒါ္ဓေကကာင်ဴမုိ္ဓလည်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

မမစငဴ်တင်ေရဵနည်ဵလမ်ဵေတွထဲကတစ်ြမုဖစတဴဲ် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵနဲ့ဆုိင်တဲဴ အေထာက်အကူမပု 

စာအုပ် စာတမ်ဵေတွ အေမမာက်အမမာဵ ထုတ်ေဝြဴဲ 

ကကပါတယ်။ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵလငပ်ရှာဵ 

ေဆာင်ရွက်မငေတွ မလုပ်ြင်မှာ ပထမဆဳုဵလုပ်ရတဲဴ 

ကိစ္စကေတာဴ စီမဳကိန်ဵ ေရဵဆွဲရတာပါ။ ဒီလိုစီမဳကိန်ဵ  

ရှိထာဵမှပဲ ကာလတို လုပ်ေဆာင်ရမယ်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

ေတွေရာကာလရှည်ရည်မနှ်ဵြျက်ေတွကိပုါ ေသေသ 

ြျာြျာ ြျနိ်ဆေဆာင်ရွက်နိငု်မှာပါ။ ဒါေကကာင်ဴလည်ဵ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ စီမဳကိန်ဵ  

(Myanmar Investment Promotion Plan-MIPP) 

ကို ၂၀၁၈ ြုနစ်ှမှာ ေရဵဆဲွထုတ်မပန်ြဲဴဖပီဵ စီမဳကိန်ဵ  

လုပ်ငန်ဵရည်မှန်ဵြျက် တစ်ဆငဴ်ြျင်ဵစီကုိ တက်လှမ်ဵ 

ေကျာ်မဖတ်နိငု်ဖို္ဓ ကကိုဵပမ်ဵေနကကပါတယ်။ 

အဲဒီနှစအ်တွင်ဵမှာပဲ နိုင်ငဳမြာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳ 

ေတွအေနနဲ့ မမနမ်ာနိုင်ငဳကိ ုလာေရာက်ရာမှာ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳအတွင်ဵက စီဵပာွဵေရဵ အြွငဴ်အလမ်ဵေတွ         

အေကကာင်ဵနဲ့ မမနမ်ာနိုင်ငဳထဲ စီဵပွာဵေရဵလာေရာက် 

လုပ်ကိငု်ရာမှာ မဖတ်ေကျာ်ရမယ်ဴအဆငဴ်ေတွကုိ ကကို 

တင် ေလဴလာသိရှိနိင်ုေစဖုိ္ဓ Myanmar Investment 

Guide 2018 ကိုလည်ဵ ေရဵသာဵထုတ်ေဝနုိင်ြဲပဴါ 

တယ်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွအေနနဲ့ ေနရာေဒသသစ် 

တစ်ြမှုာလာဖပီဵ  ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်တဲဴအြါ ေဒသြဳ 
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ေြျာေမွ့ေစေရဵလက်စွစဲာအုပ်” အမဖစ ် ၂၀၁၉ ြုနှစ ်

မှာေအာင်မမင်စွာဘာသာမပနဆုိ်ထုတ်ေဝနုိင်ြဲပဴါေသဵ 

တယ်။ 

ဒီလိုစာအုပ်စာေစာင်ေတွအမပင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်ေတွကိ ု မမနမ်ာဘာသာ၊ တရုတ် 

ဘာသာ၊ အဂေလိပ်ဘာသာစသမဖငဴ် ဘာသာစကာဵ 

မျ ို ဵစုဳနဲ့လည်ဵ ထုတ်ေဝြဴဲဖပီဵပါဖပ။ီ ဒါ္ဓအမပင် တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵနှငဴ် မပည်နယ်ေတွရဲ့ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင အြွငဴ် 

အလမ်ဵစစ်တမ်ဵေတွ၊ သုေတသနစာအုပ်ေတွ ထုတ် 

ေဝရာမှာလည်ဵ လုိအပ်တဴဲ ကူညီပဴဳပုိဵမငေတွ မပုလုပ် 

ေပဵြဴဲပါေသဵတယ်။  

 စာအုပ်စာေစာင်ေတွ ထုတ်ေဝေနရဳုနဲ့  ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵ လုပ်ေဆာင်ြျက်ေတွက မမပည်ဴ 

စုဳေသဵပါဘူဵ။ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵနဲ့ သက် 

ဆုိင်တဴဲ ညီလာြဳေတွ၊ မပပဲွေတွ၊ ဖုိရမ်ေတွ၊ ေဆွဵေနွဵ 

ပဲွေတွစတဴဲ အြမ်ဵအနာဵမျ ို ဵစုဳကုိ မတူညီတဲဴ ေနရာ 

ေဒသအစုဳမှာ ကျင်ဵပေပဵတာကလည်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

မငမမစငဴ်တင်ေရဵကုိ အေထာက်အကူမဖစ်ေစတဴဲ ေနာက် 

ထပ် နည်ဵလမ်ဵတစ်ြေုပါ္ဓ။ ဒီလိုဆုိေတာဴ စာေရဵသူ 

တုိ္ဓဘာေတွလုပ်ြဲဴကကဖပီဵဖပလီည်ဵ တစ်ြျက်မပန်ကကညဴ် 

ရေအာင်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ေအဂျင်စီရဲ့ 

အဓိက ယန္တရာဵကကီဵမဖစတဴဲ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင် 

ေရဵဌာနြဲွအေနနဲ့ ပထမဦဵဆုဳဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ် 

တင်ေရဵမပပဲွကို ၂၀၁၅ ြုနှစမှ်ာ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသ 

ကကီဵမာှ ကျင်ဵပ မပုလုပ်နိငု်ြဲဴပါတယ်။  ဒီပွဖဲပီဵ တဲဴ 

ေနာက်မှာလည်ဵ မပည်တွင်ဵ/ မပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵ 

ေတွနဲ့ပူဵေပါင်ဵဖပီဵ အမြာဵတုိင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်မပညန်ယ် 

ေတွမှာပါ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵမပပဲွေတွကိ ု

ဆက်ကာ ဆက်ကာ ကျင်ဵပနုိင်ြဲပဴါေသဵတယ်။ 

ကျင်ဵပ ဖပီဵ ြဲဴတဴဲ တိုင်ဵေဒသကကီဵ နင်ဴှ မပည်နယ်ေတွကုိ 

ကကည်ဴလုိကမ်ယ်ဆုိရင် ရှမ်ဵ မပည်နယ်အတွက် ၂၀၁၇ 

ြုနစှ်မှာ တစ်ကကိမ်နှငဴ် ၂၀၁၉ ြုနစှ်မှာ တစ်ကကိမ် 

စုစုေပါင်ဵ နှစ်ကကမ်ိ ကျင်ဵပမပုလုပ်ေပဵနိုင်ြဲဴသလုိ ရှမ်ဵ  

မပည်နယ်လုိပဲ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵမာှလည်ဵ နှစ် 

ကကိမ် ကျင်ဵပနုိင်ြဲဴဖပီဵ ဒါကေတာဴ ၂၀၁၈ ြုနှစန်ှငဴ် ၂၀၁၉ 

ြုနစှ်ေတွမှာ ကျင်ဵပြဴဲတာပါ။ ဒါ္ဓအမပင် ၂၀၁၈ ြုနှစ် 

အတွင်ဵမှာဆုိရင် ကရင်မပည်နယ်နှငဴ် ကယာဵမပည်နယ် 

တုိ္ဓမှာ ကျင်ဵပနုိင်ြဲသဴလုိ ၂၀၁၉ ြုနစှ်အတွင်ဵမာှေတာဴ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြျင်ဵမပည်နယ်၊ ရြိုင်မပည်နယ် 

နှငဴ် တနသောရီတုိင်ဵေဒသကကီဵ တို္ဓမှာလည်ဵ ဆက်လက် 

ကျင်ဵပနုိင်ြဲဴပါေသဵတယ်။ ၂၀၂၀ မပည်ဴနစှ်မှာေတာဴ အာဵ 

လဳုဵသိကကတဴဲအတုိင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆုိဵေကကာင်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵ အြမ်ဵအနာဵေတွကုိ ေြတ္တ 

ရပ်နာဵထာဵရပါတယ်။ ဒီလိုရပန်ာဵထာဵရတယ် ဆုိေပ 

မယ်ဴလည်ဵ စာေရဵသူတုိ္ဓဌာနရဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင် 

ေရဵ လငပ်ရှာဵမငအရိှနအ်ဟုန်ကိုေတာဴ ဒီေရာဂါဆုိဵက 

ကကာရှည်ဆဲွတာဵထာဵနုိင်စွမ်ဵမရှပိါဘူဵ။ ေြတ်ကာလနဲ့ 

ကိုက်ညီတဲဴ Online Forum ေတွကုိ ဆက်ဖပီဵကျင်ဵပ 

နိုင်ဖုိ္ဓ ကကိုဵစာဵအာဵထုတ်ြဲဴကကဖပီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ 

အတွက် အြွင်ဴအလမ်ဵတစ်ြမုဖစလ်ာေစမယ်ဴ “စိုကပ်ျ ို ဵ 

ေရဵနှငဴ် ေမွဵမမူေရဵကဏ္ဍဆုိင်ရာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင စကာဵ 

ဝိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ” ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴတာ ကလည်ဵ ၂၀၂၁ 

ြုနစှ်အတွင်ဵ ေအာင်မမင်ြဲဴတဲဴ Virtual Meeting ေတွထဲ 

က တစ်ြပုါပဲ။ 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွအေနနဲ့ သူတုိ္ဓရည်ရွယ် ထာဵတဴဲ 

နိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳအတွင်ဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မလုပ်ြင် အဲဴဒီ 

နိုင်ငဳရဲ့နိုင်ငဳေရဵ၊စီဵပာွဵေရဵနဲ့ သက်ဆုိင်တဴဲ သတင်ဵ 

အြျက်အလက်ေတွကိ ု ရှာေဖွတွက်ြျက်ေလဴရှိဖပီဵေတာဴ 

သူတုိ္ဓအတွက် လုပ်ကိငု်ရတာလည်ဵ အဆင်ေမပလွယ်ကူ 

ဖပီဵ  အကျ ို ဵအမမတ်လည်ဵ ရနိုင်တယ်ဆုိမှ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှ ဳ
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ေလဴရိှပါတယ်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵအဖဲွ့ 

အစည်ဵေတွအေနနဲ့ မိမိတုိ္ဓနုိင်ငဳကိ ု ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

သူေတွရဲ့အမမင်မှာ ပဳုရိပ်ေကာင်ဵေတွ ရရှိနိုင်ဖုိ္ဓ အ 

တွက ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳနှငဴ် ဆက်ဆဳေရဵေကာင်ဵမွန် 

ေအာင် ကနဦဵတည်ေဆာက်ကကရပါတယ်။ ဒီလုိပဳုရိပ် 

ေကာင်ဵ တည်ေဆာက်ထာဵနိုင်မသှာ  ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူ 

ေတွအေနနဲ့ ရဲရဲဝဳဴဝဴဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှရဳဲကကမာှေပါ္ဓ။ 

အင်တာနက်စနစ်ရဲ့ အရိှနအ်ဟုန်နဲ့  တိုဵတက် 

လာမငေကကာင်ဴပဲ ေမပာရမှာေပါ္ဓ။ အြုဆုိရင် ရင်နှီဵ  

မမစု ပ်နှသူဳေတွအေနနဲ့ သူတို္ဓစိတ်ဝင်စာဵတဴဲ ေနရာ 

ေဒသေတွရဲ့အေကကာင်ဵကို ေလဴလာတဲဴအြါ Website 

ေပ္ဒကေန ေလဴလာတာေတွ ပုိမျာဵလာပါတယ်။ 

Website တစ်ြကု ဌာနနဲ့ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳအကကာဵက 

ဆက်သွယ်မငတစ်ြ ု အမဖစ်တင်မကပါဘူဵ ယဳုကကည်မင 

ကိုပါ တည်ေဆာက်ေပဵနုိင်ပါတယ်။ စာေရဵသူတို္ဓရဲ့ 

ဦဵစီဵဌာနအေနနဲ့လည်ဵ ေြတ်စနစ်နဲ့ေလျာ်ညီစွာ 

Website၊ Email နှင်ဴ လူမငကွန်ရက် (Social Media) 

ေတွကိ ု အသဳုဵမပုေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ ၂၀၁၅ 

ြုနစှ်မှာ ဌာနရဲ့ Website နှငဴ် Facebook Page ကုိ 

တည်ေထာင်ဖပီဵ ဦဵစီဵဌာနရဲ့ သတင်ဵအြျက်အလက် 

ေတွကိ ု ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ သိရှိနိငု်ဖို္ဓ မဖန့်ေဝေပဵ 

တာေတွ၊ Messenger ကေန ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ 

ေမဵမမန်ဵလာတဴဲ ေမဵြွန်ဵေတွကိ ု အလုိအေလျာက် 

မပနလ်ည်ေမဖကကာဵတဴဲ စနစ်ထညဴ်သွင်ဵေပဵတာေတွ၊ 

အီဵေမဵလ်က တစ်ဆငဴ် ေမဵမမန်ဵ ြျက်ေတွကိလုည်ဵ 

အြျနိ်နှငဴ် တေမပဵညီ မပန်လည်ေမဖကကာဵေပဵတာေတွ 

ေဆာင် ရွက်ေပဵေနပါတယ်။ 

လုပ်ေဆာင်ြျက်ေတွက ဒါပဲလာဵ၊ ကနု်ဖပီလာဵလုိ္ဓ 

ေမဵလာရင် စာေရဵသတုိူ္ဓရဲ့အေရွ့က ဒီေလာက် စွမ်ဵ 

အာဵ မနည်ဵဘူဵ လုိ္ဓပဲ မပနေ်မဖပါရေစ။ ရင်ဵနီှဵ မမစု ပ် 

နှဳသူအြျင်ဵြျင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရာမှာ အေထာက် 

အကူမဖစ်ေစဖို္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵေတွရဲ့ အေမြြဳ 

သတင်ဵအြျက်အလက်ေတွကိ ုဌာနရဲ့ Website မှာရှိတဴဲ 

မမနမ်ာရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလမ်ဵ္ပဃန် (Myanmar Online 

Investment Directory - MyInDy) မှာလည်ဵ ေဖာ်မပ 

ေပဵထာဵပါေသဵတယ်။  ဒီလိုေဖာ်မပထာဵတဴဲအတွက် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနဲ့ ပတ်သက်ဖပီဵေလဴလာြျင်တဴဲအြါ ဒါမှ 

မဟုတ် ဆက်သွယ်ြျင်တဲဴအြါမှာ အလွယ်တကူ ဆက် 

သွယ်နိငု်ပါတယ်။ Website ေပ္ဒမှာလည်ဵ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ အေထာက်အကူမပု စာအုပ်စာ 

ေစာင်ေတွ၊ Video Clip ေတွနှငဴ် လက်ကမ်ဵစာေစာင် 

ေတွကိလုည်ဵ အလွယ်တကူ download ရယူနိငု်ေစဖုိ္ဓ 

မျှေေဝေပဵထာဵပါေသဵတယ်။ 

 ခမနမ်ာစကာဵတစ်ြေ ု ရိှပါတယ်။ ကျုဳဵသွေင်ဵတယ် 

ဆုိတဲဴ စကာဵလဳုဵပါ။ ကျုဳဵသွေင်ဵတယ်ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

ကျုဳဵသွင်ဵတယ်ဆုိတာ ဆင်ရိငု်ဵေတွကို ဖမ်ဵတဴဲေနရာ 

သဳုဵေလဴရိှတဲဴနည်ဵလမ်ဵပါ။ ဆင်ရိုင်ဵေတွကို ဖမ်ဵေတာဴ 

မယ်ဆုိရင် ေတာထဲမှာ ဝင်ေပါက်ကျယ်ရာကေန တ 

မဖည်ဵမဖည်ဵ ကျဉ်ဵသွာဵတဴဲတိုင်ေတွ အရင်စိကု်ထာဵရပါ 

တယ်။ ဖပီဵ ရင်ေတာဴ ဆင်ရိုင်ဵေတွထဲကမှ ကိုယ်ေတွ 

ပစ်မှတ်ထာဵတဴဲဆင်ကုိ အဲဒီလမ်ဵေကကာင်ဵထဲ ေရာက် 

ေအာင် ေမာင်ဵသွင်ဵရပါတယ်။ ဒီလိုသေဘာတရာဵမျ ို ဵ 

ပါပဲ စာေရဵသူတုိ္ဓ ဦဵစီဵဌာနဟာလည်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

မမစငဴ်တင်ေရဵ ေအဂျင်စီတစ်ြုမဖစ်တာနဲ့အညီ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳကိ ု ဆုိကဆုိ်ကဖ်မို ကဖ်မို ကေ်ရာက်လာဖပီဵ  ဌာနကုိ 

ဆက်သွယ်လာတဲဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွနဲ့ပဲ လက်တဲွ 

ေဆာင်ရွက်ေနရဳုနဲ့  ေရာင်ဴရဲတင်ဵတိမ်ေနမြင်ဵမရိှပါဘူဵ။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵေအဂျင်စီရဲ့ ပင်မအင်ဂျင် 

မဖစတဴဲ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ဌာနြွဟဲာ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳကိ ု လာေရာက်ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှေဳစလုိတဴဲ ကုမ္ပဏီ 
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ေတွကိ ု ပစ်မှတ်ထာဵေရွဵြျယ်ဖပီဵ သွာဵေရာက်ဆဲွ 

ေဆာင် ဖိတ်ေြ္ဒမယ်ဴ အစီအစဉ်မဖစ်တဲဴ Investor 

Targeting Campaign ကိုလည်ဵ ေဆာင်ရွက်ေန 

ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉအ်တွက် ဌာနတွင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

အဖွဲ့ဖွဲ့ စည်ဵထာဵသလုိ ဦဵစာဵေပဵကဏ္ဍ ေရွဵြျယ် 

ထာဵဖပီဵ သတ်မှတ်ထာဵ တဴဲနိုင်ငဳမှာရှိတဲဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

နိုင်ေမြရှိတဴဲ ေနာက်တစ်နည်ဵေမပာရရင် နိုင်ငဳရဲ့ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵမငအတွက် အေထာက်အပဴဳေကာင်ဵ မဖစေ်စမယ်ဴ 

ကုမ္ပဏီေတွကိ ု ကျုဳဵသွင်ဵဆွေဲဆာင်မယဴ် အစီအစဉ် 

တစ်ြမုဖစပ်ါတယ်။ 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ လုပ်တယ်ဆုိတာ 

ပဳုနှိုင်ဵမပရရင် ကုမ္ပဏီတစ်ြကု Marketingနဲ့ အလာဵ 

သဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ေအဂျင်စီရဲ့ 

အလုပ်က သူတုိ္ဓရဲ့တည်ေနရာမှာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳ 

ေတွလာေရာက်ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှြဳျင်ေအာင်ဆဲွေဆာင်ရပါ 

တယ်။ တကယ်လုိ္ဓမျာဵသာ ကိုယ်ဴရဲ့တည်ေနရာဟာ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်လုိ္ဓေကာင်ဵတဴဲ အေမြအေန (Business

-friendly)မဖစမ်ေနဘူဵဆုိရင် ေကကာ်မငာ (Advertise) 

ရတာြက်ြေဲလဴရှိပါတယ်။ ေနာက်တစ်နည်ဵေမပာ 

ရရင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ေနရာသစ် 

တစ်ြမှုာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငစဖုိ္ဓ မပင်ဆင်ရတာ ဒါမှ 

မဟုတ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်မယ်ဴေနရာကုိ ကွင်ဵဆင်ဵ 

ေလဴလာရတာေတွအတွက် သူ္ဓတို္ဓရဲ့ အြျန်ိေတွ၊ 

ေငွေတွ၊ အင်အာဵေတွ စိုက်ထုတ်ဖပီဵကာမှ အရာရာ 

ဟာ သူတုိ္ဓ ထင်သလုိ မဖစမ်လာြဲဘူဴဵဆုိရင် ကဲ … 

ဘာေတွဆက်မဖစ်မယ်ထင်သလဲ။ပုိဆုိဵတာက ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှသူဳေတွကသူတုိ္ဓကကုဳေတွ့ရတာေတွကိ ု အမြာဵ 

မိတ်ဖက်စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်ေတွကိပုါ မျှေေဝ 

ေလဴရိှေတာဴ ဒီလိုသတင်ဵစကာဵမျ ို ဵဟာ တစ်ြါတစ်ရဳ 

မှာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ေအဂျင်စီေတွရဲ့ အြျနိ်ေတွ၊ 

ေငွေတွ၊ လူအင်အာဵေတွ စိုကထု်တ်ကကိုဵပမ်ဵတာ 

ထက်ေတာင်အင်အာဵကကီဵမာဵနိုင်ပါေသဵတယ်။ ဆုိေတာဴ 

စာေရဵသူတုိ္ဓအေနနဲ့ မမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဝန်ဵ  

ကျင်ကိ ု သူတုိ္ဓ ေတွဵထင်ထာဵတာထက် ပုိမုိေကာင်ဵ 

မွန်ေအာင် မပင်ဆင်ဖုိ္ဓလုိပါတယ်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဝန်ဵ  

ကျင်သာ ပုိမုိ ေကာင်ဵမနွ်လာမယ်ဆုိရင် အဲဴဒီနိုင်ငဳကိ ု

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ ပုိမုိစတ်ိဝင်စာဵလာဖပီဵ  ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငေတွ ပုိဖပီဵဝင်လာနိုင်တာေပါ္ဓ။ ဒီလုိဆုိေတာဴ စာေရဵ 

သူတုိ္ဓအေနနဲ့ ဌာနဆုိင်ရာ အြမ်ဵအနာဵေတွ၊ အမြာဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵေတွက ကျင်ဵပမပုလုပ်တဲဴ အြမ်ဵအနာဵ 

ေတွမှာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဝန်ဵကျင် ပုိမုိေကာင်ဵမနွ်လာေစ 

မယ်ဴ အကကဳမပုြျက်ေတွကိလုည်ဵ ကကုဳရင်ကကုသဳလုိ ေဆွဵ 

ေနွဵေပဵရသလုိ သငဴ်ေတာ်တဴဲ အစီရင်ြစဳာေတွမှာ 

အလျဉ်ဵသငဴ်သလုိ အကကဳမပုတင်မပြျက်ေတွ ထညဴ်သွင်ဵ 

ေပဵရပါတယ်။ ဒါ္ဓအမပင် တည်ရိှဖပီဵမဖစတဴဲ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

သူေတွနဲ့ ဌာနအကကာဵမှာလည်ဵ ေကာင်ဵမွန်တဴဲ ဆက်ဆဳ 

ေရဵရိှေနေအာင် ကကိုဵစာဵတည်ေဆာက်ထာဵရပါတယ်။  

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်မငနှင်ဴ 

ေအာင်မမင်မငေကာင်ဵေတွရဖို္ဓဆုိရင် ဝနထ်မ်ဵေတွရဲ့ စွမ်ဵ 

ေဆာင်ရည်ေတွကလည်ဵ ေကာင်ဵမနွ်ေနဖုိ္ဓလုိအပ်တာ 

ေပါ္ဓ။ ဒါေကကာင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ဌာနြဲွရဲ့ 

ယန္တရာဵ အစိတ်အပုိင်ဵေတွမဖစ်တဴဲ ဝန်ထမ်ဵေတွအတွက် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵကုိ အေထာက်အကူမဖစ်ေစ 

မယ်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မမစငဴ် သင်တန်ဵေတွ အဆက်မမပတ် 

မပုလုပ်ေပဵေနပါတယ်။ ဌာနမှာရှိတဴဲ ဝနထ်မ်ဵေတွရဲ့ 

Media နှငဴ် Communication Skill ပုိမုိေကာင်ဵမနွ်ဖုိ္ဓ 

အတွက် လုပ်ငန်ဵြွင်သဳုဵ အဂေလိပ်ဘာသာစကာဵ သင် 

တန်ဵေတွ၊ သတင်ဵမီဒီယာပုိင်ဵဆုိင်ရာ အတတ်ပညာ 

ေတွ မပည်ဴဝလာေစဖုိ္ဓ ဓါတ်ပဳုနငှဴ် ဗီဒီယုိရိုက်ကူဵ တည်ဵ 

မဖတ်သင်တန်ဵေတွ၊ အေမြြဳသတင်ဵ ေရဵသာဵနည်ဵနှင်ဴ 

လူမငကွနယ်က်တစ်ြမုဖစတဴဲ် Facebook ကို အကျ ို ဵ ရှိရှိ 

အသဳုဵမပုနည်ဵေတွ၊ ဌာနကို လာေရာက်တဴဲ ဧညဴ်သည် 
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ေတွအေပ္ဒ ေကာင်ဵမနွ်တဴဲ ဝနေ်ဆာင်မငေပဵနိုင်ဖုိ္ဓနှငဴ် 

ဝနထ်မ်ဵအြျင်ဵြျင်ဵ အမပန်အလှန် နာဵလည်မငရှိရှိ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစဖုိ္ဓအတွက် Customer 

Service Training သင်တန်ဵေတွ၊  Public 

Relations နှင်ဴပတ်သက်တဴဲ PR Products ေတွရဲ့ 

အရည်အေသွဵ ေကာင်ဵမနွ်ေစဖုိ္ဓအတွက် Professio-

nal Graphic Design သင်တန်ဵေတွကိလုည်ဵ 

အသီဵသီဵတက်ေရာက်ေစြဲပဴါတယ်။ 

၂၀၂၀ မပည်ဴနစှ်ကစဖပီဵ ကမ္ဘောဴစီဵပွာဵနှင်ဴ လူမငေရဵ 

နယ်ပယ်ကုိ ကကီဵကကီဵမာဵမာဵ ရိုကြ်တ်မငမဖစ်ေစတဴဲ 

ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါဆုိဵကကီဵေကကာင်ဴ စာေရဵသူတို္ဓ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ လငပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မင 

ေတွမှာလည်ဵ သိသာတဲဴရိုက်ြတ်မငေတွ မဖစ်ြဲဴပါ 

တယ်။ အရင်ကတုိင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် မပည်နယ်ေတွရဲ့ 

ဖမို ့ေတာ်ေတွမှာ တစ်ပဲွဖပီဵတစ်ပဲွ ဖြိမ်ဴဖြမ်ဴိသဲသဲ 

ကျင်ဵပြဴဲတဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵပဲွေတွဟာ 

လည်ဵ မထင်မှတ်ဘဲ ရုတ်ြျည်ဵရပ်တန့်ြဲရဴပါတယ်။ 

ဌာနကိုလာေရာက်ေတွ့ဆုလုိဳတဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ 

အတွက်လည်ဵ အကန့်အသတ်တြျ ို ့ ကကုဳေတွ့ြဲဴရပါ 

တယ်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွကိ ု သွာဵေရာက် ဆဲွ 

ေဆာင်မယဴ် မပည်တွင်ဵ/မပည်ပြရီဵစဉ်အြျ ို ့ကုိလည်ဵ   

ေနာက်ဆုတ်ေပဵြဴဲရပါေသဵတယ်။ 

ဒီလို အြက်အြဲေတွကကုဳေတွ့ေနေပမယ်ဴ စာေရဵ 

သူတုိ္ဓ ဌာနအေနနဲ့ ေမပာင်ဵလဲလာတဲဴ ေြတ်စနစ်နဲ့ 

ေလျာ်ညီတဴဲ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵ နည်ဵလမ်ဵ 

ေတွကိ ု ထုိဵထွင်ဵကကဳဆ လုပ်ေဆာင်ြဲဴကကပါတယ်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွနဲ့ ပုိမုိတုိဵတက်ေကာင်ဵမနွ်တဲဴ 

ဆက်ဆဳေရဵရရိှေစဖုိ္ဓ Public Relation Tools 

တစ်ြအုေနနဲ့ ဌာနရဲ့ Website ကို အမျာဵမပည်သူ 

အလွယ်တကူ အသဳုဵမပုနိုင်မယ်ဴ Mobile Applica-

tion (Android Version) အမဖစ် ေရဵဆဲွေနပါတယ်။ 

ဒီ Mobile Application ေရဵဆဲွဖပီဵသွာဵဖပီဆုိရင် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှသူဳမဖစ်မဖစ်၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှလုိဳသူမဖစ်မဖစ်၊ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငနဲ့ဆုိင်တဴဲကစိ္စေတွကိ ု စိတ်ပါဝင်စာဵတဴဲသူေတွ 

အေနနဲ့မဖစ်မဖစ် အရင်လုိ ဌာန Website လိပ်စာကို 

မှတ်ထာဵေနစရာမလုိဘဲ Google Play Store ကေန 

Application ကို ေဒါင်ဵလုပ်ဆဲွဖပီဵ ေန့စဉ်သတင်ဵအသစ် 

ေတွကိ ု အလုိရိှြျနိ်တုိင်ဵမာှ Online ကေန တစ်ဆငဴ် 

ေလဴလာြွင်ဴရသွာဵပါလိမ်ဴမယ်။ အသွင်အမပင်အေနနဲ့က 

လည်ဵ အသဳုဵမပုသူ (User) အမျာဵစုသိရှိလုိတဴဲ ပဳုနှိပ် 

ထုတ်ေဝထာဵတဴဲ စာအုပ်စာေစာင်ေတွ (Publication)၊ 

သတင်ဵေတွ(News)၊ေကကညာြျက်ေတွ (Announce 

ment)၊ သတင်ဵအြျက်အလက်နှင်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဆုိင်ရာ 

ကိန်ဵဂဏန်ဵေတွ (Data and Statistics) နှင်ဴ မူဝါဒနှငဴ် 

ဥပေဒေရဵရာ ကိစ္စရပ်ေတွကိ ုအသာဵေပဵ ေဖာ်မပထာဵပါ 

တယ်။ ဒါ္ဓေကကာင်ဴ သာမန် နည်ဵလမ်ဵအတုိင်ဵ Website 

ကို ဝင်ကကည်ဴတာထက် ပုိမုိလွယ်ကူဖပီဵ စိတ်ဝင်စာဵမင 

မမငဴ်တက်ေစမယ်ဴ ဖန်တီဵမငတစ်ြကုို မကကာမီအြျနိ် 

အတွင်ဵ ရရိှြဳစာဵရနုိင်ေတာဴမှာပါ။ 

ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါမဖစ်ေနတဴဲြုလုိကာလမှာဒီေလာက် 

နဲ့ပဲ ကျွန်ေတာ်တုိ္ဓရဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစင်ဴတင်ေရဵ 

လငပ်ရှာဵမငေတွ ရပ်တန့်သွာဵဖပီလာဵဆိုရင် မဖပီဵ ေသဵပါ 

ဘူဵ။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွ သိရိှလုိတဲဴ အေကကာင်ဵအရာ 

ေတွကိ ုေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ အေမဖရှာေပဵတဴဲစနစက်ို အရင် 

လုိ လူြျင်ဵေတွ့ဆဳုေမပာဆုိ ေဆွဵေနွဵကကတဴဲ စနစ် ကေန 

Online ေပ္ဒကေနေတွ့ဆုြဳွငဴ် (Appointment) ယူဖပီဵ 

Virtual Meeting မပုလုပ်တဲဴ စနစ်ကုိ တည်ေဆာက်ေန 

ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကိ ု “DICA Online Solution– DOSo” 

လုိ္ဓ အမည် ေပဵထာဵပါတယ်။ ဒီစနစ်အရ ေတွ့ဆဳုလို 

သူအေနနဲ့ မိမိအာဵမယ်ဴ အြျနိ်နဲ့ ဌာနဘက်က လက်ြ ဳ

ေတွ့ဆုနဳိုင်မယဴ်အြျနိ်ကိ ု ြျင်ဴြျနိ်ဖပီဵ ေတွ့ဆုြဳွငဴ်ေတာင်ဵ 

ြဳနိုင်တယ်ဆုိေတာဴ အြုလုိကာလမှာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳ 
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ေတွအတွက် အြျနိ်ကုန်၊ ေငွကုန် သက်သာတဲဴ စနစ် 

ေကာင်ဵေလဵမဖစ်လာမှာ ေမမကကီဵ လက်ြတ်မလဲွပါပဲ။ 

ဒီလို ေမပာင်ဵလဲလာတဴဲ ေြတ်စနစ်နဲ့အညီ ဒီဂျစ် 

တယ်ပလက်ေဖာင်ဵေပ္ဒကုိ တက်ေရာက်ဖုိ္ဓ ကကိုဵပမ်ဵ 

ေနသလုိ ယြင်ေဆာင်ရွက်ြဲဴတဴဲ လုပ်ေဆာင်ြျက် 

ေတွကိလုည်ဵ ပစ်ပယ်ထာဵလုိ္ဓမရပါဘူဵ။ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵနှငဴ်သက်ဆုိင်တဴဲ ထုတ်ေဝြဴဲဖပီဵ 

တဴဲ စာအုပ်စာေစာင်ေတွကိ ု ေမပာင်ဵလဲလာတဴဲ 

ေြတ်စနစ်နဲ့ မူဝါဒေတွနဲ့ ကိုက်ညီမငရှိေစဖို္ဓအတွက် 

မပနလ်ည်တည်ဵမဖတ်ဖပီဵ မပင်ဆင် ထုတ်ေဝရမယ်ဴ 

ကိစ္စေတွ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် မပည်နယ်ေတွအလုိက ်

အာဵသာြျက်ေတွနှင်ဴ အလာဵအလာေတွအရ ေဆာင် 

ရွက်သွာဵမယဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ မဟာ 

ဗျူဟာ ေဖာ်ထုတ်ရမယ်ဴကစိ္စေတွ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ 

မပည်နယ်အလုိက် အလာဵအလာရှိတဴဲ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ကဏ္ဍေတွထဲကမှသင်ဴေတာ်ရာကဏ္ဍေတွကုိ အေလဵ 

ေပဵတဴဲ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵဖိရုမ်ေတွကိ ု Vir-

tual System နှင်ဴ ကျင်ဵပနုိင်ဖုိ္ဓကိစ္စေတွကိလုည်ဵ 

ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ် သွာဵဦဵမှာပါ။ 

ဒါ္ဓအမပင် အာဵလဳုဵသိကကတဴဲအတုိင်ဵပ ဲ တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

နှငဴ် မပည်နယ်ေတွဟာ တစ်ြနုှငဴ်တစ်ြဖဳွု့ဖဖိုဵမင မတူ 

ကကပါဘူဵေလ။ ဒီလိုအေမြအေနမှာ Investor Tar-

geting အစီအစဉ်ကိ ုအသဳုဵမပုဖပီဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵမငနည်ဵပါဵတဴဲ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ မပည်နယ်တစ်ြအုတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငေတွ ဝင်ေရာက်လာေစဖုိ္ဓ ဖဳွ့ဖဖိုဵဖပီဵ တုိင်ဵေဒ 

သကကီဵ/ မပည်နယ်အတွင်ဵက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳေတွကုိ         

သွာဵေရာက်ဆဲွေဆာင်တဲဴ အစီအစဉ်ေတွလည်ဵ လုပ် 

ေဆာင်ေပဵဖပီဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ တစ်ြနုှင်ဴ တစ်ြ ု

ကကာဵ ဘက်ညီမျှေတတဴဲဖဳွ့ဖဖိုဵမငကုိ ရလာဖုိ္ဓအတွက် 

လည်ဵဆက်ဖပီဵ လုပ်ေဆာင်သာွဵဖို္ဓရှိေနပါေသဵတယ်။ 

အြျနိ်ကာလေတွ ေရွ့လျာဵေမပာင်ဵလဲေနတာနှင်ဴ 

အမျှေ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်တဴဲ နည်ဵစနစ်ေတွဟာလည်ဵ 

အဖမတဲမ်ဵေမပာင်ဵလဲေနမှာပါ။ ဒီလိုေမပာင်ဵလဲလာတဴဲ 

အေမြအေနေတွ ေြတ်စနစ်ပဳုစေဳတွနဲ့အတူ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမမစငဴ်တင်ေရဵ ေအဂျင်စီအေနနဲ့ကလည်ဵ 

လုိကေ်လျာညီေထွတဴဲ နည်ဵစနစ်ေတွကိ ု အဆင်ဴမမစငဴ် 

တင်ဖပီဵ မမန်မာနိုင်ငဳရဲ့ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဝန်ဵကျင်ကကီဵ တစ် 

ဆငဴ်ထက်တစ်ဆင်ဴ မမငဴ်သထက်မမင်ဴဖုိ္ဓ ကကိုဵစာဵေနမှာ 

မဖစဖ်ပီဵ  ဒီလုိကကိုဵစာဵအာဵထုတ်မငဟာ ဘယ်ေတာဴမှ 

ရပ်တန့်သွာဵမှာမဟုတ်သလုိ နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ရင်ေဘာင် 

တန်ဵဖပီဵ  ဆက်လက် ေလျှောကလှ်မ်ဵသွာဵဦဵမှာလည်ဵ 

မဖစပ်ါတယ်။ 

သျှေထဳွေန်ဵေတာက် (IP) 
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တက်ထုတ်လုပ်လာလျက်ရိှပါသည်။ အထူဵသမဖငဴ် ၂၀၁၉ 

ြုနှစ်မှ အစမပုလာြဴဲေသာ ကမ္ဘောဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ (World 

Health Organization- WHO) က ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါအမဖစ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ကမ္ဘောတစ် 

ဝန်ဵလဳုဵတွင် မဖစ်ပွာဵလျက်ရိှဖပီဵ မမန်မာနုိင်ငဳတွင်လည်ဵ 

၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လမှစတင်၍ ကူဵစက်မင တတိယလှိုင်ဵ 

အမဖစ် လျှေင်မမန်စွာပျ ဳ့ နဳှ္ဓလာြဴဲရာ အရည်အေသွဵမီှေသာ 

စာဵေသာက်ကုန်မျာဵကုိ ေဈဵနငန်ဵသက်သာစွာမဖင်ဴ ရရိှနုိင် 

ရန်မှာအမှန်တကယ်လုိအပ်ြျက်တစ်ြုပင်မဖစ်လာပါသည်။  

ေရာဂါအန္တရာယ် ကကိုတင်ကာကွယ်ေရ ၊ဵ ေရာဂါကုသ 

စဉ် ကာလအတွင်ဵ အာဟာရဖူလဳုေရဵနှငဴ် ေရာဂါေပျာက် 

ကင် ဖဵပီဵေနာက် နာလန်ထအြျန်ိမျာဵတွင် အာဵအင်မပန် 

လည်မဖညဴ်တင်ဵေရဵတုိ္ဓအတွက် ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍ ထုတ် 

ကုန်မျာဵမဖစ်ေသာ ကကက်သာဵ၊ ကကက်ဥ၊ နွာဵနုိ္ဓ စသည်တုိ္ဓ 

အမပင် အိမ်တွင်ေနထုိင်ရသညဴ် (Stay at Home) ကာလ 

မျာဵတွင် ေရရှည်အထာဵြဳသညဴ် ေမွဵမမူေရဵထွက်ကုန် 

ကုန်ကကမ်ဵမျာဵအေပ္ဒ ဆငဴ်တက်မပ မုပင်ထာဵသညဴ် ကကက် 

သာဵလဃာ၊ အသာ မဵပာဵ၊ ဝက်အူေြျာင်ဵ၊ အသငဴ်စာဵ ေြါက် 

ဆဲွေမြာက်ကဴဲသုိ္ဓ စာဵေသာက်ဖွယ်ရာမျာဵအေပ္ဒ အမီှမပု 

စာဵသဳုဵမငမျာဵ တုိဵတက်လာမြင်ဵေကကာငဴ် ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍ 

ထုတ်ကုန်မျာဵနှငဴ် ဆငဴ်တက်မပ မုပင်ထာဵသညဴ် စာဵေသာက် 

ကုန်မျာဵ၏ ဝယ်လုိအာဵမှာမျာဵစွာ မမငဴ်တက်လာပါသည်။   

ဥပမာအာ မဵဖငဴ် ကုိဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်ဵကာလ အ 

တွင်ဵ ကကက်ဥေစျဵ မျာဵ အဆမတန် မမငဴ်တက်သွာဵြဴဲသညဴ် 

သာဓကကုိ ကကညဴ်မြင် မဵဖငဴ် ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍ၏ မပည်တွင်ဵ 

ဝယ်လုိအာဵ တုိဵတက်မငကုိ မှန်ဵဆနုိင်မည် မဖစ်ပါသည်။ 

ယြင်က ကကက်ဥ ၁ လဳုဵလျှေင် ၉၀ ကျပ်မှ  ၁၀၀ ကျပ် အ 

တွင်ဵ လက်လီေရာင်ဵြျြဴဲသည်ဴ အရွယ်အစာဵမျာဵမှာ ကုိဗစ်

-၁၉ ေရာဂါမဖစ်ပွာဵသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ တစ်လဳုဵလျှေင် 

ြေျနိ်ြေါသငဴ်စီဵပွောဵ ေမွေဵခမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက် အေနမဖငဴ် ကျန်ဵမာစွာ 

အသက်ရှင်ရပ်တည်နုိင်ေရဵအတွက် ေန့စဉ်အာဟာရ 

လုိအပ်ြျက်မပညဴ်မီေအာင် အသာဵ၊ ငါဵ ၊ ဥ၊ နုိ္ဓနှငဴ် နုိ္ဓ 

ထွက်ပစ္စည်ဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်စသည်တုိ္ဓကုိ အြျ ို ဵ 

မျှေတစွာစာဵသဳုဵရန် လုိအပ်ေပသည်။ နုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳ 

အေနမဖငဴ်လည်ဵ စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလဳုေရဵ၊ မပည်သူ္ဓကျန်ဵ 

မာေရဵအတွက် အာဟာရမပည်ဴဝေရဵနှင်ဴ အစာဵအစာ 

ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵတုိ္ဓမှာ အေမြြဳအကျဆဳုဵ 

လုိအပ်ြျက်မျာ မဵဖစ်ပါသည်။ ေရရှည်တည်တဴဳြုိင်ဖမဲ 

ေသာ ဖဳွဖဖိုဵေရဵပန်ဵတုိင်မျာဵ (Sustainable Develop-

ment Goals- SDGs) ၏ ပန်ဵတုိင် ၂ (အစာဵအစာ -

ငတ်မွတ်ေြါင်ဵပါဵ မငကုိ အဆဳုဵသတ်ရန်၊ စာဵနပ်ရိက္ခာ ဖူ 

လဳုေရဵ၊ အာဟာရတုိဵမမစင်ဴေရဵနှင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳြုိင်ဖမဲ 

ေသာ စုိက်ပျ ို ဵေရဵကုိမမစင်ဴတင်ရန်) အရ မမန်မာနုိင်ငဳ 

သည် ၂၀၃၀ မပည်ဴနှစ်တွင် တစ်နုိင်ငဳလဳုဵ စာဵနပ်ရိက္ခာ 

ဖူလဳုမငရိှရန် (Zero Hunger) ကုိ  ရည်မှန်ဵြျက်ထာဵ 

ကာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာလ စာဵသဳုဵမှုလုိအပ်ြေျက် 

မျက်ေမှာက်ကာလ အေမြအေနတွင် တုိဵပွာဵလာ 

ေသာ လူဦဵေရေကကာငဴ် ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍထုတ်ကုန်မျာဵ 

၏ မပည်တွင်ဵေစျဵ ကွက်မှာ လုိအပ်ြျက်ပုိမုိလာလျက်ရိှ 

ပါသည်။ ေမပာင်ဵလဲလာေသာ ေဈဵကွက်အေမြအေန 

မျာဵအေပ္ဒမူတည်ကာ ေမွ မဵမူေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 

အေနမဖငဴ် ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍမှ ထွက်ကုန်မျာဵကုိ တုိဵ 
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၁၂၀ ကျပ်မှ ၁၅၀ ကျပ်အထိ မမင်ဴတက်ြဴဲပါသည်။ 

ပဳု ေသေဈဵနငန် မဵဖင်ဴ ေရာင်ဵြျလျက်ရိှေသာ ကကက်ဥ 

အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵမှာလည်ဵ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ဝယ်လုိ 

အာဵမျာ မဵပာဵမငကုိ ကကုဳေတွ့ြဴဲရဖပီဵ ပစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵြျ 

ရန် မပတ်လပ်သညဴ် အေမြအေနသုိ္ဓပင်ေရာက်ရိှြဴဲပါ 

သည်။ အလာဵတူ ကကက်သာဵစာဵသဳုဵမငမှာလည်ဵ တုိဵ 

တက်လာရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက်မင မမင်ဴမာဵ 

ေသာ ကာလတွင် စာဵသဳုဵသူမျာဵအေနမဖငဴ် ေဈဵနငန်ဵ 

သငဴ်ေလျာ်ဖပီဵ အရည်အ ေသွ မဵပည်ဴမီေသာ ကကက်သာဵ 

ရရိှရန်မှာလည်ဵ အြက်အြဲတစ်ရပ်အမဖစ် ေတွ က့ကုဳြဴဲ 

ကကရပါသည်။ သုိ္ဓမဖစ်ရာ ဤသုိ္ဓေသာ အေမြအေနတွင် 

စုိက်ပျ ို ဵေရဵ၊ အိမ်ရာ၊ ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵစသညဴ် အမြာဵေသာ 

စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍမျာဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေမွ မဵမူေရဵ 

ကဏ္ဍထုတ်ကုန်မျာဵ၏ ဝယ်လုိအာဵသည် ကာလအ 

တန်ကကာတုိင်ေအာင် တုိဵတက်ေနမည်ဟု မှန်ဵဆနုိင် 

မည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိ္ဓေကကာင်ဴ ေမွဵမမူေရဵနှင်ဴေရလုပ် 

ငန်ဵကဏ္ဍသည် မမန်မာနုိင်ငဳ၏ မပည်တွင်ဵ စာဵသဳုဵမင 

အတွက် လုိအပ်ြျက်အစဉ် အဖမဲရိှေနသည်ဟု ဆုိနုိင် 

သကဴဲသုိ္ဓ ေမွဵမမူေရဵထွက်ကုန်မျာဵကုိ မပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓ 

မြင် မဵဖငဴ် နုိင်ငဳမြာဵဝင်ေငွ ရရိှေစကာ နုိင်ငဳေတာ်၏ စီဵ 

ပွာဵေရဵကုိ မဖည်ဴဆည်ဵေပဵနုိင်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍ 

တစ်ရပ်အမဖစ် အေထာက်အကူမပုလျက်ရိှပါသည်။  

ေမွေ ခဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွေင် ရင်ဵနီှ ခဵမှုပ်နဳှမှု 

အြေွေင်ဴ အလမ်ဵမျာဵ  

မမန်မာနုိင်ငဳသည်ကုန်ဵေန၊ ေရေနသတ္တဝါအမျ ို ဵမျ ို ဵ 

ေမွ မဵမူမြင်ဵအတွက် အေမြအေနေပဵသညဴ် ရာသီဥတု၊ 

ေမမမျက်နှာသွင်မပင်စသညဴ်သဘာဝအေနအထာဵအမျ ို ဵ 

မျ ို ဵကုိ ပုိင်ဆုိင်ထာဵသညဴ် နုိင်ငဳတစ်ြုမဖစ်ပါသည်။ 

ဥပမာအာ မဵဖငဴ် နွာဵေမွ မဵမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ အဓိက 

လုိအပ်ြျက်မဖစ်ေသာ စာဵကျက်ေမမရရိှနုိင်ေရဵ အတွက် 

ေမမလွတ်ေမမရုိင်ဵ ဧရိယာမျာဵစွာရိှသကဴဲသုိ္ဓ ဆိတ်၊ သုိဵ၊ 

ဝက်၊ ကကက် ေမွ မဵမူရန် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ေနရာေဒသနှငဴ် 

ေမမအကျယ်အဝန်ဵမျာဵရိှဖပီဵ မဖစ်ပါသည်။ ေရလုပ်ငန်ဵ 

ကဏ္ဍနှင်ဴ ပတ်သက်၍လည်ဵ ဘဂေလာဵပင်လယ်ေအာ်၊ 

မုတ္တမပင်လယ်ေကွ့တုိ္ဓနှငဴ် ဆက်စပ်လျက်ရိှသညဴ် (၂၈၃၂) 

ကီလုိမီတာ ရှည်လျာဵေသာ ပင်လယ်ကမ်ဵရုိဵတန်ဵနှငဴ် 

မမစ်ဝကျွန်ဵေပ္ဒ ေဒသမျာဵသည် ငါဵ ၊ ပုစွန် ေမွ မဵမ မူြင်ဵ  

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ အေမြြဳစာဵ ေသာက်ကုန် 

ထုတ်လုပ်မြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာ ၊ဵ မပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓမြင်ဵ လုပ် 

ငန်ဵမျာဵအတွက် သငဴ်ေလျာ်ေကာင်ဵမွန် သညဴ်  ေနရာေဒသ 

အြွငဴ်အလမ်ဵမျာ မဵဖစ်ပါသည်။  

ေရြျ ိုငါဵ ေမွဵမမူမြင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ တုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ မပည်နယ်အလုိက် ေရြျ ိုငါဵအမျ ို ဵအစာဵ အ 

လုိက် ေမွ မဵမူနုိင်သညဴ်ဧရိယာမှာ ကျယ်ေမပာစွာရိှဖပီ မဵဖစ်ရာ 

လက်ရိှတွင် ေရြျ ိုငါဵ ကန် ဟက်တာေပါင်ဵ (၂၉,၀၀၀) မဖငဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ သာဵ 

ငါဵ ေမွဵမမူထုတ်လုပ်သညဴ်ကဏ္ဍတွင် ေရြျ ိုငါ ၊ဵ ေရငန်ငါဵ၊ 

ပုစွန်သာဵေဖာက် ေမွ မဵမူထုတ်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအမပင် 

ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာ မဵဖစ်သညဴ် ငါဵ စာထုတ်လုပ်မြင်ဵ၊ ေရ 

ထွက်စာဵေသာက်ကုန် မပ မုပင်ထုတ်လုပ်မြင် ၊ဵ အေအဵြန် ၊ဵ 

စည်သွတ်မြင်ဵနှငဴ် ထုတ်ပုိ မဵြင်ဵကဴဲသုိ္ဓ တန်ဖုိ မဵမစငဴ် ကုန်ထုတ် 

လုပ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵအတွက်လုိအပ်သညဴ် လူ္ဓစွမ်ဵ 

အာဵ အရင်ဵအမမစ် တုိဵတက်ေရဵဆုိင်ရာ ပညာေရဵနှငဴ် 

သုေတသနသင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ ထူေထာင်မြင်ဵ၊ အေအဵ 

ြန်ဵပါရိှသညဴ် ကာဵမျာဵမဖငဴ် သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်မြင်ဵကဴဲသုိ္ဓ 

ဆက်စပ်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင လုပ် 

ကုိင်နုိင်ရန်အတွက်လည်ဵ အြွင်ဴအလမ်ဵမျာ  ဵ ေမမာက်မမာဵ 

စွာရိှပါသည်။ ဤအလာဵအလာေကာင်ဵမျာဵအရ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိြုိက်မငနည်ဵေသာ ေြတ်မီနည်ဵပညာမျာဵ အသဳုဵြျ 

ကာ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵမင 

အတွက် မျာဵစွာအေထာက်အကူ မပုနုိင်မည်မဖစ်သညဴ် 

အမပင် နုိင်ငဳေတာ်၏ ေရရှည်စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵမငကုိလည်ဵ 

အကျို ဵမပုနုိင်မည်မဖစ်ပါသည်။  
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ေမွေ ခဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတုိ ခဵမှင်ဴေစရန် ခမန်မာ 

နုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵခမှုပ်နဳှမှုေကာ်မရှင်မှလုပ်ေဆာင်ြေျက်မျာဵ 

မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်သည် မမန်မာ 

နုိင်ငဳအတွင်ဵ နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵနှင်ဴ နုိင်ငဳသာဵ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵ အဆင်ေမပေြျာေမွ့စွာ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်နှင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳြုိင်ဖမဲေသာ စီဵ 

ပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တုိဵတက်မဖစ်ေပ္ဒေစရန် အာဵေပဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အထူဵသမဖင်ဴ နုိင်ငဳမြာဵ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငကဏ္ဍ တုိဵတက်ေစမြင်ဵသည် မပည်တွင်ဵ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ နည်ဵပညာ လက်ဆင်ဴကမ်ဵ 

နုိင်မြင်ဵနှင်ဴ မမန်မာမပည်သူမပည်သာဵမျာဵ အလုပ်အကုိင် 

အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ရရိှေစမြင်ဵစသညဴ် အကျို ဵစီဵပွာဵ 

မျာဵကုိ ရရိှေစပါသည်။ ထုိ္ဓေကကာင်ဴ မမန်မာနုိင်ငဳေတာ် 

အစုိဵရအေနမဖငဴ် နုိင်ငဳမြာဵနှငဴ် နုိင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှ 

မငမျာဵတုိဵတက်ေစရန် အြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ၊ သက်သာ 

ြွင်ဴအစရိှသညဴ် ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင မက်လဳုဵမျာဵ အသဳုဵမပု                                         

ကာ အလာဵအလာရိှေသာ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငကဏ္ဍမျာဵကုိ 

တုိဵတက်ေစရန် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ 

အမိန့်ေကကာ်မငာစာမျာဵ ထုတ်မပန်၍  ဆဲွေဆာင်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်သည် နုိင်ငဳ 

ေတာ်က အာဵေပ မဵမစငဴ်တင်လုိေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

ပတ်သက်၍ အမိန့်ေကကာ်မငာစာအမှတ် ၁၃/ ၂၀၁၇ ကုိ 

ထုတ်မပန်ေကကညာြဴဲရာ ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵ 

ဆုိင်ရာ ထုတ်လုပ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ဆက်စပ်ကုန်ထုတ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မင လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာလည်ဵ 

ဤအမိန့်ေကကာ်မငာစာတွင် ပါဝင်ဖပီ မဵဖစ်ပါသည်။ ဤ 

အမိန့်ေကကာ်မငာစာအရ ေအာက်ပါဇယာဵတွင်ပါရိှသညဴ် 

ေမွ မဵမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵတုိ္ဓနှင်ဴ ဆက်စပ်သည်ဴ 

ထုတ်လုပ်မငနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်သူ 

မျာဵအေနမဖင်ဴ ဝင်ေငွြွန်ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ၊ မပည်ပမှ 

စက်ပစ္စည်ဵတင်သွင်ဵမြင်ဵအတွက် အေကာက်ြွန် ကင်ဵ 

လွတ်ြွငဴ်မျာဵကုိ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ ေလျှောက်ထာဵနုိင်မည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

 

အလာဵတူ ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍတွင် 

နုိင်ငဳမြာဵသာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် 

ြွငဴ်မမပု သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵစာရင်ဵ၊ 

နုိင်ငဳမြာဵသာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵအေနမဖငဴ် 

မမန်မာနုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူ နှငဴ် 

ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵစာရင် ၊ဵ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနအတည်မပု 

ြျက်မဖငဴ်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵစာရင်ဵတုိ္ဓကုိ 

အမိန့်ေကကာ်မငာစာ ၁၅/၂၀၁၇ မဖငဴ် ပွငဴ်လင်ဵ 

မမင်သာစွာထုတ်မပန်ထာဵဖပီဵမဖစ်ပါသည်။ 

ဤအမိန့်ေကကာ်မငာစာအရ ေရြျ ိုငါဵ ဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ 

၎င်ဵလုပ် ငန်ဵနှငဴ် ဆက်နွယ်သညဴ် 

ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵကဴဲသုိ္ဓေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိသာ 

နုိင်ငဳမြာဵသာဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူက ေဆာင်ရွက်ြွင်ဴမရိှသည်ဴ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵမျာဵအမဖစ် ကန့်သတ်ထာဵဖပီဵ 

ငါဵ သယဳဇာတ၊ ငါဵမျ ို ဵစိတ်နှင်ဴပတ်သက်ေသာ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ပင်လယ်ငါဵ ဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာ ၊ဵ 

တိရစ္ဆာန်မျာဵစီဵပွာ မဵဖစ်ေမွဵမမူထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျမြင်ဵလု

ပ်ငန်ဵ၊ မျ ို ဵမြဳနှင်ဴသာဵေပါက်ထုတ်လုပ် 

ေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ (ကကက်/ဘဲ/ငဳုဵ)၊ 

မျ ို ဵရုိဵဗီဇဆုိင်ရာသုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မြင်ဵ

၊ မျ ို ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမြင်ဵနှင်ဴ 

မျ ို ဵထုတ်လုပ် ေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန် ၊ဵ မျ ို ဵ 

တိရစ္ဆာန်မျ ို ဵမျာဵအာဵ မပည်ပမှတင်သွင်ဵ၍ 

ေမွ မဵမူထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ (မျ ို ဵတိရစ္ဆာန်၊ 

မျ ို ဵရည်ြဲေြျာင်ဵနှင်ဴ သေန္ဓသာဵ)၊ တိရစ္ဆာန် အစာ၊ 

တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်ဵ 

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ 

ဓါတ်ြဲွြန်ဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ မျာ ၊ဵ တိရစ္ဆာန်ေရာဂါ 

ဓါတ်ြဲွရှာေဖွစစ်ေဆ မဵြင်ဵဆုိင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်မျာဵ အေနမဖင်ဴ ေမွ မဵမူေရဵ နှင်ဴ 

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်မပန်ထာဵသည်ဴ ဥပေဒ၊ 

ကျဲွ၊နွာဵေမွဵမမ မူြင်ဵ၊မျ ို ဵပွာ မဵြင်ဵနှင်ဴထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 0141 

မမင်ဵနှင်ဴ အမြာ မဵမင်ဵမျ ို ဵနွယ်မျာဵ ေမွ မဵမ မူြင်ဵ ISIC 0142 

သုိဵဆိတ်ေမွ မဵမ မူြင် ၊ဵမျ ို ဵပွာဵမြင်ဵနှင်ဴထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 0144 

ဝက်ေမွဵမမ မူြင်ဵ၊မျ ို ဵပွာ မဵြင်ဵနှင်ဴ ထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 0145 

ကကက်၊ ဝက်ေမွဵမမူမြင်ဵ၊ မျ ို ဵပွာ မဵြင်ဵနှင်ဴ ထုတ်လုပ် 

မြင်ဵ 

ISIC 0146 

အမြာဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ေမွဵမမူမြင်ဵ ISIC 0149 

တိရစ္ဆာန်မျာဵေရာေနှာေမွ မဵမူမြင်ဵ ISIC 0150 

တိရစ္ဆာန်ေမွ မဵမ မူြင်ဵအေထာက်အကူမပုလုပ်ငန်ဵ

မျာဵ 

ISIC 0162 

ပုလဲေမွ မဵမူထုတ်လုပ်မြင်ဵ SIC 0321 

ေရြျို ၊ေရငန် သတ္တဝါမျာဵေမွ မဵမူထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 0321, 

0322 

သာဵသတ်မြင်ဵနှင်ဴထုတ်ပုိ မဵြင်ဵ(အိမ်ေမွဵ ကကက်၊ဘဲ၊ 

ငှက်မျာဵမှအပ) 

ISIC 1010 

ဥစာဵ/အသာဵစာဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵ သာဵသတ်မြင် ၊ဵ 

ထုတ်ပုိ မဵြင်ဵနှင်ဴ တာရှည်ြဳေအာင်မပုလုပ်မြင်ဵ 

ISIC 1010 

ငါဵ နှင်ဴငါဵ ထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်လုပ်မြင် ၊ဵ တာရှည်ြဳ 

ေအာင် မပုလုပ်မြင်ဵနှင်ဴ ေရြဲရုိက်မြင်ဵ 

ISIC 1020 

ငါဵ ေသတ္တာစည်သွပ်ဗူဵထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 1020 

ပုဇွန်၊ ဂဏန်ဵကဴဲသုိ္ဓ အြဳွမာေရေန သတ္တဝါမျာဵ၊ 

ြရုမျာဵ တန်ဖုိဵမမစင်ဴ ထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

ISIC 1020 

ပုဇွန်၊ ဂဏန်ဵကဴဲသုိ္ဓ အြဳွမာေရေနသတ္တဝါမျာဵ၊ 

ြရုမျာဵ စည်သွပ် ဗူဵထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

ISIC 1020 

တိရစ္ဆာန်ေဆဵဝါဵ ထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 2100 

တိရစ္ဆာန်ဆီနှင်ဴ အဆီမျာဵထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 1040 

သီ မဵြာဵေဖာ်မပမထာဵေသာ အမြာဵေသာ ဟင်ဵသီဵ 

ဟင်ဵရွက်မျာဵနှင်ဴ တိရစ္ဆာန်တုိ္ဓ၏ ဆီ၊ အဆီမျာဵ 

ထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

ISIC 1040 
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လတ်ဆတ်ေသာနွာဵနုိ္ဓနှင်ဴမလုိင်အဆင်ဴဆင်ဴ 

ထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

ISIC 1050 

နုိ္ဓမငန့် ၊ နုိ္ဓစိမ်ဵ၊ နုိ္ဓဆီ စသည်တုိ္ဓ ထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 1050 

အမြာဵနုိ္ဓထွက်ပစ္စည်ဵလုပ်ငန်ဵ ISIC 1050 

တိရစ္ဆာန်အစာဵအစာထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 1080 

သာဵေရ အေြျာထည်ထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 

1410,1511 

သာဵေရြရီဵေဆာင်အိတ်၊ လက်ကုိင်အိတ် 

မျာဵထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

ISIC1512 

သုိဵေမဃဵ၊သာဵေမဃဵ မပ မုပင်ထုတ်လုပ်မြင်ဵ ISIC 1420 

စုိက်ပျ ို ဵေရ ၊ဵ ေမွဵမမူေရဵ သိပ္ပဳဆုိင်ရာ 

သုေတသနနှင်ဴ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ISIC 7210 

 

အလာဵတူ ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍတွင် နုိင်ငဳမြာဵသာဵ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူအာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ြွငဴ်မမပုသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵစာရင်ဵ၊ နုိင်ငဳမြာဵသာဵရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူမျာဵ 

အေနမဖငဴ် မမန်မာနုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူနှငဴ် ဖက်စပ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ စာရင်ဵ၊ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာန အတည်မပုြျက်မဖငဴ် ေဆာင် 

ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵစာရင်ဵတုိ္ဓကုိ အမိန့်ေကကာ်မငာ 

စာအမှတ် ၁၅/ ၂၀၁၇ မဖငဴ်ပွငဴ်လင် မဵမင်သာစွာ ထုတ် 

မပန်ထာ ဖဵပီ မဵဖစ်ပါသည်။  ဤအမိန့်ေကကာ်မငာစာအရ 

ေရြျ ိုငါဵ ဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်နွယ် 

သညဴ် ဝန်ေဆာင်မင လုပ်ငန်ဵမျာဵကဴဲသုိ္ဓေသာ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိသာ နုိင်ငဳမြာဵသာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူက ေဆာင် 

ရွက်ြွင်ဴမရိှသည်ဴ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵမျာဵအမဖစ် 

ကန့်သတ်ထာ ဖဵပီဵ ငါဵသယဳဇာတ၊ ငါဵ မျ ို ဵစိတ်နှင်ဴ ပတ် 

သက်ေသာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ပင်လယ်ငါဵ  

ဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်မျာဵစီဵပွာဵမဖစ် ေမွ မဵမူ 

ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန် ၊ဵ မျ ို မဵြဳနှင်ဴသာဵေပါက် 

ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ (ကကက်/ ဘဲ/ ငဳုဵ)၊ 

မျ ို ဵရုိဵဗီဇဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

မြင်ဵ၊ မျ ို ဵထိန်ဵသိမ် မဵြင်ဵနှင်ဴ မျ ို ဵထုတ်လုပ် ေရာင်ဵြျမြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ၊ မျ ို ဵတိရစ္ဆာန်မျ ို ဵမျာဵအာဵ မပည်ပမှတင်သွင်ဵ၍ 

ေမွ မဵမူထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ(မျ ို ဵတိရစ္ဆာန်၊ မျ ို ဵ 

ရည်ြဲေြျာင်ဵနှင်ဴ သေန္ဓသာဵ)၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန် 

ထွက်ပစ္စည်ဵေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ ဓါတ်ြဲွ 

ြန်ဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ေရာဂါ ဓါတ်ြဲွရှာ 

ေဖွစစ်ေဆဵမြင်ဵဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနမဖင်ဴ 

ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်မပန်ထာဵသည်ဴ 

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ အမိန့်ေကကာ်မငာစာ၊ အမိန့်္ပဃန်ကကာဵ 

ြျက်၊  လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု 

ကန့်သတ်ထာဵပါသည်။ ထုိလုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵကုိ 

ISIC / CPC code မျာဵနှင်ဴ ေဖာ်မပထာဵေပဵေသာေကကာင်ဴ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵအေနမဖင်ဴလည်ဵ လုိက်နာလုပ်ေဆာင် 

ရမည်ဴ အြျက်မျာဵကုိ သိရိှဖပီဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင ဆဳုဵမဖတ်ြျက် 

မျာဵ ြျမှတ်လုပ်ေဆာင်ရာတွင် လွယ်ကူမငရိှေစပါသည်။  

 ထုိ္ဓအမပင် မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်၏ 

အမိန့်ေကကာ်မငာစာအမှတ် ၅/ ၂၀၁၈ အရ တိရစ္ဆာန်မျာဵ 

စီဵပွာ မဵဖစ် ေမွ မဵမူထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျသည်ဴ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိြျက်သတ်မှတ်ထုတ် 

မပန်မြင်ဵတွင် စုိက်ပျ ို ဵေရဵ၊ ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴဆည်ေမမာင်ဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်မပုြျက်ရယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ 

မတည်ေငွရင်ဵ အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ (၅) သန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

မမန်မာကျပ်ေငွသန်ဵ (၆၀၀၀) အထက်ရိှေသာ တိရစ္ဆာန် 

မျာဵ စီဵပွာ မဵဖစ်ေမွဵမမူထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျသည်ဴ ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵကုိသာဆုိလုိသည်ဟု သတ်မှတ်ထုတ်မပန် 

ထာဵမြင် မဵဖငဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ မပည်နယ်ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင 

ေကာ်မတီမျာဵသုိ္ဓ လုပ်ပုိင်ြွင်ဴြဲွေဝထာဵရဳုသာမက ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှသူမျာဵအေနမဖင်ဴ  မိမိတုိ္ဓလုပ်ငန်ဵ   ေဆာင်ရွက်မညဴ် 
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 တုိင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ မပည်နယ်မျာဵတွင် ရင်ဵနီှ မဵမစုပ် 

နဳှမငအတည်မပုမိန့် လွယ်ကူစွာ ေလျှောက်ထာဵနုိင်သညဴ် 

အကျို ဵေကျဵ ဇူဵကုိ ရရိှေစမည် မဖစ်ပါသည်။  

မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်မှ ြွငဴ်မပုြဴဲ 

သညဴ် ေမွ မဵမူေရဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်  ဵ

ေဆာင်ရွက်မြင်ဵ အေတွ့အကကုဳမျာဵအရ မမန်မာနုိင်ငဳ 

သာ  ဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵအေနမဖငဴ် ေမမငှာဵရမ် မဵြင် ၊ဵ 

ကကက်မြဳစသညဴ် အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ကာ 

ဝန်ေဆာင်မငေဆာင်ရွက်မြင် ၊ဵ တိရစ္ဆာန်အစာ ေပဵသွင်  ဵ

ေရာင်ဵြျသညဴ် supplier အမဖစ် ေဆာင်ရွက်မြင် ၊ဵ ေမွ  ဵ

ဘက်ေပဵစနစ်မဖငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မြင်ဵ စသညဴ် ပဳု 

သဏ္ဍာန်အမျို ဵမျ ို ဵေသာ အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ရရိှ 

ေစေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရိှရပါသည်။ 

ေမွေ ခဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵ ရင်ဵနီှ ခဵမှုပ်နဳှမှုကဏ္ဍတွေင် 

ရင်ဵနီှ ခဵမှုပ်နဳှမှု ဝင်ေရာက်မှုအေခြေအေန 

မမန်မာနုိင်ငဳတွင် ၁၉၈၈ ြုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင် 

လအထိေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် နုိင်ငဳမြာဵ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငသည် နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင စုစုေပါင်ဵ 

၏ ၁.၀၁ ရာြုိင်နငန်ဵရိှဖပီဵ လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵ ၇၇ ြု အေမ 

ရိကန်ေဒ္ဒလာ သန်ဵ ၉၂၄.၀၃၅ တန်ဖုိဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှ 

ထာဵဖပီဵ ကဏ္ဍအလုိက် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငတွင် အဆင်ဴ ၈ 

ေနရာ၌ ရိှေနပါသည်။  

၂၀၁၆ ြုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ြုနှစ်အထိ ၅နှစ်ြဲွတာ ကာလ 

အတွင်ဵ ေမွဵမမူေရဵနှင်ဴေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် နုိင်ငဳမြာဵ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် တုိဵတက်မင 

ရိှြဴဲဖပီဵ၂၀၁၉-၂၀၂၀တွင်အနည်ဵငယ်ကျဆင်ဵြဴဲေကကာင်ဵ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ (ဇူလုိင်လအထိ) ဘဏ္ဍာနှစ်မျာဵတွင် ေမွ မဵမူေရဵ 

နှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ၌ ြွင်ဴမပ ဖုပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမငတုိ မဵမစင်ဴမြင်ဵ (Capital Increase)  ရိှြဴဲသည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

မမန်မာနုိင်ငဳသာဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငအေနမဖငဴ် ၁၉၉၄ ြုနှစ် 

မှ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လအထိ ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴေရလုပ်ငန်ဵ 

ကဏ္ဍတွင် နုိင်ငဳသာဵရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမင စုစုေပါင်ဵ၏ ၁.၈၃ 

ရာြုိင်နငန်ဵရိှဖပီဵ အဆင်ဴ ၉ ေနရာတွင် တည်ရိှေနပါသည်။ 

ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် စုစုေပါင်ဵြွင်ဴမပုေပဵြဴဲ 

ေသာ လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵ ၉၈ ြု မမန်မာေငွကျပ်သန်ဵ  

၄၀၉,၁၁၄.၅၁၀ တန်ဖုိ မဵဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၆ ြုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ြုနှစ်အထိ ၅ နှစ်ြဲွတာ ကာလ 

အတွင်ဵ ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် နုိင်ငဳသာဵ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် တုိဵတက်မင 

ရိှြဴဲဖပီဵ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင် အနည်ဵငယ် ကျဆင်ဵြဴဲေသာ် 

လည်ဵ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ နှင်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မျာဵတွင် 

ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် ြွင်ဴမပ ဖုပီဵ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵမှ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငတုိ မဵမစင်ဴြဴဲသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်အေနမဖငဴ် ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမငကုိ ဖိတ်ေြ္ဒရာတွင် နုိင်ငဳမြာဵမှလာေရာက် ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှသညဴ်နုိင်ငဳမြာဵကုမ္ပဏီမျာဵအာဵ အမမတ်ေငွ မပန်လည် 

ေပဵပုိ္ဓမြင်ဵ (Repatriation) ကုိ ြွငဴ်မပုထာဵပါသည်။ နုိင်ငဳ 

မြာဵ ကုမ္ပဏီမျာဵအေနမဖငဴ် လုပ်ငန်ဵမှ မမတ်စွန်ဵေငွကုိ မပန် 

လည်ေပဵပုိ္ဓရန် အြွငဴ်အေရဵရိှေသာ်လည်ဵ မပန်လည် ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမငေဆာင်ရွက်ပါက ေငွရင်ဵအမဖစ် မပန်လည် ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမြင်ဵ (Reinvestment)မဖစ်ရာ နုိင်ငဳအတွင်ဵသုိ္ဓ အရင်ဵ 

အနီှ မဵပန်လည်စီဵဆင် မဵြင်ဵ အကျို ဵေကျဵ ဇူဵကုိ ရရိှနုိင်ပါ 

သည်။  

အြျန်ိကာလ တစ်ဆက်တည်ဵတွင် မပန်လည် ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမငေဆာင်ရွက်ပါက အြွန်ကင်ဵလွတ်သညဴ် အြွငဴ်အ 

ေရဵရရိှနုိင်ေကကာင်ဵကုိ ဥပေဒတွင် မပဌာန်ဵထာဵဖပီဵလည်ဵ 

မဖစ်ပါသည်။ ဤသုိ္ဓ မပန်လည်ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင ေဆာင်ရွက် 

မြင်ဵကိစ္စရပ်ကုိ ေမွ မဵမူေရဵကဏ္ဍရိှ နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင 
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ကုမ္ပဏီမျာဵအေနမဖငဴ် ေဆာင်ရွက်နုိင်မင စွမ်ဵရည်ရိှ 

ေကကာင်ဵ ထူဵမြာဵမငအမဖစ် ေလဴလာေတွ့ရိှရပါသည်။ 

ေမွေ ခဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ ရင်ဵနီှ ခဵမှုပ်နဳှမှု၏ 

ထူ ခဵြောဵေသာ အာဵသာြေျက်မျာဵ 

နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ သိသာ 

ထင်ရှာဵေသာ အကျို ဵေကျဵ ဇူဵမှာ ေြတ်မီနည်ဵပညာ 

မျာဵ မပန့် ပွာဵနုိင်မြင်ဵမဖစ်ပါသည်။ ၂၁ ရာစုအစပုိင်ဵ 

ကာလမျာဵမှ စတင်ကာ H5N1 ကဴဲသုိ္ဓ တိရစ္ဆာန်မျာဵမှ 

စတင်မဖစ်ပွာဵသညဴ် ေရာဂါမျာဵေကကာငဴ်ေမွ မဵမူေရဵ လုပ် 

ငန်ဵမျာဵသည်နည်ဵပညာ အသဳု မဵပုကာ ေမွ မဵမ မူြင် ၊ဵ 

ကုသမြင်ဵ၊ ေရာဂါနိှမ်နင် မဵြင်ဵတုိ္ဓကုိ သတိမဖငဴ် ေဆာင် 

ရွက်ရမညဴ် အေမြအေနမဖစ်လာပါသည်။ ဤသုိ္ဓေသာ 

ေရာဂါထိန်ဵြျုပ်မင လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

မိရုိဵဖလာနည်ဵစနစ်မဖငဴ် ေမွဵမမူသညဴ် မမန်မာနုိင်ငဳသာဵ 

ေမွ မဵမူေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵထက် နုိင်ငဳမြာဵေမွ မဵမူေရဵ 

ကုမ္ပဏီမျာဵအေနမဖငဴ် ေမွဵမမူသညဴ် အေဆာက်အဦ 

ဒီဇုိင် ၊ဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵ စသည်တုိ္ဓတွင် ေြတ်မီနည်ဵစနစ် 

မျာဵ ပုိင်ဆုိင်ကကဖပီ မဵဖစ်ေသာေကကာငဴ် ပုိမုိ၍ ထိထိ 

ေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရွက်နုိင်ေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငပဳုစဳနှငဴ် ပတ်သက်၍ ေမွ မဵမူေရဵ 

ကဏ္ဍတွင် မမန်မာနှငဴ်နုိင်ငဳမြာဵကုမ္ပဏီမျာဵက ရာြုိင် 

နငန် မဵပညဴ် ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမဖငဴ် ေဆာင်ရွက်မြင် ၊ဵ ဖက်စပ် 

ကုမ္ပဏီ တည်ေထာင်ေဆာင်ရွက်မြင်ဵ ပဳုစဳကုိ ေတွ့ရဖပီဵ 

မမန်မာလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနမဖငဴ် တစ်နုိင်တစ်ပုိင်ေမွဵ 

မမ မူြင်ဵမျာဵ၊ ေထာက်ပဴဳေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ဆက်စပ်ဝန် 

ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာ မဵဖငဴ် ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

ကာ ေအာင်မမင်စွာ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ် လုပ်ကုိင်လျက် 

ရိှေနကကေကကာင်ဵ ေတွ မ့မင်ရပါသည်။ 

ေရရှည်တည်တဴဳေသာေမွဵမမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် 

ေဂဟစနစ်နှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ အေရဵပါလှပါသည်။ ေမွဵမမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵသည် ကမ္ဘောကကီဵပူေနွဵမငကုိမဖစ်ေစသညဴ် ဖန်လဳုအိမ် 

အာနိသင်ရိှ ဓါတ်ေငွ့တစ်မျ ို ဵမဖစ်ေသာ မီသိန်ဵဓါတ်ေငွ့ 

ထုတ်လဃတ်သညဴ် အဓိကစီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတစ်ရပ် 

မဖစ်ေနရာလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဖန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ 

ထုတ်လဃတ်မင ေလျှောဴြျေရဵအတွက်လည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ 

စာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ အြျ ို ့ေသာ ေမွ မဵမူေရဵ ကုမ္ပဏီ 

ကကီဵမျာဵမှာ တိရစ္ဆာန်အညစ်အေကကဵမှ ဇီဝဓါတ်ေငွ့ထုတ် 

ယူမြင်ဵကဴဲသုိ္ဓ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵ 

မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက် ရိှပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိြုိက်မင ဆန်ဵစစ်ြျက် (Environmental Impact 

Assessment-EIA) လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ လုိက်နာမြင် ၊ဵ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵထာဵသညဴ် ေမွ မဵမူေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေမွဵမမူနည်ဵကျင်ဴစဉ် 

(Good Animal Husbandry Practices- GAHP) မျာဵကုိ 

လုိက်နာမြင် မဵဖငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ တာဝန် 

ယူမငရိှေသာ အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵကုိ အေတွ့အကကုဳ 

ရရိှေစနုိင်ပါသည်။ ေမွ မဵမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနကဴဲသုိ္ဓ 

သက်ဆုိင်ရာ အစုိဵရဌာနမျာဵအေနမဖငဴ်လည်ဵ ေြတ်မီ 

နည်ဵပညာမျာဵ ဖလှယ်ရရိှနုိင်ေရဵအတွက်  နုိင်ငဳတကာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵကာ ညစိနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှဖပီဵ သတင်ဵအြျက်အလက်မျာဵ ကုိ 

မဖန့်ေဝေပဵလျက်ရိှပါသည်။  

ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမှ နုိင်ငဳမြာဵသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓ 

ေရာင်ဵြျနုိင်မငကုိေလဴလာရာတွင် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ် မပည်ပပုိ္ဓကုန် ၁၇,၂၂၅.၂၉၀ မက်ထရစ်တန်နှင်ဴ 

အေကာင်ေရ ၂၀၀၀ ေကာင်၊ ကျဲွ၊ နွာဵသာဵေရ၊ သုိဵ၊ 

ဆိတ်သာဵေရ၊ ကျဲွ၊ နွာဵ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ၊ ေအဵြဲထာဵ 

ေသာ ဆိတ်သာဵ၊ ဘဲေမဃဵ၊ အရုိဵမငန့် ၊ ငါဵ မငန့် ၊ ပုဇွန်မငန့် ၊ 
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မတ်ပဲြဳွ၊ ဆိတ်အရှင် စုစုေပါင်ဵ အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ 

၉,၈၅၆,၂၃၂.၆၆၅  တန်ဖုိဵတုိ္ဓကုိ နုိင်ငဳမြာဵသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓ 

နုိင်ြဴဲပါသည်။ ထုိ္ဓအမပင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်အတွင်ဵ ၂၄,၇၂၇.၃၂၂၅ မက်ထရစ်တန်ရိှေသာ ကျဲွ၊ 

နွာဵသာဵေရ၊ သုိဵ၊ ဆိတ်သာဵေရ၊ ေအဵြဲထာဵေသာ 

ဆိတ်သာဵ၊ ဘဲေမဃ ၊ဵ ငန်ဵေမဃဵ၊ ကကက်ဆင်ေမဃဵ၊ အရုိဵမငန့် / 

ြဲ၊ ငါဵ မငန့် ၊ ပုဇွန်မငန့် ၊ ေအဵြဲပုရစ်၊ ဆိတ်အရှင် စုစုေပါင်ဵ 

အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၁,၉၇၃,၅၇၀၂.၆၅ တန်ဖုိဵတုိ္ဓကုိ 

လည်ဵ နုိင်ငဳမြာဵသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓနုိင်ြဴဲေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါ 

သည်။ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

အေနမဖငဴ်လည်ဵ တိရစ္ဆာန်အရှင်မျာဵ (ကျဲွ၊ နွာဵ)တုိ္ဓကုိ 

၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ စတင်ကာ မပည်ပသုိ္ဓ 

တရာဵဝင် တင်ပုိ္ဓရန် အမိန့်ေကကာ်မငာစာအမှတ် (၄၉/ 

၂၀၁၇) မဖငဴ် ထုတ်မပန်ြွငဴ်မပုြဴဲမြင်ဵေကကာငဴ်လည်ဵ မပည် 

တွင်ဵ/မပည်ပ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အေနမဖငဴ် 

ေမွ မဵမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှရန် ပုိမုိစိတ်ပါ 

ဝင်စာဵမငမျာဵ ရိှလာေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။  

ထုိ္ဓမပင် ေမွဵမမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထုတ်လုပ်ေသာ 

ထုတ်ကုန်မျာဵကုိအသဳု မဵပု၍ စာဵေသာက်ကုန်ကဴဲသုိ္ဓ 

တန်ဖုိ မဵမစငဴ်ထုတ်ကုန်မျာဵ (value added product) 

ထုတ်လုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ေလလွင်ဴဆဳုဵရငဳဵမင 

ေလျာဴနည်ဵေစဖပီဵ မပည်တွင်ဵတွင် အရည်အေသွဵ 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ စာဵေသာက်ကုန်မျာဵကုိ မပည်သူမျာဵ 

သုိ္ဓသွင်ဵကုန်အစာဵထုိ မဵဖန်မ့ဖူဵနုိင်သည်မဖစ်ရာ နုိင်ငဳမြာဵ 

ေငွကုိ တစ်ဖက်တစ်လမ်ဵမှ ေြျွတာနုိင်သညဴ် အကျို ဵ 

ေကျဵ ဇူဵကုိ ရရိှေစပါသည်။  

ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍသည် မပည်သူ 

လူထုအာဵလဳုဵ စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလဳုမငရရိှေစေရဵ သာမက 

မပည်တွင်ဵ/ မပည်ပေမပာင်ဵလဲလာေသာ ေဈဵကွက်လုိ 

အပ်ြျက်ကုိလုိက်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်မြင်ဵမဖငဴ် နုိင်ငဳ 

ေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငကုိ ကာလတုိ အတွင်ဵ 

၌ ြျန်ိညစိေဆာင်ရွက်နုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵရပ် တစ်ြုမဖစ်ပါ 

သည်။ သုိ္ဓမဖစ်ရာ နုိင်ငဳမြာဵသာဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှသူမျာဵ 

သာမက မမန်မာနုိင်ငဳသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနမဖငဴ် အရင်ဵ 

အနီှဵလုိအပ်ြျက်မမျာဵလှဘဲ ဝယ်ယူလုိအာဵတုိဵတက်မင 

ေကကာငဴ် ကာလတုိအတွင်ဵအမမတ် မပန်လည်ရရိှရန် ေသြျာ 

သညဴ် ေမွ မဵမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင်  ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် စဉ်ဵစာဵသငဴ်သညဴ် အြျန်ိအြါမဖစ်ပါ 

ေကကာင်ဵ ဖိတ်ေြ္ဒတင်မပလုိက်ရပါသည်။ 

ခမစိမ်ဵ (ေဘာဂေဗဒ) 
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 ရိုဵရင်ှဵလွေယ်ကူ၍ ခမန်ဆန်တိကျေသာ ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုဝန်ဵကျင်သစ်ဆီသ့ုိ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵမင ဦဵစီဵ 

ဌာန (DICA)သည် မမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ် 

ငန်ဵမျာဵ စတင်ေဆာင်ရွက်ကကမည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အ 

စည်ဵမျာဵ၏ ပထမဆဳုဵထိေတွ့ ေဆာင်ရွက်ကကရ 

သညဴ်ဌာန တစ်ြမုဖစသ်ညဴ်အာဵေလျာ်စွာ နိုင်ငဳ၏ 

စီဵပွာဵ ေရဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်အတွက် စဉ်ဆက် 

မမပတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ DICA ၏ အဓိက 

တာဝန်မျာဵတွင်လည်ဵ ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်မြင်ဵနှငဴ် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ကိစ္စမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်မြင်ဵတုိ္ဓ 

ပါဝင်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ 

အမျာဵ မပည်သူသုိ္ဓ ရိုဵရှင်ဵလွယ်ကူ၍ မမနဆ်န်တိကျ 

ေသာ ဝနေ်ဆာင်မငမျာဵကုိ အဂတိတရာဵ ကင်ဵရှင်ဵ 

စွာမဖငဴ် အေကာင်ဵဆဳုဵေပဵနုိင်ရန် ကကိုဵစာဵေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

DICA အေနမဖင်ဴ ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်မြင်ဵ ကဏ္ဍ 

တွင် အစဉ်အဆက် Manual (စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ) 

မဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေပဵြဲဴရာမှ ၂၀၁၈ ြုနစှ်၊ ဨဂုတ်လ 

၁ ရက်ေန့မှ စတင်၍ Online စနစ်မဖင်ဴ ေမပာင်ဵလဲ 

ဝနေ်ဆာင်မငေပဵြဲဴရာ ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ အမျာဵ 

မပည်သူသုိ္ဓ မမနဆ်န်တိကျစွာမဖငဴ် အေကာင်ဵဆဳုဵ 

ဝနေ်ဆာင်မင ေပဵနိုင်ြဲဴပါသည်။ www.myco.dica. 

gov.mm တစ်နည်ဵအာဵမဖင်ဴ Myanmar Compa-

nies Online (MyCO) မှာ မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵ ေရဵ 

ကဏ္ဍတွင် Fully Online စနစ်မဖင်ဴ ဝနေ်ဆာင်မင 

ေပဵနုိင်ြဲရဴာ အစိုဵရဌာနမျာဵတွင် ပထမဆဳုဵေသာ e-

government စနစ်မဖငဴ်အမျာဵမပည်သူသုိ္ဓ ဝနေ်ဆာင် 

မင ေပဵနုိင်သညဴ် အစိုဵရဌာနအမဖစ ် မှတ်တမ်ဵဝင်ြဲပဴါ 

သည်။ 

ကုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်မြင်ဵကဏ္ဍတွင် Manual စနစ်မှ 

MyCO မဖင်ဴ Online စနစ်သုိ္ဓ ေမပာင်ဵလဲလုိကမ်ြင်ဵအာဵ 

မဖငဴ် အြျနိ်ကုန်သက်သာမြင်ဵ၊ မမနဆ်န်တိကျမြင်ဵ၊ In-

ternet ရရိှသညဴ် မည်သညဴ်ေနရာတွင်မဆုိ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်မြင်ဵ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမြင်ဵနှငဴ် ကုမ္ပဏီဆုိင်ရာ 

အြျက်အလက်မျာဵကို ပွင်ဴလင်ဵမမင်သာစွာ သိရှိနိင်ုမြင်ဵ 

စသညဴ် အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ ရရိှလာသညဴ်အမပင် မိမိတုိ္ဓ 

ဝနထ်မ်ဵမျာဵ အေနမဖင်ဴလည်ဵ အလုပ်ဝန်ပိမြင်ဵမျာဵ 

သက်သာလာသညဴ်အမပင် အြွန်ေကာက်ြရဳာတွင်လည်ဵ 

တိကျေသြျာေစသည်ဴအတွက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍေရာ 

အစိုဵရကဏ္ဍပါ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵမပာဵလာပါသည်။ 

MyCO သည် အထက်ေဖာ်မပပါ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ ရရိှ 

သညဴ် အမပင်သဳုဵစွဲသူမျာဵအတွက်လည်ဵ လွယ်ကူေစ 

သည် (user friendly) မဖစသ်ညဴ်အတွက် ယေန့အြျနိ် 

တွင်စီဵပာွဵေရဵကဏ္ဍ၌အထူဵေအာင်မမင်လျက်ရှိပါသည်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကဏ္ဍတွင်လည်ဵ DICA အေနမဖင်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵအတွက် အဆင်ေမပလွယ်ကူေြျာေမွ့ 

ေစရန် အစဉ်တစိုက် ေဆာင်ရွက်ြဲဴေသာ်လည်ဵ Online 

စနစ်ကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်မြင်ဵ မရိှေသဵသည်ဴအတွက် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵတွင် အြျနိ်၊ ေငွေကကဵနှငဴ် စာရွက်စာ 

တမ်ဵတို္ဓနှင်ဴပတ်သက်၍ ကကန့်ကကာမင အြက်အြဲမျာဵကို 

ရင်ဆုိင်ရလျက်ရှိသညဴ်အမပင် မိမိတို္ဓဌာနအေနမဖင်ဴလည်ဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ စာရင်ဵအင်ဵ အြက်အြဲနင်ဴှ ဝန ်

ထမ်ဵမျာဵရဲ့အလပ်ုဝန်ပိမြင်ဵအြက်အြဲမျာဵကုိ ေတွ့ကကုဳ 

ရင်ဆုိင်ေနရပါသည်။ 

ေဖာ်မပပါ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငကဏ္ဍရဲ့ အြက်အြဲမျာဵကုိ 

ေမဖရှင်ဵရန်အတွက် DICAသည် နိုင်ငဳတကာရင်ဵနှီဵ မမစု ပ် 

နှဳမငကဏ္ဍမျာဵတွင် ကျင်ဴသဳုဵလျက်ရှိသညဴ် နည်ဵစနစ် 

http://www.myco.dica.gov.mm
http://www.myco.dica.gov.mm


 

    
40 

 

 MIFER BULLETIN ၂/၂၀၂၁ 

မျာဵကုိ ေလဴလာလျက် မမနမ်ာနိုင်ငဳနှငဴ် သငဴ်ေတာ်၍ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵအတွက် အဆင်ေမပ လွယ်ကူ 

ေြျာေမွ့ေစမည်ဴ စနစ်တစ်ြတုည်ေထာင်ရန် ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိရာ ယြုအြါ Online မဖင်ဴ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်မည်ဴ စနစ်တစ်ြုကုိ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင် ရွက်ေနဖပီ 

မဖစပ်ါသည်။ အဆုိပါစနစ်တွင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူမျာဵ 

အေနမဖင်ဴ Fully Online မဖင်ဴ ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှ 

မငမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍သိရိှလုိသည်ဴအြျက်မျာဵ ေမဵမမန်ဵ 

မြင်ဵ၊ မမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်၊ တုိင်ဵေဒ 

သကကီဵ/ မပည်နယ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မတီမျာဵ၏ 

ြွင်ဴမပုမိန့်/ အတည်မပုမိန့်မျာဵကုိ ေလျှောက်ထာဵရယူ 

နုိင်မြင်ဵ၊မမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငဥပေဒအရြဳစာဵြွင်ဴ 

ရိှသည်ဴ ကင်ဵလွတ်ြွင်ဴ/သက်သာြွင်ဴမျာဵကုိ ေလျှောက် 

ထာဵရယူနုိင်မြင်ဵ တုိ္ဓကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်မည် မဖစ်ပါ 

သည်။  

အဆုိပါစနစ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ 

တွင် တင်ဒါလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဴဲရာ မမန်မာ 

သက်သာ ကွန်ယက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar 

Ease Net Company Limited) က လုပ်ငန်ဵေဆာင် 

ရွက်ြွင်ဴရရိှြဴဲပါသည်။  

ဌာနအေနမဖင်ဴ အဆုိပါစနစ်နှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဝုိင်ဵ 

ဝန်ဵေဆွဵေနွဵ အကကဳမပုနုိင်ရန်အတွက် ပထမအကကိမ် 

ညစိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ 

ရက်ေန့တွင်Zoom Meetingကျင်ဵပမပုလုပ်ရာ ဒုတိယ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ်မျာဵ၊ ဦဵစီဵဌာနရဳုဵြျုပ်ရိှ ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှမငနှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴဌာနြဲွမျာဵမှ ္ပဃန်ကကာဵေရဵ 

မှူဵမျာဵ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ မပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵရဳုဵမျာဵမှ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ အရာထမ်ဵမျာဵ 

ပါဝင်တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵြဴဲကကပါသည်။ 

ေဆွဵေနွဵမငရလဒ်မျာဵအေပ္ဒ အေမြြဳ၍ စနစ်ေရဵဆဲွ 

လည်ပတ်နုိင်ေရဵ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လုပ် 

ငန်ဵအဖဲွ့ဖဲွ့၍ တာဝန်ေပဵအပ်မြင်ဵ၊ လုိအပ်သည်ဴ အြျက် 

အလက်မျာဵစုေဆာင်ဵမြင်ဵ၊ စာရွက်စာတမ်ဵမျာ  ဵပဴဳပုိ မဵြင်ဵ၊ 

ညစိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵမြင်ဵတုိ္ဓကုိ အဆုိပါ အစည်ဵအေဝဵအဖပီဵ 

တွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြဴဲပါသည်။ 

မိမိတုိ္ဓဌာနမှ လုိအပ်သည်ဴ အြျက်အလက်၊ စာရွက် 

စာတမ်ဵမျာဵအမပင် ေဆာဴဝဲလ်အမပင်အဆင်မျာဵ၊ Busi-

ness Rules မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵပုိင်ဵဆုိင်ရာ အကကဳဿာဏ် 

ေကာင်ဵမျာဵကုိ အြျန်ိနှင်ဴတစ်ေမပဵညီ ပဴဳပုိဵေပဵလျက်ရိှ 

သည်ဴအတွက် ကုမ္ပဏီအေနမဖင်ဴလည်ဵ Software ေရဵဆဲွ 

မြင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ အင်တုိက်အာဵတုိက် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရိှရာ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

အတွင်ဵ အွန်လုိင်ဵမဖင်ဴ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငအြျက်အလက်မျာဵ 

မဖည်ဴသွင်ဵ၍ “ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူက ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ 

အပုိင်ဵ” ကုိ စမ်ဵသပ်နုိင်ေစရန် လျာထာဵပါသည်။ 

အဆုိပါအပုိင်ဵကုိစမ်ဵသပ်မငမပုလုပ်ဖပီဵပါကမဖည်ဴသွင်ဵ 

စမ်ဵသပ်မငအေပ္ဒအေမြြဳ၍ လုိအပ်သည်မျာဵ မပင်ဆင် 

မဖည်ဴစွက်မြင်ဵ၊ Software အတွက် လုိအပ်သည်ဴ Dash-

board Application Count and status ၊ Application 

View, Edit, Approve/ Reject၊ User Management and 

role၊ PAT / MIC meeting Approve/Reject and invi-

tation၊ Issue Permit၊ Reporting မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵမြင်ဵ 

တုိ္ဓမပုလုပ်၍ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပုိင်ဵတွင် စနစ်တစ်ြု 

လဳုဵအတွက် စမ်ဵသပ်လည်ပတ်နုိင်ေစရန် လျာထာဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငကဏ္ဍတွင် ဤကဴဲသုိ္ဓ Fully Online 

စနစ်မဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵရယူနုိင်မည်မဖစ်သမဖင်ဴ ရင်ဵနီှဵ 

မမစုပ်နဳှသူမျာဵအေနမဖင်ဴ ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် New 
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Nornmal အေမြအေနအတွက် အဆင်သင်ဴမဖစ်ေစ 

မြင်ဵ၊ အြျန်ိကုန်သက်သာမြင်ဵ၊ ေငွေကကဵကုန်ကျမင 

သက်သာမြင်ဵ၊ ပွင်ဴလင်ဵမမင်သာမငနှင်ဴ ကကိုတင်ြန့်မှန်ဵ 

သိမမင်နုိင်မငမျာဵပုိမုိေကာင်ဵမွန်လာမြင်ဵစသည်ဴ အကျ ို ဵ 

ေကျဵဇူဵမျာဵြဳစာဵနုိင်မည် မဖစ်ပါသည်။ 

မိမိတုိ္ဓ DICA နှင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရအေနမဖင်ဴ 

လည်ဵ အြျက်အလက်မျာဵ စနစ်တကျသိမ်ဵဆည်ဵ 

ကွပ်ကဲနုိင်မြင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူနှင်ဴ တုိက်ရုိက်ထိေတွ့ 

မင မရိှသမဖင်ဴ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမငကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင် 

မြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် ရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူမြင်ဵနှင်ဴ အြျန်ိ 

မေရွဵ၊ ေနရာမေရွဵတာဝန်ကုိ အွန်လုိင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ထမ်ဵေဆာင်နုိင်မြင်ဵစသည်ဴ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵရရိှ 

ေစနုိင်မည် မဖစ်ပါသည်။ 

ထုိ္ဓမပင် အဆုိပါ Online စနစ်ကုိ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမင 

လုပ်ငန်ဵ စတင်ေဆာင်ရွက်ြျန်ိ (Post Permit) တွင် 

သာမက ြွင်ဴမပုမိန့်/ အတည်မပုမိန့်မျာဵ ရရိှဖပီဵေနာက် 

ပုိင်ဵ (After Permit) အြျန်ိတွင် ဝန်ေဆာင်မငေပဵမည်ဴ 

After Care Service မျာဵမဖစ်သည်ဴ တည်ေဆာက်ေရဵ 

ကာလတုိဵမမစင်ဴမြင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငပမာဏ မပင်ဆင်မြင်ဵ၊ 

သဳုဵလပတ် အစီရင်ြဳစာတင်သွင်ဵမြင်ဵ၊ အြွန်ကင်ဵလွတ် 

ြွင်ဴ/သက်သာြွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵမြင်ဵ စသည်တုိ္ဓကုိပါ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီဇုိင်ဵေရဵဆဲွထာဵသည်ဴ 

အတွက် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငကဏ္ဍအတွက် အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ 

ေစမည် မဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်မပလုိက်ပါသည်။ 

 သန်ဵေဇာ်  
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မမစု ပ်နှမဳငအတွက် အမနှ်တကယ်လုိအပ်ေသာ 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ တင်သွင်ဵမြင်ဵနှငဴ် အြွန် 

ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွကို စိစစ်မြင်ဵ ။ 

(၂) Drawback စနစ်မဖင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵတင်သွင်ဵ 

မြင်ဵအတွက် စိစစ်မြင်ဵ။ 

(၃) အြွန်ကင်ဵလွတ်ြငွဴ်နှင်ဴမဖစ်ေစ အြွန်ေပဵ 

ေဆာင်ဖပီဵမဖစ ်ေစစီဵပာွဵမဖစ်စတင်ဖပီဵေနာက်

မဖစ ်ေစကုန်ကကမ်ဵတင်သွင်ဵမငကို စိစစ်ြွငဴ်မပု 

မြင်ဵ။ 

(၄) ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဇုန်အလုိက ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ကဏ္ဍမျာဵအာဵ ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွကို 

စိစစ်ေပဵမြင်ဵ။ 

(၅) စီဵပွာဵမဖစ် စတင်လည်ပတ်သညဴ်ေန့ရက်ကိ ု

စိစစ်အတည်မပုမြင်ဵ။ 

(၆) တည်ေဆာက်ေရဵကာလတုိဵမမစငဴ်ြွငဴ်ကုိစစိစ် 

ြွငဴ်မပုမြင်ဵ။ 

(၇) ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငပမာဏကို မပင်ဆင်မြင်ဵနှငဴ် 

အမမတ်ေငွြွဲေဝမြင်ဵတုိ္ဓကုိ စိစစ်ြွငဴ်မပုမြင်ဵ။ 

(၈) မပည်တွင်ဵေြျဵေငွနှငဴ် မပည်ပေြျဵေငွမျာဵ 

ေြျဵယူမြင်ဵကို စိစစ်ြွင်ဴမပုမြင်ဵ(ဗဟုိဘဏ် 

၏ ြွငဴ်မပုြျက်မဖငဴ်) 

(၉) အစုရှယ်ယာ ၅၀% အထက်လဃဲ ေမပာင်ဵမြင်ဵ 

မျာဵကုိ စိစစ်မြင်ဵနှငဴ် ြွငဴ်မပုမြင်ဵ။ 

(၁၀) ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳနှငဴ် ကမကထမပုသူ အမည် 

ေမပာင်ဵလဲမြင်ဵမျာဵကို စိစစ်မြင်ဵနှငဴ် ြွငဴ်မပု 

မြင်ဵ။ 

(၁၁) ေကာ်မရှင်ြင်ဴွမပုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် နိုင်ငဳမြာဵ 

သာဵ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵကုိ ြန့်အပမ်ြင်ဵ 

ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြေွေဲက ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရိှသညဴ်လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ 

မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်နှင်ဴ တုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ/ မပည်နယ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မတီမျာဵ 

သည်  မမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒ ၂၀၁၆ အရ  

ြွငဴ်မပုမိန့် သုိ္ဓမဟုတ် အတည်မပုမိန့်မျာဵ ထုတ်ေပဵ 

လျက်ရှိဖပီဵ ြွငဴ်မပုမိန့်/ အတည်မပုမိန့်ရရိှဖပီဵ ေနာက် 

ပုိင်ဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြွကဲ ြွငဴ်မပုမိန့်/ အတည် 

မပုမိန့် သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵြျနိ်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက် ရှိပါသည်။ 

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြေွေဲ၏ဖွေဲ့စည်ဵပဳု 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြွအဲာဵ ဌာနစု ၅ 

ြု မဖစေ်သာ  ပုိ္ဓကုန်/ သွင်ဵကုန် ကကီဵကကပ်ေရဵ ဌာနစု၊ 

ေငွေကကဵဆုိင်ရာစစ်ေဆဵေရဵ ဌာနစု၊  အလုပ်သမာဵ 

ေရဵရာဌာနစု၊ စစ်ေဆဵေရဵဌာနစုနှငဴ် OSS ညစိနှိုင်ဵ 

ေရဵဌာနစုမျာဵမဖင်ဴဖဲွ့စည်ဵထာဵရိှဖပီဵ ဖဲွ့စည်ဵပုအဳရ 

ြွငဴ်မပုအရာထမ်ဵ ၃၈ ဦဵ၊ အမငထမ်ဵ ၃၃ ဦဵ၊ စုစု 

ေပါင်ဵ ၇၁ ဦဵအနက် လက်ရှိတွင် အရာထမ်ဵ ၂၂ ဦဵ၊ 

အမငထမ်ဵ ၁၇ ဦဵ၊စုစုေပါင်ဵ ၃၉ ဦဵမဖင်ဴရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြေွေဲ၏ တာဝန်မျာဵ 

ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမင ကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြဲွသည် မမန်မာ 

နုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ 

မပည်နယ်မျာဵကြွငဴ်မပုထာဵေသာြွငဴ်မပုမိန့်/အတည် 

မပုမိန့်မျာဵအေပ္ဒတွင် ေအာက်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

အာဵ ဌာနစုမျာဵအလိုက် စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက် 

ရှိပါသည-် 

(၁) မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒအရ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵကာလအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵ 
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အတွက် စိစစ်မြင်ဵ နင်ဴှ ြွငဴ်မပုမြင်ဵ။ 

(၁၂)  ြွငဴ်မပုမိန့် သုိ္ဓမဟုတ်အတည်မပုမိန့်မျာဵ 

၏ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လိပ်စာေမပာင်ဵလဲ 

မြင်ဵကို ြွငဴ်မပုမြင်ဵ။ 

(၁၃) ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵကို ကွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵမြင်ဵနှငဴ် ေကာ်မရှင် အစည်ဵ 

အေဝဵသုိ္ဓ တင်မပအစီရင်ြမဳြင်ဵ။ 

(၁၄) ေကာ်မရှင်အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပနုိင်ေရဵ 

အတွက် လုိအပ်သည်မျာဵကို စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵမြင်ဵ။ 

(၁၅) ေကာ်မရှင်ြင်ဴွမပုလုပ်ငန်ဵ၏ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမင အမနှ်တကယ် ေငွသာဵထညဴ်ဝင်ဖပီဵ 

စီဵမငနှင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵတင်သွင်ဵမင အြျက် 

အလက်မျာဵ စုေဆာင်ဵမြင်ဵ။ 

(၁၆) ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ အြျက်အလက် 

မျာဵကုိ သက်ဆုိင်ရာ အစုိဵရဌာနမျာဵသုိ္ဓ 

ေပဵပုိ္ဓမြင်ဵ။ 

(၁၇) ရုဳဵလက်စဲွစာအုပ်ပါလုိကန်ာေဆာင်ရွက် 

ရမည်ဴတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ်တာဝန်ြမဳင 

တုိ္ဓအာဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်မြင်ဵ။     

(၁၈)  အြါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်သညဴ်တာဝန် 

မျာဵကုိ ထမ်ဵေဆာင်မြင်ဵ။                                             

ပ့ုိကုန်/ သွေင်ဵကုနက်ကီဵကကပ်ေရဵဌာနစု 

 မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ေကာ်မရှင်နှငဴ် တုိင်ဵ 

ေဒသ ကကီဵမပည်နယ်မျာဵက ြွငဴ်မပုထာဵေသာ ြွင်ဴမပု 

မိန့်/ အတည်မပုမိန့်မျာဵ ရရိှထာဵေသာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳသူမျာဵသည ် မမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၇၇ (က၊ ြ၊ ဂ၊ ဃ) အရ စက်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ 

ကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵ ကင်ဵလွတ်ြငွဴ်အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမင ဥပေဒပုဒ်မ  ၇၈ (က၊ ြ၊ ဂ၊ 

ဃ)အရ အမြာဵကင်ဵလွတ်ြငွဴ်နှင်ဴသက်သာြွငဴ်မျာဵအာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓလာေရာက် ေလျှောက်ထာဵ 

နိုင်ပါသည်။  

 ရင်နှီဵ မမစုပ်နှသူဳက မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၇၇ (က၊ ြ၊ ဂ၊ ဃ)အရ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ/ မပည်ပ 

သုိ္ဓ ရာြုိင်နငန်ဵမပည်ဴတင်ပုိ္ဓေသာ ကုန်ကကမ်ဵမျာဵကုိ  အြွန် 

အေကာက် ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွမဖငဴ် တင်သွင်ဵလိုပါက  

ေကာ်မရှင်သုိ္ဓအြွန်အေကာက်ကင်ဵလွတ်ြငွဴ် သုိ္ဓမဟုတ် 

သက်သာြွငဴ် ေလျှောက်ထာဵလဃာပဳုစ ဳ (၆) မဖငဴ် ဦဵစွာ 

တင်မပကကရမည်မဖစ်ပါသည်။ ေကာ်မရှင်က သက်ဆုိင် 

ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵသို္ဓ သေဘာထာဵမှတ်ြျက်ေတာင်ဵြဳ 

ဖပီဵ ေနာက် သက်ဆုိင်ရာ ဝနက်ကီဵဌာနမျာဵက လုပ်ငန်ဵ 

သေဘာသဘာဝမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမငရှိေကကာင်ဵ ြွင်ဴမပု 

ြျက် ရရှိပါက  ကုမ္ပဏီမျာဵသုိ္ဓ အြွန်ကင်ဵလွတ်ြငွဴ် ရရိှ 

မညဴ် ပစ္စည်ဵစာရင်ဵကို စာမဖငဴ်ြငွဴ်မပုမည်မဖစ်ဖပီဵ ကုမ္ပဏီ 

က အဆုိပါပစ္စည်ဵမျာဵ မပည်ပမှ အမနှ်တကယ် တင် 

သွင်ဵမှသာကုမ္ပဏီသုိ္ဓ Invoice မဖင်ဴ Shipment အလုိက် 

ေလျှောက်ထာဵရမည် မဖစ်ပါသည်။  

 ယြင်ကကုမ္ပဏီမျာဵသညမ်ပည်ပမှအြွနက်င်ဵလွတ် 

ြွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အြွန်ေပဵေဆာင်မြင်ဵမဖင်ဴ စက်ပစ္စည်ဵ/

ကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ တင်သွင်ဵရာတွင် ေကာ်မရှင်၏ 

ေထာက်ြြဳျက်ရရိှမှသာ လုိင်စင်ေလျှောကထ်ာဵနိုင်ေသာ် 

လည်ဵ ယြုအြါ Smart Program အရ မမန်မာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏  စီဵပာွဵမဖစ်စတင်ဖပီဵ ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵ 

လွတ်ြင်ဴွကာလ ကုန်ဆဳုဵဖပီဵေနာက်  စက်ပစ္စည်ဵ/ ကုန် 

ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ တင်သွင်ဵလုိပါက မူဝါဒအရ ထိန်ဵြျုပ် 

ရန်လုိအပ်ေသာ အရက်၊ ဘီယာ၊ စီဵကရက်၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ သကကာဵ 

တင်သွင်ဵေသာကုမ္ပဏီမျာဵမှအပ ကျန်ကုမ္ပဏီမျာဵသည် 



 

    
44 

 

 MIFER BULLETIN ၂/၂၀၂၁ 

ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ လုိင်စင်ေလျှောကထ်ာဵရန် အတွက် 

သီဵမြာဵေထာက်ြြဳျက် ေတာင်ဵြဳရန် မလုိအပ်ဘဲ  

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

နှငဴ်စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမျာဵတွင်တိုက ်

ရိုကေ်လျှောက်ထာဵရန်အတွက် ဝနက်ကီဵဌာနအတွင်ဵ 

ညစိနှိုင်ဵမငမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြဴဲဖပီဵ ၃၁- ၃- ၂၀၂၁ စတင် 

၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်ြဲပဴါ 

သည်။ 

ေငွေေကကဵဆုိင်ရာ စစေ်ဆဵေရဵဌာနစု 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳက တင်မပလာေသာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငပမာဏ တိုဵမမစငဴ်မြင်ဵ၊ ေလျှောဴြျမြင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ် 

နှဳမငလုပ်ငန်ဵတုိဵြျဲ့မြင်ဵ၊ ေလျှောဴြျမြင်ဵ၊ မပည်ပေြျဵေငွ 

ရယူမြင်ဵ၊ မပည်ပေြျဵေငွ မပနလ်ည်ေပဵဆပ်မြင်ဵ၊ 

အမမတ်ေငွမပန်လည် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳြင်ဵ၊ အမမတ်ေငွ 

လဃဲေမပာင်ဵမြင်ဵ၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငအတွက် ြွငဴ်မပုထာဵ 

ေသာေမမနှငဴ် အေဆာက်အဦ ေပါင်နှမဳြင်ဵမျာဵ 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵအေနမဖင်ဴ မတည်ေငွရင်ဵ 

တုိဵမမစငဴ်မြင်ဵကို ေငွသာဵမဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေြျဵေငွ  

ရင်ဵတုိဵမမစငဴ်ပါကစက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵ 

မျာဵကုိ အြွန်အေကာက် ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွမဖငဴ် တင် 

သွင်ဵလိုပါက ေကာ်မရှင်သုိ္ဓသတ်မှတ်ပဳုစ ဳ (၆) မဖင်ဴ 

ထပ်မဳ ေလျှောကထ်ာဵနိုင်ပါသည်။ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင တိုဵ 

မမစငဴ်ြွင်ဴ/ ေလျှောဴြျြွငဴ်ရရိှဖပီဵပါက မမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳင နည်ဵဥပေဒ ၁၇၇ နှင်ဴအညီ ေကာ်မရှင် 

ြွငဴ်မပုမိန့်တွင်ဝန်ေဆာင်ြေပဵသင်ွဵလျက်မပင်ဆင်ရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

ေကာ်မရှင်အေနမဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳက မတည် 

ေငွရင်ဵပမာဏတိုဵမမစင်ဴြွငဴ်တင်မပလာလျှေင် နိုင်ငဳေတာ် 

အတွင်ဵ ထပ်မဳအသဳုဵမပုသည်ဴ ေငွေကကဵပမာဏသည် 

သုိ္ဓမဟုတ် တိုဵမမစငဴ်သည်ဴေငွေကကဵ ပမာဏသည် အေမရိ 

ကန် ေဒ္ဒလာ ၃၀၀,၀၀၀ ထက ် ရိှ မရှိ စိစစ်ရမည်မဖစ်ဖပီဵ 

မူလအဆုိမပုမတည် ရင်ဵနီှဵေငွ၏ ၈၀ ရာြုိင်နငန်  ဵမတည် 

ေငွရင်ဵတုိဵမမစငဴ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်မဖစ်ပါသည်။  

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳသည် လုပ်ငန်ဵမှရရိှေသာ အမမတ် 

ေငွမျာဵကုိ စည်ဵကကပန်ှစ်၏ ကပ်လျက် မဖစေ်သာ နှစ် 

တွင်မပန်လည် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှပဳါက ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵလွတ် 

ြွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် သက်သာြွငဴ်ြစဳာဵရန်   တင်မပေလျှောက် 

ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳက ေြျဵေငွလဃဲေမပာင်ဵမြင်ဵ၊ ေြျဵေငွ 

ရယူမြင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လုိပါက ေြျဵေငွ စာြျုပ် 

(မူကကမ်ဵ) နှငဴ်အတူ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ တင်မပရမည် မဖစဖ်ပီဵ  

ေကာ်မရှင်မှတစ်ဆငဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟိုဘဏ်၏ 

ြွငဴ်မပုြျက်မျာဵမဖင်ဴသာလဃဲေမပာင်ဵရယူရမည်မဖစ်ပါသည်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳက ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငအာဵ လုပ်ငန်ဵ 

သက်တမ်ဵကာလအတွင်ဵ အမြာဵပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵဦဵသုိ္ဓ 

တစ်ဆငဴ် ငှာဵရမ်ဵမြင်ဵ၊ လဃဲေမပာင်ဵမြင်ဵမျာဵကုိ ေပါင်နှ ဳ

စာြျုပ်မိတ္တူနှင်ဴတူ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓတင်မပရမည် မဖစဖ်ပီဵ  

အစုရှယ်ယာမျာဵ လဃဲေမပာင်ဵလုိပါက မူလအစု ရှယ်ယာ 

၏ ၅၀ % အထက် လဃဲေမပာင်ဵပါက  ေကာ်မရှင်သတ် 

မှတ်သုိ္ဓ သတ်မှတ်ပဳုစ ဳ (၈) မဖင်ဴ ဦဵစွာြွင်ဴမပုြျက် 

ရယူဖပီဵမသှာ လဃဲေမပာင်ဵရမည် မဖစပ်ါသည်။  

အလုပ်သမာဵေရဵရာဌာနစု 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵက နုိင်ငဳမြာဵ ကျွမ်ဵကျင်ပညာ 

ရှင်မျာဵ ြန့်ထာဵလုိပါက ေကာ်မရှင်၏သတ်မှတ်ပဳုစ ဳ

(၁၂-က) နှငဴ်အတူ အလုပ်လုပ်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်ဵ 

နိုင်ငဳမြာဵအလပ်ုသမာဵအာဵလဳုဵအတွက် အလုပ်လုပ် ြွင်ဴ 

လက်မှတ်ကိ ု ေကာ်မရှင်၏ ေထာက်ြြဳျက်အရ အလုပ် 

သမာဵ၊ အလုပ်အကိငု်နှငဴ်လူမငဖူလဳုေရဵဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ 

ေလျှောက်ထာဵရမည်မဖစ်ပါသည်။ 
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳသည် နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ၎င်ဵ၏ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငတွင်သတ်မှတ်အရည်အြျင်ဵနှင်ဴ ကိုက် 

ညီသညဴ် မည်သည်ဴနိင်ုငဳသာဵကိုမဆုိ အကကီဵတန်ဵစီမဳ 

ြန့်ြဲွမင၊ နည်ဵပညာ၊ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မငနှင်ဴ အကကဳ 

ေပဵအမဖစ် ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ြန့်အပ်နိငု်သည်။ 

နိုင်ငဳမြာဵသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳသာဵကျွမ်ဵကျင်သူ အလုပ် 

သမာဵမျာဵ၊ အတတ်ပညာရှင်မျာဵနှငဴ် ဝနထ်မ်ဵမျာဵ 

ြန့်အပ်ရာတွင် အလုပ်သမာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်ဵ 

ဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ အလုပ်ြန့်ထာဵမင ဆုိင်ရာ 

သေဘာတူညီြျက်ကိ ု အလုပ်ရှင်နှင်ဴ အလုပ်သမာဵ 

တုိ္ဓနှစ်ဦဵနှစ်ဖက်လက်မှတ်ေရဵထုိဵ၍ြန့်ထာဵရမည်။  

 ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါ ကုိဗစ်-၁၉ မဖစပွ်ာဵစဉ် ကာလ 

အတွင်ဵ ေလေကကာင်ဵလုိင်ဵ ပိတ်ဆုိ္ဓမငမျာဵေကကာငဴ် 

ကုမ္ပဏီမျာဵသည် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ အာဵ 

ကယ်ဆယ်ေရဵ ေလယာဉ် (Relief Flight) မဖငဴ် 

လုိကပ်ါြွငဴ်ရရိှေစေရဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာ သဳရုဳဵ  

မျာဵမှတစ်ဆငဴ် ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ ေထာက်ြြဳျက် 

ေတာင်ဵြဳကကဖပီဵ ေကာ်မရှင်မ ှ မပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနသုိ္ဓအမည်မည်ဵစာရင်ဵ စိစစ်ဖပီဵမသှာ ေထာက်ြ ဳ

ြျက် ထုတ်ေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

စစ်ေဆဵေရဵဌာနစု 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ကကီဵကကပ်ေရဵဌာနတွင် ကွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵမြင်ဵ သည်လည်ဵ အထူဵအေရဵကကီဵေသာ 

ကဏ္ဍတစ်ရပမ်ဖစပ်ါသည်။ မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငဥပေဒပုဒ်မ ၇၅ အရ ဝင်ေငွြနွ် ကင်ဵလွတ် 

ြွငဴ်အာဵ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ ေလျှောကထ်ာဵရမည်မဖစ်ပါ 

သည်။ တည်ေဆာက်ေရဵကာလ တိုဵမမစင်ဴမြင်ဵဆိုင် 

ရာ ကိစ္စရပမ်ျာဵ၊တည်ေဆာက်ေရဵကာလ ကုန်ဆဳုဵ 

ဖပီဵ ေနာက် စီဵပွာဵမဖစ်စတင်မည်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ 

အမနှ်တကယ် စီဵပွာဵမဖစ်လုပ်ငန်ဵ လည်ပတ်ေဆာင် 

ရွက်နိငု်မြင်ဵ ရှိ မရှိ အေမြအေနမျာဵနှငဴ် ြွငဴ်မပုမိန့် 

ရယူဖပီဵ ေနာက် လုပ်ငန်ဵမျာဵ အမနှ်တကယ် ေဆာင် 

ရွက်မြင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ 

တည်ေဆာက်ေရဵ ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵဖပီဵ 

ေမမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်မြင်ဵရိှမရှိ၊ ေကာ်မရှင် 

သုိ္ဓ အြွန်အေကာက် ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွမဖငဴ် တင်သွင်ဵထာဵ 

ေသာ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ အမနှ်တပ်ဆင်ထာဵမြင်ဵရှိ မရှိ၊ 

မပည်တွင်ဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ြန့်ထာဵမင၊ လစာေပဵေြျမင 

အေမြအေနမျာဵအာဵ သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ 

ကာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမြင်ဵမျာဵ မပုလုပ်မြင်ဵမဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵ၏ အေမြအေနမျာဵအာဵ တိကျစွာ 

စစ်ေဆဵသိရှိနိင်ုမည် မဖစ်ပါသည်။ 

OSS ညိှနှိုင်ဵေရဵဌာနစု 

OSS ညစိနှိုင်ဵေရဵဌာနစုအေနမဖငဴ် ေကာ်မရှင်အစည်ဵ 

အေဝဵမဖစ်ေမမာက်ေရဵအတွက် အဓိကေဆာင်ရွက်ေပဵ 

ရဖပီဵ   ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵအကကာဵ မဖစ်ပွာဵလျက်ရိှသည်ဴ 

မူဝါဒနှငဴ်သက်ဆုိင်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ အေထွေထွကိစ္စ 

ရပ်မျာဵ၊ စာရင်ဵေတာင်ဵြဳမြင်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ FDI 

စာရင်ဵမပုစုမြင်ဵမျာဵ၊ Call Data မပုစုမြင်ဵမျာဵကို 

ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ လုိအပ်ပါကကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ 

နှငဴ်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵမပုလုပ်ရမည် မဖစပ်ါသည်။ 

ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှု ကကီဵကကပ်ေရဵဌာနြေွေအဲေနခဖင်ဴ ေတွေ့ကကုဳ 

ေနရသည်ဴ အြေက်အြေမဲျာဵနှငဴ် အကကဳခပုတင်ခပြေျက်မျာဵ  

ရင်နှီဵ မမစုပ်နှမဳငတွင် ပုိ္ဓကုန်/သွင်ဵကုန်ကဏ္ဍသည် 

နိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵဖဳွဖဖိုဵ တုိဵတက်မငအေပ္ဒ ကကီဵမာဵ 

ေသာ အေထာက်အပဴဳမဖစ်ေစေသာ ကဏ္ဍတစ်ြ ု မဖစပ်ါ 

သည်။ ကုန်သွယ်မငသည် ဖဳွ့ဖဖိုဵဆနဲိုင်ငဳမျာဵ၏ ဆင်ဵရဲမင 

ပေပျာက်ေရဵအတွက် အေရဵကကီဵေသာ အေထာက်အပဴဳ 

ကိရိယာတစ်ြလုည်ဵ မဖစပ်ါသည်။ ကုန်သွယ်မငသည် 

နိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွဖဖိုဵတုိဵတက်မငကိ ု မမစငဴ်တင်ေပဵ 
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လျက်ရှိဖပီဵ မပည်တွင်ဵ၌ မထွက်ရှိေသာ ကုန်ကကမ်ဵ 

မျာဵ၊ မထွက်ရှိနုိင်ေသာ စက်မငထုတ်ကုနမ်ျာဵနှင်ဴ 

မရှိေသဵသည်ဴ နည်ဵပညာရပ်မျာဵကို တင်သွင်ဵဖပီဵ 

သွင်ဵကုန် ဦဵစာဵေပဵစနစ်မဖငဴ် နိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵ 

ဖဳွဖဖိုဵတုိဵတက်မငကိ ု ဦဵစာဵေပဵမြင်ဵလည်ဵ မဖစ်ပါ 

သည်။ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵ တစ်ဦဵသည် ပုိ္ဓကုန်/ သွင်ဵ 

ကုန် ေဆာင်ရွက်မငမှစ၍ ေကာ်မရှင်ြငွဴ်မပုမိန့် တစ် 

ေလျှောက် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴကို 

သိရှိလုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေသာ်လည်ဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳအမျာဵစုသည် စနစ်တကျ ေဆာင် 

ရွက်နိငု်မြင်ဵ မရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

မပည်ပမှကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵ တင်သွင်ဵသည်ဴအြါ 

ေကာ်မရှင်ြင်ဴွြျက်ကို ကကိုတင်ေတာင်ဵြဳရမည် မဖစ် 

ေသာ်လည်ဵ ကုမ္ပဏီအမျာဵစုသည် ကကိုတင်ေတာင်ဵ 

ြဳမြင်ဵမျာဵ မမပုလုပ်ကကဘဲ သေဘောတင် ဖပီဵ မှသာ 

ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ တင်မပမြင်ဵေကကာင်ဴ အြျနိ်ကကန့်ကကာ 

မင အြက်အြဲမျာဵ ရင်ဆုိင်ရလျက် ရှိပါသည်။ 

အလုပ်သမာဵ ြန့်ထာဵမငဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် 

လည်ဵ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ ပညာရှင် ြန့်ထာဵြွငဴ်ကို 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ တင်မပမြင်ဵ မရိှမြင်ဵမျာဵ 

ေကကာင်ဴ အလုပ်ြန့်ထာဵမငဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် 

လည်ဵ အြက်အြဲမျာဵ ရင်ဆိင်ုေတွ့ကကုဳကကရပါ 

သည်။ ေြျဵေငွဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို ေကာ်မရှင်မ ှ

တစ်ဆငဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ္ဓ ြွငဴ်မပု 

ြျက်ရယူ၍ ေြျဵယူြဲဴမြင်ဵမျာဵ မမပုမြင်ဵေကကာင်ဴ 

မပည်ပသုိ္ဓေြျဵေငွမပန်လည်လဃဲေမပာင်ဵရာတွင် အြက် 

အြဲမျာဵ မဖစ်ေပ္ဒလျက်ရှိ ပါသည်။ 

 သုိ္ဓမဖစ်ပါ၍ေကာ်မရှင်ြငွဴ်မပုြျက်မဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှသူဳမျာဵသည ် မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ဥပေဒပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ပါေကကာင်ဵ၊ 

မမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငေကာ်မရှင်မှ           သတင်ဵအြျက် 

အလက်မျာဵကို အြျနိ်မီ သိရှိနိင်ုေရဵ အတွက် 

www.dica. gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကကည်ဴရငရန် 

အဆိုမပုြျက် တင်မပစဉ်ကပင် ကုမ္ပဏီမျာဵသို္ဓ အသိေပဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။  

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵမှ ေလျှောကထ်ာဵ လာေသာ  

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ လွယ်ကူေြျာေမွ့ 

ေစေရဵအတွက် Online System မဖစေ်သာ Invest-

ment Monitoring Software အာဵ ေရဵဆဲွလျက်ရိှဖပီဵ 

မကကာမီ ကာလအတွင်ဵ After Care Service အာဵ 

ပုိမုိေဆာင်ရွက်နိုင်မည် မဖစပ်ါေကကာင်ဵ အသိေပဵတင်မပ 

အပပ်ါသည်။  

Monitor 

http://www.dica.gov.mm
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ကိုဗစ-်၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရဵ၊ ကုသ 

ေရဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ တင်သွင်ဵမင ေြျာ 

ေမွ့ေစေရဵ၊ ရဳုဵပိတ်ရက်ကာလမျာဵအတွင်ဵ အဆိုပါ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ တင်သွင်ဵရာတွင် ေနှာင်ဴေနှဵ ကကန့်ကကာမင 

မမဖစေ်ပ္ဒေစေရဵအတွက် ဌာနအလုိက ် လုပ်ထဳုဵလုပ် 

နည်ဵဆုိင်ရာမျာဵ  ကကိုတင်ညစိနှိုင်ဵေရဵ၊ စာဵကုန်ေဈဵ 

နငန်ဵမျာဵ တည်ဖငိမ်ေရဵအတွက် ညစိနှိုင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စမျာဵကုိ ဇူလုိင်လ ၁၆ 

ရက်ေန့ နဳနကပုိ်င်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ် (၁) ၌ 

Video Conferencing မဖငဴ် ကျင်ဵပြဴဲသညဴ် ကုိဗစ်-

၁၉ ေကကာငဴ် မဖစေ်ပ္ဒလာနိုင်သညဴ်     စီဵပွာဵေရဵသက် 

ေရာက်မငမျာဵအေပ္ဒကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီ၏ 

အစည်ဵအေဝဵ အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၂၁) တွင် ညစိနှိုင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵြဴဲပါသည်။  

အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိင်ုဦဵ 

နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်မျာဵမဖစ်ကကေသာ စီမဳကိန်ဵ  

နှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴကူဵ သန်ဵ  

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနတုိ္ဓမှ ဒုတိယဝန်ကကီဵမျာဵ၊ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟုိဘဏ်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင်ဴ 

အဖမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်မျာဵ၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျု ပ်မျာဵ 

နှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာတာဝနရ်ှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ကကပါ 

သည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက 

ကိုဗစ-်၁၉ Fund မှ ထုတ်ေြျဵေပဵသည်ဴ ေြျဵေငွမျာဵ 

အေပ္ဒ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/မပည်နယ်ေြျဵေငွ စိစစ်ကကပ်မတ် 

ေရဵအဖွဲ့မျာဵက စိစစ်ေတွ့ရိှမငမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍လည်ဵ 

ေကာင်ဵ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေကကာငဴ် ထိြိုက်မငမဖစ်ေပ္ဒြဴဲသညဴ် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ဝနက်ကီဵဌာန 

အသီဵသီဵက တင်မပလာမငမျာဵအေပ္ဒ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

က ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေပဵြဲဴသညဴ် အေမြအေနမျာဵ 

နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊  မမနမ်ာနိုင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ 

မပနလ်ည် ဦဵေမာဴလာေစေရဵ စီမဳြျက် (Myanmar 

Economic Recovery Plan- MERP) (မူကကမ်ဵ) ကုိ 

လည်ဵ သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ြျက် 

မျာဵနှင်ဴအညီ မပင်ဆင်ေရဵဆဲွလျက်ရိှသည်ဴ အေမြအေနနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ လတ်တေလာကာလတွင် 

စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ မမှန်ကန် 

သည်ဴ သတင်ဵမျာဵ လူမငကွန်ယက်မျာဵတွင် မဖန့်ေဝဖပီဵ 

လူထုစိတ်မသက်မသာ မဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေြျာက်ြျာဵေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵအေပ္ဒ ဝန်ကကီဵဌာနအလုိက် သတင်ဵ 

မှန်မျာဵ အြျန်ိနှင်ဴတေမပဵညီ ထုတ်မပန်ေပဵေရဵနှင်ဴ ပတ် 

သက်၍လည်ဵေကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ အစည်ဵအေဝဵ တက်ေရာက်လာကက 

သူမျာဵက ကိုဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ သက်ေရာက် 

မငမျာဵ ကုစာဵေရဵအတွက် ဝနက်ကီဵဌာနအလုိက ် ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် 

မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်  စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵက မပန် 

လည်တင်မပလာသည်ဴ အြျက်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေရှ့ 

ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် စပ် 

လျဉ်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။ 
 

ကုိဗစ်-၁၉ ေကကာငဴ် ခဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည်ဴ စီဵပွောဵေရဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် 

ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 
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၂၀၂၁ြုနစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵ ကျင်ဵပရန် 

လျာထာဵသညဴ် တတိယအကကိမ်ရုရှာဵ-မမနမ်ာ အစိုဵရ 

အြျင်ဵြျင်ဵ ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ ပူဵတွဲေကာ်မရှင်အစည်ဵအေဝဵနှငဴ် 

နှစ်နိုင်ငဳ စီဵ ပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ရှင်မျာဵ အြျင်ဵြျင်ဵ 

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမငအစီအစဉ်ကိ ု စက်တင်ဘာလ 

အတွင်ဵ ကျင်ဵပနုိင်ေရဵတုိ္ဓအတွက် နှစ်ဖက်ညစနိှိုင်ဵ 

စီစဉေ်ဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ 

၍ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်နိငု်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ် 

နှငဴ် ရုရှာဵဖက်ဒေရဵရှင်ဵနိုင်ငဳသဳရုဳဵ မှ စီဵပွာဵေရဵ 

ေကာင်စစ်ဝန်မဖစ်သူ Mr. Andrei Iunak တို္ဓက  Vid-

eo Conferencingမဖငဴ်ေဆွဵေနွဵမငကိ ုဨဂုတ်၁၁ ရက် 

ေန့၊ မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် ေနမပည်ေတာ်ရိှ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှဳ 

မငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ 

အစည်ဵအေဝဵြန်ဵမ၌ မပုလုပ်ြဲဴသည်။  

ထုိသုိ္ဓ ေဆွဵေနွဵရာတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳ 

မြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ဒုတိယဝန်ကကီဵ 

က ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဇွန်လ စတုတ္ထရက် သတ္တပတ် 

အတွင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ြျုပ်ေရဵေကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

မပည်ေထာင်စုသမ္မေတ မမန်မာနိုင်ငဳေတာ် အိမ်ေစာငဴ် 

အစိုဵရ နုိင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵြျုပ်၏ ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵရှင်ဵ 

နိုင်ငဳြရီဵစဉ်အတွင်ဵ ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵြဲဴသညဴ် နှစ်နိုင်ငဳ 

အကကာဵ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင တိုဵမမစငဴ်ေရဵ 

ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အေမြ 

အေနမျာဵ၊ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵ ကျင်ဵပ 

ရန်လျာထာဵသည်ဴ တတိယအကကိမ် ရုရှာဵ-မမနမ်ာ 

အစိုဵရအြျင်ဵြျင်ဵ ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ ပူဵတဲွေကာမ်ရှင် အစည်ဵ 

အေဝဵနှင်ဴ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ မပုလုပ်မညဴ် 

နှစ်ဖက်စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အြျင်ဵြျင်ဵ ေတွ့ဆု ဳ

ေဆွဵေနွဵမင အစီအစဉ်ေအာင်မမင်စွာ ကျင်ဵပနုိင်ေရဵ အ 

တွက် မပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်မင ကိစ္စရပ်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵြဲဴ 

ဖပီဵ နှစ်နိင်ုငဳအကကာဵဆက်လက်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵ

မညဴ် ဦဵစာဵေပဵနယ်ပယ်မျာဵ အပါအဝင် အဆိုပါအစည်ဵ 

အေဝဵမျာဵသို္ဓ အစိုဵရနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအစဳုမှ တာဝန ်

ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်နိင်ုရန် ဖိတ်ကကာဵေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မညဴ် အေမြအေနမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵေမပာကကာဵြဴဲသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် ရုရှာဵဖက်ဒေရဵရှင်ဵနုိင်ငဳ သဳရုဳဵ မှ စီဵပွာဵ 

ေရဵေကာင်စစ်ဝန် Mr. Andrei Iunak က နှစ်နိုင်ငဳ 

အကကာဵ တတိယအကကိမ် ေကာ်မရှင် အစည်ဵအေဝဵနှငဴ် 

နှစ်ဖက်စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အြျင်ဵြျင်ဵ ေတွ့ဆု ဳ

ေဆွဵေနွဵမင အစီအစဉ်အတွက် ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵရှင်ဵ 

နိုင်ငဳဘက်မှ မပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေနမငအေမြအေနမျာဵ၊ 

ရုရှာဵဖက်ဒေရဵရှင်ဵနိုင်ငဳမ ှ မမနမ်ာနိုင်ငဳနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန် အဓိက စိတ်ဝင်စာဵသည်ဴ နယ်ပယ်မျာဵ၊ 

သက်ဆုိင်ရာ ရုရှာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ပါဝင် 

တက်ေရာက်နိငု်ေရဵ ကကိုတင်ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြ 

အေနမျာဵအာဵ ေဆွဵေနွဵေမပာကကာဵြဲဴသည်။  

ထုိ္ဓသုိ္ဓေတွ့ဆုရဳာတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နဳှမငနှင်ဴ နုိင်ငဳမြာဵစီဵ 

ပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ်၊ 

နုိင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန တာဝန် ရိှသူ 

မျာဵနှင်ဴ ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵရှင်ဵနိုင်ငဳ၏ အာရှေဒသဆုိင်ရာ 

ကုန်သည်နှငဴ် စက်မငလုပ်ငန်ဵစီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မင ေကာ်မတီ၏ ဒုတိယအကကီဵအကဲ Professor Mr. 

Vadim Saltykoskiy တုိ္ဓလည်ဵ ပါဝင်တက်ေရာက် 

ြဴဲသည်။  

တတိယအကကိမ် ရုရှာဵ-ခမနမ်ာ အစုိဵရအြေျင်ဵြေျင်ဵ ကနု်သွေယ်ေရဵနှင်ဴ စီဵပွောဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ 

ပူဵတွေဲေကာ်မရှင်အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအြေျင်ဵြေျင်ဵ ေတွေ့ဆုေဳဆွေဵေနွေဵမှုအစီအစဉ ်

ကျင်ဵပနိုင်ေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ နှစ်ဖက်အကကိုညိှနှိုင်ဵေဆွေဵေနွေဵခြေင်ဵ 
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ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုနှင်ဴနိုင်ငဳခြောဵစီဵပွောဵဆက်သွေယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန ခပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ 

အာဆီယဳစီဵပွောဵေရဵ အသုိကအ်ဝန်ဵ  (ေအအီဵစ)ီ ၂၀၂၅ လုပ်ငန်ဵစီမဳြေျက်ပါ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵနှင်ဴ 

အဋ္ဌမအကကိမ် လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပ 

ေနမပည်ေတာ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက် အာဆီယဳ 

စီဵပွာဵေရဵအသုိကအ်ဝန်ဵ  (ေအအီဵစီ) ၂၀၂၅ အ 

ေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵ၏ 

အဋ္ဌမအကကိမ် လုပ်ငန်ဵညစိနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ ရင်ဵ 

နှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ ဦဵေဆာင် 

၍ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဨဂုတ်လ ၁၃ရက်ေန့၊ မွန်ဵလဲွပုိင်ဵ 

တွင် Video Conferencing စနစ်မဖင်ဴ ကျင်ဵပသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ ၂၂ ြုမှ ဒုတိယ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ၊  အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန်မျာဵ၊ ္ပဃန်ကကာဵ 

ေရဵမှူဵြျုပ်မျာဵနှင်ဴ တာဝနရိှ်သူမျာဵ က သက်ဆုိင် 

ရာဌာနမျာဵမှ တက်ေရာက်ကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင်မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ယြု 

အစည်ဵအေဝဵသည် စက်တင်ဘာလတွင်ကျင်ဵပမည်ဴ 

(၅၃)ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ ဆက်စပ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ 

အတွက် ကကိုတင်ညစိနှိုင်ဵမြင်ဵမဖစေ်ကကာင်ဵ၊ အာဆီယဳ 

စီဵပွာဵေရဵအသုိကအ်ဝန်ဵ  (ေအအီဵစီ)- ၂၀၂၅ ပါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 

ရွက်မငတွင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီအလုိက ်ေဆာင်ရွက်မင 

မျာဵကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ဖပီဵေမမာက်ေဆာင်ရွက် 

ကကရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ၊ အာဆီယဳ၏ ေမပာင်ဵလဲလာ 

သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအရ လုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီမျာဵကို 

ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် မပနလ်ည်ဖဲွ့စည်ဵဖပီဵ ၊ ဌာနအလုိက ်

လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵကို တိတိကျကျ မပန်သတ်မှတ်ေပဵ 

ကာ လုပ်ငန်ဵစီမဳြျက် မပနလ်ည် ေရဵဆွဲသွာဵမည်မဖစ် 

ေကကာင်ဵ ေမပာကကာဵသည်။ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ေအအီဵစီ ၂၀၂၅ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မငနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍  အာဆီယဳေဒသ တစ်ြလဳုုဵ 

အေနမဖင်ဴ ၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်ဦဵစာဵေပဵ 

လုပ်ငန်ဵ (၁၄၈) ြုကုိ ြျမှတ်ထာဵဖပီဵ၊ ဇွန်လကုန်အထိ 

၆၇ ြုကိ ု အေကာင်အထည် ေဖာ်နိင်ုြဲဴေကကာင်ဵ၊ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ တစ်နိငု်ငဳတည်ဵ သီဵသန့်ေဆာင်ရွက်ရန် 

လုပ်ငန်ဵ အနည်ဵငယ်သာ ကျန်ရှိေနသည်ကိ ု ေတွ့ရ 

ေကကာင်ဵ၊ အဆုိပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵသည်လည်ဵ ေဆာင်ရွက် 

ဆဲလုပ်ငန်ဵမျာဵမဖစ်၍ မမနမ်ာတစ်နိငု်ငဳတည်ဵ ကျန်ရှိ 

ေနမြင်ဵ မမဖစေ်အာင် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵရန် 

တုိကတ်ွန်ဵလုိေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်မငအတွက် လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင် 

ရွက်သွာဵရန်လုိေကကာင်ဵ ေမပာကကာဵသည်။ 

ထုိ္ဓမပင်  အာဆီယဳက ေဆာင်ရွက်ြဴဲသညဴ် ေအအီဵစီ 

လမ်ဵမပေမမပဳု ၂၀၂၅ ၏ ကာလလယ် (Mid Term Re-

view) ကို အေမြြဳ၍ ထိေရာက်သညဴ် အေကာင် 

အထည် ေဖာ်ေဆာင်မင မဖစေ်စရန် မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ 

ေအအီဵစီ အေကာင်အထည် ေဖာ်မငအာဵလည်ဵ သဳုဵ 

သပ်ဖပီဵ၊ ကျန်ကာလမျာဵတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရာ၌ လုိအပ်သညဴ် မပင်ဆင်မငမျာဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်မဖစ်ေကကာင်ဵ၊ မိမိတို္ဓအေနမဖင်ဴ ကဏ္ဍအလုိက ်
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အေကာင်အထည် ေဖာ်မငမျာဵကိုလည်ဵ scorecard 

မဖငဴ် တုိင်ဵတာေဆာင်ရွက်သွာဵမည် မဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေမပာကကာဵပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵကအာဆီယဳ 

အေနမဖင်ဴ ယြုနစှ်အတွင်ဵ ြျုပ်ဆုိမညဴ် စာြျုပ်မျာဵ 

ြျုပ်ဆုိနိုင်ေရဵအတွက် မပည်တွင်ဵလပ်ုထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

မျာဵ အြျနိ်မီ ဖပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် 

လက်မှတ် ေရဵထုိဵဖပီဵစာြျုပ်မျာဵ အသက်ဝင်ေရဵအ 

တွက် လုိအပ်သညဴ် မပည်တွင်ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

ကို ေဆာလျင်စွာ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် အေရဵကကီဵ 

ေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျာဵ၏ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်မငမျာဵတွင် လုိအပ်သညဴ် လမ်ဵ္ပဃန်ြျက်မျာဵ ရရိှ 

နိုင်ရန် အြျနိ်နှင်ဴ တစ်ေမပဵညီ တင်မပနိုင်ေရဵအေပ္ဒ 

လမ်ဵ္ပဃန်မှာကကာဵပါသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵသန်ဵ ေအာင်ေကျာ် 

က ကိုဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ သက် 

ေရာက်မငမျာဵကို ကုစာဵနိုင်ရန်အတွက် အာဆီယဳတွင် 

ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါ အလွန်မပန်လည် ထူေထာင် 

ေရဵ ကကိုဵပမ်ဵမင မူေဘာင် ေရဵဆဲွထာဵပါေကကာင်ဵ၊ 

အဆိုပါ မူေဘာင်ကို ၂၀၂၀ မပညဴန်ှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ 

ကျင်ဵပြဴဲတဴဲ (၃၇) ကကိမ် ေမမာက် အာဆီယဳထိပ်သီဵ 

အစည်ဵအေဝဵမှာ နိုင်ငဳဴေြါင်ဵေဆာင်မျာဵက အတည် 

မပုြဲပဴါေကကာင်ဵ၊ မူေဘာင်တွင် ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမင 

ဘဝလဳုမြုဳေရဵ၊ စီဵပာွဵေရဵ ေပါင်ဵစည်ဵမငမျာဵ ပုိမုိ 

နက်ရှိုင်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

အသွင်ကူဵေမပာင်ဵမင မမစငဴ်တင်ေရဵ၊ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ဖပီဵ  ကကဳဴကကဴဳြဳနိငု်သညဴ ် အနာဂတ်တစ်ြ ု တည်ေဆာက် 

ေရဵ စသည်ဴ မဟာဗျူဟာ (၅)ြုအေပ္ဒ အေမြြဳ၍ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ြျမှတ်ထာဵေကကာင်ဵ၊ မူေဘာင်တွင် 

အာဆီယဳအသုိကအ်ဝန်ဵ တစ်ြလဳုုဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်သညဴ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် စုစုေပါင်ဵ 

၁၈၅ ြု ပါဝင်ေကကာင်ဵ၊ အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ အသုိက ်

အဝန်ဵ မဏိ္ဍုင်နှငဴ် ဆက်နွယ်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ် ၆၀ ြု 

ပါရှိဖပီဵ ၊ အာဆီယဳေဒသအေနမဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်ရမညဴ ် လုပ်ငန်ဵအမျာဵစုမဖစ်ေကကာင်ဵ၊ အဆိုပါ 

မူေဘာင်၏လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် မမန်မာနိုင်ငဳတွင် လက်ရှိ 

ေရဵဆဲွေနသည်ဴ မမနမ်ာနိုင်ငဳ စီဵပာွဵေရဵ မပန်လည် 

ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳြျက်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကိုလည်ဵ 

ြျတ်ိဆက်ထာဵသည်ဴအတွက် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ပုိမို 

ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်နိငု်မှာ မဖစေ်ကကာင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မငနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ 

လုိအပ်သညဴ် နည်ဵပညာနှငဴ် ေငွေကကဵ အကူအညီမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵမငမိတ်ဖက်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည် မဖစေ်ကကာင်ဵေမပာကကာဵသည်။ 

ဆက်လက်၍ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာ 

ဝါဝါေမာင်က အာဆီယဳ အဆငဴ်မမင်ဴစီဵ ပွာဵေရဵ အရာရိှ 

မျာဵအစည်ဵအေဝဵ (၃/၅၂) ကကိမ်ေမမာက် အစည်ဵအေဝဵ 

၌ ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵမငမျာဵနှငဴ် မမန်မာနိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵ 

တင်မပပါသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ အသီဵသီဵ၏ ဥက္ကဋ္ဌ 

မျာဵနှင်ဴ အတွင်ဵေရဵမှူဵမျာဵက သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵ 

ေကာ်မတီအလုိက် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

စဉ်မျာဵ၊ ေရှ့ဆကလ်က် ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ် 

မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵေစလုိသည်ဴ ကိစ္စရပ် 

မျာဵကုိ တင်မပြဲရဴာ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵက လုိအပ် 

သည်မျာဵကုိ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵေပဵြဴဲပါသည်။ 
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အိန္ဒိယနုိင်ငဳအစိုဵရ၏ အကူအညီမဖငဴ် ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရွက်မညဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ အေမြြဳအေဆာက်အအုဳ 

ဆုိင်ရာ မမနဆ်န်စွာ အကျ ို ဵမဖစ်ထွန်ဵေစမည်ဴ ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တုိဵတက်မင စီမဳကိန်ဵ  (Quick Impact Project - 

QIP) ၅ ြုအတွက် နာဵလည်မငစာြျွန်လဃာ (MOU) 

မျာဵကုိ ေဆာလျင်စွာ လက်မှတ်ေရဵထုိဵနိုင်ေရဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ညစိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ ဒုတိယဝနက်ကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ် ဦဵေဆာင် 

၍ သက်ဆုိင်ရာ ဝနက်ကီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် 

မတ်လ ၁ ရက်ေန့၊ မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် ေနမပည်ေတာ်၌ 

ကျင်ဵပသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် ဒုတိယဝနက်ကီဵက သက်ဆုိင် 

ရာ ဝနက်ကီဵဌာနမျာဵအေနမဖငဴ် မပည်သူမျာဵအတွက် 

အြျနိ်တိုအတွင်ဵ အကျ ို ဵမဖစ်ထွန်ဵေစမည်ဴ အိန္ဒိယ 

နိုင်ငဳအစိုဵရ၏ အကူအညီမဖငဴ် ေဆာင်ရွက်မညဴ် စီမဳ 

ကိန်ဵမျာဵမဖစ်ေသာ ေဘလီတဳတာဵ တည်ေဆာက် 

မြင်ဵ၊ ဖမို ့နယ်ြန်ဵ မေဆာင် တည်ေဆာက်မြင်ဵ၊ 

အေသဵစာဵ ေလစွမ်ဵအင်သဳုဵ လျှေပ်စစမီ်ဵရရိှေရဵ ေဆာင် 

ရွက်မြင်ဵ၊ ဌာနဆုိင်ရာ E-Library တည်ေဆာက်မြင်ဵ 

နှငဴ် အပပုိူင်ဵဇုန်တွင်  ေနေရာင်မြည်စွမ်ဵအင်သဳုဵ ေရေပဵ 

ေဝေရဵ စီမဳကိန်ဵ မျာဵကိ ု သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ထိ 

ေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိင်ုေရဵအတွက် MOU 

မျာဵ လျင်မမန်စွာ လက်မှတ်ေရဵထုိဵနုိင်ေရဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ 

သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵေမပာကကာဵသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵ တက်ေရာက်လာသူမျာဵက ၎င်ဵတုိ္ဓနှငဴ် 

သက်ဆုိင်သည်ဴ စီမဳကိန်ဵ ဆိုင်ရာ MOU မျာဵ လက်မှတ် 

ေရဵထုိဵေရဵအတွက် တင်မပေဆွဵေနွဵကကသည်။   

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ နယ်စပ်ေရဵရာဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ စီမဳကိန်ဵ ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာန၊ သယဳ 

ဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုေရှ့ေနြျုပ်ရုဳဵ  

နှငဴ်နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္ဓမှ တာဝန ်

ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ကကသည်။ 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳအစိုဵရ အကအူညီခဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် ခမနဆ်န်စွော အကျ ို ဵခဖစထ်ွေန်ဵေစမည်ဴ 

စီမဳကိန်ဵ မျာဵ (QUICK IMPACT PROJECTS) အတွေက် နာဵလည်မှုစာြေျွန်လွှာ (MOU) မျာဵ ေဆာလျင်စွော 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵနိုင်ေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပ 
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၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင် Video 

Conferencing စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပသည်ဴ အကကိမ် (၄၀) 

ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵေပါင်ဵစည်ဵမငဆုိင်ရာ အ 

ဆငဴ်မမင်ဴလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ (40th Meeting of the High-

level Task Force on ASEAN Economic Integra-

tion - HLTF-EI) အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

နှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ 

ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ် ဦဵေဆာင်၍ 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ရိှ 

သူမျာဵ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။  

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵတွင် နိုင်ငဳအလုိက ်   

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ထိန်ဵြျုပ် ကုသေရဵေဆာင်ရွက် 

ေနမငမျာဵနှငဴ် ေဒသတွင်ဵမဖစ်ေပ္ဒေနသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ 

ကုန်သွယ်ေရဵနှင်ဴ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင အေမြအေနမျာ ၊ဵ 

အာဆီယဳဘက်စဳု မပန်လည်ထူေထာင်ေရ  ဵ မူေဘာင်၏ 

လုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မငဆုိင်ရာ မဖစ်ေပ္ဒ 

တုိဵတက်မငအေမြအေနမျာ ၊ဵ ဘရူနိငု်ဵဒါရူဆလမ်နိငု်ငဳ  

အာဆီယဳအလှညဴ်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝနယူ်စဉ ်၂၀၂၁ ြုနှစ် 

အတွက် ြျမှတ်ထာဵသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ ဦဵစာ  ဵ

ေပဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ဖပီဵစီဵမင အေမြ 

အေနမျာ ၊ဵ  အာဆီယဳစီဵပွာဵေရ  ဵအသုိကအ်ဝန်ဵ (ေအအီဵစီ) 

လမ်ဵမပေမမပဳု ၂၀၂၅ ကာလလယ် သဳုဵသပ်ြျက် အစီရင်ြဳ 

စာ၏ အကကဳမပုြျက်မျာဵအေပ္ဒ ကဏ္ဍဆုိင်ရာအလုိက် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်မျာ ၊ဵ စတုတ္ထစက်မင 

အသွင် ေမပာင်ဵလဲမငဆုိင်ရာေပါင်ဵစည်ဵမင မဟာဗျူ ဟာေရဵဆဲွ 

ြျမှတ် ေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ညစိနှိုင်ဵဖပီဵ စီဵမငနှင်ဴ 

အတည်မပုနုိင်ေရဵကိစ္စမျာဵ၊ ၂၀၂၅ ြုနှစ်အလွန် အာဆီယဳ 

ေမျှော်မှန်ဵြျက်အတွက် ကကိုတင်မပင်ဆင်မငနှင်ဴ ၂၀၂၂ ြုနှစ် 

တွင် အာဆီယဳဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူမည်ဴ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ၏ 

ကကိုတင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမငမျာဵကို ညစိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵ 

ကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် ဒုတိယဝန်ကကီဵက မမန်မာနိုင်ငဳ 

၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်မပန့်နှဳ္ဓမငမျာဵကို ထိန်ဵြျုပ်နိင်ုရန် 

ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵ 

ရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ေဆဵထုိဵမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိ အစိုဵရက အရိှနမ်မစငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵ၊ 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှလည်ဵ ကာကွယ်ေဆဵထုိဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

အကကိမ် (၄၀)ေခမာက် အာဆီယဳစီဵပွောဵေရဵေပါင်ဵစည်ဵမှုဆုိင်ရာ အဆင်ဴခမင်ဴလုပ်ငန်ဵအဖွေဲ့ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ 

ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ် တက်ေရာက် 
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စဉ်မျာဵတွင် အစိုဵရနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ၊ 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိမ်ဵြျုပေ်ရဵအတွက် 

လုိအပ်သညဴ် ေဆဵနှင်ဴ ေဆဵကိရိယာပစ္စည်ဵမျာဵကို 

လွယ်ကူေြျာေမွ့စွာ တင်သွင်ဵနုိင်ေရဵ အတွက် 

အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵနှငဴ်ပူဵ ေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵကို 

ေမပာကကာဵြဴဲသည်။ ထုိ္ဓမပင်  မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵ 

မပနလ်ည်ဦဵ ေမာဴေစေရဵစီမဳြျက် (Myanmar Eco-

nomic Recovery Plan -MERP) ကို ေရဵဆဲွ၍ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်မပင်ဆင် 

ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵနှင်ဴ အာဆီယဳဘက်စဳု မပန်လည် 

ထူေထာင်ေရဵမူေဘာင်၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ မမန်မာ 

နုိင်ငဳကလုိက်ပါ အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေမြအေန 

နှင်ဴလုိအပ်ြျက်မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵ ေဆွဵေနွဵြဲဴပါသည်။ 

အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ ေပါင်ဵစည်ဵမငဆုိင်ရာ အဆငဴ် 

မမငဴ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အေနမဖင်ဴ (၅၃) ကကိမ်ေမမာက် 

အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ 

အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည် ထူေထာင်ေရဵဆုိင်ရာ 

ေရှ့လပ်ုငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ အသုိကအ်ဝန်ဵ (ေအအီဵစီ) 

လမ်ဵမပေမမပဳု ၂၀၂၅ ကာလလယ်သဳုဵသပ်ြျက် အစီရင် 

ြဳစာပါ အကကဳမပုြျက်မျာဵကုိလည်ဵေကာင် ၊ဵ  စတုတ္ထ စက်မင 

အသွင်ေမပာင်ဵလဲမငဆုိင်ရာ ေပါင်ဵစည်ဵမင မဟာဗျူ ဟာကုိ 

အတည်မပုရန် ကိစ္စရပ်ကုိလည်ဵေကာင် ၊ဵ  ၂၀၂၅ ြုနှစ် 

အလွန်အတွက် အာဆီယဳ၏ ေမျှော်မှန်ဵြျက်ေရဵဆဲွ ေဆာင် 

ရွက်ရန်အတွက်အကကဳမပုြျက်မျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ တင်မပ 

မည်မဖစ်ပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် စင်ကာပူနိငု်ငဳ၊ ကုန်သွယ် 

ေရဵနှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵဌာန၊ အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန ် H.E 

Gabriel Lim က အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိ အမဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင် နုိင်ငဳမျာဵမှ အာဆီယဳ 

စီဵပွာဵေရဵေပါင်ဵစည်ဵမငဆုိင်ရာ အဆငဴ်မမင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵမဖစ်သည်ဴ ဒုတိယဝန်ကကီဵမျာ ၊ဵ အဖမဲတမ်ဵ 

အတွင်ဵဝန်မျာဵနှင်ဴ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာ ၊ဵ အာဆီယဳအတွင်  ဵ

ေရဵမှူဵြျု ပ်ရဳုဵမှ ဒုတိယအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်နှင်ဴ တာဝန်ရိှ 

သူမျာဵ ပါဝင်တက်ေရာက်ကကပါသည်။ 
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် 

ေနမပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေမမ၊ ဒက္ခိဏသီရိဖမို ့နယ် 

အတွင်ဵရိှ မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မရှင်၏ 

ြွငဴ်မပုမိန့်မဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် ဖက်စပ် 

နိုင်ငဳမြာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵမဖစ်ေသာ Myanmar 

Golden Produce Co.,Ltd၏ မပည်တွင်ဵထွက် 

သစ်သီဵဝလဳနှငဴ် သီဵနှဳမျာဵကို တန်ဖုိဵမမစငဴ်ထုတ်လုပ် 

သညဴ်စက်ရုသုိဳ္ဓကကညဴ်ရငအာဵေပဵြဲဴပါသည်။

 ထုိသုိ္ဓေရာက်ရိှစဉ် ကုမ္ပဏီ၏ မန်ေနဂျင်ဵဒါရိုက်တာ 

ေဒ္ဒေနှာင်ဵေနှာင်ဵဝင်ဵက တန်ဖုိဵမမစငဴ် ထုတ်ကုန်ထုတ် 

လုပ်မင၊ မပည်ပတင်ပို္ဓမငနှငဴ် မပည်တွင်ဵေရာင်ဵြျမငလုပ် 

ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနမျာဵ၊ လက်ရှိကကုဳ 

ေတွ့ေနရသည်ဴ အြက်အြဲမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ရှင်ဵ 

လင်ဵတင်မပြဲရဴာ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက မပည်တွင်ဵ 

ထုတ်လုပ်မင မမစင်ဴတင်ေရဵ၊ ေဈဵကွက် တုိဵြျဲ့ရရိှေရဵ၊ 

မပည်ပတင်ပို္ဓမငတုိဵမမစငဴ်ေဆာင်ရွက်နိငု်ေရဵတုိ္ဓနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ 

၍ ေဆွဵေနွဵြဲဴဖပီဵ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရမှ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတွင် လက်ရှိ ကကုဳေတွ့ 

ေနရေသာအြက်အြဲမျာဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လုိအပ်သည် 

မျာဵညစိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဲဴပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ဒက္ခိဏ 

သီရိဖမို ့နယ်အတွင်ဵရှိ ကန်ထရိုက ် လယ်ယာစနစ်မဖငဴ် 

စပ်မျ ို ဵစပါဵမျာဵ ထုတ်လုပ်၍ မပည်ပတင်ပုိ္ဓမြင်ဵ၊ အထွက် 

ခပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ ေနခပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေခမအတွေင်ဵရိှ ရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နှဳမှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵကကည်ဴရှုအာဵေပဵ 
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တုိဵစပါဵမျ ို ဵေစဴ ထုတ်လုပ်၍ မပည်တွင်ဵမဖန့်ြျ ီ

ေရာင်ဵြျမြင်ဵ၊ မပည်တွင်ဵစပါဵမျ ို ဵမျာဵကုိ မျ ို ဵမမစငဴ်တင် 

၍ မျ ို ဵေစဴထုတ်လုပ်မြင်ဵနှင်ဴ မပည်ပတွင် ေဈဵကွက် 

ဝင်သည်ဴ စပါဵမျာဵ စိုကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်၍ ဆန်ကကိတ်ြွဲ 

ဖပီဵ  မပည်ပတင်ပုိ္ဓသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိသညဴ် MAYLP Agriculture Co.,Ltd သို္ဓ 

သွာဵေရာက်ြဲဴပါသည်။ 

 အဆိုပါစက်ရုဳသုိ္ဓ ေရာကရ်ှိစဉ် ကုမ္ပဏီ၏ 

မန်ေနဂျင်ဵ ဒါရိုက်တာ ဦဵစုိဵလင်ဵထွန်ဵက ေနမပည် 

ေတာ်ေဒသ အနီဵတစ်ဝုိကရိှ် ဖမို ့နယ်မျာဵတွင် 

ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ အကျ ို ဵတူ ပူဵေပါင်ဵ၍ 

ကန်ထရိုက် လယ်ယာစနစ်မဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေနမင 

အေမြအေနမျာဵ၊ မပည်တွင်ဵ ထုတ်လုပ်မငနှငဴ် မပည်ပ 

တင်ပုိ္ဓမင အေမြအေနမျာဵ၊ ကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴ 

အြက်အြဲမျာဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍  တင်မပြဲရဴာ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ 

နှငဴ် ကန်ထရိုက ် လယ်ယာစနစ် တုိဵမမစင်ဴေဆာင်ရွက် 

နိုင်ေရဵနှငဴ် မပည်ပေဈဵကွက်ဝယ်လုိအာဵ ေကာင်ဵမနွ် 

ေသာ မပည်တွင်ဵစပါဵမျ ို ဵမျာဵ တုိဵြျဲ့ထုတ်လုပ်နိငု် 

ေရဵကိစ္စရပမ်ျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှဳမင ဆုိင်ရာကစိ္စရပမ်ျာဵ 

နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လုိအပ်သည်မျာဵ အကကဳမပု ေဆွဵေနွဵ 

ေပဵြဴဲဖပီဵ ကုမ္ပဏီမှ တင်မပလာသညဴ် အြက်အြဲမျာဵကို 

ညစိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ေဆာင် ရွက်ေပဵြဴဲပါသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ဒက္ခိဏြရိင်ု၊ 

ပျဉ်ဵမနာဵဖမို့နယ်၊ ကျအီင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရှိ ေနမပည် 

ေတာ်တစ်ဝုိက ် ဖမို ့နယ်အသီဵသီဵမ ှ ေတာင်သူ 

လယ်သမာဵမျာဵနှငဴ် အကျ ို ဵတူ ကန်ထရိုကစ်နစ် မဖငဴ် 

သီဵနှဳစိုက်ပျ ို ဵထုတ်လုပ်၍ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက် ေအဵြဲ 

ထုတ်လုပ်ဖပီဵ  မပည်ပသုိ္ဓ တင်ပုိ္ဓလျက်ရှိသည်ဴ Myanmar 

Agri Foods Co.,Ltd သုိ္ဓ သွာဵေရာက်ြဲဴပါသည်။ 

ကုမ္ပဏီ၏ မန်ေနဂျင်ဵဒါရုိကတ်ာ ဦဵရဲမမငဴ်ေမာင် က 

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနမျာဵကုိ 

ရှင်ဵလင်ဵတင်မပြဲရဴာ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ က ကုန် 

ထုတ်လုပ်မငမမစငဴ်တင်ေရဵ၊ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵနှငဴ် 

အကျ ို ဵတူ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင မမစငဴ်တင်ဖပီဵ ေတာင်သူ 

လယ်သမာဵမျာဵ ဝင်ေငွပုိမုိရရိှေရဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

မမစငဴ်တင်ေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ 

ေဆွဵေနွဵြဴဲဖပီဵ လုိအပ်သည်မျာဵအာဵ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵ 

ေပဵကာစက်ရုအဳတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵကို 

လှညဴ်လည်ကကည်ဴရင အာဵေပဵြဴဲပါသည်။ 
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ကိုဗစ-်၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစေ်ပ္ဒလာသညဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

သက်ေရာက်မငမျာဵအေပ္ဒ ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ် 

မတီက ဦဵေဆာင်ေရဵဆဲွြဴဲေသာ မမနမ်ာနိုင်ငဳ စီဵပွာဵ 

ေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴေစေရဵစီမဳြျက် (Myanmar 

Economic Recovery Plan- MERP) အဖပီဵ သတ် 

ညစိနှိုင်ဵြဲဴသညဴ် အစည်ဵအေဝဵကိ ု ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

ဨဂုတ် ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နုိင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ် (၁) ၌ 

Virtual စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴပါသည်။  

 အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ကိုဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ 

မဖစေ်ပ္ဒလာသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ သက်ေရာက်မငမျာဵ 

အေပ္ဒ ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိုင်ဦဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင်မျာဵမဖစ်ကကေသာ စီမဳကိန်ဵ နှငဴ် 

ဘဏ္ဍာေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနတုိ္ဓမှ ဒုတိယဝန်ကကီဵ 

မျာဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် 

အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝနမ်ျာဵ၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် 

မျာဵနှင်ဴသီဵမြာဵဖိတ်ကကာဵထာဵသ ူရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်နိင်ုငဳ 

မြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ 

နှငဴ် ဌာနအသီဵသီဵမ ှ အကကီဵအကဲမျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ကကပါသည်။  

 အစည်ဵအေဝဵတွင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵက 

ယြုေရဵဆဲွထာဵသညဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည် 

ဦဵေမာဴေစေရဵစီမဳြျက်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴထိြိုက် 

ြဲေဴသာ နိုင်ငဳဴစီဵပွာဵေရဵကုိ မပနလ်ည်ဦဵေမာဴေစေရဵ 

အတွက် နိုင်ငဳေတာ်စီမဳ အုပ်ြျုပ်ေရဵေကာင်စီ၏ ေရှ့ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဦဵတည်ြျက်မျာဵနှငဴ် အညီ 

မိမိနိငု်ငဳ၏ ပကတိ လုိအပ်ြျက်မျာဵအေပ္ဒ အေမြြဳ 

ကာ  ကမ္ဘောဴဖဳွ့ဖဖိုဵမင အစီအစဉ်မဖစ်သညဴ် စဉ်ဆက်မမပတ် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵမငပန်ဵတုိင်မျာဵ၊ အာဆီယဳ ဘက်စုမဳပနလ်ည်ထူ 

ေထာင်ေရဵမူေဘာင်၊ မဟာမဲေြါင်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵအစီ 

အစဉ်၏ ဂျအီမ်အက်စ ် ကိုဗစ်-၁၉ တဳု္ဓမပန်ေရဵနှငဴ် 

မပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵစီမဳြျက် (၂၀၂၁-၂၀၂၃) တုိ္ဓနှငဴ် 

အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ 

မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန် အြျက်မျာဵကို 

မပုစုေရဵဆဲွထာဵမြင်ဵ မဖစပ်ါေကကာင်ဵ၊ စီမဳြျက်သည် 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်  ၁၀ ြု၊ ေမျှော်မှန်ဵြျက် ၂၇ ြု၊ လုပ် 

ငန်ဵစဉ် ၄၀၇ ြုတို္ဓမဖငဴ် ေရဵဆဲွထာဵသညဴ် Framework 

တစ်ြသုာမဖစေ်ကကာင်ဵ၊ စီမဳြျက်တွင်ပါရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ အေမြအေန 

ကုိဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ ခဖစ်ေပါ်လာသညဴ် စီဵပွောဵေရဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် ကုစာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီက ဦဵေဆာင်ေရဵဆွေဲသညဴ် ခမန်မာနိုင်ငဳစီဵပွောဵေရဵ ခပန်လည် ဦဵေမာဴေစေရဵ စမီဳြေျက် 

(MYANMAR ECONOMIC RECOVERY PLAN- MERP) အပပီဵသတ်ေဆွေဵေနွေဵညှိနှိုင်ဵ 

အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 
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ေပ္ဒမူတည်၍ ေမပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်သွာဵရန် စီမဳ 

ထာဵ ရှိမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ၊ သက်ဆုိင်ရာ အေကာင်အ 

ထည်ေဖာ်ေဆာင်မည်ဴ ဝနက်ကီဵဌာန အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

အေနနှင်ဴ အေမပာင်ဵအလဲမျာဵရိှပါက မပနလ်ည်မပင် 

ဆင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

သည် ကာလတိုနင်ဴှ ကာလလတ် စီမဳြျက်မျာဵမဖစ် 

ေသာ်လည်ဵ အြျ ို ့ေသာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှာမူ ကာလ 

ရှည် အမျ ို ဵသာဵ အဆငဴ်စမဳီကိန်ဵ နှငဴ် ြျတိ်ဆက်၍ 

ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

လုိအပ်မည်မဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ 

မပနလ်ည် ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳြျက်အာဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ဦဵေဆာင်မညဴ် သက်ဆုိင် 

ရာဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် အဆိုပါ ဝနက်ကီဵဌာန၏ လုိအပ် 

ြျက်အရ ဆက်စပ်ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် လို 

အပသ်ညဴ် အမြာဵေသာဝနက်ကီဵဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ လုိအပ်သလုိ ေပါင်ဵစပ်ဖဲွ့စည်ဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် မဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ် ရလဒ်မျာဵ မပည်မီဴမင အေမြ 

အေနကုိ သိရှိနိငု်ရန်   သက်ဆုိင်ရာ ကဏ္ဍအသီဵသီဵ 

အတွက် ္ပဃန်ကနိ်ဵမျာဵ (Key Performance Indicator

-KPI) သတ်မှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေပ္ဒ 

ဆန်ဵစစ် အကဲမဖတ်မြင်ဵ (Monitoring and Evalua-

tion) မျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် မဖစပ်ါေကကာင်ဵ၊ ္ပဃန် 

ကိန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ေရဵအာဵလည်ဵ သက် 

ဆုိင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မညဴ် ဝနက်ကီဵဌာန 

မျာဵနှင်ဴ ဆက်လက်တုိင်ပင်၍ ထုတ်မပန်ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည် မဖစေ်ကကာင်ဵလည်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေမပာကကာဵြဴဲပါ 

သည်။  

ထုိ္ဓေနာက် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်နိငု်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာ ဝါဝါေမာင်က 

စီမဳြျက်ပါ လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ 

အေသဵစိတ် ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵ တင်မပြဲဖဴပီဵ  အစည်ဵ 

အေဝဵတက်ေရာက်လာကကသူမျာဵက စီမဳြျက် မူကကမ်ဵ 

အေပ္ဒ ဝိုင်ဵဝန်ဵ မဖည်ဴစကွ် ေဆွဵေနွဵကာ စီမဳြျက်အာဵ 

ဆက်လက်အတည်မပုေရဵအတွက် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

နှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ဆဳုဵမဖတ်ြဲဴကကပါသည်။ 
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 ကုိဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

သက်ေရာက်မငမျာဵအေပ္ဒ ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာ် 

မတီက ဦဵေဆာင်ေရဵဆဲွြဴဲေသာ မမန်မာနုိင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ 

မပန်လည်ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳြျက် (မူကကမ်ဵ) အေပ္ဒ 

ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၏ အကကဳမပုြျက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵပဲွကုိ ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ 

ရက်ေန့၊ မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ် (၁) ၌ 

Virtual စနစ် မဖငဴ် ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴပါသည်။  

 အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ကိုဗစ်-၁၉ေကကာင်ဴ မဖစ် 

ေပ္ဒလာသညဴ် စီဵပာွဵေရဵသက်ေရာက်မငမျာဵအေပ္ဒ 

ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

နှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငနှင်ဴ 

နုိင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝနက်ကီဵဌာန၊ ဒုတိယ 

ဝနက်ကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ်၊ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှဳမငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် 

ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်နှင်ဴ မပည်ေထာင်စုသမ္မေတမမန်မာနုိင်ငဳ 

ကုန်သည်မျာဵနှင်ဴ စက်မငလက်မငလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အသင်ဵ 

ြျုပ်မှ တာဝနရ်ှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ကကပါသည်။  

 အစည်ဵအေဝဵတွင် မမန်မာနုိင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ မပန်လည် 

ဦဵေမာဴေစေရဵစီမဳြျက် (မူကကမ်ဵ) အေပ္ဒ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ 

၏ အကကဳမပုြျက်မျာဵအာဵ စီမဳြျက် အဆုိမပုလဃာမျာဵနှင်ဴ 

တကွ  ေဆွဵေနွဵပါသည်။ ေဆွဵေနွဵြျက်မျာဵနှင်ဴ ပတ် 

သက်၍ စီမဳြျက်တွင် လုိအပ်သလုိ မဖည်ဴသွင်ဵနုိင်ေရဵနှင်ဴ 

စီမဳြျက်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍက ထိေရာက်စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ဴ နည်ဵ 

လမ်ဵမျာဵအာဵ ညစိနှိုင်ဵြဴဲကကပါသည်။    

 

ကုိဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ ခဖစ်ေပါ်လာသညဴ် စီဵပွောဵေရဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် ကုစာဵေရဵ      

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီက ဦဵေဆာင်ေရဵဆွေဲသညဴ် ခမန်မာနိုင်ငဳစီဵပွောဵေရဵ ခပန်လည် ဦဵေမာဴေစေရဵ စမီဳြေျက် 

(မူကကမ်ဵ) အေပါ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ အကကဳခပုြေျက်မျာဵ နှင်ဴပတ်သက်၍  ေတွေ့ဆုဳေဆွေဵေနွေဵပွေဲ 
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ေဒသ ေကာင်စီဝန်ကကီဵမျာဵ၊ အာဆီယဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

ေဒသေကာင်စီဝန်ကကီဵမျာဵ၊ အာဆီယဳ အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပာွဵ 

ေရဵအရာရိှမျာဵ၊ အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵအကကဳ ေပဵေကာင်စီ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်နှငဴ် တာဝန ်

ရှိသူမျာဵ ပါဝင် တက်ေရာက်ြဲဴကကသည်။  

 (၃၅) ကကိမ်ေမမာက် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင 

ေဒသေကာင်စီ အစည်ဵအေဝဵကိ ု နဳနက် ၈ နာရီတွင် 

ကျင်ဵပြဴဲရာ ဝနက်ကီဵမျာဵက အာဆီယဳကုနစ်ည် ကုန် 

သွယ်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မင 

ဆုိင်ရာမဖစ်ေပ္ဒတုိဵတက်မငအေမြအေနမျာဵကို မှတ်တမ်ဵ 

တင်ဖပီဵ  ယင်ဵသေဘာတူစာြျုပ် မပန်လည် သဳုဵသပ်ေရဵ 

ေဆာင်ရွက်မင အေမြအေနမျာဵကို အသိအမှတ် မပုြဲကဴက 

ပါသည်။ ထုိ္ဓအမပင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကုိ တဳု္ဓမပန် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဆဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

စာဵေသာက်ကုနက်ဲဴသုိ္ဓေသာ မရှိမမဖစ ် လုိအပ်သညဴ် 

အေရဵကကီဵကုန်စည်မျာဵ၏ ကုန်သွယ်မင လွယ်ကူေြျာ 

ေမွ့ေစရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ြဲဴသညဴ် နာဵလည်မင 

စာြျွန်လဃာတွင် စာဵေသာက်ကနု်နှငဴ် စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ 

ထွက်ကုန်မျာဵ ထပ်မဳထည်ဴသွင်ဵေရဵကုိ အတည်မပုြဲကဴက 

သည်။ အာဆီယဳ ကုန်စည်ကုနသွ်ယ်ေရဵ သေဘာတူ 

စာြျုပ်နှင်ဴအညီ ကုန်သွယ်မငအေပ္ဒ အကျ ို ဵသက်ေရာက် 

(၅၃) ကကိမ်ေခမာက် အာဆီယဳစီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၊  

(၃၅) ကကိမ်ေခမာက် အာဆီယဳလွေတ်လပ်ေသာ ကုန်သွေယ်မှုေဒသေကာင်စီအစည်ဵအေဝဵ၊    (၂၄) ကကိမ်ေခမာက် 

အာဆီယဳရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုေဒသေကာင်စီအစည်ဵအေဝဵ နှင်ဴ အာဆီယဳစီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ 

အာဆီယဳစီဵပွောဵေရဵအကကဳေပဵေကာင်စီတို့၏ ေဆွေဵေနွေဵပွေမဲျာဵကျင်ဵပ  

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆက်သွယ် 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ နဳနက ်၈ 

နာရီတွင်   ဗီဒီယိုကနွ်ဖရင်ဴစနစမ်ဖင်ဴ ကျင်ဵပသည်ဴ 

(၅၃) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

အစည်ဵအေဝဵ၊ (၃၅) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငေဒသေကာင်စီ အစည်ဵ 

အေဝဵ၊ (၂၄) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ေဒသေကာင်စီ အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ အာဆီယဳစီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ အကကဳေပဵ 

ေကာင်စီတုိ္ဓ၏ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵသို္ဓ ေနမပညေ်တာ်ရိှ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵရဳုဵမှ ပါဝင်တက်ေရာကသ်ည်။  

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ဘရူနိငု်ဵဒါရုဆ 

လမ်နိငု်ငဳ၊ ဝနက်ကီဵြျုပရ်ုဳဵဝန်ကကီဵနှငဴ်  ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနဝနက်ကီဵ H.E. Dato Dr. Amin 

Liew Abdullah က သဘာပတိအမဖစ် ေဆာင် 

ရွက်ြဲဴဖပီဵ အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ၊ အာဆီယဳ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင 
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မငရှိနိငု်သည်ဴ နိုင်ငဳအလိုက် ထုတ်မပန်သညဴ် အမနိ့်/

္ပဃန်ကကာဵြျက်မျာဵကို ကမ္ဘောဴကုနသွ်ယ်ေရဵအဖဲွ့နှငဴ် 

အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ သို္ဓ အသိေပဵ အ 

ေကကာင်ဵကကာဵေရဵ ကိစ္စကုိလည်ဵ  ဝနက်ကီဵမျာဵက 

မှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴကကသည်။   

အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ 

က  မမနမ်ာနိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ ကိုဗစ်-၁၉နှင်ဴ လက်ရှိမဖစ် 

ေပ္ဒေနေသာ အေမြအေနမျာဵေကကာင်ဴ စိန်ေြ္ဒမငမျာဵ 

ရှိေနေသာ်လည်ဵ အာဆီယဳ၏ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် 

တက်ဂကစွာ ဆက်လက်ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မှာ မဖစ်ေကကာင်ဵေမပာကကာဵသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵက အာဆီ 

ယဳ ကုန်စည် ကုန်သွယ်မင သေဘာတူ စာြျုပ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မငဆုိင်ရာ မဖစေ်ပ္ဒတုိဵတက်မင 

အေမြအေနမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စာြျုပ်ပါ အေကာက် 

ြွနေ်လျှောဴြျမင အစီအစဉ်အရ အေကာက်ြနွ်လုိင်ဵမျာဵ 

ြျတ်ိဆက်ရာတွင် မီှမငမ်ဵသညဴ် လမ်ဵ္ပဃန်ြျက်ေရဵဆဲွ 

ေဆာင်ရွက်မြင်ဵသည် ကုန်သွယ်မင လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် ပွင်ဴလင်ဵမမင်သာမငနှင်ဴ တိကျေသြျာမငကုိ 

အေထာက်အကူမဖစ်သည်ဴအတွက် အဆုိပါ လမ်ဵ္ပဃန် 

ြျက် အဖပီဵသတ်နုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန် အာဆီယဳ 

ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရဵ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵမင ေကာ်မတီကုိ 

တုိက်တွန်ဵြဴဲသည်။ ထုိ္ဓမပင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက 

အာဆီယဳ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ် 

အေထွေထွ မပန်လည်သဳုဵသပ်မြင်ဵလုပ်ငန်ဵသည် သေဘာ 

တူစာြျုပ်ေအာက်ရိှ ကတိကဝတ်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမင 

မရိှသည်ဴ မပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵကုိ မပင်ဆင်နုိင်ေရဵအတွက် 

အြွင်ဴအလမ်ဵေကာင်ဵ တစ်ြုမဖစ်ေကကာင်ဵ၊ အာဆီယဳ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရဳုဵမှ မပုစုထာဵသည်ဴ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵ 

အကကာဵ ကာလရှည်ကကာစွာ ေမဖရှင်ဵနုိင်မြင်ဵမရိှသည်ဴ 

ကိစ္စရပ်မျာဵ အတွက်လည်ဵ ေရှ့ဆက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိပါ ထည်ဴသွင်ဵရန်လုိေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵ 

ြဴဲသည်။ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ မမန်မာနုိင်ငဳတုိ္ဓမှ 

ထုိင်ဵနုိင်ငဳသုိ္ဓ ေမပာင်ဵတင်ပုိ္ဓမငနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ထုိင်ဵနှင်ဴ 

မမန်မာ နှစ်နုိင်ငဳအကကာ  ဵေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵမင မပုလုပ်နုိင် 

ြဴဲမြင်ဵကုိ ဝမ်ဵေမမာက်ေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵ 

ြဴဲဖပီဵ၊   မမန်မာနုိင်ငဳမှ ထုိင်ဵနုိင်ငဳ သုိ္ဓ 

တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵ ေမပာင်ဵတင်ပုိ္ဓြွင်ဴရရိှေရဵ 

အတွက် ထုိင်ဵနုိင်ငဳက စဉ်ဵစာဵေပဵရန်ကုိ 

လည်ဵ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ က ေတာင်ဵ 

ဆုိြဴဲသည်။ ထုိ္ဓမပင် ကုိဗစ် - ၁၉ မဖစ်ေပ္ဒ 

ေနစဉ်အတွင်ဵ အေကာက်ြွန် မဟုတ် 

သည်ဴ အစီအမဳမျာဵ ေမဖေလျှောဴေပဵရန် 

အတွက် ြျုပ်ဆုိထာဵသည်ဴ နာဵလည်မင 

စာြျွန်လဃာ၏ ေနာက်ဆက်တဲွစာရင်ဵ 

တွင် အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵ သေဘာတူထာဵသည်ဴ စာဵ 

ေသာက်ကုန်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ကုန်စည် (၁၀၇) လုိင်ဵကုိ 

ထည်ဴသွင်ဵရန်ကုိလည်ဵ သေဘာတူြဴဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ (၂၄) ကကိမ်ေမမာက် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ေဒသေကာင်စီ အစည်ဵအေဝဵကို ကျင်ဵပြဴဲရာ ဝနက်ကီဵ 

မျာဵက အာဆီယဳဘက်စုရဳင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင သေဘာတူ 

စာြျုပ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မငဆုိင်ရာ ကိစ္စရပမ်ျာဵကို 

ေဆွဵေနွဵြဴဲဖပီဵ၊ အာဆီယဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင အစီရင်ြစဳာ 

(၂၀၂၀-၂၀၂၁)နှငဴ် အာဆီယဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လွယ်ကူ 

ေြျာေမွ့ေစေရဵ မူေဘာင်တုိ္ဓကို ထုတ်မပန်ရန် အတည် 
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မပုြဲသဴည်။ ထုိ္ဓအမပင် အာဆီယဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ေစာငဴ် 

ကကည်ဴေရဵအစီရင်ြစဳာ (၂၀၂၁)နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵဖပီဵ 

အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ ၏ တင်မပမငအေပ္ဒ  

ေဆွဵေနွဵ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ်ြဲဴကကဖပီဵ၊ အဆငဴ်မမငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵက ဝနက်ကီဵမျာဵထဳ တင်မပသညဴ် 

အစီရင်ြစဳာကို မှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴကကသည်။  

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵကဘရူနိငု်ဵဒါရုဆလမ်နိငု်ငဳ 

၏ ၂၀၂၁ြုနှစ ်အာဆီယဳဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူစဉ် စီဵပွာဵ 

ေရဵ ဦဵစာဵေပဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ြမုဖစသ်ည်ဴ အာဆီယဳ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵ မူေဘာင်ကို 

ထုတ်မပန်နိငု်ေရဵအတွက် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ြဲဴမငကို 

အသိအမှတ်မပု ကကိုဆုိပါေကကာင်ဵနှငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ 

အလွန် ကာလတွင်  အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ ဦဵစာဵေပဵ 

မမစငဴ်တင်သင်ဴသညဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကဏ္ဍမျာဵ နှငဴ်စပ် 

လျဉ်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငဆုိင်ရာ ေမဖေလျှောဴေဆာင်ရွက်ေပဵမငမျာဵကုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ အမမင်ြျင်ဵ ဖလှယ်ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။ 

ထုိ္ဓမပင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ က ေဒသတွင်ဵ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳင လွယ်ကူ ေြျာေမွ့ေစေရဵဆုိင်ရာ ေဆာင် 

ရွက်ြျက်မျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်နိငု်ရန်နှငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ် 

ေရာဂါအလွန်  မပနလ်ည်ကုစာဵေရဵ ေဆာင်ရွက်ြျက် 

မျာဵကုိ အေထာက်အကူမပုနိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက် 

မညဴ် အာဆီယဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵ 

မူေဘာင်သည် မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင် 

ေရဵနှင်ဴ လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိသညဴ်  SMART လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမငရှိ 

ေကကာင်ဵနှငဴ် အဆိုပါ အာဆီယဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင လွယ်ကူ 

ေြျာေမွ့ေစေရဵ မူေဘာင်ကိ ု ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် 

ေထာက်ြေဳကကာင်ဵ  ေမပာကကာဵြဲဴသည်။  

ထုိ္ဓေနာက် ဆက်လက်ကျင်ဵပသညဴ် စီဵပာွဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵနှငဴ် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ အကကဳေပဵ ေကာင်စီ 

တုိ္ဓ၏ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ ဝန်ကကီဵမျာဵ 

နှငဴ်အတူ အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ စီဵပွာဵေရဵ အကကဳ 

ေပဵ ေကာင်စီအဖဲွ့ဝင်မျာဵ ပါဝင်တက် ေရာက်ြဲဴကကပါ 

သည်။ အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ 

အကကဳေပဵေကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ်အတူ အဖွဲ့ဝင်မျာဵက 

၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွင်ဵ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက အေကာင်အ 

ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို 
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တင်မပြဲသဴည်။ ထုိ္ဓမပင် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵနှငဴ် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ထိပ်သီဵညီလာြဳ ကျင်ဵပရန် စီစဉ ်

ေဆာင်ရွက်မင၊  ထူဵြျွန်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အာဵ ဆုြျ ီဵ မမစင်ဴမညဴ် အစီအစဉ်၊  ေဒသတွင်ဵ ကုန် 

သွယ်မင လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵအတွက်  ေဆာင် 

ရွက်မင အေမြအေန၊ ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် 

ေဒသတွင်ဵ စီဵပာွဵေရဵ မပန်လည်ေကာင်ဵမနွ်ေစရန် 

အတွက် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ကုန်သွယ်ေရဵ ကွန်ယက်ထူေထာင်မငအေမြအေန၊  

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ြရီဵသွာဵလာေရဵ ကဏ္ဍမျာဵတွင် 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

အကကဳမပုြျက်မျာဵကုိ တင်မပြဲရဴာ ဝန်ကကီဵမျာဵမှ မပန် 

လည် လမ်ဵ္ပဃန် ေဆွဵေနွဵြဲဴကကသည်။  

အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ 

က မမန်မာနိုင်ငဳတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကာ 

ကွယ်မြင်ဵနှငဴ် ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ အစိုဵရ-

ပုဂ္ဂလိက နီဵကပ်စွာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ၊ 

ကူဵစက်မငနငန်ဵ ကို အတုိင်ဵအတာတစ်ြ ုအထိ ေအာင် 

မမင်စွာထိန်ဵြျုပ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ြဲဴသည်ဴ အေမြအေန 

မျာဵ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ မဖစေ်ပ္ဒလာသည်ဴ စီဵပွာဵ 

ေရဵ သက်ေရာက်မငမျာဵကုိ ကုစာဵနုိင်ရန်အတွက် 

ကာလလတ်စီမဳကိန်ဵ  မဖစသ်ညဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳစီဵပွာဵ 

ေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳြျက်ကိ ုကုလသမဂ္ဂ 

၏ ေထာင်စုနှစရ်ည်မှန်ဵြျက်၊ အာဆီယဳ ဘက်စု ဳ

မပနလ်ည် ထူေထာင်ေရဵမူေဘာင်နှင်ဴ ဂျအီမ်အက်စ ်

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် အညီေဆာင် ရွက်ေနမင 

မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵ ေမပာကကာဵြဴဲသည်။  

ထုိ္ဓေနာက် ညေနပုိင်ဵတွင် (၅၃) ကကိမ်ေမမာက် 

အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကို 

ကျင်ဵပြဴဲရာ ဝနက်ကီဵမျာဵက  နိုင်ငဳအလုိက ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်ဵြျုပ်၊ ကုသမင၊ ကာကွယ်ေဆဵ 

ထုိဵနှဳမင အေမြအေနမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵြဲဴကကဖပီဵ၊ မပည် 

ေထာင်စုဝန်ကကီဵက မမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၂၁ ြုနှစက်ုန်၌ 

ကာကွယ်ေဆဵထုိဵနှဳရန် အကျုဳဵဝင်သညဴ် လူဦဵေရ၏ ၅၀ 

ရာြုိင်နငန်ဵအာဵ ကာကွယ်ေဆဵထုိဵနှဳ ေပဵနုိင် ေရဵအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵ၊ ေရာဂါမဖစပွ်ာဵေနစဉ်အတွင်ဵ မရှိမ 

မဖစလုိ်အပ်သညဴ် ေဆဵဝါဵမျာဵနှင်ဴ ေဆဵကိရိယာမျာဵကုိ 

လွယ်ကူစာွ တင်သွင်ဵ၊ မဖန့်မဖူဵနုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်မင 

မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵေမပာကကာဵြဲပဴါသည်။ (၅၃) ကကိမ် 

ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပာွဵေရဵဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ 

ကို စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဆက်လက် ကျင်ဵပ 

မည် မဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵသို္ဓ မပည်ေထာင်စု 

ဝနက်ကီဵနှငဴ်အတူ ရင်နှီဵ မမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵနှင်ဴ အရာရှိ 

ကကီဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနတုိ္ဓမှ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ပါဝင်တက်ေရာက်ြဲဴသည်။  
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အာဵ   တိုကတွ်န်ဵြဲဴကကသည်။ ထုိ္ဓေနာက် ဝနက်ကီဵမျာဵ 

က ကိုဗစ်-၁၉ အလွန်မပန်လည် ထူေထာင်ေရဵအတွက် 

ေရရှည်တည်တဳဴသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငရရှိ 

ေစမည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ မူဝါဒမျာဵေဖာ်ေဆာင်ေရဵ၊ ဒစ်ဂျစ် 

တယ် စီဵပွာဵေရဵ ေပါင်ဵစည်ဵမင လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အရိှန ်

မမစငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်ေရဵတို္ဓအေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် 

ေဆွဵေနွဵြဴဲဖပီဵ ေဒသတွင်ဵ စီဵပာွဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပန ်

လည်ဦဵေမာဴေစေရဵနှင်ဴ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီဵပွာဵေရဵ ေပါင်ဵ 

စည်ဵမင အရှိန်မမစငဴ်တင်လာေစေရဵအတွက် ရည်ရွယ် 

ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ဘန်ဒါဆီရီဘီဂါဝန် လမ်ဵမပ ေမမပဳုကို 

အတည်မပုြဲကဴကသည်။ ထုိ္ဓအမပင် အာဆီယဳ စီဵပွာဵ ေရဵ 

ေပါင်ဵစည်ဵမငဆုိင်ရာ အဆင်ဴမမငဴ်လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မ ှ တင်မပ 

သညဴ် အကကဳမပုြျက်မျာဵ၊ အဆငဴ်မမင်ဴ စီဵပွာဵေရဵအရာရှိ 

မျာဵက တင်မပသညဴ်အစီရင်ြစဳာနှငဴ် အနာဂါတ်တွင် ြျုပ် 

ဆုိမညဴ် အာဆီယဳစီဵပာွဵေရဵ သေဘာတူစာြျုပ်မျာဵ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မင ေနှာငဴ်ေနှဵမငမရှိေစရန် အဖဲွ့ဝင် 

နိုင်ငဳအသီဵသီဵ၏ မပည်တွင်ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

အေပ္ဒ သဳုဵသပ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့၏ အစီရင်ြစဳာတို္ဓ 

အေပ္ဒ ဝန်ကကီဵမျာဵက ေဆွဵေနွဵလမ်ဵ္ပဃန်ြဴဲကကသည်။  

ထုိ္ဓေနာက် ဝနက်ကီဵမျာဵသည် စက်တင်ဘာလ ၁၃ 

ရက်ေန့မှ ၁၅ ရက်ေန့အထိ ကျင်ဵပမညဴ် အာဆီယဳ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ တရုတ်၊ ကိုရီဵယာဵ၊ ဆွစ်ဇာ 

လန်၊ အေမရိကန်၊ ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်)၊ အိန္ဒယိ၊ 

အီဵယူ၊ ရုရှာဵ၊ ဨစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန်၊ ဂျပန်၊ 

အေပါင်ဵသဳုဵ (တရုတ်၊ ကိုရီဵယာဵ၊ ဂျပန်)၊  အေရှ့ 

အာရှနှငဴ် ယူေကနုိင်ငဳ တို္ဓမှ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ၏ 

 (၅၃) ကကိမ်ေခမာက် အာဆီယဳစီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵ ဒုတိယေန့နှင်ဴ                   

အာဆီယဳေထာက်ပဴဳပ့ုိေဆာင်ေရဵကဏ္ဍ၏ ယှဉပ်ပို င်မှုဆုိင်ရာဆန်ဵစစ်ြေျက် အစီရင်ြေဳစာ ထုတ်ခပန်သညဴ် 

အြေမ်ဵအနာဵမျာဵကျင်ဵပ 

(၅၃) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ 

မျာဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ 

၉ ရက်ေန့၌ ဒုတိယေန့အမဖစ် ဗီဒီယိုကနွ်ဖရင်ဴ 

စနစ်မဖင်ဴ ဆက်လက်ကျင်ဵပြဴဲရာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ မပည် 

ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵသည် ေနမပည် 

ေတာ်ရှိ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆက် 

သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဝနက်ကီဵရဳုဵမှ  ပါဝင်တက် 

ေရာက်သည်။  

အစည်ဵအေဝဵတွင် ဘရူနုိင်ဵဒါရုဆလမ်နိငု်ငဳ၊ 

ဝနက်ကီဵြျုပ်ရုဳဵ  ဝနက်ကီဵနှငဴ်  ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စီဵပာွဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန ဝနက်ကီဵ H.E. Dato Dr. Amin Liew 

Abdullah က သဘာပတိအမဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဴဲဖပီဵ 

အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင် နိုင်ငဳမျာဵမှ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ၊ 

အာဆီယဳအဆင်ဴမမငဴ် စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ အာဆီ 

ယဳ အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်နှငဴ် တာဝန်ရှိသူမျာဵ ပါဝင် 

တက်ေရာက်ြဲဴကကသည်။   

အစည်ဵအေဝဵတွင် ဝနက်ကီဵမျာဵက ဘရူနိင်ုဵ 

ဒါရုဆလမ်နိငု်ငဳ အာဆီယဳအလှညဴ်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်ေနစဉ်အတွင်ဵ ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မဖစေ်ပ္ဒ 

တုိဵတက်မင အေမြအေနနှင်ဴ အာဆီယဳဘက်စုမဳပန ်

လည်ထူေထာင်ေရဵမူေဘာင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ဖပီဵ စီဵမင အေမြအေနတုိ္ဓအေပ္ဒ မှတ်တမ်ဵတင်ဖပီဵ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်ဵမျာဵ အရှိန်မမစင်ဴ 

တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ကဏ္ဍဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျာဵ 



 

    
64 

 

 MIFER BULLETIN ၂/၂၀၂၁ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵ၌ေဆွဵေနွဵမညဴ်ကိစ္စရပ်မျာဵအေပ္ဒ  

ကကိုတင်ညစိနှိုင်ဵြဲကဴကသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵ၏ နဳနက်ပုိင်ဵ အစီအစဉ်မျာဵတွင် 

ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဦဵသန်ဵေအာင်ေကျာ်သည် မပည် 

ေထာင်စုဝန်ကကီဵကုိယ်စာဵ တက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

ဒုတိယဝန်ကကီဵက ဘရူနိင်ုဵဒါရုဆလမ်နိငု်ငဳ အာဆီယဳ 

အလှည်ဴကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနစဉ်အတွင်ဵ 

ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ် 

ငန်ဵစဉ်မျာဵ ဖပီဵ ေမမာက်မငကိ ု ကကိုဆုိြဴဲပါသည်။  

ထုိ္ဓမပင် ဒုတိယဝန်ကကီဵက ဒစ်ဂျစ်တယ် စီဵပွာဵေရဵ 

ေပါင်ဵစည်ဵမင အရိှနမ်မစငဴ်တင်လာေစေရဵအတွက် ရည် 

ရွယ်ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ဘန်ဒါဆီရီဘီဂါဝန် လမ်ဵမပ 

ေမမပဳုြျမှတ်နိင်ုမြင်ဵကုိ ေထာက်ြြဳဲဖဴပီဵ ၊ အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငဳ 

မျာဵ၏ ဖဳွ့ဖဖိုဵမငအေမြအေန ကွာမြာဵြျက်အရ အဆုိ 

ပါလမ်ဵမပေမမပဳု အေကာင်အထည် ေဖာ်ရာတွင် စွမ်ဵ 

ေဆာင်ရည်မမစငဴ်တင်မင အစီအစဉ်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵ 

ရန် အကကဳမပုြဲဴပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵ၌ ဝန်ကကီဵမျာဵက  (၅၃) ကကိမ် 

ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝနက်ကီဵမျာဵ ပူဵတဲွထုတ် 

မပနြ်ျက်ကိ ုအတည်မပုြဲဴပါသည်။  

မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ သည် 

စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငနှငဴ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက် 

မင ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵ (အုိအီဵစီဒီ)နှငဴ် အာဆီယဳ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ တို္ဓ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

အာဆီယဳ ေထာက်ပဴဳပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ ကဏ္ဍ၏ 

ယှဉဖ်ပို င်မငဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ြျက် အစီရင်ြစဳာထုတ် 

မပနသ်ညဴ် အြမ်ဵအနာဵသုိ္ဓ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။ 

အြမ်ဵအနာဵသုိ္ဓ အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင် နိုင်ငဳမျာဵမှ စီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ၊ ဖဗတိိန်နိုင်ငဳ၊ ကုန်သွယ်ေရဵမူဝါဒ 

ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵ၊ အိုအီဵစီဒီအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်၊ အာဆီယဳ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်နှငဴ် တာဝနရ်ှိသူမျာဵ ပါဝင်တက် 

ေရာက်ြဲဴကကသည်။ အဆုိပါ အြမ်ဵအနာဵတွင် အာဆီယဳ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi က 

အဖင်ဴွအမှာစကာဵ ေမပာကကာဵဖပီဵ၊ ဘရူနိငု်ဵဒါရုဆလမ် 

နိုင်ငဳ၊ ဝနက်ကီဵြျုပ်ရုဳဵ ဝန်ကကီဵ နှငဴ်  ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာန ဝနက်ကီဵ H.E. Dato Dr. Amin Liew 

Abdullah၊  အုိအီဵစီဒီ အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ် Mr. Mathias 

Cormann၊ ဖဗတိိန်နိငု်ငဳ၊ ကုန်သွယ်ေရဵ မူဝါဒဆိုင်ရာ 

ဝနက်ကီဵ  Rt Hon Greg Hands MP  တို္ဓက မိန့်ြွန်ဵ မျာဵ 

ေမပာကကာဵြဴဲသည်။ ထုိ္ဓေနာက် အိုအီဵစီဒီက အာဆီယဳ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵထဳသုိ္ဓ အာဆီယဳ ေထာက်ပဴဳပုိ္ဓ 

ေဆာင်ေရဵကဏ္ဍ၏ ယှဉဖ်ပို င်မငဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ြျက် 

အစီရင်ြစဳာမျာဵကုိ လဃဲေမပာင်ဵ ေပဵအပ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵ 

တင် ဓါတ်ပဳုရိုက်ကူဵကာ အြမ်ဵအနာဵဖပီဵေမမာက်ြဴဲ 

သည်။  

 



 

    
65 

 

 MIFER BULLETIN ၂/၂၀၂၁ 

 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖဲွ့နှင်ဴ စွမ်ဵ 

ေဆာင်ရည်မမစငဴ်တင်မင လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင် 

ရွက်မင အေမြအေန၊ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင 

မူေဘာင်ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီ 

အစဉ် ေရဵဆဲွမညဴ် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵ္ပဃန်ကုိ အတည်မပုနိုင် 

မင အေမြအေနမျာဵကုိ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵထဳ တင်မပြဲ ဴ

ရာ ဝနက်ကီဵမျာဵက အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပာွဵေရဵ အရာရိှမျာဵ 

အာဵ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ လုပ်ငန်ဵစီမဳြျက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

အရ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေရဵ၊  စီအယ်လ်အမ် ဗီွနိုင်ငဳမျာဵ၏ အာဵသာြျက်မဖစ် 

သညဴ် စိုကပ်ျ ို ဵေရဵကုိ အေမြြသဳညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ကိုဗစ-်၁၉ မပန်လည် ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

တွင် ထညဴ်သွင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ အီလက်ထေရာနစ်ကူဵ 

သန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်  စီအယ်လ်အမ်ဗီွ 

နိုင်ငဳမျာဵအကကာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင ပုိမုိမမစငဴ်တင် 

ေရဵ၊ အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵအကကာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵမငကွာဟြျက် 

ကျဉ်ဵေမမာင်ဵေစေရဵနှငဴ်  အမြာဵအာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵ၊ ဖဳွ့ 

ဖဖို ဵမငမိတ်ဖက်မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵတုိ္ဓကုိ 

လမ်ဵ္ပဃန်ြဲကဴကပါသည်။ ထုိ္ဓေနာက် စီအယ်လ်အမ်ဗီွနိုင်ငဳ 

မျာဵရိှ အရာထမ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မမစငဴ်တင်ရန် 

ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိနငှဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳတို္ဓက ဗီယက်နမ် 

နိုင်ငဳသုိ္ဓ တစ်နိင်ုငဳလျှေင် ပညာသင် (၂၀) ဦဵ ေစလဃတ် 

မြင်ဵ အစီအစဉ်အတွက် ဗီယက်နမ်နုိင်ငဳ၏    ပဴဳပုိဵေပဵမငကုိ  

မှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် စီဵပွာဵေရဵ ဝန်ကကီဵမျာဵက 

စီအယ်လ်အမ်ဗီွ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင မူေဘာင်ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ေရဵဆဲွ 

(၁၃) ကကိမ်ေခမာက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ ခမန်မာ၊ ဗီယက်နမ် စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 

 (၁၃) ကကိမ်ေမမာက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ 

မမနမ်ာ၊ ဗီယက်နမ် (စီအယ်လ်အမ်ဗီွ) စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင် 

ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် video conference စနစ် 

မဖငဴ်  ကျင်ဵပြဴဲရာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နုိင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ 

ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵက အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိအမဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။  

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ 

လာအို၊ မမနမ်ာ၊ ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳတို္ဓမှ စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ၊ အဆင်ဴမမငဴ် စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှငဴ် 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ် 

နှငဴ် တာဝန်ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴပါသည်။  

အစည်ဵအေဝဵ၌ ၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွင်ဵ မမန်မာနိုင်ငဳ 

က အလှည်ဴကျ သဘာပတိအမဖစ် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

ကာလအတွင်ဵ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင အေမြအေနမျာဵကုိ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ 

အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပာွဵေရဵ အရာရှိမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၏ 

သဘာပတိမဖစ်သညဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵ 

ဝန ်ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် က ဝနက်ကီဵမျာဵထဳ တင်မပြဴဲ 

ပါသည်။ အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် 

က  ၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွင်ဵ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ အဆငဴ်မမင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပနုိင်မင 

အေမြအေန၊ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

ေရဵ အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရွက်ြဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

ေဆာင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေမြအေန၊ ဂျာမန် 
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မညဴ် စီမဳြျက်ကုိ ဆက်လက်ေဆွဵေနွဵြဴဲရာ စီမဳြျက် 

အတွက်ပဴဳပုိဵကူညီေပဵသည်ဴ ကသစေကတဵလျနုိင်ငဳအာဵ 

ေကျဵဇူဵတင်ရှိေကကာင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ဖပီဵ၊ စီအယ်လ် 

အမဗီွ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင မူေဘာင်သည် ၂၀၃၀ မပည်ဴ 

နှစ်တွင် စီအယ်လ်အမ်ဗီွနိုင်ငဳ မပည်သူမျာဵအာဵ 

အလယ်အလတ် ဝင်ေငွရိှသညဴ် အေမြအေနသုိ္ဓ 

ေရာက်ရှိေစရန် ရည်ရွယ်ထာဵသညဴ်အတွက် စီမဳြျက် 

ကို ၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွင်ဵ အြျနိ်မီဖပီဵစီဵေစေရဵ  

မဲေြါင်သုေတသနအဖဲွ့၊အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်

ရုဳဵတုိ္ဓနှငဴ် နီဵကပ်စွာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် အဆင်ဴ 

မမငဴ်အရာရိှမျာဵအာဵ လမ်ဵ္ပဃန်ြဲသဴည်။   

ထုိ္ဓေနာက် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ က ဂျာမန် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ အဖဲွ့မှ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် စီအယ်လ်အမ်ဗီွနိုင်ငဳမျာဵ 

၏ ယှဉဖ်ပို င်မငနှငဴ် ဝနေ်ဆာင်မငဆုိင်ရာ ပုိမုိတိုဵတက် 

ေစေရဵ ပဴဳပုိဵေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳြျက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေမြအေနမျာဵကိုလည်ဵ 

ေကာင်ဵ၊ နိုင်ငဳအလုိက ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်ဵြျုပ်မင အေမြအေနမျာဵနှငဴ် ေဒသအတွင်ဵ 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာလအလွန်စီဵ ပွာဵေရဵ မပန်လည် 

ေကာင်ဵမနွ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်မငမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေဒသြဲွအတွင်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵနှငဴ် 

ေပါင်ဵစပ်ဆက်သွယ်မင တိုဵတက်ေရဵတုိ္ဓအတွက် ဒီဂျစ် 

တယ် ကုန်သွယ်ေရဵကုိတုိဵမမစငဴ်ေရဵ၊ ေငွေကကဵ ဝန်ေဆာင် 

မငမျာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ ြရီဵသာွဵကဏ္ဍ မပန်လည် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵလာေစေရဵကိစ္စမျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵ 

ြဲကဴကဖပီဵ ၊ (၁၃) ကကိမ်ေမမာက် စီအယ်လ်အမ်ဗီွစီဵ ပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၏ ပူဵတဲွသတင်ဵ ထုတ်မပန် 

ြျက်ကိ ုအတည်မပုြဲဴပါသည်။  

ထုိ္ဓေနာက် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ကို ၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွင်ဵ ဦဵေဆာင် ေဆာင်ရွက်ြဲဴသည်ဴ 

စီအယ်လ်အမ်ဗီွ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵ 

တွင် ပဴဳပုိဵေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ်အတွက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ 

လာအိုနှငဴ်ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳတို္ဓအာဵေကျဵဇူဵတင်ရိှေကကာင်ဵ 

ေမပာကကာဵြဴဲဖပီဵ၊ ၂၀၂၂ ြုနှစတွ်င် အလှညဴ်ကျ စီအယ်လ် 

အမဗီွ်စီဵ ပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵကို ဦဵေဆာင် 

ရန် ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳအာဵ လဃဲေမပာင်ဵေပဵအပ်ြဲဴပါသည်။ 
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(၁၈) ကကိမ်ေမမာက် တရုတ်-အာဆီယဳ ကုန်စည် 

မပပဲွကို တရုတ်မပည်သူ္ဓ သမ္မေတနုိင်ငဳ၊ ကွမ်ရှီဵ (ကျွမဴ်)

ကိုယ်ပုိင် အုပ်ြျုပ်ြငွ်ဴရေဒသရှိ နန်နင်ဵဖမို ့တွင် ၂၀၂၁ 

ြုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့မှ ၁၃ ရက်ေန့ 

အထိ ကျင်ဵပမပုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယြုနှစမ်ပပဲွ၏ 

ေဆာင်ပုဒ်မာှ “အရည်အေသွဵရိှ ရပ်ဝန်ဵနှင်ဴပုိဵလမ်ဵမ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငကိ ု   အဆင်ဴမမစငဴ်တင်မြင်ဵနှငဴ် 

စဉ်ဆက်မမပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကုိ အာဵေပဵ 

မြင်ဵ” (Advancing Quality BRI Cooperation, 

Promoting Sustainable Development) ဟူ၍ 

မဖစပ်ါသည်။ 

အဆိုပါ (၁၈)ကကိမ်ေမမာက် တရုတ်-အာဆီယဳ 

ကုန်စည်မပပဲွ၏ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှဳမင ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

ေရဵ စာဵပဲွဝုိင်ဵအစည်ဵအေဝဵသို္ဓ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိုင်ဦဵ၏ ဗီွဒီယုိ မိန့် 

ြွန်ဵ ကုိ ေပဵပို္ဓ၍ ေမပာကကာဵြဲဴပါသည်။ မပည်ေထာင်စု 

ဝနက်ကီဵ က ေမပာကကာဵရာတွင် မမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမျာဵလွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵအတွက်ဦဵတည် 

၍ SMART Programmes ြျမှတ်၍ ကကိုဵပမ်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂ စဉ်ဆက် 

မမပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ ရည်မှန်ဵြျက်ပန်ဵတုိင် (SDG) မျာဵနှင်ဴ 

အညီ မမနမ်ာနိုင်ငဳက မူဝါဒ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေရဵဆဲွကာ 

ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနမျာဵ၊ အာဆီယဳ-တရုတ် 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင၏ အေရဵပါပဳုမျာဵနှငဴ် မမနမ်ာ-

တရုတ် နှစ်နိုင်ငဳဆက်ဆဳေရဵ တိုဵတက် ြိငု်မာမင အေမြ 

အေနမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵ ေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵတွင်အာဆီယဳနိင်ုငဳအသီဵ သီဵ

၏ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီဵပွာဵေရဵ ပုိမုိအာဵေကာင်ဵလာေစေရဵ 

အတွက် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်မညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵဘက်စဳု စီဵပာွဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင (RCEP) ဆုိင်ရာ အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ အကျယ်တဝင်ဴ ေဆွဵေနွဵြဴဲကကပါသည်။ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳအပါအဝင် အမြာဵနိုင်ငဳ အသီဵသီဵ၏ 

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင စီမဳကိန်ဵ  အြွငဴ်အ 

လမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵ အွန်လုိင်ဵစနစ်အပါအဝင် စိတ်ဝင် 

စာဵဖွယ် ြင်ဵကျင်ဵမပသလျက်ရှိပါသည်။ 

ခပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ (၁၈) ကကိမ်ေခမာက် တရုတ်-အာဆီယဳ ကုန်စည်ခပပွေဲ၏ ရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နဳှမှု 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ စာဵပွေဲဝုိင်ဵအစည်ဵအေဝဵသ့ုိ ဗွေီဒီယုိမိန့်ြေွေန်ဵ ေပဵပုိ့ 
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့၊နဳနက ်

၇:၀၀ နာရီမ ှ စတင်၍ ဗီဒီယုိကနွ်ဖရင်ဴမဖငဴ် ကျင်ဵပ 

သညဴ် (၂၀) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-တရုတ် စီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၊ (၁၈) ကကိမ်ေမမာက် 

အာဆီယဳ - ကုိရီဵယာဵ စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵ 

အေဝဵ၊ (၁၃) ကကိမ်ေမမာက် မဲေြါင်-ဂျပန် စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၊ အာဆီယဳ-ဆွစ်ဇာလန် 

Troika စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၊ (၂၄) 

ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-အေပါင်ဵသဳုဵ စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵတုိ္ဓကုိ ေနမပညေ်တာ်ရှိ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ ဝန်ကကီဵရဳုဵမှ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။  

အစည်ဵအေဝဵမျာဵသုိ္ဓ အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ 

မျာဵ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီဵယာဵ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိင်ုငဳတုိ္ဓမှ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ အာဆီ 

ယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်နှင်ဴ တာဝနရ်ှိသူမျာဵ၊ အာဆီယဳ

-မဲေေါင် အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵမှ တာဝနရ်ှိသူမျာဵ တက် 

ေရာက်ြဲဴကကသည်။  

(၂၀) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ - တရုတ် စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ နဳနက ် ၇:၀၀ နာရီတွင် 

စတင်ကျင်ဵပြဴဲရာ အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိမျာဵအ 

မဖစ ် ဘရူနိငု်ဵနိုင်ငဳ ဝနက်ကီဵြျုပ်ရုဳဵ  ဝနက်ကီဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာ 

ေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Dato Dr. Amin Liew 

Abdullah နှငဴ် တရုတ်နိငု်ငဳ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ကူဵသန်ဵ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Mr. Wang Wentao 

တုိ္ဓက ပူဵတွဲသဘာပတိမျာဵအမဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဴဲကက 

သည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကကာငဴ် 

မဖစေ်ပ္ဒြဴဲသညဴ် စီဵပွာဵေရဵ သက်ေရာက်မငမျာဵကုိ ကုစာဵ 

နိုင်ရန်အတွက် ေဒသတွင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် 

အစီအစဉ်၊ အာဆီယဳ-တရုတ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ် 

မငေဒသ အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေမြအေန၊ အာဆီယဳ

-တရုတ် စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ကုန်သွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မငမျာဵ၊ အာဆီယဳ-တရုတ် ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ 

အတွက် မပင်ဆင်မငမျာဵကို ညစိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြဲဴကကသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ သည် 

တရုတ်နုိင်ငဳကို မမနမ်ာနိုင်ငဳအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆဵနှငဴ် ေဆဵကိရိယာမျာဵ လှူဒါန်ဵမငကုိ 

ေကျဵဇူဵတင်ရှိေကကာင်ဵ၊ ကုန်သွယ်မငဆုိင်ရာ ေထာက်ပဴဳပုိ္ဓ 

ေဆာင်မင ကွင်ဵဆကမ်ျာဵ ပုိမုိြုိင်မာေစေရဵအတွက် 

မမနမ်ာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုနသွ်ယ်မငအာဵ ပဳုမှန်မပန်လည် 

ဖွငဴ်လှစ်ေပဵေရဵ အထူဵသမဖငဴ် နှစ်နိုင်ငဳနယ်စပ် ကုန် 

သွယ်မငတွင် အဓိကကျသည်ဴ ေရွှေလီနှငဴ် မူဆယ်ဂိတ်မျာဵ 

ဖွငဴ်လှစ်မြင်ဵကို စဉ်ဵစာဵေပဵရန် တရုတ်နိငု်ငဳအာဵ 

ေမတ္တာရပ်ြဳလုိေကကာင်ဵ၊ အာဆီယဳနှငဴ် တရုတ်နိငု်ငဳ 

အကကာဵ ကာလကကာရှည်စွာ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵ ရှိြဲသဴညဴ်အတွက် အာဆီယဳ-

တရုတ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မင သေဘာတူစာြျုပ် 

ထပ်မဳ အဆင်ဴမမစငဴ်တင်ေရဵအတွက် အလာဵအလာရိှ 

သညဴ် နယ်ပယ်မျာဵ သတ်မှတ်နိငု်ရန် ပူဵတဲွမဖစ်နိငု်ေြျ 

ေလဴလာဆန်ဵစစ်မင ေဆာင်ရွက်မညဴ် ကိစ္စအေပ္ဒ 

ေထာက်ြပဳါေကကာင်ဵ ေမပာကကာဵြဲဴသည်။  

အစည်ဵအေဝဵ၌ ဝန်ကကီဵမျာဵက နှစ် (၃၀) မပည်ဴ 

အာဆီယဳ-တရုတ် ေဆွဵေနွဵဖက် ဆက်ဆဳေရဵ အထိမ်ဵ 

အမတ်ှအမဖစ် အာဆီယဳနှင်ဴ တရုတ်စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ 

မျာဵ ပူဵတဲွေကကညာြျက် နှငဴ် (၂၀) ကကိမ်ေမမာက် 

အာဆီယဳ-တရုတ် စီဵပွာဵေရဵဝနက်ကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ 

အာဆီယဳ စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှငဴ် တရုတ်၊ ကိုရီဵယာဵ၊ ဆွေစ်ဇာလန် ၊ အေပါင်ဵသဳုဵ 

စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵနှငဴ် မဲေြေါင်-ဂျပန် စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပ 
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ပူဵတဲွေကကညာြျက်တို္ဓကုိ အတည်မပုြဲဴပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ (၁၈) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

ကိုရီဵယာဵ စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကို 

ကျင်ဵပြဲဴရာ ဘရူနိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ ဝန်ကကီဵြျုပ်ရုဳဵဝန်ကကီဵ 

နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Dato 

Dr. Amin Liew Abdullah နှငဴ် ကိုရီဵယာဵသမ္မေတ 

နိုင်ငဳ၊ ကုန်သွယ်ေရဵ၊ စက်မငနှငဴ် စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန 

ဝနက်ကီဵ H.E. Yeo Han-koo တို္ဓက ပူဵတဲွ သဘာ 

ပတိမျာဵအမဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဴဲကကသည်။ အစည်ဵ 

အေဝဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ စီဵပွာဵ 

ေရဵအေပ္ဒ သက်ေရာက်မငမျာဵကို မပန်လည် တဳု္ဓမပန် 

မငမျာဵနှင်ဴ  ေရှ့ဆက်လက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် 

နယ်ပယ်မျာဵ၊ အာဆီယဳ-ကိုရီဵယာဵ လွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်မင သေဘာတူစာြျုပ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်မင၊ အာဆီယဳ-ကုိရီဵယာဵ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင စီမဳကိန်ဵ မျာဵ တုိဵတက်မင အေမြအေန 

တုိ္ဓကုိ ေဆွဵေနွဵြဲဴကကသည်။  

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ က 

မမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ မဖစ်ပွာဵမင 

အေမြအေနမျာဵ၊ ထိန်ဵြျုပ်မငလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ ကာ 

ကွယ်ေဆဵထုိဵနှဳေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ေနမင အေမြအေနကုိ မျှေေဝြဲဖဴပီဵ  ကုိဗစ်-၁၉ ကပ် 

ေရာဂါအလွန် မပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက် 

မမပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵမင ပန်ဵတိုင်မျာဵ၊ အာဆီယဳ ဘက်စုဳ 

မပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵ မူေဘာင်နှင်ဴ ဂျအီမ်အက်စ ်

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵနှငဴ်အညီ မမနမ်ာနိုင်ငဳစီဵပွာဵ 

ေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳြျက်ကိ ု ေရဵဆဲွ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ ေမပာကကာဵြဴဲသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ကုိဗစ်-၁၉ ကပ် 

ေရာဂါအလွန် မပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပထမဦဵစွာ ကမ္ဘောဴ ကုန်သွယ်ေရဵ 

အဖွဲ့၏ မပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ နိုင်ငဳစုဳ ကုန်သွယ်ေရဵ 

စနစ် ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်မြင်ဵ၊ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငမျာဵ လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစမြင်ဵနှငဴ် ေမဖေလျှောဴမင 

မျာဵ မမစငဴ်တင်မြင်ဵမဖင်ဴ ေဒသတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မငမျာဵကုိ မမစငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဒုတိယ 

အေနမဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမငေရဵ စဉ်ဆက်မမပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တုိဵတက်သညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ြ ု ဖန်တီဵရန်အတွက် 

အာဵလဳုဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ တတိယ အေနမဖင်ဴ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နှငဴ် နည်ဵပညာ တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မင အြွင်ဴ 

အလမ်ဵမျာဵကုိ ရှာေဖရွန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ အေလဵေပဵ 

ေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။  

အစည်ဵအေဝဵတွင် ဝနက်ကီဵမျာဵက (၁၈) ကကိမ် 

ေမမာက် အာဆီယဳ-ကိုရီဵယာဵ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

အစည်ဵအေဝဵ ပူဵတဲွေကကညာြျက်ကုိ အတည်မပုြဲဴပါ 

သည်။ 

မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် (၁၃) ကကိမ်ေမမာက် မဲေြါင် −ဂျပန် 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ ကျင်ဵပြဴဲရာ 

လာအိုနိငု်ငဳ၊ စက်မငနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန ဝနက်ကီဵ H.E. Khampheng Saysompheng နှင်ဴ 

ဂျပန်နိငု်ငဳ စီဵပွာဵေရဵ၊ ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် စက်မင ဝနက်ကီဵ 

ဌာန ဝနက်ကီဵ H.E. Hiroshi Kajiyama တုိ္ဓက ပူဵတဲွ 

သဘာပတိမျာဵအမဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဴဲကကသည်။ အစည်ဵ 

အေဝဵတွင် ၂၀၂၀ မပည်ဴနှစ်၌ ကျင်ဵပြဴဲသညဴ် (၁၂) 

ကကိမ်ေမမာက် မဲေြါင်-ဂျပန် ထိပ်သီဵအစည်ဵ အေဝဵနှင်ဴ 

(၁၂) ကကိမ်ေမမာက် မဲေြါင်-ဂျပန် စီဵပွာဵ ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

အစည်ဵအေဝဵ၏ ေဆွဵေနွဵမင ရလဒ်မျာဵ၊ မဲေြါင် စက်မင 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ေမျှော်မှန်ဵြျက် ၂.၀ လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ် 

ေအာက်မှ လက်ရှိအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ေနသည်ဴ စီမဳကိန်ဵ မျာဵ၏ မဖစ်ေပ္ဒတုိဵတက်မင အေမြ 

အေနနှင်ဴ ဂျပန်နိင်ုငဳက အဆုိမပုလာသညဴ် စီမဳကိန်ဵ မျာဵ 
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အေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက 

မဲေြါင်ေဒသနုိင်ငဳမျာဵ၏ စီဵပာွဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင 

အတွက် ဂျပန်နိင်ုငဳ၏ ကူညီပဴဳပုိဵေပဵမငအေပ္ဒမျာဵစွာ 

ေကျဵဇူဵတင်ရှိပါေကကာင်ဵ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် 

စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည်ထူေထာင်ေရဵနှင်ဴ ေဒသတွင်ဵ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ညီမျှေေစရန်အတွက်  မဲေြါင်စက်မင 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ေမျှော်မှန်ဵြျက် ၂.၀ သည် အေရဵ 

ကကီဵသည်ဴ အြန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိေနသမဖင်ဴ 

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်ေအာက်ရိှ အေကာင်အ 

ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် စီမဳကိန်ဵ၏ မဖစေ်ပ္ဒ 

တုိဵတက်မငမျာဵအေပ္ဒ ကကိုဆုိပါေကကာင်ဵ၊ ဂျပန်နိငု်ငဳ 

မှ အဆိုမပုထာဵသညဴ် ဒီဂျစ်တယ်တီထွင် ဆန်ဵသစ်မင 

နှငဴ် စဉ်ဆက်မမပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငဆုိင်ရာ 

စီမဳကိန်ဵ မျာဵကုိ ကကိုဆုိပါေကကာင်ဵ၊ ဂျပန်နိင်ုငဳ အေန 

မဖငဴ် အေရှ့-အေနာက် စီဵပွာဵေရဵစကကြံ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵ 

တက်မငအတွက် မမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ စီမဳကိန်ဵ မျာဵ အေပ္ဒ 

ဆက်လက် ပဴဳပုိဵေပဵေစလုိေကကာင်ဵနှငဴ် ဒစ်ဂျစ်တယ် 

အေမြမပု ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵဆုိင်ရာ မဟာ 

ဗျူဟာနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မမစငဴ်တင်ေရဵ 

အစီအစဉ်မျာဵ ပဴဳပုိဵေပဵေစလုိေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵေမပာ 

ကကာဵြဴဲသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် အာဆီယဳ-ဆွစ်ဇာလန် Troika စီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵကို ဆက်လက်ကျင်ဵပ 

မပုလုပ်ြဲဴရာ ဘရူနိငု်ဵနိုင်ငဳ ဝန်ကကီဵြျုပ်ရုဳဵ ဝန်ကကီဵ နှငဴ် 

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Dato Dr. 

Amin Liew Abdullah နှငဴ် ဆွစ်ဇာလန်နိငု်ငဳ စီဵပွာဵ 

ေရဵရာ၊ ပညာေရဵနှငဴ် သုေတသနဌာန အကကီဵအကဲ 

နှငဴ် Swiss Confederation ၏ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Guy 

Parmelin တို္ဓက ပူဵတဲွ သဘာပတိမျာဵအမဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴကကသည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် အာဆီယဳ 

နှငဴ် ဥေရာပလွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငအဖဲွ့အကကာဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငဆုိင်ရာ ပူဵတွဲ ေကကညာြျက် 

(မူကကမ်ဵ)နှငဴ် အာဆီယဳနှင်ဴ ဆွစ်ဇာလန်နိငု်ငဳတို္ဓအကကာဵ 

လက်ေတွ့ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငနယ်ပယ်မျာဵ (၂၀၂၂-

၂၀၂၆) ေအာက်ရိှ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဴဲ 

ကကဖပီဵ  ပူဵတဲွေကကညာ ြျက်ကိ ုအတည်မပုြဲဴပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ (၂၄) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳအေပါင်ဵ 

သဳုဵ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ ကျင်ဵပ 

မပုလုပ်ြဲဴရာ ဘရူနိငု်ဵနိုင်ငဳ ဝနက်ကီဵြျုပ်ရုဳဵ ဝန်ကကီဵ  နှငဴ် 

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Dato Dr. Amin 

Liew Abdullah ၊ တရုတ်နိငု်ငဳ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ကူဵသန်ဵ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Wentao Wang၊ ဂျပန်နိင်ုငဳ 

စီဵပွာဵေရဵ၊ ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာန ဝနက်ကီဵ 

H.E. Hiroshi Kajiyama နှငဴ် ကိုရီဵယာဵ သမ္မေတနုိင်ငဳ 

ကုန်သွယ်ေရဵ၊ စက်မငနှငဴ် စွမ်ဵအင် ဒုတိယဝနက်ကီဵ H.E. 

Dr. Yoonjong Chun တို္ဓက ပူဵတဲွ သဘာပတိမျာဵ 

အမဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဲဴကကသည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် 

အာဆီယဳအေပါင်ဵသဳုဵ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မင 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) အေပ္ဒ ဝန်ကကီဵမျာဵ 

က ေဆွဵေနွဵ အတည်မပုြဲဴကကဖပီဵ ကုိဗစ်-၁၉ ကူဵစက် 

ေရာဂါေကကာင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ထိြိုက်မငမျာဵ ေလျာဴနည်ဵေစ 

ေရဵ အာဆီယဳအေပါင်ဵသဳုဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳြျက်၏ မဖစေ်ပ္ဒ 

တုိဵတက်မငမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴသည်။  

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵသုိ္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယ 

ဝနက်ကီဵ နှငဴ် အဆင်ဴမမငဴ်အရာရှိမျာဵလည်ဵ တက်ေရာက်ြဲဴ 

ကကပါသည်။   
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ နဳနက ်

၇:၀၀ နာရီမ ှ စတင်၍ ဗီဒီယုိကနွ်ဖရင်ဴမဖငဴ် ကျင်ဵပ 

သညဴ် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှငဴ် အေမရိကန် 

ကုနသွ်ယ်ေရဵ ကိုယ်စာဵလှယ်တို္ဓ အစည်ဵအေဝဵ၊ (၅) 

ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်)

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ၊ (၁၈) ကကိမ် 

ေမမာက် အာဆီယဳ-အိန္ဒိယ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

အစည်ဵအေဝဵ၊ (၁၇) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳစီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ အီဵယူကုနသွ်ယ်ေရဵေကာ်မရှင်နာ 

တုိ္ဓ အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ (၁၀) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

ရုရှာဵ စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵတုိ္ဓကုိ 

ေနမပည်ေတာ်ရှိ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဝနက်ကီဵရဳုဵမှ ပါဝင်တက် 

ေရာက်သည်။  

အဆုိပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် အာဆီယဳစီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ၊ အေမရိကန်ကုန်သွယ်ေရဵ ကိုယ်စာဵ 

လှယ်(ဝနက်ကီဵ)၊ ေဟာင်ေကာင်(တရုတ်)၊ အိန္ဒိယ၊ 

ရုရှာဵနုိင်ငဳတုိ္ဓမှ စီဵပွာဵေရဵဝနက်ကီဵမျာဵ၊ အီဵယူ ကုန် 

သွယ်ေရဵ ေကာ်မရှင်နာ၊ အာဆီယဳ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ြျုပ်နှင်ဴ တာဝနရ်ှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴကကသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ဘရူနိငု်ဵနုိင်ငဳ ဝနက်ကီဵြျုပ်ရုဳဵ  

ဝနက်ကီဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ H.E. 

Dato Dr. Amin Liew Abdullah နှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ 

ေဆွဵေနွဵဖက်နိငု်ငဳမျာဵကကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵက ပူဵတဲွသဘာပတိမျာဵအမဖစ် ေဆာင် 

ရွက်ြဲဴကကသည်။  

အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှင်ဴ အေမရိကန် 

ကုန်သွယ်ေရဵ ေကာ်မရှင်နာတုိ္ဓ အစည်ဵအေဝဵတွင် 

အေမရိကန်နိငု်ငဳ ကုန်သွယ်ေရဵ ကုိယ်စာဵလှယ် H.E. 

Katherine Tai နှင်ဴ အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵက 

အာဆီယဳနှငဴ် အေမရိကန်နုိင်ငဳတို္ဓအကကာဵ ကုိဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ စီဵပာွဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

သက်ေရာက်မငမျာဵအေပ္ဒ တဳု္ဓမပန်နိငု်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ၊ 

အာဆီယဳ-အေမရိကန် ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

မူေဘာင်နှငဴ် စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မင ေအာက်ရှိ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြုနစှ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် အေကာင် အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မငအေပ္ဒ တိုဵတက်မငအေမြအေနမျာဵနှငဴ် 

အေမရိကန် နိုင်ငဳက အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင် နုိင်ငဳမျာဵအတွက် 

ပဴဳပုိဵေပဵလျက်ရှိသညဴ် နည်ဵပညာဆုိင်ရာ အကူအညီမျာဵ 

အေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဴဲသည်။ အစည်ဵ 

အေဝဵတွင် အာဆီယဳ-အေမရိကန် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ 

မျာဵက အာဆီယဳ - အေမရိကန် ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳင မူေဘာင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ြုနှစ ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

ကို အတည်မပုြဲကဴကသည်။  

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵက မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်ဵြျုပ်မငနှငဴ် 

ကာကွယ်ေဆဵ ထုိဵနှဳမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ အေမြအေနမျာဵနှငဴ် 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာလအလွန် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပန ်

လည် ထူေထာင်ရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မငကိ ု

ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်လုိအပ်မငေကကာင်ဴ အေသဵစာဵ၊ 

အငယ်စာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အတွက် ဒီဂျစ် 

တယ် ကျွမ်ဵကျင်မငဆုိင်ရာ အကူအညီမျာဵ ပဴဳပုိဵေပဵသာွဵ 

ရန် အေလဵေပဵေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။ 

ဆက်လက်၍ (၅) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ − 

ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်) စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵ 

အေဝဵကုိ ကျင်ဵပြဴဲရာ ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်)၊ ကူဵသန်ဵ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငဝန်ကကီဵ 

အာဆီယဳ စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵနှငဴ် အေမရိကန်၊ ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်)၊ အိန္ဒိယ၊ အီဵယူ၊ ရရှုာဵ 

စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵကျင်ဵပ 
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H.E Mr. Edward Yau Tang-wah နှင်ဴ အာဆီယဳ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵက ကုိဗစ-်၁၉ ကာလအလွန် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပနလ်ည် ထူေထာင်ေရဵ 

အတွက် တုဳ္ဓမပန်မငဆုိင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵအေပ္ဒ 

အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဲဴဖပီဵ အာဆီယဳ-ေဟာင် 

ေကာင် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာတူ 

စာြျုပ်နှင်ဴ အာဆီယဳ-ေဟာင် ေကာင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

သေဘာတူစာြျုပ်ကိ ု အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ အာဵလဳုဵ 

အသက်ဝင်မငအေပ္ဒ ကကိုဆုိြဲကဴကသည်။ ထုိ္ဓေနာက် 

ဝနက်ကီဵမျာဵက အာဆီယဳ-ေဟာင်ေကာင် စီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မင အစီအစဉ်တွင် အသစ်ထပ်မဳ 

တုိဵြျဲ့ ထည်ဴသွင်ဵသည်ဴ နယ်ပယ် (၅) ြုမဖစ်သညဴ် လူ၊ 

အပင်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵ ပုိဵမဃာဵေရာဂါကင်ဵစင်ေစေရဵ 

(SPS)၊ စဳြျနိ်စဳ္ပဃန်ဵ မျာဵ၊ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ 

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် အရည်အေသွဵကိုကညီ်မင စစ်ေဆဵ 

သညဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (STRACAP)၊ မူပုိင်ြွငဴ် 

(IP)၊ ကုန်သွယ်မင လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵအတွက် 

ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်ဵပညာနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင် 

ေရဵတုိ္ဓအေပ္ဒ အတည်မပုြဲဴဖပီဵ အာဆီယဳ- ေဟာင် 

ေကာင် စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင အစီအစဉ် 

(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ေအာက်မှ စီမဳကိန်ဵ မျာဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မင တုိဵတက်မင အေမြအေန 

မျာဵကုိမှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴသည်။  

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ က 

အာဆီယဳ-ေဟာင်ေကာင် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ် 

မင သေဘာတူစာြျုပ်နှငဴ် အာဆီယဳ-ေဟာင်ေကာင် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင သေဘာတူစာြျုပ် တို္ဓအေပ္ဒ 

ကေမ္ဘောဒီယာဵနုိင်ငဳ၏ စာြျုပ်အသက်ဝင်မြင်ဵ လုပ် 

ငန်ဵစဉ်ဖပီဵေမမာက်ြဲဴမငနှငဴ် စာြျုပ် (၂) ြုအာဵ အဖွဲ့ဝင် 

နိုင်ငဳမျာဵ အာဵလဳုဵက အသက်ဝင်ြဲဴမြင်ဵအေပ္ဒ ကကို 

ဆုိြဴဲသည်။ ထုိ္ဓေနာက် ေဟာင်ေကာင် (တရုတ်) က 

ေဒသတွင်ဵ ဘက်စုစဳီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

သေဘာတူစာြျုပ်သုိ္ဓ ဝင်ေရာက်ရန် စိတ်ဝင် 

စာဵမငအေပ္ဒ ဝန်ကကီဵမျာဵက ကကိုဆုိြဴဲကကသည်။ 

မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် (၁၈) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

အိန္ဒိယ စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ ကျင်ဵပ 

ြဲရဴာ အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၊ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵနှင်ဴ စက်မင 

ဝနက်ကီဵဌာနဝနက်ကီဵ H.E. Anupriya Patel နှငဴ် 

အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵက ကိုဗစ-်၁၉ ကပ် 

ေရာဂါေကကာင်ဴ မဖစေ်ပ္ဒြဴဲသညဴ် စီဵပွာဵေရဵသက်ေရာက် 

မငမျာဵကို ကုစာဵနုိင်ရန်အတွက် ေဒသတွင်ဵပူဵ ေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအစဉ်၊ အာဆီယဳ-အိန္ဒိယ စီဵပာွဵ 

ေရဵေကာင်စီမှ တင်မပြျက်မျာဵနှင်ဴ အာဆီယဳ-အိန္ဒိယ 

ကုန်စည်ကုနသွ်ယ်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ် အေကာင် 

အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မင တုိဵတက်မငတို္ဓ အေပ္ဒေဆွဵ 

ေနွဵြဲဴကကသည်။  

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵက မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ မဖစ်ပွာဵမင အေမြအေန 

မျာဵ၊ ထိန်ဵြျုပ်မင လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ ကာကွယ်ေဆဵထုိဵနှဳ 

ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေန ကုိ 

မျှေေဝြဴဲဖပီဵ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် မပနလ်ည် 

ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ 

ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မမပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵမင ပန်ဵတုိင်မျာဵ၊ 

အာဆီယဳ ဘက်စုမဳပနလ်ည် ထူေထာင်ေရဵ မူေဘာင်နှငဴ် 

ဂျအီမအ်က်စ်လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ်အညီ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည်ဦဵေမာဴေစေရဵ စီမဳြျက်ကုိ 

ေရဵဆဲွ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ ေမပာကကာဵြဴဲသည်။ 

ထုိ္ဓမပင် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ေဆဵနှငဴ် အမြာဵေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ အကူအညီေပဵသည်ဴ 

အတွက် အိန္ဒိယနုိင်ငဳကုိ ေကျဵဇူဵတင်ေကကာင်ဵ ေမပာ 

ကကာဵြဴဲသည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စု ဝနက်ကီဵ 

က မမန်မာ-အိန္ဒယိ နယ်စပ်ကုနသွ်ယ်ေရဵကုိ မပန်လည် 

ဖွငဴ်လှစ်ေပဵရန်နှင်ဴ မမနမ်ာနှငဴ် အိန္ဒိယ အကကာဵ နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်မင လွယ်ကူ ေြျာေမွ့ေစေရဵအတွက် အထူဵ 

သမဖငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အလွန်စီဵ ပွာဵေရဵ 
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မပနလ်ည်ထူေထာင်ရန် ကုန်သွယ်ေရဵ အရာရိှမျာဵ 

နှငဴ်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍပါဝင်သညဴ် ပူဵတွဲလုပ်ငန်ဵေကာ် 

မတီ တစ်ြ ု တည်ေထာင်ရန် အဆုိမပုြဲဴပါသည်။ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၏ အဆိုမပုြျက်ကိ ုအိန္ဒိယနိုင်ငဳ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵက အသိအမှတ်မပုေကကာင်ဵနှင်ဴ 

သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵသွာဵမည် မဖစ ်

ေကကာင်ဵ မပန်လည်ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။  

ဆက်လက်၍ (၁၇) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

အီဵယူစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ကျင်ဵပ 

ြဲရဴာ အီဵယူ ကုန်သွယ်ေရဵေကာ်မရှင်နာ H.E. Valdis 

Dombrovskisနှင်ဴ အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

က ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ မပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအတွက် တဳု္ဓမပန်မငဆုိင်ရာ 

အစီအစဉ်မျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကမ္ဘောဴကုနသွ်ယ်ေရဵ 

အဖွဲ့၏ အြန်ဵကဏ္ဍနှငဴ် အာဆီယဳနှငဴ် အီဵယူတို္ဓ 

အကကာဵ လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မငေဒသ ထူေထာင် 

ရန်အတွက် ညစိနှိုင်ဵလျက်ရိှသညဴ် မူေဘာင်ေရဵဆွဲမြင်ဵ 

နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍မဖစ်ေပ္ဒ တိုဵတက်မငအေမြအေနမျာဵ 

အေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵအမမင်ြျင်ဵဖလှယ်ေဆွဵေနွဵ 

ြဲသဴည်။ ထုိ္ဓေနာက် အာဆီယဳ-အီဵယူ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကုိ 

ဝနက်ကီဵမျာဵက အတည်မပုြဲဴသည်။  

အစည်ဵအေဝဵ၌ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ က 

ေဆွဵေနွဵရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပနလ်ည် ထူေထာင်ေရဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ကမ္ဘောဴကုနသွ်ယ်ေရဵအဖဲွ့၏ အြန်ဵကဏ္ဍ 

မှာ မျာဵစွာ အေရဵပါေကကာင်ဵ၊ ကမ္ဘောဴနိငု်ငဳမျာဵ အေန 

မဖငဴ် ကုန်စည်နှငဴ် ဝနေ်ဆာင်မငမျာဵ အထူဵသမဖင်ဴ 

ေဆဵဝါဵနှငဴ် ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ လွယ်ကူစာွ သယ်ယူ 

ပုိ္ဓေဆာင်နိုင်ေရဵ အတွက် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် 

လုိအပ်ေကကာင်ဵ တုိကတွ်န်ဵ ေဆွဵေနွဵြဲဴသည်။  

ဆက်လက်၍ (၁၀) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

ရုရှာဵ စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ ကျင်ဵပ 

ြဲရဴာ ရုရှာဵနုိင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ဒုတိယဝန်ကကီဵ 

H.E. Vladimir llyichev နှငဴ် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵ က ကုိဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် စီဵပွာဵ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပန်လည် ထူေထာင်ေရဵအတွက် 

တဳု္ဓမပန်မငဆုိင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵအေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် 

ေဆွဵေနွဵြဴဲဖပီဵ ၂၀၁၇ ြုနှစ ်အာဆီယဳ-ရုရှာဵ ကုန်သွယ်မင 

နှငဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်နှငဴ် အာဆီယဳနှင်ဴ ယူေရရှာဵစီဵပွာဵေရဵ 

ေကာ်မရှင်တုိ္ဓအကကာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငဆုိင်ရာ 

အစီအစဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ၏ မဖစေ်ပ္ဒတုိဵတက်မင အေမြ 

အေနတုိ္ဓကုိ မှတ်တမ်ဵတင်ြဲဴသည်။ ထုိ္ဓေနာက် အသစ် 

မပနလ်ည် ေရဵဆဲွသညဴ် အာဆီယဳ-ရုရှာဵ ကုန်သွယ်မငနှင်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵ လမ်ဵမပေမမပဳု 

နှငဴ် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်တုိ္ဓကုိ ဝနက်ကီဵမျာဵ 

က အတည်မပုြဲဴကကသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵက ကုိဗစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် ဒီဂျစ်တယ် စီဵပာွဵေရဵ စနစ်နှင်ဴ 

စဉ်ဆက်မမပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵ တုိဵတက်မငဆီသုိ္ဓ ဦဵတည်ေဆာင် 

ရွက်ရာ၌ အာဆီယဳ-ရုရှာဵ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမင ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ လမ်ဵမပေမမပဳုနငှဴ် ၂၀၂၁-

၂၀၂၅လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်ေအာက်ရှိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

မင အစီအစဉ်မျာဵသည ် ေကာင်ဵမနွ်သညဴ် အေထာက် 

အပဳဴေကာင်ဵမျာဵ မဖစ်ေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵြဴဲသည်။  

အစည်ဵအေဝဵအသီဵသီဵကထုတ်မပန်မညဴ်ပူဵတဲွေကက 

ညာြျက်မျာဵကို ဝနက်ကီဵမျာဵက အတည်မပုြဲဴကကသည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵသုိ္ဓ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယ 

ဝနက်ကီဵ နှငဴ် အဆင်ဴမမငဴ်အရာရှိမျာဵလည်ဵ တက်ေရာက်ြဲဴ 

သည်။   
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 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ် 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့၊ 

နဳနက် ၉:၀၀ နာရီမ ှ စတင်၍ ဗီဒီယုိ ကွန်ဖရငဴ်မဖငဴ် 

ကျင်ဵပသည်ဴ (၂၆) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

ကသစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

ေဆွဵေနွဵပဲွ၊ (၂၇) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-ဂျပန် 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ၊ ပထမအကကိမ် 

အာဆီယဳ-ဖဗတိိန် စီဵပွာဵေရဵဝနက်ကီဵမျာဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ 

နှငဴ် (၉) ကကိမ်ေမမာက် အေရှ့အာရှ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵ 

မျာဵ အစည်ဵအေဝဵတုိ္ဓကုိ ေနမပည်ေတာ်ရိှ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှ 

မငနှင်ဴ နုိင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရုဳဵမှ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။  

 အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵသုိ္ဓ အာဆီယဳ စီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ၊ ကသစေကတဵလျ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ 

ဂျပန်၊ နယူဵဇီလန်၊ ရုရှာဵ၊ ကိုရီဵယာဵ၊ ဖဗတိိန်နငှဴ် 

အေမရိကန်နိငု်ငဳတုိ္ဓမှ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ၊ အာဆီ 

ယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်နှင်ဴ တာဝန်ရှိသူမျာဵ တက် 

ေရာက်ြဲဴကကသည်။ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ဘရူနိငု်ဵ 

နိုင်ငဳ ဝနက်ကီဵြျုပ်ရုဳဵ  ဝနက်ကီဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵ 

ေရဵဝန်ကကီဵ H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah 

နှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ ေဆွဵေနွဵဖက်နိင်ုငဳမျာဵက စီဵပာွဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵက ပူဵတဲွသဘာပတိမျာဵ အမဖစ် ေဆာင်ရွက် 

ြဲကဴကသည်။  

 ပထမဦဵစွာ (၂၆) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

ကသစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ 

ေဆွဵေနွဵပဲွကုိ ကျင်ဵပြဴဲရာ ကသစေကတဵလျနုိင်ငဳ၊ ကုန် 

သွယ်ေရဵ၊ ြရီဵသွာဵလာေရဵနှငဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ၀န်ကကီဵ 

H.E. Dan Tehan MP နှငဴ် နယူဵဇီလန်နိင်ုငဳ၊ 

ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ပုိ္ဓကုန် တိုဵတက်မငဆုိင်ရာဝန်ကကီဵ H.E. 

Phil Twyford နှငဴ် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ ဝန်ကကီဵမျာဵက 

အာဆီယဳ-ကသစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန် လွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်မငေဒသ ထူေထာင်မြင်ဵ သေဘာတူစာြျုပ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မင၊ သေဘာတူစာြျုပ် အဆင်ဴမမစင်ဴ 

တင်မြင်ဵအတွက် ညစိနှိုင်ဵမင အေမြအေနမျာဵ၊ 

၂၀၂၁ ြုနှစ ် အလွန်စီဵ ပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင အေထာက်အကူမပု အစီအစဉ် 

နှငဴ် ြျလီီနိငု်ငဳက အဆိုပါသေဘာတူစာြျုပ် 

တွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်အမဖစ် ပါဝင်ရန် အဆိုမပု 

လာမြင်ဵ ကိစ္စရပ်မျာဵအေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵ 

ဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဲဴပါသည်။  

 မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵကေဆွဵေနွဵရာတွင်ေဒသတွင်ဵ 

၌ အာဆီယဳ-ဨစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန် လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မငေဒသ သေဘာတူစာြျုပ်အာဵ အသဳုဵ 

မပုမင နည်ဵပါဵေနေသဵသည်ဴအတွက် အစုိဵရ-ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵသည်အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ၊ 

သေဘာတူစာြျုပ် အဆင်ဴမမစငဴ်တင်မြင်ဵဆုိင်ရာ ေဆွဵ 

ေနွဵမငမျာဵကို ၂၀၂၂ ြုနှစ ်စက်တင်ဘာလ မတိုင်မီ ဖပီဵ စီဵ 

နိုင်ေရဵ ကကိုဵစာဵေဆာင်ရွက်ရန်လုိေကကာင်ဵ၊ ြျလီီနိင်ုငဳ 

အာဆီယဳနှငဴ် ကသစေကတဵလျ၊ နယူဵဇလီန်၊ ဂျပန်၊ ပဗိတိန်တ့ုိမှ စီဵပွောဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ ေဆွေဵေနွေဵပွေဲမျာဵနှငဴ်       

(၉) ကကိမ်ေခမာက် အေရှ့အာရှ စီဵပွောဵေရဵ ဝနက်ကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 
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အေနမဖင်ဴ အာဆီယဳ-ဨစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန် 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငေဒသ သေဘာတူ 

စာြျုပ်သုိ္ဓ အဖွဲ့ဝင်အသစ်အမဖစ် ပါဝင်ရန် အဆိုမပု 

လာမြင်ဵအေပ္ဒ ကကိုဆုိေကကာင်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ အ 

ေထာက်အကူမပု အစီအစဉ်အတွက် ဨစေကတဵလျ 

နှငဴ် နယူဵဇီလန်နိငု်ငဳတို္ဓ၏ ကူညီပဴဳပုိဵေပဵမငကုိလည်ဵ 

ေကျဵဇူဵတင်ရှိေကကာင်ဵ ေဆွဵ ေနွဵြဲဴသည်။   

မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် (၂၇) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ-

ဂျပန် စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ ေဆွဵေနွဵပဲွကုိ ကျင်ဵပြဴဲ 

ရာ ဂျပန်နိင်ုငဳစီဵပာွဵေရဵ၊ ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် စက်မင 

ဝနက်ကီဵ ဌာနဝနက်ကီဵ H.E. KAJIYAMA Hiroshi နှင်ဴ 

အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵက အာဆီယဳ-ဂျပန် 

ဘက်စုစဳီဵ ပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မင သေဘာတူ 

စာြျုပ်ေအာက်ရှိ အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေမြ 

အေနမျာဵ၊ ၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွက် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

အာဆီယဳ-ဂျပန် စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ ဂျပန်နိင်ုငဳက အဆုိမပုလာသညဴ် 

အာဆီယဳ-ဂျပန် တီထွင်ဆန်ဵ သစမ်ငနှင်ဴ စဉ်ဆက် 

မမပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငအတွက် ဦဵစာဵေပဵ အစီ 

အစဉ် (ASEAN-Japan Priority for Innovative 

and Sustainable Growth) တုိ္ဓအေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵ 

ဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဲဴပါသည်။  

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက အာဆီယဳ-ဂျပန် မဟာ 

ဗျူဟာေမမာက် စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မင ၁၀ 

နှစ်တာ လမ်ဵမပေမမပဳု၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မင 

အေမြအေနနှင်ဴ ၂၀၂၁ ြုနစှ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြဴဲ 

သညဴ် အာဆီယဳ-ဂျပန် စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင် 

ရွက်မင အစီအစဉ်မျာဵ၏ တုိဵတက်မငတို္ဓအေပ္ဒ ကကိုဆုိ 

ေကကာင်ဵ၊ လက်ရိှအြျနိ်တွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကျယ်မပန့်လာမငနှငဴ်အတူ ရာသီဥတု ေမပာင်ဵလဲမင၊ 

စွမ်ဵအင်ဖူလဳုေရဵနှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ရှာဵပါဵ 

လာမငကိစ္စရပ်မျာဵသည် ယှဉတဲွ်၍ စိုဵရိမ်မငမျာဵ မဖစ် 

ေပ္ဒလာေကကာင်ဵ၊ ဂျပန်နိငု်ငဳက အဆုိမပုထာဵသည်ဴ 

အာဆီယဳ-ဂျပန် တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မငနှငဴ် စဉ်ဆက် မမပတ် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ဦဵစာဵေပဵ အစီအစဉ် ေအာက်တွင် 

ပါဝင်သညဴ် နယ်ပယ်မျာဵသည ် ကုိဗစ် - ၁၉ အလွန် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငအတွက် အေရဵပါေကကာင်ဵနှင်ဴ အဆိုပါ 

အဆိုမပုြျက်ကိ ု ကကိုဆုိေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵေမပာကကာဵ 

ြဲသဴည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပထမအကကိမ် အာဆီယဳ-ဖဗတိိန် 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ ေဆွဵေနွဵပွဲကိ ု ကျင်ဵပြဴဲရာ 

ဖဗတိိန်နိုင်ငဳ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵ 

Rt Hon Elizabeth Truss MP နှင်ဴ အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵမျာဵက အာဆီယဳ-ဖဗတိိန် စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ၏ မဖစ်ေပ္ဒ တုိဵတက်မင 

အေမြအေနကို အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် ေဆွဵေနွဵြဲဴကကသည်။ 

ထုိ္ဓေနာက် အာဆီယဳနှင်ဴဖဗိတိန်တို္ဓအကကာဵ အနာဂတ် 

အာဆီယဳ-ဖဗတိိန် စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင ပူဵတဲွ 

ေကကညာြျက်ကိ ုဝန်ကကီဵမျာဵက အတည်မပုြဲဴသည်။  

 မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက အာဆီယဳနှငဴ် ဖဗတိိန်နိုင်ငဳ 

တုိ္ဓအကကာဵ မိတ်ဖက်ဆက်ဆဳေရဵ ထူေထာင်နိုင်မြင်ဵ 

အေပ္ဒ ကကိုဆုိပါေကကာင်ဵ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေကကာင်ဴ စီဵပွာဵ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိြိုက်မငမျာဵအေပ္ဒ ကုစာဵနိုင်ေရဵ 

နှငဴ် ေဒသတွင်ဵ စဉ်ဆက်မမပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵ တိုဵတက်ေရဵ 
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တုိ္ဓအတွက် အာဆီယဳသုိ္ဓ ဖဗိတိန်နိုင်ငဳ၏ ကူညီပဴဳပုိဵမင 

မျာဵအေပ္ဒ ေကျဵဇူဵတင်ရှိပါေကကာင်ဵနှငဴ် အာဆီယဳ 

နှငဴ် ဖဗတိိန်နိုင်ငဳတုိ္ဓအကကာဵေဆာင်ရွက်မညဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင အစီအစဉ်မျာဵသည် ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳ 

မျာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ညီမျှေမငရှိေစရန်အတွက် အ 

ေထာက်အကူ မပုနိုင်လိမ်ဴမည်ဟု ယုဳကကည်ေကကာင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵြဴဲသည်။  

 ဆက်လက်၍ (၉) ကကိမ်ေမမာက် အေရှ့အာရှ 

စီဵပွာဵ ေရဵဝန်ကကီဵမျာဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ကျင်ဵပြဴဲရာ 

အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင်နိငု်ငဳမျာဵ၊ အေမရိကန်၊ ကသစေကတဵ 

လျ၊  တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ နယူဵဇီလန်၊ ရုရှာဵနှင်ဴ 

ကိုရီဵယာဵနုိင်ငဳတုိ္ဓမှ စီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ က 

ေဒသတွင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာတွင် ကုိဗစ် - ၁၉ ေကကာင်ဴ 

သက်ေရာက်မငမျာဵနှင်ဴ အေရှ့အာရှ နိုင်ငဳမျာဵတွင် 

ကိုဗစ-်၁၉ေကကာင်ဴ သက်ေရာက်မငမျာဵ ေလျှောဴြျေရဵ 

အစီအမဳမျာဵနှငဴ် အေရှ့အာရှနိငု်ငဳမျာဵတွင် ကိုဗစ-် 

၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် မပနလ်ည်ထူေထာင်မငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ Economic Research Institute 

for ASEAN and East Asia –ERIA က မပုစု 

တင်သွင်ဵသည်ဴ စာတမ်ဵတုိ္ဓအေပ္ဒ အမမင်ြျင်ဵ ဖလှယ် 

ေဆွဵေနွဵြဴဲကကသည်။    

 မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ကူဵစက်မပန့်ပွာဵမငကုိ ထိထိေရာကေ်ရာက် တုိကဖ်ျက် 

ေရဵ၊ ကာကွယ်ေဆဵသာ တူညီမျှေရရိှေရဵ၊ ကုန်စည်နှင်ဴ 

ဝနေ်ဆာင်မငမျာဵစီဵဆင်ဵမင အဆင်ေမပ ေြျာေမွ့ေစေရဵ၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵလာေစေရဵ တုိ္ဓသည် 

အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ အေလဵေပဵ ေမပာကကာဵသည်။  

အစည်ဵအေဝဵအသီဵသီဵက ထုတ်မပန်မညဴ် ပူဵတဲွ 

ေကကညာြျက်မျာဵကို ဝနက်ကီဵမျာဵက အတည်မပုြဴဲ 

ကကသည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵသုိ္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယ 

ဝနက်ကီဵနှငဴ် အဆင်ဴမမင်ဴအရာရှိမျာဵလည်ဵ တက်ေရာက် 

ြဲကဴကသည်။   
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 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ 

နဳနကပုိ်င်ဵတွင် တာဝန်ရှိသူမျာဵလုိကပ်ါလျက် ရန်ကုန် 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ ေရွှေမပည်သာစက်မငဇုန်ရိှ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ေကာ်မရှင်၏ ြွငဴ်မပုမိန့်မဖင်ဴ ေထာက်ပဴဳ 

ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိသည်ဴ ShweMe Logistic Service Co.,Ltd သုိ္ဓ သွာဵ 

ေရာက်ကကည်ဴရငအာဵေပဵြဴဲပါသည်။ 

 မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵနှငဴ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို ကုမ္ပဏီ 

၏ တာဝန်ရှိသူမျာဵက ကကိုဆုိနငတ်ဆက်ကကဖပီဵ 

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေနမင အေမြအေနမျာဵ၊ လှိုင်မမစ်ေရ 

ေကကာင်ဵလမ်ဵမ ှ သီလဝါဆိပ်ကမ်ဵနှင်ဴ အမြာဵမပည် 

တွင်ဵဆိပ်ကမ်ဵမျာဵသုိ္ဓ ကွန်တိန်နာ သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင် 

မငနှငဴ် မပည်ပသုိ္ဓဆန်တင် ပုိ္ဓေနမင အေမြအေနမျာဵကုိ 

ရှင်ဵလင်ဵ တင်မပြဲကဴကရာ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆက်လက်တုိဵြျဲ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵ 

နှငဴ် ပတ်သက်၍ လုိအပ်သည်မျာဵကုိ အကကဳမပုညစနိှိုင်ဵ 

ြဲပဴါသည်။ 

 ထုိ္ဓေနာက် မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ရန်ကုန် 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ရွာသာကကီဵတွင် မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငေကာ်မရှင် ြွင်ဴမပုမိန့်မဖင်ဴ ကုန်ဵတွင်ဵဆိပ် 

ဝနေ်ဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် Re-

sources Group Logistic Co., Ltd သုိ္ဓ ေရာကရိှ်ြဴဲပါ 

သည်။ လုပ်ငန်ဵြွင်၌ ကုမ္ပဏီတာဝနရိှ်သူမျာဵက 

ရန်ကုန-်မန္တေလဵ မီဵရထာဵလမ်ဵနှငဴ် ြျတိ်ဆက်၍ 

ကုန်ဵတွင်ဵဝနေ်ဆာင်မင လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနမင၊ 

ကုန်ပစ္စည်ဵသုိေလာှင်၍ ဝနေ်ဆာင်ေပဵေနမင၊ မပည်ပသို္ဓ 

တင်ပုိ္ဓနုိင်ေရဵနှင်ဴ မပည်ပမှ တင်သွင်ဵသည်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵ 

မျာဵ ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ေနမင၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် Bonded warehouse  စနစ် 

မဖငဴ် အေကာက်ြနွ်ရှင်ဵလင်ဵ ဝနေ်ဆာင်ေပဵေနမင အေမြ 

အေနမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်မပရာ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ 

က ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵေပဵြဴဲဖပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

မမစငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် အကကုဳမပုညစနိှိုင်ဵ 

ေပဵြဴဲပါသည်။  

 မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် မမန်မာ 

နိုင်ငဳ ကုန်သည်မျာဵနှငဴ် စက်မငလက်မင လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 

အသင်ဵြျုပ ်(UMFCCI) ရုဳဵသုိ္ဓ သွာဵေရာက်ြဲဴဖပီဵ ရန်ကုန ်

ဖမို ့ရိှ မပည်ပနိုင်ငဳအသီဵသီဵ မှ ကုန်သည်စက်မင/အသင်ဵ 

မျာဵ၊  UMFCCI အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုြဳဲရဴာ တက် 

ေရာက်သညဴ် ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵက ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ စီဵပွာဵ 

ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှရာတွင် 

ကကုဳေတွ့ေနသည်ဴ အြက်အြဲမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆက် 

လက် ေြျာေမွ့စွာ ေဆာင်ရွက်နိငု်ေရဵအတွက် ဌာန 

ခပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နုိင်ဦဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွေင်ဵရိှ ရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နှဳမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ကကည်ဴရှုအာဵေပဵပပီဵ ကိုဗစ်ေြေျဵေငွေအတွေက် ေလျှောက်လွှာမျာဵ လက်ြေေဳဆာင်ရွက်ေနမှု အေခြေအေနမျာဵကို 

ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵ 
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အသီဵသီဵက ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵေစလုိသညဴ် ကိစ္စ 

မျာဵကုိ တင်မပကကပါသည်။ တင်မပြျက်မျာဵအေပ္ဒ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက မမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် လာ 

ေရာက် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှလဳျက်ရိှသညဴ် နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှသူဳမျာဵ လုပ်ငန်ဵပိမုိုလွယ်ကူ ေြျာေမွ့စွာ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနမျာဵ 

နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ 

ဝနက်ကီဵဌာနအေနမဖင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ရုိဵရှင်ဵ 

လွယ်ကူေရဵ၊ Online စနစ်မဖငဴ် ဝနေ်ဆာင်မငမမစငဴ်တင် 

ေရဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင အတာဵအဆီဵမျာဵ ေလျှောဴြျေရဵ 

တုိ္ဓအတွက် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ေပဵမင ကိစ္စရပ် 

မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မင တုိဵမမစငဴ်ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵကုိ  ရှင်ဵလင်ဵ 

ေမပာကကာဵြဴဲဖပီဵ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵ ေရဵအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ 

အေနမဖင်ဴ  ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆက် 

သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ နီဵကပ်စွာ ဆက်လက် 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵကကရန် တိုက်တွန်ဵေမပာ 

ကကာဵြဴဲပါသည်။  

ဆက်လက်၍ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ေမွဵ 

မမူေရဵနှငဴ် ေရလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ ကုိဗစ်-၁၉ ရန်ပဳု  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေငွမှ ထုတ်ေပဵမည်ဴ ကိုဗစ်ေြျဵေငွအတွက် ေလျှောက် 

လဃာမျာဵ လက်ြေဳဆာင်ရွက်ေပဵေနမင အေမြအေန 

မျာဵကုိ ကကညဴ်ရငစစ်ေဆဵြဴဲပါသည်။ အဆုိပါ ကိုဗစ်ေြျဵ 

ေငွ ေလျှောကထ်ာဵမငမျာဵကုိ ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ 

၃၀ ရက်ေန့အထိ လက်ြဳ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိဖပီဵ၊ 

UMFCCI အသင်ဵြျုပရ်ုဳဵသုိ္ဓ လူကိယ်ုတိုင် လာေရာက် 

ေလျှောက်ထာဵမြင်ဵ၊ သုိ္ဓမဟုတ် Onlineမှ တစ်ဆငဴ်လည်ဵ 

ေလျှောက်ထာဵမြင်ဵမျာဵ မပုလုပ်နိငု်မည်မဖစ်ေကကာင်ဵ သိရှိ 

ရပါသည်။ 
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 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နုိင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိင်ုဦဵ 

သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့ နဳနက် 

ပုိင်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ ္ပဃန်ကကာဵမင 

ဦဵစီဵဌာန၊ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ဦဵစီဵမှူ ဵရုဳဵရိှ 

တစ်ေနရာတည်ဵ၌ တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ အလဳုဵစဳု 

ဝနေ်ဆာင်မငေပဵသည်ဴအဖဲွ့ One Stop Service (OSS) 

၏      လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနမင    အေမြအေနမျာဵကို 

ကကည်ဴရငအာဵေပဵြဴဲပါသည်။ ေရှဵဦဵစွာ မပည်ေထာင်စု 

ဝနက်ကီဵနှငဴ် အဖွဲ့ကို ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ဦဵစီဵမှူဵ 

ရုဳဵ၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵမျ ို ဵြိငု်ဦဵနှင်ဴ OSS ရုဳဵ၏ 

တာဝန်ရှိသူမျာဵက လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြ 

အေနမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်မပကကပါသည်။ ရှင်ဵလင်ဵ 

တင်မပမငမျာဵအေပ္ဒ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵက ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှသူဳမျာဵအေပ္ဒ ဝန်ေဆာင်မငမျာဵေပဵရာတွင် ပုိမုိ 

လွယ်ကူမမန်ဆန်ေစေရဵအတွက် Online စနစ် အသဳုဵ 

မပု ေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်ေရဵ မပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေစရန် 

နှငဴ် ဌာနအြျင်ဵြျင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ကာ ပုိမို 

ေကာင်ဵမနွ်သည်ဴ ဝနေ်ဆာင်မင ေပဵနုိင်ေရဵ ကိစ္စမျာဵကုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ စဳမပုလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ အတုိင်ဵ 

တိကျစွာ လုိကန်ာ ေဆာင်ရွက်ေပဵမြင်ဵမဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵမျာဵ မမနဆ်န် သွက်လက်လာေရဵ 

ကိစ္စမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵ၏ 

ဥပေဒနှငဴ်အညီ ပဴဳပုိဵေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်မင အေမြအေန 

မျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ေမဖေလျှောဴ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵနုိင်မညဴ ်ကိစ္စရပ်မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ အကျယ်တ 

ဝငဴ် ရှင်ဵလင်ဵ ေမပာကကာဵြဲဴဖပီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵ အသုိကအ်ဝန်ဵ ၏ အာဵကုိဵယဳုကကည်ရသည်ဴ 

မိတ်ဖက်ဌာနမျာဵ မဖစေ်စေရဵ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန် 

အေလဵထာဵမှာကကာဵြဲဴပါသည်။ ထုိ္ဓေနာက် မပည်ေထာင် 

စုဝန်ကကီဵသည် One Stop Service ဌာနအသီဵသီဵမှ 

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵနှင်ဴ Online စနစ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် မပင်ဆင်ထာဵရိှမင အေမြအေန 

မျာဵကုိ လှညဴ်လည်ကကည်ဴရငြဲပဴါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳေမမဨဇာ၊ မျ ို ဵေစဴနှင်ဴ စိုကပ်ျ ို ဵ ေရဵေဆဵ လုပ်ငန်ဵ 

ရှင်မျာဵအသင်ဵမ ှ တာဝနရ်ှိသူမျာဵကုိ ေတွ့ဆဳု၍ 

မပည်တွင်ဵ၌ ေမမဨဇာထုတ်လုပ်မင မမစငဴ်တင်ေရဵ၊ 

ေမမဨဇာ ထုတ်လုပ်မငဆုိင်ရာ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစေရဵ၊ ေမမဨဇာထုတ်လုပ် ေရဵ၊ 

ကဏ္ဍဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေစေရဵနှငဴ် သီဵနှဳမျာဵကုိ ရာသီ 

အလုိက ် လဳုေလာက်စွာ မဖန့်မဖူဵနုိင်ေရဵ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 

ညစိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြဴဲပါသည်။ 

 

ခပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဦဵေအာင်နိုင်ဦဵရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵရှိ One Stop Service (OSS)

ရုဳဵကုိ ကကညဴ်ရှုအာဵေပဵပပီဵ ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳသူမျာဵအာဵ လက်ြေဳေတွေ့ဆုဳ 
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 မမနမ်ာ-ရုရှာဵ နှစ်နိုင်ငဳအကကာဵ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ ပုိမုိတုိဵမမစငဴ်လာေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

ပထမအကကိမ် မမနမ်ာ-ရုရှာဵ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မျာဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ  (1st Business to Business Dia-

logue) ကို ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့  

မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် ရုဳဵ အမှတ်(၁)၊ ရင်နှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳ 

မြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊အစည်ဵအေဝဵ 

ြန်ဵမ၊ ေနမပည်ေတာ်တွင် Virtual စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပ 

မပုလုပ်ြဲဴသည်။         

 အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵမင အစီအစဉ်တွင် မမနမ်ာဘက် 

မှ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵ 

နှငဴ် ရုရှာဵဘက်မှ မမနမ်ာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵ 

ရှင်ဵ သဳအမတ်ကကီဵ H.E. Dr. Nikolay LISTOPADOV 

တုိ္ဓက ကကိုဆုိနငတ်ြနွ်ဵဆက်စကာဵနှငဴ် အဖငွဴ်အမှာ 

စကာဵမျာဵ ေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

 အစီအစဉ်တွင် ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵရှင်ဵနုိင်ငဳဆိင်ုရာ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳ သဳအမတ်ကကီဵ၊ မပည်ေထာင်စု သမ္မေတ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳ ကုန်သည်မျာဵနှငဴ် စက်မငလက်မငလုပ်ငန်ဵ 

ရှင်မျာဵအသင်ဵြျုပ ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရုရှာဵ-အာဆီယဳ စီဵပွာဵ 

ေရဵ ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵရှင်ဵနိုင်ငဳ ကုန်သည် 

မျာဵနှင်ဴ စက်မငလက်မင လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အသင်ဵြျုပ၏် 

အာရှနှငဴ် သမုဒ္ဒရာကျွန်ဵစုနိငု်ငဳမျာဵ ဆုိင်ရာ စီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငေကာ်မတီ ဒုတိယအကကီဵအကဲ၊ 

အာရှနုိင်ငဳဆိငု်ရာ ဆုိကေ်ဘဵရီဵယာဵ နိုင်ငဳတကာ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵ ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် မမနမ်ာ-ရုရှာဵ 

ြျစ်ကကည်ေရဵအသင်ဵ ဥက္ကဋ္ဌတုိ္ဓက အမာှစကာဵမျာဵ 

အသီဵသီဵ ေမပာကကာဵြဴဲသည်။ 

 ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵ ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵမှ ကကိုဆုိနငတ်ြနွ်ဵ 

ဆက ် အမှာစကာဵ ေမပာကကာဵရာတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကူဵစက်ေရာဂါအေမြအေန တည်ဖငိမ်ပါက ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵ ကျင်ဵပရန် စီစဉထ်ာဵသညဴ် တတိ 

ယ အကကိမ် ရုရှာဵ- မမနမ်ာ အစိုဵရအြျင်ဵြျင်ဵ ကုန်သွယ် 

ေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵဆုိင်ရာ 

ပူဵတဲွ ေကာ်မရှင် အစည်ဵအေဝဵမတုိင်မီ ကကိုတင် 

မပင်ဆင်သညဴ်အေနမဖင်ဴ နှစ်နိုင်ငဳစီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မျာဵ ေဆွဵေနွဵပွဲကိ ုကျင်ဵပရမြင်ဵမဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳသည် ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ တုိဵမမစင်ဴ 

ေစရန်အတွက် ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင် 

ရာ ေမဖေလျှောဴမငမျာဵကို ကပ်ေရာဂါအလွန် ပဳုမှန် အေမြ 

အေနသစ်နှင်ဴ လုိကေ်လျာ ညီေထွမဖစ်ေအာင် အေလဵ 

ထာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 

အတွက ် အစုိဵရဌာနမျာဵနှငဴ် ြျတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵ မမဖစ ်

ေစပဲ ရိုဵရှင်ဵလွယ်ကူေစရန်၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ သက်ဆုိင် 

သညဴ် ပါမစ်လုိင်စင်မျာဵ၊ ေထာက်ြြဳျက်မျာဵ ရယူ 

ခမနမ်ာ-ရုရှာဵ နှစ်နုိင်ငဳ ကုန်သွေယ်မှုနှငဴ်ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှု ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ အရိှနအ်ဟုန်ခမှင်ဴ၊ ပထမအကကိမ် 

ခမနမ်ာ-ရုရှာဵ စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ေဆွေဵေနွေဵပွေဲ (1st Business to Business Dialogue) Virtual စနစ်ခဖငဴ် 

ကျင်ဵပ 
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ရာတွင် Online ဝနေ်ဆာင်မငေပဵနုိင်ရန်၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ်ကစိ္စရပ်မျာဵတွင် ပွင်ဴလင်ဵမမင် 

သာမငရှိေစရန် စသည်မဖင်ဴ SMART Prgrammes မဖင်ဴ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါ 

ေကကာင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ေကာ်မရှင်

(MIC) ေအာက်မှ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵ အဆင်ေမပ 

ေအာင် One-Stop Service Center တည်ေထာင် 

ကာ စဳြျနိ်စဳ္ပဃန်ဵ မီ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵမဖင်ဴ အစုိဵရ 

ဌာနမျာဵနှငဴ် ြျတ်ိဆက် ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါ 

ေကကာင်ဵ၊ နှစ်နိုင်ငဳ ကုန်သွယ်ေရဵနှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵမမစု ပ်နှဳမင 

မျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင ပုိမုိတိုဵမမစင်ဴမြင်ဵမဖင်ဴ နှစ် 

နိုင်ငဳအနာဂတ် အကျ ို ဵစီဵပွာဵကို ြိငု်မာအာဵေကာင်ဵ 

လာနိုင်ေစပါေကကာင်ဵ၊ အဓိကအာဵမဖင်ဴ ကုန်သွယ် 

ေရဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ပုိမိုတုိဵမမစငဴ်ေစရန် နှစ်နိုင်ငဳ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ယြုလုိေတွ့ဆု၍ဳ နှစ်ဖက် 

စိတ်ဝင်စာဵသည်ဴ နယ်ပယ်၊ ကဏ္ဍမျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳညဴ ် အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကုိ အမပနအ်လှန် 

ဖလှယ်ြင်ဴွရရှိဖပီဵ  နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် အကျ ို ဵရိှမညဴ် စီဵပွာဵ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

နိုင်မည်မဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊  လက်ရှိအေမြအေနတွင် 

မမနမ်ာ-ရုရှာဵ နှစ်နိုင်ငဳအကကာဵ ကုန်သွယ်မငနှင်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ပမာဏ နည်ဵပါဵေနေသာ်လည်ဵ 

ယြုလုိ ပထမအကကိမ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 

အြျင်ဵြျင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲ (1st Business to Business 

Dialogue) ေဆာင်ရွက်မြင်ဵမသှည် နှစ်နိုင်ငဳအကကာဵ 

ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ပမာဏတုိဵမမစငဴ်နိုင် 

ဖပီဵ  ေရရှည် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငကိ ု ေဆာင်ကကဉ်ဵ 

ေပဵနုိင်မည်ဟု အြိုင်အမာ ယဳုကကည်ေကကာင်ဵ ေမပာ 

ကကာဵြဴဲသည်။  

 အစီအစဉ်အရ ရုရှာဵနိုင်ငဳဘက်မှ စီဵပွာဵေရဵလုပ် 

ငန်ဵရှင်မျာဵ မမန်မာနိုင်ငဳ၌ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ လွယ်ကူ 

ေြျာေမွ့စွာ မပုလုပ်နိငု်ရန်အတွက် ကကိုတင်သရိှိထာဵ 

ရမည်ဴ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဥပေဒမျာဵနှင်ဴ အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ 

ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ နှစ်နိုင်ငဳအကကာဵ ကုန်သွယ်မငဆုိင်ရာ 

ဥပေဒမူေဘာင်မျာဵ၊လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် ေရှ့ဆက် 

လက်ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် အလာဵအလာမျာဵ၊ 

အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

နှငဴ် စီဵပာွဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန 

တုိ္ဓမှ အဆင်ဴမမငဴ်အရာရိှကကီဵမျာဵမှ အသီဵသီဵ ရှင်ဵလင်ဵ 

တင်မပြဲကဴကသည်။  

 ေဆွဵေနွဵပဲွတွင် ရုရှာဵနိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ လက်ရှိတွင် 

Eurasian Economic Union အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳ 

မဖစေ်သာေကကာင်ဴ မမနမ်ာနိုင်ငဳအပါအဝင် ဖဳွ့ဖဖိုဵဆဲနိငု်ငဳ 

မျာဵသို္ဓ Eurasian Economic Union’s Common Sys-

tem of Tariff  Preferences ေပဵအပလ်ျက်ရှိသမဖင်ဴ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ ရုရှာဵနိုင်ငဳသုိ္ဓ ပုိ္ဓကုန်မျာဵတင်ပုိ္ဓရာ 

တွင် အေကာက်ြနွ် ကင်ဵလွတ်ြင်ဴွမဖငဴ် တင်ပုိ္ဓနုိင်မည်ဴ 

အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵရရိှမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ သိရသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ရုရှာဵ-မမနမ်ာ နှစ်နိုင်ငဳအကကာဵ 

အလာဵအလာရိှေသာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ နယ်ပယ် 

ကဏ္ဍမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍  ဘဏ်လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အာမြဳ 

လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ၊ လယ်ယာ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵမမူေရဵနှင်ဴ 
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ေရလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ၊ ေရနဳ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့နှင်ဴ 

စွမ်ဵအင်ကဏ္ဍ၊ စာဵေသာက်ကနု် ထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

ကဏ္ဍ၊  သတ္တု တူဵေဖာ်ေရဵကဏ္ဍစသည်ဴ ကဏ္ဍ (၅) 

ြုအာဵ မမန်မာ- ရုရှာဵ နှစ်ဖက် အစုိဵရ/ ပုဂ္ဂလိက 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵက Power 

Point Presentation မဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵြဲဴကက 

ရာ တက်ေရာက်လာသူမျာဵက သိရှိလုိသည်မျာဵကုိ 

စိတ်ဝင်တစာဵ ေမဵမမန်ဵြဴဲကကဖပီဵ နှစ်ဖက်တာဝန်ရိှသူ 

မျာဵက ရင်ဵနှီဵပွင်ဴလင်ဵစွာ မပနလ်ည်ေမဖကကာဵ ြဴဲကက 

သည်။  

 အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပဲွသုိ္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳ 

မြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ဒုတိယဝန်ကကီဵ 

နှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊  စီမဳကိန်ဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာ 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵမမူေရဵနှင်ဴ ဆည် 

ေမမာင်ဵဝနက်ကီဵဌာန၊  သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ် 

ဝန်ဵ ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ လျှေပ်စစန်ှင်ဴ 

စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵ 

ဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟိုဘဏ်၊ 

မပည်ေထာင်စုသမ္မေတ မမန်မာနိုင်ငဳကုနသ်ည်မျာဵနှင်ဴ 

စက်မငလက်မင လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အသင်ဵြျုပ်နှင်ဴ 

ညီေနာင်အသင်ဵမျာဵမဖစ်ေသာ မမနမ်ာနိုင်ငဳဘဏ်မျာဵ 

အသင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ အာမြဳလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ၊ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳ ဆန်စပါဵ အသင်ဵြျုပ၊် မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ေမမဨဇာ၊ မျ ို ဵေစဴနှငဴ် စိုက်ပျ ို ဵ ေရဵေဆဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 

အသင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ ေရထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်သူမျာဵ 

နှငဴ် ပုိ္ဓကုန်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ သစ်သီဵ 

ဝလဳ၊ ပန်ဵမန်နှငဴ် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက် စိုကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ် 

တင်ပုိ္ဓေရာင်ဵြျသူမျာဵ အသင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳသတ္တု 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵြျုပ်၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ ေရနဳနှင်ဴ 

သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ဝန်ေဆာင်မငအသင်ဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

စာဵေသာက်ကုန ် ထုတ်လုပ်တင်ပုိ္ဓ ေရာင်ဵြျသူမျာဵ 

အသင်ဵတုိ္ဓမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ  မမနမ်ာ-ရုရှာဵ ြျစ် 

ကကည်ေရဵအသင်ဵမ ှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ဆုိင်ရာ ရုရှာဵသရဳုဳဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ရုရှာဵဖကဒ် 

ေရဵရှင်ဵနိုင်ငဳ၊ ကုန်သည်မျာဵနှငဴ် စက်မငလက်မင လုပ်ငန်ဵ 

ရှင်မျာဵ အသင်ဵြျုပ်နှငဴ် ရုရှာဵကုမ္ပဏီမျာဵမှ ကိုယ်စာဵ 

လှယ်မျာဵ၊ အာရှနိုင်ငဳဆုိင်ရာ ဆုိကေ်ဘဵရီဵယာဵ နုိင်ငဳ 

တကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖွဲ့မှ ကုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵ စုစေုပါင်ဵ (၂၀၀) ဦဵြန့် တက်ေရာက်ြဲဴသည်။  
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ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ စီမဳအုပ်ြျုပ်ေရဵေကာင်စီ 

အဖွဲ့ဝင် (၃)၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေအာင်သန်ဵဦဵ ဦဵေဆာင် 

ေသာအဖဲွ့သည် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှ ဳ

မငေကာ်မတီ၏ အတည်မပုမိန့်မဖငဴ် ဒဂဳုဖမို့သစ် 

(အေရှ့ပိငု်ဵ) ဖမို့နယ်၊ ေရွှေမပည်သာဖမို ့နယ်၊ ထန်ဵတ 

ပင်ဖမို့နယန်ှင်ဴ လှိုင်သာယာဖမို ့နယ်တုိ္ဓတွင် CMP 

စနစ်မဖင်ဴ အိတ်အမျ ို ဵမျ ို ဵ ြျုပ်လုပ်မြင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵသုိ္ဓ ၂၀၂၁ 

ြုနစှ်၊ ဇူလုိင်လ ၃ ရက်ေန့နှငဴ် ဇူလုိင် ၁၄ ရက်ေန့ 

မျာဵတွင် သွာဵေရာက်ြဲဴဖပီဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနမင 

အေမြအေနနှင်ဴ Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) ေရာဂါကာကွယ် ထိန်ဵြျုပ်ေရဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ 

ဌာန၏ လမ်ဵ္ပဃန်ြျက်မျာဵမဖစ်သညဴ် စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရု ဳ

မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵြွင်မျာဵ၊ အလုပ်ဌာနမျာဵတွင် အထူဵ 

ဂရုမပု လုိကန်ာရမည်ဴအြျက်မျာဵ (Version 5.0) တုိ္ဓ 

အာဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမင အေမြအေနတုိ္ဓကုိ 

ကကည်ဴရငစစ်ေဆဵြဴဲဖပီဵ လုိအပ်သည်မျာဵ ေပါင်ဵစပ် 

ညစိနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြဴဲပါသည်။ 

 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵအတွေင်ဵ CMP စနစ်ခဖင်ဴ အိတ်အမျ ို ဵမျ ို ဵြေျုပ်လုပ်ခြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵသ့ုိ 

ကွေင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵခြေင်ဵနှငဴ် Video Conferencing  System ခဖငဴ် ေတွေ့ဆုခဳြေင်ဵ  
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်ကမု္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန  

ရှိဝနထ်မ်ဵမျာဵVideoConferencingApplication 

ကိုပုိမုိကျွမ်ဵကျင်စွာ အသဳုဵမပုနိုင်ေရဵနှငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာလအတွင်ဵ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပဳုမှန်ြျတိ်ဆက် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵ၊ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပဲွ၊ သင်တန်ဵ၊ 

ေဆွဵေနွဵပဲွ၊ ဖုိရမ်နှငဴ် မပည်တွင်ဵ/ မပည်ပ အစည်ဵ 

အေဝဵမျာဵ တက်ေရာက်ရာတွင် အေထာက်အပဴဳမဖစ် 

ေစေရဵတုိ္ဓအတွက် Zoom Virtual Meeting အသဳုဵ 

မပုနည်ဵသင်တန်ဵကို ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဇူလုိင်လ ၁၆ ရက် 

ေန့၊ မွန်ဵလဲွ၁၄:၀၀ နာရီ အြျနိ်တွင် Video Confer-

encing စနစ်မဖငဴ် ဖွငဴ်လှစ်သင်ကကာဵေပဵြဴဲပါသည်။ 

အဆိုပါသင်တန်ဵတွင် စီမဳကိန်ဵ နှင်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဌာန 

ြွ ဲ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵထွန်ဵက သင်တန်ဵ 

ထပ်မဳ ဖွငဴ်လှစ်ရသညဴ် ရည်ရွယ်ြျက်၊ သင်တန်ဵသာဵ 

မျာဵအေနမဖင်ဴ ထပ်ဆငဴ် သင်တန်ဵေပဵရန် လုိအပ် 

ြျက်မျာဵအာဵ အကျဉ်ဵြျုပ်ေမပာကကာဵြဲဴဖပီဵ ဘာသာ 

ရပ်ဆုိင်ရာ အရာထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵမှ 

Application သဳုဵစွဲမြင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ သိရှိ 

အသဳုဵြျနုိင်ရန် အေသဵစိတ် ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵ ပုိ္ဓြျ 

ြဲဖဴပီဵ  User Manual Guide Book မျာဵ မဖန့်ေဝေပဵြဴဲ 

ပါသည်။ အဆုိပါသင်တန်ဵသုိ္ဓ ရုဳဵြျုပ်ရှိ ဌာနြွ ဲ (၁၁) 

ြုနငှဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ မပည်နယ် ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ (၁၅) ရဳုဵ 

မှ အရာထမ်ဵ/ အမငထမ်ဵ သင်တန်ဵသာဵ (၈၇) ဦဵ တုိ္ဓ 

တက်ေရာက်ြဲဴပါသည်။ 

VIDEO CONFERENCING APPLICATION 

ပုိမုိကျွမ်ဵကျင်စွော သဳုဵစွေဲအသဳုဵခပုနုိင်ေရဵအတွေက် 

တတိယအကကိမ် သင်တန်ဵဖွေငဴ်လှစ်ခြေင်ဵ 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵခမှုပနဳှ်မှုေကာ်မတီ၏ 

(၇/၂၀၂၁) ကကိမ်ေခမာက် အစည်ဵအေဝဵအာဵ VIDEO  

CONFERENCE ကျင်ဵပခြေင်ဵ 

 ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီ၏ 

(၇/၂၀၂၁) ကကိမ်ေမမာက် အစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့၊ နဳနက ် ၁၀ နာရီတွင် Video 

Conference စနစ် မဖငဴ် ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုနတုိ်င်ဵေဒသ 

ကကီဵ အစုိဵရအဖဲွ့၊ ဝနက်ကီဵြျုပ် ဦဵလှစိုဵ နှင်ဴ ေကာ်မတီ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှသူဳ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ Video 

Conference စနစ်ကို အသဳုဵမပု၍ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵြဲဴ 

ကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင်  ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငေကာ်မတီသည် အေထွေထွကိစ္စရပ်မျာဵ တင်မပ 

လာသညဴ် ကုမ္ပဏီ (၄) ြု၏ တင်မပြျက်မျာဵကုိ ေဆွဵ 

ေနွဵဆဳုဵမဖတ်ြဲဴကကပါသည်။ 

ရန်ကုန် တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ေဆာင်ရွက်လုိသူမျာဵအေနမဖင်ဴ မတည်ေငွရင်ဵ ပမာဏ 

အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၅ သန်ဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) ကျပ် သန်ဵ 

၆၀၀၀ အထိ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အတည်မပု 

ေလျှောက်ထာဵလဃာမျာဵကို ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ ကုမ္ပဏီ 

မျာဵ ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန၊ ရန်ကုနတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ 

ဦဵစီဵမှူ ဵရဳုဵ၊ ေမမကွက်အမှတ် ၄၉၊ စိမ်ဵလဴဲေမလမ်ဵ 

သွယ်၊ ကမ္ဘောေအဵဘုရာဵလမ်ဵ၊ ရန်ကင်ဵဖမို ့နယ်၊   

ရန်ကုန်ဖမို့ တယ်လီဖုန်ဵအမှတ် ၀၁-၆၅၈၂၆၄ သုိ္ဓ 

ဆက်သွယ် ေမဵမမန်ဵ ေလျှောကထ်ာဵနိုင်ပါသည်။ 
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(၃၅) ကကိမ်ေမမာက် နိုင်ငဳတကာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

စာရင်ဵအင်ဵဆုိင်ရာ အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ 

အစည်ဵအေဝဵ (Working Group on International 

Investment Statistics Meetings– WGIIS) ကို 

အာဆီယဳ အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ ၊ စာရင်ဵအင်ဵ ဌာနမှ 

ဦဵေဆာင်၍ Video Conferencing စနစ်မဖငဴ် ၂၀၂၁ 

ြုနစှ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၇ ရက်ေန့ နဳနက ်၈:၃၀ အြျနိ်တွင် 

ကျင်ဵပြဴဲရာ အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ကိုယ်စာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ ္ပဃန်ကကာဵမင 

ဦဵစီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵထွန်ဵ ဦဵ 

ေဆာင်တက်ေရာက်ြဲဴဖပီဵ၊ ဌာနမှ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ 

အရာထမ်ဵမျာဵနှငဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ နိုင်ငဳ 

မြာဵသုဳဵစီမဳြန့်ြွမဲငဌာနမှ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ အရာ 

ထမ်ဵမျာဵ တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ ထုိ္ဓမပင် အစည်ဵ 

အေဝဵသုိ္ဓ အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ မှ အရာ 

ထမ်ဵမျာဵ၊ အမြာဵအာဆီယဳအဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ စုစုေပါင်ဵ 

ကိုယ်စာဵလှယ် (၄၅) ဦဵ တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵအာဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဇူလုိင် 

လ ၂၇ ရက်ေန့မှ ၂၈ ရက်ေန့အထိ ကျင်ဵပမည် 

မဖစဖ်ပီဵ ၊ ၂၀၁၆-၂၀၂၅  WGIIS လုပ်ငန်ဵစီမဳြျက်အေပ္ဒ 

မပနလ်ည်ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရန်၊ လက်ရှိ အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳ 

မျာဵ၌  FDIS စာရင်ဵ ေကာက်ယူမင အေမြအေနမျာဵ 

အေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵနိုင်ရန်၊ ASEAN-Help-ASEAN 

Framework အရ နည်ဵပညာ အကူအညီေပဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ အေမြအေနမျာဵအေပ္ဒ 

ေဆွဵေနွဵရန်၊ Balance of Payment Manual ၏ 

ေနာက်ဆဳုဵမဖစ်ေပ္ဒ တုိဵတက်မငမျာဵအေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵ 

ရန်၊  FDISနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တုိဵတက်ေစေရဵအေပ္ဒ ေဆာင်ရွက်မညဴ် ကိစ္စမျာဵနှင်ဴ 

EU-ARISE PLUS Project အရ နည်ဵပညာအကူအညီ 

အေထာက်အပဴဳေပဵမည်ဴ အေမြအေနမျာဵအေပ္ဒ ညစိနှိုင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵနုိင်ေရဵ ရည်ရွယ်၍ ကျင်ဵပမြင်ဵမဖစပ်ါသည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵ တက်ေရာက်မြင်ဵအာဵမဖင်ဴ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳမှ လက်ရှိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိေသာ နုိင်ငဳမြာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင အမနှ်ဝင် 

ေရာက်မင (FDI Inward Flow and Position) 

စာရင်ဵမပုစုမြင်ဵအတွက် အမြာဵနိုင်ငဳမျာဵ၏ အေတွ့ 

အကကုဳမျာဵကို အေမြြဳကာ ဆက်လက်ဖဳွ့ဖဖိုဵ တိုဵတက် 

ေအာင်ေဆာင်ရွက်နုိင်မြင်ဵနှငဴ် မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟုိ 

ဘဏ်၊ နိုင်ငဳမြာဵသဳုဵေငွ စီမဳြန့်ြွမဲငဌာနမှ ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ရှိသညဴ် FDI Outward Posi-

tion and Flow စာရင်ဵမပုစုရန်အတွက် နည်ဵပညာ 

အကူအညီမျာဵရရိှြဴဲမြင်ဵအာဵမဖငဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင စာရင်ဵ 

မျာဵ ပုိမုိတိကျ မှန်ကန်လာမည်မဖစ်ဖပီဵ မူဝါဒြျမှတ်သူ 

မျာဵအတွက်မျာဵစွာ အေထာက်အပဴဳရရိှမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ 

သတင်ဵရရိှပါသည်။ 

 

(၃၅) ကကိမ်ေခမာက် နိုင်ငဳတကာ ရင်ဵနှီဵခမှုပနဳှ်မှု စာရင်ဵအင်ဵဆုိင်ရာ အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵ လုပ်ငန်ဵအဖွေဲ့ 

အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပခပုလုပ်ခြေင်ဵ 
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မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ကကီဵကကပေ်ရဵအဖဲွ့အေနမဖင်ဴ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

အတွင်ဵရိှ မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ဥပေဒနှင်ဴအညီ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵ (၂) 

ြုအာဵ Video Conferencing စနစ်မဖင်ဴ ကွင်ဵဆင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴပါသည်။  

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူမျာဵ ပါဝင် 

ေသာကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည်မန္တေလဵတုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵအတွင်ဵ စီဵပာွဵမဖစ် စတင်သညဴ်ေန့ သတ် 

မှတ်ေပဵရန် တင်မပထာဵသညဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ် 

ငန်ဵ (၁) ြုနှငဴ် စီဵပွာဵမဖစ်စတင်သည်ဴကာလေရွှေ့ဆိငု်ဵ 

ေပဵပါရန် တင်မပထာဵသည်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵ 

(၁) ြု တုိ္ဓအာဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့ 

နဳနက် (၁၀:၀၀) နာရီ အြျနိ်တွင် Video 

Conferencing စနစ်မဖငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵဖပီဵ  လုိအပ် 

သည်မျာဵကုိ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြဲဴပါ 

သည်။ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွေဲ့ Online ခဖငဴ် ကွေင်ဵဆင်ဵ 

ေဆာင်ရွက ်

ပဲြေူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကကီဵကကပ်

ေရဵအဖွေဲ့မ ှတုိင်ဵေဒသကကီဵအတွေင်ဵရိှ ရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နှဳမှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ Online Virtual Meeting ခဖငဴ် 

ဝနေ်ဆာင်မှုေပဵ 

  ပဲြူဵ တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့မ ှ ေရတာရှည်ဖမို့နယ်အတွင်ဵ လုပ် 

ငန်ဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ Bago Young 

Clothing Limited နှင်ဴ Myanmar Sumec Win Win 

Garments Co., Ltd. တုိ္ဓကုိ စီဵပွာဵမဖစ် လုပ်ငန်ဵစတင် 

နိုင်ရန်အတွက် ၂၆-၈-၂၀၂၁ ရက်ေန့ (ကကာသပ ေတဵ 

ေန့)တွင် Online Virtual Meeting မဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵ လို 

အပြ်ျက်မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵေမဵမမန်ဵ ဝနေ်ဆာင်မငေပဵြဴဲ 

ပါသည်။  

 ယြုကဲသုိဴ္ဓ ဝနေ်ဆာင်မငေပဵရာတွင်  သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနအသီဵသီဵမ ှ ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မင 

အေမြအေနအာဵ ေမဵမမန်ဵဖပီဵ  လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ြျက်မျာဵ 

အာဵ မဖည်ဴဆည်ဵနိုင်ရန် အကကဳမပုေဆွဵေနွဵမြင်ဵနှငဴ် လုိ 

အပသ်ညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ညစိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဴဲ 

သည်။ ထုိေနာက် ကုမ္ပဏီမျာဵအာဵ ယြုကာလတွင် 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေရဵ စည်ဵကမ်ဵြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် လမ်ဵ္ပဃန်မှာကကာဵြဴဲေကကာင်ဵသိ 

ရသည်။  
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

သက်ေရာက်မငေကကာင်ဴ ထိြိုက်မငရှိေသာ စီဵပာွဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ကုိဗစ်-၁၉ ရန်ပဳုေငွမှ ထုတ်ေပဵ 

ထာဵသညဴ် ေြျဵေငွမျာဵ အကျ ို ဵရိှစာွ အသဳုဵြျမငအေပ္ဒ 

စိစစ်ကကပ်မတ်ေရဵအဖဲွ့ (ကယာဵမပည်နယ်) ဥက္ကဋ္ဌ 

နှငဴ် အဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပဳုေငွမှ ေြျဵေငွ 

ရယူထာဵေသာ ကယာဵမပည်နယ်အတွင်ဵရိှ လုပ်ငန်ဵ 

ရှင်မျာဵသည ် ေြျဵေငွရယူမြင်ဵ ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့ 

နှငဴ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တုိ္ဓတွင် Video 

Conferencing စနစ်မဖင်ဴ မပုလုပ်ေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါ 

သည်။    

 အဆိုပါ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵပွဲတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပဳု 

ေငွမှ ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴေြျဵေငွမျာဵ အကျ ို ဵရှိစွာ 

အသဳုဵြျမငအေပ္ဒ စိစစ်ကကပ်မတ်ေရဵအဖဲွ့ (ကယာဵ 

မပည်နယ်) ဥက္ကဋ္ဌ က Coronavirus Disease 2019 

ကိုဗစ-်၁၉သက်ေရာက်မငေကကာငဴ် ထိြိုက်မငရှိေသာ 

စီဵပွာဵေရဵ သက်ေရာက်မငမျာဵအေပ္ဒ ကုစာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵငန်ဵ ေကာ်မတီ၏ ္ပဃန်ကကာဵြျက်မျာဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြျဵေငွဆုိင်ဵငဳဴကာလ ထပ်မဳတိုဵမမစင်ဴမြင်ဵ 

ကိစ္စ၊ ကုိဗစ်-၁၉ သက်ေရာက်မငေကကာင်ဴ ထိြိုက်မငရှိေန 

ေသာ ငါဵ၊ ပုဇွန် ေမွဵမမူေရဵ အပါအဝင် ေမွဵမမူေရဵ 

ကဏ္ဍသုိ္ဓ ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပဳုေငွမှ ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာ 

အကူအညီေပဵအပ်နိင်ုေရဵအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပဳုေငွ 

မှေြျဵေငွ ထပ်မဳထုတ်ေပဵမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ 

၍အသိေပဵရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵြဲဴဖပီဵ တက်ေရာက်လာကက 

သညဴ် ဌာနဆုိင်ရာမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ မပနလ်ည် 

ေဆွဵေနွဵ တင်မပြျက်မျာဵအေပ္ဒ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵြဴဲပါသည်။ 

 

ကိုဗစ-်၁၉ ရန်ပဳုေငွေ မှ ထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ေြေျဵေငွေမျာဵ အကျ ို ဵရိှစွောအသဳုဵြေျမှုအေပါ် စိစစ်ကကပ်မတ်ေရဵအဖွေဲ့

(ကယာဵခပည်နယ်) နှင်ဴ ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပဳုေငွေမှ ေြေျဵေငွေရယူထာဵေသာ ကယာဵခပည်နယ်အတွေင်ဵရိှလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 

တ့ုိေတွေ့ဆဳုခြေင်ဵ 
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မမနမ်ာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မရှင်အတွင်ဵေရဵ

မှူဵ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ဦဵသန့်စင်လွင်သည် 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ မီဵေလာင်မင မဖစပွ်ာဵ 

ြဲသဴညဴ် စက်ရု ဳ ၂၄ ရဳု မှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

မဖင် ဴ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့ 

တွင်  Video Conferencing စနစ်မဖင်ဴ ေတွ့ဆုြဳဲဖဴပီဵ  

မီဵေလာင်စက်ရဳုမျာဵ၏ တာဝနရ်ှိသူမျာဵမှ ေဆွဵေနွဵ 

တင်မပြျက်မျာဵအေပ္ဒ  မမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင

ေကာ်မရှင်အေနမဖငဴ်မမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင  ဥပေဒ

နှင်ဴအညီ အဆိုမပုလဃာေလျှောက်ထာဵရမညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

စဉ်မျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵေမပာကကာဵြဲဴပါသည်။ 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵအတွေင်ဵ မီဵေလာင်မှု 

ခဖစပ်ွောဵြေဲဴသည်ဴ စက်ရုဳမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ 

VIDEO CONFERENCING စနစ်ခဖင်ဴ 

ေတွေ့ဆုေဳဆွေဵေနွေဵခြေင်ဵ 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵခမှုပနဳှ်မှုေကာ်မတီ၏ 

(၈/၂၀၂၁) ကကိမ်ေခမာက် အစည်ဵအေဝဵအာဵ 

ဗီဒီယုိကွေန်ဖရငဴ်ခဖငဴ် ကျင်ဵပခြေင်ဵ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီ 

၏ (၈/၂၀၂၁) ကကိမ်ေမမာက် အစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၁ 

ြုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ဗီဒီယုိ ကွန်ဖရငဴ် 

စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ရင်ဵနီှဵ 

မမစု ပ်နှမဳငေကာ်မတီသည် CMP စနစ်မဖင်ဴ အဝတ်အ 

ထည် အမျ ို ဵမျ ို ဵြျုပ်လုပ်မြင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵ (၁) ြု ကို အတည်မပု 

ေပဵြဴဲပါသည်။ အတည်မပုရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵ၏ 

မတည်ေငွရင်ဵပမာဏမှာ အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ ၁.၀၉၅ 

သန်ဵမဖစဖ်ပီဵ  အဆုိပါလုပ်ငန်ဵမှ မပည်တွင်ဵ အလုပ်အ 

ကိုင်အြွင်ဴအလမ်ဵ ၈၅၁ ဦဵ အတွက် ဖန်တီဵေပဵနုိင် 

မည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိ္ဓအမပင် အစည်ဵအေဝဵတွင် အေထွ 

ေထွကိစ္စရပ်မျာဵ တင်မပလာသညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ တင် 

မပြျက်မျာဵကိုလည်ဵ ေဆွဵေနွဵ ဆဳုဵမဖတ်ြဲဴကကပါသည်။ 

အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုနတုိ်င်ဵေဒသ 

ကကီဵ အစုိဵရအဖဲွ့၊ ဝနက်ကီဵြျုပ ် ဦဵလှစိုဵ နှင်ဴ ေကာ်မတီ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊  ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှသူ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ  ဗီဒီယုိ 

ကွန်ဖရင်ဴကို အသဳုဵမပု၍ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵြဴဲကကပါသည်။ 
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ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ်နိငု်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ

ဝနက်ကီဵဌာန၊ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵ 

မငဦဵစီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ဦဵသန့်စင်လွင် 

သည်ေဟာင်ေကာင် အထူဵအုပ်ြျုပ်ြငွဴ်ရေဒသအစုိဵရ 

(The Government of the Hong Kong Special 

Administration Region) နှင်ဴ ေဟာင်ေကာင် 

ကုန်သွယ်မင ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ေကာင်စီ (Hong 

Kong Trade Development Council) တုိ္ဓ ပူဵေပါင်ဵ 

၍ Virtual စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပသညဴ် ရပ်ဝန်ဵနှင်ဴ ပုိဵ 

လမ်ဵမ ကမ္ဘောလဳုဵဆုိင်ရာ ဖုိရမ် နှစ်ပတ်လည် စကာဵ 

ဝိုင်ဵ ေဆွေဵေနွေဵပွေ ဲ(Belt and Road Global Forum 

Annual Roundtable 2021) ေဆွဵေနွဵပဲွသုိ္ဓ စက်တင် 

ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် တက်ေရာက် 

ြဲပဴါသည်။  

အဆိုပါ စကာဵဝုိင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲကိ ု ရပ်ဝန်ဵနှငဴ် ပုိဵ 

လမ်ဵမ စီမဳကိန်ဵ ၏ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵ၊ 

ဆက်သွယ်မငကွနယ်က်မျာဵနှငဴ် ပညာရပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ 

အေတွဵအမမင်မျာဵ တိုဵတက်လာေစမြင်ဵမဖင်ဴ ကမ္ဘော 

လဳုဵဆုိင်ရာ ဆက်သွယ်၊ ြျတိ်ဆက်မင ကွန်ယက်တစ် 

ြုမဖစ်လာ ေစရန်ရည်ရွယ်၍ ကျင်ဵပမပုလုပ်မြင်ဵ မဖစ ်

ပါသည်။   

ေဆွဵေနွဵပဲွတွင် ေဒသတွင်ဵ ဘက်စုစဳီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင (RCEP) နှငဴ် ကွမ်ေဒါင်ဵ-

ေဟာင်ေကာင်-မကာအို ပင်လယ်ေအာ်ေဒသဆုိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်  စပ်လျဉ်ဵ၍ အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ 

သာမက ကမ္ဘောလဳုဵဆုိင်ရာ ကွန်ယက်ြျတ်ိဆက်မင 

အေမြအေနမျာဵအေပ္ဒ အမမင်မြင်ဵဖလှယ် ေဆွဵေနွဵ 

ြဲကဴကပါသည်။ 

    ေဆွဵေနွဵပဲွသုိ္ဓ ကမ္ဘောဴနိငု်ငဳ အသီဵသီဵမ ှ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှသူဳမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

၏ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵပါဝင် တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ 

ရပ်ဝန်ဵနှငဴ်ပုိဵလမ်ဵမ ကမ္ဘောလဳုဵဆုိင်ရာ ဖုိရမ် နှစ်ပတ်လည် စကာဵဝုိင်ဵ ေဆွေဵေနွေဵပွေဲသ့ုိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵြေျုပ် 

တက်ေရာက်ခြေင်ဵ 
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တရုတ်မပည်သူ္ဓသမ္မေတနုိင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်  ဵ

ေရာင်ဵဝယ်ေရ  ဵ ဝန်ကကီဵဌာန၏ အေထာက်အပဳဴမဖင်ဴ 

တရုတ်-အာဆီယဳ ကုန်စည်မပပဲွဆုိင်ရာ အတွင်ဵေရဵ 

မှူဵြျုပ်ရုဳဵ နှငဴ် ကွမ်ကျ ို ဵမမူနီစီပယ် စီဵပွာဵေရဵဗျူရုိတုိ္ဓ 

ပူဵေပါင်ဵ၍ ကျင်ဵပသညဴ် (၁၈) ကကိမ်ေမမာက်တရုတ်-

အာဆီယဳကုနစ်ည်မပပဲွ၏ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ စကာဵဝုိင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲနှငဴ် တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည်ဵကျင်ဵပသည်ဴ (၁၈) ကကိမ်ေမမာက် 

တရုတ် - အာဆီယဳ ကုန်စည်မပပဲွ၏ စက်မငဥယျာဉ် 

ဖမို ့ေတာ်မမစင်ဴတင်ေရဵ ညီလာြဳမျာဵသို္ဓ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နဳှ 

မငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာနမှ ္ပဃန်ကကာဵ 

ေရဵမှူဵြျုပ် ဦဵသန့်စင်လွင်က ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင် 

ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် Virtual စနစ်မဖင်ဴ ပါဝင် 

တက်ေရာက်ြဲဴပါသည်။  

အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲကိ ု ဒီဂျစ်တယ်စီဵပွာဵေရဵ 

ေြတ်ကာလအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင အြွငဴ်အလမ်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ အလာဵအလာမျာဵ (Investment Opportu-

nities and Prospects in the Era of Digital 

Economy) အာဵ ေဆွဵေနွဵရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်ဵပ 

မပုလုပ်မြင်ဵ မဖစ်ပါသည်။ 

ေဆွဵေနွဵပဲွသုိ္ဓ တရုတ်မပည်သူ္ဓသမ္မေတနုိင်ငဳ စီဵပွာဵ 

ေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အာဆီ 

ယဳေရဵရာဌာနမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

မမစငဴ်တင်ေရဵေအဂျင်စီမှကိယု်စာဵလှယ်မျာဵ၊ တရုတ်-

အာဆီယဳ ကုန်စည်မပပဲွ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ မှ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ကွမ်ကျ ို ဵမပညန်ယ်မှ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵဆုိင်ရာ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 

ကွမ်ကျ ို ဵ မမူနီစီပယ်စီဵပာွဵေရဵဗျူရုိ (Guangzhou Mu-

nicipal Commerce Bureau) မှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 

တရုတ်နုိင်ငဳ၏ အဓိကအြျက်အြျာကျသည်ဴ ဖမို ့ကကီဵ 

မျာဵ/ မပည်နယ်မျာဵမှ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ 

အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ မှ ေြါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ 

အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵ၏ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစင်ဴတင်ေရဵ 

ေအဂျင်စီမျာဵမှ အကကီဵတန်ဵအရာရိှကကီဵမျာဵ၊ တရုတ်နုိင်ငဳ 

အတွင်ဵ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငကိစ္စရပ်မျာဵကုိ တာဝနယ်ူ ေဆာင် 

ရွက်ေနကကသည်ဴ အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵမှ အရာရိှမျာဵ၊ 

အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵမှ စက်မငဥယျာဉ်ဖမို့ေတာ်/ ဇုန်မျာဵမှ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင ကိစ္စရပ်မျာဵကို တာဝနယူ်ေဆာင်ရွက် 

ေနကကသညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ အသီဵသီဵတက်ေရာက် 

ကကပါသည်။  

စကာဵဝိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွ၌ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵ ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စု 

ဝနက်ကီဵ ဦဵေအာင်နိငု်ဦဵက ဗီွဒီယုိ မိန့်ြွန်ဵ ေမပာကကာဵရာ 

တွင် မမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငမျာဵ လွယ်ကူေြျာ 

ေမွ့ေစေရဵအတွက်  SMART Programmes ြျမှတ်၍  

ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂ 

စဉ်ဆက်မမပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ ရည်မှန်ဵြျက်ပန်ဵတိုင် (SDGs) 

မျာဵနှင်ဴအညီ မမနမ်ာနိုင်ငဳအေနမဖင်ဴ မူဝါဒလုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵေရဵဆွဲကာ ေဆာင်ရွကေ်နမငအေမြအေနမျာ ၊ဵ အာဆီ 

ယဳ-တရုတ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင၏ အေရဵပါပဳုမျာဵနှင်ဴ 

မမန်မာ-တရုတ် နှစ်နုိင်ငဳဆကဆဳ်ေရဵ တုိဵတက် ြိငု်မာမင 

အေမြအေနမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

The 18th CAEXPO Roundtable Meeting on Investment Cooperation နှင်ဴ The 18th CAEXPO  Promotion 

Conference on ASEAN Industrial Parks ေဆွေဵေနွေဵပွေဲမျာဵသ့ုိ ရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နှဳမှုနှင်ဴ 

ကုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵြေျုပ် Virtual စနစ်ခဖင်ဴ တက်ေရာက် 
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ဆက်လက်၍ အာဆီယဳ နိုင်ငဳအသီဵသီဵတုိ္ဓက 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီဵပွာဵေရဵ ပုိမုိအာဵေကာင်ဵလာေစေရဵ 

အတွက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိငု်မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵဘက်စဳုစီဵ ပွာဵေရဵ ပူဵ 

ေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင (RCEP) ဆုိင်ရာ အြွငဴ်အလမ်ဵ 

မျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ တစ်နိငု်ငဳြျင်ဵစီအလုိက် အ 

ကျယ် တဝင်ဴေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။ အဆိုပါ ေဆွဵ 

ေနွဵြျက်မျာဵတွင် အဓိကအာဵမဖင်ဴ ေအာက်ပါအြျက် 

မျာဵ ပါရှိပါသည်- 

 (က)  ကိုဗစ-်၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ေကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ၊ စီဵပာွဵေရဵ၊ 

လူမငေရဵနှငဴ် လူေနမငပဳုစမဳျာဵကို ထိ 

ြုိက်ြဴဲမင အေမြအေနမျာဵ၊   

 (ြ) ေဒသတွင်ဵ စီဵပာွဵေရဵ မပန် 

လည် ဦဵေမာဴလာေစေရဵအတွက် 

ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှဳမင၏ 

အေရဵပါပဳုမျာဵ၊ 

 (ဂ) အာဆီယဳနိငု်ငဳမျာဵ အေန 

မဖင်ဴ ကိုဗစ်-၁၉ တဳု္ဓမပန်မင ရန်ပဳုေငွ 

အဖွဲ့မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵထာဵရှိမငနှင်ဴ ကာ 

ကွယ်ေဆဵထုိဵနှဳေရဵ အတွက်  

အရိှနအ်ဟုန်မမစင်ဴတင်၍ အတူတကွ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵ၊ 

(ဃ) အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵ အေန 

မဖင်ဴ ြရီဵသွာဵစီဵပွာဵေရဵ ပုိမုိအာဵ 

ေကာင်ဵလာေစရန် အတွက် ေဒသ 

ဆုိင်ရာ ြရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

အာဵေပဵမည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ၊  

 (င) ေဒသတွင်ဵဘက်စု ဳ စီဵပွာဵ 

ေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင အတည် 

မပုဖပီဵ  စာြျုပ်အသက်ဝင်လာပါက  

ကုန်သွယ်ေရဵ၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငတို္ဓ 

အမပင်  ၀န်ေဆာင်မင လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

သက်ဆုိင်သည်ဴ အတာဵအဆီဵမျာဵကုိ 

ဖယ်ရှာဵနိုင်ဖပီဵ  နိုင်ငဳမြာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳ

မငမျာဵ ပုိမုိ လွတ်လပ်စွာ စီဵဝင်နိုင်မည်ဴ 

အေမြအေနမျာဵ၊   

 (စ) အာဆီယဳအေနမဖင်ဴ ဒစ်ဂျစ် 

တယ်အသွင်ကူဵေမပာင်ဵမင အစီအစဉ် 

ကို  အရိှနအ်ဟုန် မမစင်ဴတင်၍ ေဆာင် 

ရွက်သွာဵမညဴ ်အစီအမဳမျာဵ။  

ထုိ္ဓေနာက် တရုတ်နုိင်ငဳနှင်ဴ အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵရိှ 

စက်မငဥယျာဉ်ဖမို့ေတာ်မျာဵ၏ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ 

အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကုိ တာဝနရ်ှိသူမျာဵက အကျယ်တဝင်ဴ 

ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵ ေနွဵြဲဴကကပါသည်။  
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စီဵပွောဵခဖစ် စတင်လည်ပတ် ထုတ်လုပ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵ မျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ေနမှု အေခြေအေနကုိ ကွေင်ဵဆင်ဵ 

ကကည်ဴရှ့ု အာဵေပဵခြေင်ဵ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ အစိုဵရအဖဲွ့၊ စီဵပွာဵေရဵ 

ရာဝန်ကကီဵဌာန ဝနက်ကီဵ၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ဥက္ကဋ္ဌ 

ဦဵေအာင်သန်ဵဦဵ ဦဵေဆာင်သညဴ ်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ေရဵအဖွဲ့သည် ရန်ကုနတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေမပည်သာ 

ဖမို ့နယ်ရှိ အရည်အေသွဵမ ီတန်ဵမမငဴ်ဆန်နှငဴ် ဆန်ကွ ဲ

ထုတ်လုပ်၍ ရာနငန်ဵမပည်ဴ မပည်ပ တင်ပုိ္ဓမြင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

နှငဴ် ေမှာ်ဘီဖမို့နယ်ရှိ CMP စနစ်မဖင်ဴ အဝတ်အထည် 

မျာဵြျုပ်လုပ်မြင်ဵ လုပ်ငန်ဵတုိ္ဓအာဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် စီဵပာွဵမဖစ်စတင် 

လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် 

ေနမငအေမြအေန၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် ထိန်ဵ 

ြျုပ်ေရဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 

လမ်ဵ္ပဃန်ြျက်မျာဵမဖစ်သညဴ် စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုမဳျာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵြွင်မျာဵ၊ အလုပ်ဌာနမျာဵတွင် အထူဵဂရုမပု 

လုိကန်ာရမည်ဴအြျက်မျာဵ (Version 5.0) အာဵ လုိက ်

နာ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမင အေမြအေနတုိ္ဓကုိ သွာဵ ေရာက် 

ကကည်ဴရင့ အာဵေပဵဖပီဵ လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ေပါင်ဵစပ် 

ညစိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဴဲပါသည်။  
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လန်ြေျန်ဵ - မဲေြေါင်ရင်ဵနီှဵခမှု ပ်နဳှမှု ေဆွေဵေနွေဵပွေဲကျင်ဵပခြေင်ဵ 

လန်ြျန်ဵ- မဲေြါင်အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳမျာဵ မဖစသ်ညဴ် 

တရုတ်နုိင်ငဳ၊ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနိုင်ငဳ၊ လာအိုနိငု်ငဳ၊ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳ၊ ထုိင်ဵနိုင်ငဳနှငဴ် ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳတုိ္ဓ 

အကကာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ ဥပေဒ 

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵဆိုင်ရာ ေကာင်ဵမနွ်ေသာ အေလဴအထ 

မျာဵကုိ ဖလှယ်ရန်နှင်ဴ ဗဟုသုတကုိ မမစင်ဴတင်ရန်၊ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ေတွ့ကကုဳ 

ေနရသညဴ် စိန်ေြ္ဒမငမျာဵကို တဳု္ဓမပန် ေဆာင်ရွက်နိုင် 

မည်ဴ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင မူဝါဒအစီအမဳမျာဵနှင်ဴ ဦဵစာဵ 

ေပဵ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵရန်၊ လန်ြျန်ဵ - 

မဲေြါင်ေဒသတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကိ ု မမစင်ဴတင်ရန် 

ရည်ရွယ်လျက် လန်ြျန်ဵ - မဲေြါင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင 

ေဆွဵေနွဵပဲွကုိ လန်ြျန်ဵ - မဲေြါင် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မငအထူဵရန်ပုဳေငွ (၂၀၂၀) မဖင်ဴ ၂၀၂၁ ြုနှစ် 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့မှ ၂၂ ရက်ေန့ထိ နှစ် 

ရက်ကကာ ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ 

္ပဃန်ကကာဵမင ဦဵစီဵဌာနမှ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် 

ဦဵသန့်စင်လွင်၊ လန်ြျန်ဵ - မဲေြါင် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မငညစိနှိုင်ဵကွပ်ကဲေရဵအဖဲွ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် နိုင်ငဳ 

မြာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အ 

စည်ဵမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဒုတိယ္ပဃန်ကကာဵ 

ေရဵမှူဵြျုပ် ဦဵဝင်ဵေဇယျာထွန်ဵနှင်ဴ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ဆုိင်ရာ တရုတ်မပည်သူ္ဓသမ္မေတနုိင်ငဳသရဳုဳဵမှ စီဵပာွဵ 

ေရဵသဳမှူဵ မဖစ်သူ Mr. Tan Shufu တို္ဓက အဖွင်ဴ 

အမာှစကာဵ အသီဵသီဵေမပာကကာဵြဲဴကကပါသည်။ 

ေဆွဵေနွဵပဲွပထမေန့တွင် လန်ြျန်ဵ - မဲေြါင် အဖွဲ့ဝင် 

နိုင်ငဳမျာဵမှ ေဆွဵေနွဵေမပာကကာဵသမူျာဵက နုိင်ငဳအလုိက် 

ကိုဗစ် -  ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵနှငဴ် ကပ်ေရာဂါ 

ကာလအဖပီဵ  ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ် 

နည်ဵမျာဵ၊ ဦဵစာဵေပဵရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငကဏ္ဍမျာဵနှငဴ် စပ် 

လျဉ်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲပထမေန့၏ 

ေဆွဵေနွဵြျက်မျာဵအေပ္ဒ အေမြြဳ၍ ေဆွဵေနွဵပွဲ ဒုတိယ 

ေန့တွင် ကျင်ဵပမပုလုပ်သညဴ် စကာဵဝိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲတွင် 

ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ေကာင်စီ၊ 

မပည်သူ္ဓဆက်ဆဳေရဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနှီဵ မမစုပ်နှမဳငမမစင်ဴတင် 

ေရဵဌာနမှ ဒါရိုက်တာ Mr. Sophal Suon၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ဆုိင်ရာ တရုတ်မပည်သူ္ဓသမ္မေတနုိင်ငဳသရဳုဳဵ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ 

ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဌာနမှ တတိယအတွင်ဵဝန ် Ms. 

Fan Yiyi၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမူဳနှင်ဴ နိုင်ငဳမြာဵ 

စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် 

ကုမ္ပဏီမျာဵ ္ပဃန်ကကာဵမငဦဵစီဵဌာနမှ ဒုတိယ္ပဃန်ကကာဵ 

ေရဵမှူဵြျုပ်  ဦဵမင်ဵေဇာ်ဦဵ၊ လာအိုနိငု်ငဳ၊ စီမဳကိန်ဵ နှင်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငဝန်ကကီဵဌာန၊ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ ဦဵစီဵဌာန၏ အာဖရိကနှငဴ် ပစိဖိတ်မှ 

ဒါရိုက်တာ Mr. Kouthong Sommala၊ ထုိင်ဵနိုင်ငဳ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မင ေစဴစပ်ညစိနှိုင်ေရဵ ဗျူရုိမှ အမငေဆာင် 
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ဒါရိုက်တာ  Ms. Prewprae Chumrum၊ ဗီယက်နမ် 

နိုင်ငဳI နိုင်ငဳမြာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှဳမင ေအဂျင်စီမှ အကကီဵ 

တန်ဵအရာရိှ Mr. Nguyen Quang Vinh တုိ္ဓသည် 

ေဒသတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင၏ အေရဵပါပဳု၊ အာဆီယဳ 

သေဘာတူညီြျက်မျာဵနှင်ဴ RCEP သေဘာတူညီ 

ြျက်တို္ဓနှင်ဴ ြျတ်ိဆက်နိငု်မငတုိ္ဓအမပင်  လန်ြျန်ဵ - 

မဲေြါင်နိငု်ငဳမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵ ပုိမုိေကာင်ဵမနွ်လာ 

ေစရန်နှင်ဴ ပုိမုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် 

ရည်ရွယ်၍ ေဒသတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်ေရဵ 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒ ြျမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ေရဵအပုိင်ဵ၊ ဦဵစာဵ 

ေပဵမမစငဴ်တင်မညဴ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှဳမငကဏ္ဍမျာဵ သတ်မှတ် 

မြင်ဵ၊ အဖွဲ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵအကကာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

နိုင်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ၊ လက်ရိှနငှဴ် ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ ကာလအလွန်တွင် မဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သည်ဴ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင အလာဵလာတုိ္ဓနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် 

မူဝါဒအကကဳမပုြျက်မျာဵကုိ အမမင်ြျင်ဵဖလှယ် ေဆွဵ 

ေနွဵြဲဴကကပါသည်။ အဆိုပါေဆွဵေနွဵပွဲသုိ္ဓ လန်ြျန်ဵ- 

မဲေြါင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာနနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵ္ပဃန် 

ကကာဵမငဦဵစီဵဌာန တုိ္ဓမှ အရာထမ်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၇၀) ဦဵ 

ြန့် တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ ယြုလန်ြျန်ဵ - 

မဲေြါင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳင ေဆွဵေနွဵပွဲကိ ု မမနမ်ာနိုင်ငဳက 

အိမ်ရှင်အမဖစ် တာဝနယူ်ကျင်ဵပြဴဲမြင်ဵမဖစ်ဖပီဵ ေဒသ 

တွင်ဵ နိုင်ငဳမျာဵအကကာဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်နိငု် 

ေရဵအတွက် ပထမဆဳုဵအကကိမ် ေဆွဵေနွဵပွဲလည်ဵမဖစ် 

ပါသည်။ အဆုိပါေဆွဵေနွဵပွဲသည် လန်ြျန်ဵ - မဲေြါင် 

ေဒသတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင မမစငဴ်တင်မြင်ဵနှင်ဴ အလုပ် 

အကုိင် အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ တုိဵတက်ေစရဳုသာမက 

လန်ြျန်ဵ-မဲေြါင်အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳမျာဵအကကာဵ ဖငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵ 

နှငဴ် ဂကယ်ဝြျမ်ဵသာေရဵဟူသည်ဴ ဘဳုအနာဂါတ်ကိ ု

အေထာက်အကူ မပုနိုင်မည်လည်ဵမဖစ်ပါသည်။ 
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ေနခပည်ေတာ်ရင်ဵနှီဵခမှုပန်ှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွေဲ့မ ှရင်ဵနှီဵခမှု ပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အာဵ   Video Conferencing စနစ်ခဖင်ဴ ေတွေ့ဆု ဳ

ေဆွေဵေနွေဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵခြေင်ဵ 

ေနမပည်ေတာ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵ 

ကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် မမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ေကာ်မရှင်၏ ြွငဴ်မပုမိန့်မဖင်ဴ ဘိလပ်ေမမထုတ်လုပ် 

မြင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေနမပညေ်တာ်ေကာင်စီ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငေကာ်မတီ၏ အတည်မပုမိန့်မဖငဴ် စက်အုတ် 

ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူဵေရာင်ဵြျမြင်ဵလုပ်ငန်ဵမ ှ တာဝန်ရှိ 

သူတုိ္ဓအာဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့ 

တွင် Video Conferencing စနစ်မဖငဴ် ေတွ့ဆုြဳဲပဴါ 

သည်။ ထုိသုိ္ဓေတွ့ဆဳုစဉ် ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနမငမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵြဴဲဖပီဵ 

လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵြဴဲပါသည်။ 

 

 

ခပည်သ့ူဓနကုမ္ပဏီလီမီတက်နှင်ဴ  

ေစာေရာင်ဵဝယ်ေရဵကမု္ပဏီလီမိတက်သ့ုိ 

ကွေင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵခြေင်ဵ 

ကရင်မပည်နယ်ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင လုပ်ငန်ဵမျာဵကကီဵကကပ် 

ေရဵအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူမျာဵပါဝင်ေသာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ် 

ေဆဵေရဵအဖဲွ့သည်   ဘာဵအဳစက်မငဇုန်(၂)၊ အကွက်အမှတ် 

(၃၅/၃၆)၊ ဘာဵအဳဖမို့၊ ကရင်မပည်နယ်တွင် ကရင် 

မပည်နယ်ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငေကာ်မတီ၏ အတည်မပုမိန့်မဖငဴ် 

ဂျစ်ပဆင်အမငန့် ကကိတ်ြွဲ သန့်စင်စက်ရဳု တည်ေဆာက်ဖပီဵ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵနှင်ဴ ဘက်စု ဳ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ အဆငဴ်မမငဴ် 

ဂျစ်ပဆင်အမငန့်ကကိတ်ြွဲ သန့်စင်မဖန့်မဖူဵ ေရာင်ဵြျမြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ မပည်သူ္ဓဓနကုမ္ပဏီ 

လိမီတက်နှင်ဴ ေမမကွက်အမှတ်(၂)၊  ကွင်ဵအကွက်အမှတ် 

(၁၈)၊ စဳဖရီဵေကျဵရွာအုပ်စု၊ စက်မငဇုန်(၂)၊ ဘာဵအဳဖမို့၊ 

ကရင်မပည်နယ်တွင် ကရင်မပည်နယ် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳင 

ေကာ်မတီ၏ အတည်မပုမိန့်မဖင်ဴ အိမ်မုိဵသွပ်မပာဵနှင်ဴ GI 

Hollow Pipe မျာဵ အသဳုဵမပု၍ တဳြါဵ၊ ေလှကာဵ 

လက်ရမ်ဵ၊ ေရစင်၊ စာေရဵစာဵပွြဲုမဳျာဵ ထုတ်လုပ်မြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေစာေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

ကုမ္ပဏီလီမိတက်မျာဵသို္ဓ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ 

၂၈ ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက် ကွင်ဵဆင်ဵ၍ လုိအပ်သည် 

မျာဵ ေပါင်ဵစပ်ညစိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဴဲပါသည်။ 
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အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ Line of Credit (LOC) ေြေျဵေငွေခဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ခမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ဆည်ေခမာင်ဵဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပ 

 အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ Line of Credit (LOC) ေြျဵေငွ 

မဖငဴ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ စီမဳကိန်ဵမျာဵအနက် 

မမန်မာနုိင်ငဳ ဆည်ေမမာင်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ    စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ       

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ညစိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၊ 

မပင်ပေရဵရာဝန်ကကီဵဌာန (Ministry of External 

Affairs) မှ Advisor (Infrastructure) မဖစ်သူ Mr. 

Pankaj Kumar Singh နှငဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငနှင်ဴ 

နုိင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်တုိ္ဓဦဵ 

ေဆာင်၍ ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ ဇူလုိင်လ ၉ ရက် မွန်ဵလဲွပိုင်ဵ 

တွင် Virtual စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပြဴဲပါသည်။  

 အစည်ဵအေဝဵတွင် အိန္ဒယိနုိင်ငဳ၏ Line  of 

Credit (LOC) ေြျဵေငွ အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ 

၁၃၅.၆၃ သန်ဵမဖငဴ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳ ဆည်ေမမာင်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵ  အေကာင်အ 

ထည်ေဖာ်မင မမနဆ်န် ေြျာေမွ့ေစေရဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ 

စီမဳကိန်ဵအရ စုိက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ စက်ပစ္စည်ဵ 

ဝယ်ယူမြင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ရဲနွယ်ဆည် ေရေသာက် 

စနစ်တည်ေဆာက်မြင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ကုန်ဵေြျာင်ဵ 

ေရလဃဲဆည်နှင်ဴ ဆည်ေရေသာက်စနစ် တည်ေဆာက် 

မြင်ဵလုပ်ငန်ဵတုိ္ဓအတွက် အတုိင်ပင်ြဳစာြျုပ် မပင်ဆင် 

ြျုပ်ဆုိေရဵနှင်ဴ တင်ဒါေြ္ဒယူေရဵ ဆုိင်ရာကစိ္စရပ်မျာဵ၊ 

စီမဳကိန်ဵ ေြျဵေငွမှ ထုတ်ယူ သဳုဵစွဲဖပီဵသည်ဴ ေငွနှငဴ် ထပ်မဳ 

ထုတ်ယူမညဴ် ေငွေကကဵတုိ္ဓအေပ္ဒ အတုိဵ/အရင်ဵ မပန် 

လည်ေပဵဆပ်မင ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ၊ လက်ရှိလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနမင အေမြအေနတွင် ကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴ 

အြက်အြဲမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ နှစ်ဖက်ရင်ဵနှီဵပွင်ဴလင်ဵ 

စွာ ညစနိှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။  

 အဆုိပါ ညစိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ မမန်မာနုိင်ငဳဘက်မှ 

ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငနှင်ဴ နုိင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ နုိင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေငွတုိက ်

ဦဵစီဵဌာန၊ မမနမ်ာဴနိငု်ငဳမြာဵ ကုန်သွယ်မငဘဏ်၊ စက်မင 

လယ်ယာဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ဆည်ေမမာင်ဵနှင်ဴ ေရအသုဳဵ ြျမင 

စီမဳြန့်ြွေဲရဵ ဦဵစီဵဌာနတုိ္ဓမှ သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ အိန္ဒိယနိုင်ငဳဘက်မှ မပင်ပေရဵရာဝန်ကကီဵ 

ဌာန(Ministry of External Affairs)၊ ရန်ကုန်ဖမို့ရှိ 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳသဳရုဳဵ နှငဴ် အိန္ဒိယ ပုိ္ဓကုန်သွင်ဵကုန်ဘဏ် 

(India Exim Bank) တို္ဓမှ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ 

(၂၇) ဦဵ ပါဝင်တက်ေရာက်ကကပါသည်။  
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ကိုလဳဘုိစမဳီကိန်ဵ ၏ 47th Consultative Committee Meeting (CCM) အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တက်ေရာက် 

 ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ကသဂုတ်လ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ 

Video Conference စနစ်မဖငဴ် ကျင်ဵပမပုလုပ်ြဲဴသည်ဴ 

(၄၇) ကကိမ်ေမမာက် ကိုလဳဘုိအစီအစဉ် အကကဳေပဵ 

ေကာ်မတီ အစည်ဵအေဝဵ (47th Consultative 

Committee Meeting) သုိ္ဓ     မမနမ်ာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ 

ကိုလဳဘုိအစီအစဉ် အကကဳေပဵ ေကာ်မတီ၏ ကိုယ် 

စာဵလှယ်မဖစ်သူ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵဦဵစီဵ 

ဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ပါဝင်တက်ေရာက်ြဲဴပါ 

သည်။  

 အစည်ဵအေဝဵတွင် ကိုလဳဘုိအစီအစဉ်၏  ၂၀၁၈ 

ြုနစှ်၊ ဇူလုိင်လမှ ၂၀၂၀ မပည်နဴှစ်၊ ဇွန်လအထိ ၂ နှစ် 

အတွင်ဵ စီဵပာွဵေရဵ၊ လူမငေရဵနှင်ဴ နည်ဵပညာ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မငဆုိင်ရာ တုိဵတက်မင အေမြအေနမျာဵ၊ 

ေရှ့ဆကေ်ဆာင်ရွက်သွာဵမည် ဴ အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ ဦဵ 

စာဵေပဵကဏ္ဍမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵမြင်ဵ၊ ကိုလဳဘုိစမီဳ 

ကိန်ဵ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ နှင်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တုိ္ဓအတွက် 

နှစ်စဉ်အစီရင်ြဳစာမျာဵကို အတည်မပုမြင်ဵ၊ ကိုလဳဘုိ 

စီမဳကိန်ဵ အရ စီဵပာွဵေရဵနှင်ဴ လူမငေရဵ ဆုိင်ရာတုိဵ 

တက်မင အေမြအေနမျာဵနှင်ဴ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ကကုဳေတွ့ရသညဴ် စိန်ေြ္ဒမငမျာဵအေပ္ဒ 

Regional Group meeting ပဳုစမဳဖင်ဴ မပနလ်ည်သဳုဵ 

သပ် ေဆွဵေနွဵမြင်ဵ၊ “Sustainable Green Cities: 

Increasing Green Spaces” ေြါင်ဵစဉ်မဖငဴ် စာတမ်ဵ 

ဖတ်ကကာဵ တင်သွင်ဵမြင်ဵနှငဴ် ြျလီီသမ္မေတနိုင်ငဳအာဵ 

အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳအမဖစ် လက်ြကဳကိုဆုိမြင်ဵတုိ္ဓ ေဆာင် 

ရွက်ြဲဴပါသည်။ 

 အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ကိုလဳဘုိ အစီအစဉ်၏ 

အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳ ၂၇ နိုင်ငဳမှ အဆငဴ်မမင်ဴအရာရိှမျာဵ ပါဝင် 

တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ 
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မဲေြေါင်သိပ္ပဳ၏ အုပ်ြေျုပ်မှုဘုတ်အဖွေဲ့အစည်ဵအေဝဵ (၁/၂၀၂၁) ကျင်ဵပ 

 မဲေြါင်သိပ္ပဳ၏ ဘုတ်အဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵ 

(၁/၂၀၂၁) ကုိ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်မှ ၂၇ 

ရက်အထိ Video Conferencing စနစ်မဖငဴ် 

ကျင်ဵပရာ မဲေြါင်သိပ္ပဳေကာင်စီဝင်မဖစ်သူ ရင်ဵနီှဵ  

မမစု ပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဦဵစီဵဌာန၊    

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ်၊ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ဦဵ 

ေဆာင်၍ ပါဝင်တက်ေရာက်ြဲဴပါသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵတွင် ၂၀၂၀ မပညဴ်နှစ်၊ ဒုတိယ ၆ 

လ အတွက် ဘုတ်အဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵ (၂/၂၀၂၀) ၌ 

ေဆွဵေနွဵြဴဲေသာ ေဆွဵေနွဵြျက်မျာဵအေပ္ဒ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမင အေမြအေနမျာဵ၊ 

နှစ်စဉ်လုပ်ငန်ဵ စီမဳြျက် ၂၀၂၁ ၏ ပထမ ၆ လ 

(ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လ) အထိ အစီအစဉ်မျာဵ၏ 

တုိဵတက်မင၊ အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ ြိငု်မာအာဵေကာင်ဵ 

လာမင၊ မဲေြါင်သပိ္ပဳ ညစိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ အဖဲွ့မျာဵ 

ဖဲွ့စည်ဵေရဵဆုိင်ရာ အစည်ဵအေဝဵ အစီရင်ြစဳာ၊ 

၂၀၂၁ ြုနှစ၏် ဒုတိယ ၆ လ (ဇူလုိင်လမှ ဒီဇင်ဘာ 

လ) အထိ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၊ ၂၀၂၀ မပည်ဴနစှ်၏ 

စာရင်ဵစစ်ေဆဵဖပီဵ ဘဏ္ဍာေရဵအစီရင်ြစဳာ၊ မဲေြါင် 

သိပ္ပဳမဟာဗျူဟာမူေဘာင် ၂၀၂၁ − ၂၀၂၅ ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မင ပဳုစအဳဆငဴ်မျာဵ 

နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ မဲေြါင်သိပ္ပဳ အမငေဆာင် ဒါရိုက်တာ 

၏ တင်မပြျက်မျာဵအေပ္ဒ အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳမျာဵက မပန ်

လည်ေဆွဵေနွဵကကပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မဲေြါင်သိပ္ပဳေကာင်စီ သဘာပတိ 

တာဝန် လဃဲေမပာင်ဵမြင်ဵ၊ ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီ သဘာ 

ပတိ၊ ေကာင်စီအဖဲွ့ဝင်နှင်ဴ ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

မျာဵ အတည်မပုမြင်ဵတုိ္ဓကုိ ေဆာင်ရွက်ရာ မဲေြါင်သိပ္ပဳ 

ေကာင်စီ သဘာပတိတာဝန်လဃဲ ေမပာင်ဵမြင်ဵနှင်ဴ စပ် 

လျဉ်ဵ၍ လက်ရှိသဘာပတိအမဖစ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

ေသာ ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳထဳမှ တရုတ်မပည်သူ္ဓ သမ္မေတနိုင်ငဳ 

(ယူနန်မပည်နယ်) က လဃဲေမပာင်ဵရယူြဲဴပါသည်။  

 အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ မဲေြါင်သိပ္ပဳ ဦဵေဆာင် 

ေကာ်မတီဝင်၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒမုိ္ဓမုိ္ဓနုိင်နှင်ဴ အမပည် 

မပည်ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ဌာနစိတ်၊ မဲေြါင်သပိ္ပဳ 

ဆုိင်ရာ နိုင်ငဳညစိနှိုင်ဵေရဵအဖဲွ့တုိ္ဓ ပါဝင်တက်ေရာက်ြဲဴကက 

ပါသည်။ 
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(၂၁)ကကိမ်ေမမာက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ မမန်မာ၊ 

ဗီယက်နမ် (စီအယ်လ်အမ်ဗီွ) အဆင်ဴမမင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

အရာရှိမျာဵအစည်ဵအေဝဵကို ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ ဨဂုတ် 

လ ၂ ရက်ေန့  မမနမ်ာစဳေတာ်ြျနိ် နဳနက ်၈ နာရီမ ှ၁၂ 

နာရီအထိ video conference မဖင်ဴ ကျင်ဵပြဴဲရာ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှ ဳမငနှငဴ ် နိ ုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် စီအယ်လ်အမ်ဗီွ 

အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပာွဵေရဵအရာရိှ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်က 

သဘာပတိအမဖစ် ဦဵေဆာင် ကျင်ဵပြဴဲပါသည်။ 

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိနငှဴ် 

ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳတို္ဓမှ အဆင်ဴမမငဴ် စီဵပွာဵေရဵ အရာရှိ 

မျာဵနှင်ဴ အာဆီယဳ အတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ မှ တာဝန် 

ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပာွဵေရဵ အရာရှိ 

မျာဵက စီအယ်လ်အမ်ဗီွ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မင နယ်ပယ်ေအာက်မှ စီအယ်လ်အမ်ဗီွ လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှငဴ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) တုိ္ဓ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေမြအေနမျာဵ၊ စီအယ်လ် 

အမဗီွ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင မူေဘာင်ကိ ု အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲ 

ရန် ကိစ္စရပ်မျာဵကို အဓိကေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။ 

အဆင်ဴမမငဴ်စီဵပာွဵေရဵအရာရိှမျာဵက စီအယ်လ်အမ်ဗွီ 

နိုင်ငဳမျာဵအကကာဵ  စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငမျာဵ 

ပုိမုိြုိင်မာေစေရဵ၊ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမဖစ်ပွာဵေနစဉ်ကာလ 

အတွင်ဵ ကုန်စည်မပပဲွမျာဵ၊သင်တန်ဵမျာဵ၊ အလုပ်ရုေဳဆွဵ 

ေနွဵပွဲမျာဵစသညဴ် နယ်ပယ်မျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင် 

ရွက်မငမျာဵကို Virtual နည်ဵမဖငဴ် ဒီဂျစ်တယ်နည်ဵပညာ 

ကို အသဳုဵမပု၍ ကျင်ဵပသွာဵေရဵနှငဴ် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငမူေဘာင်အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ေရဵဆဲွမညဴ် အစီအစဉ်မျာဵကို 

ညစိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် ၂၀၁၆ ြုနှစ ် မှ ၂၀၂၀ မပညဴန်ှစ် 

အတွင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြဲဴသညဴ် အာဆီယဳေပါင်ဵ 

စည်ဵေဆာင်ရွက်မင ကနဦဵလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်-၃ ဖပီဵ စီဵမင 

အေမြအေနနှင်ဴ ၂၀၂၁ ြုနှစမှ် ၂၀၂၅ ြုနှစ ် အတွင်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီ 

အစဉ်-၄ စတင်အေကာင်အထည် ေဖာ်မင အေမြအေန 

တုိ္ဓကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ စီအယ်လ်အမ်ဗီွနိုင်ငဳမျာဵ၌ ယှဉ ်

ဖပို င်မငနှင်ဴဝန်ေဆာင်မင ကုန်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ တုိဵတက် ေစ 

ေရဵအတွက် ဂျာမနီနိငု်ငဳအစုိဵရ၏ အေထာက်အပဴဳမဖငဴ် 

GIZ က ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ “အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ 

ေပါင်ဵစည်ဵမင ကနဦဵအစီအစဉ်၏ ယှဉဖ်ပို င်နိငု်စွမ်ဵ  မမစငဴ် 

တင်ေရဵမူေဘာင်” စီမဳြျက်၏ ေဆာင်ရွက်မငတုိ္ဓကို 

လည်ဵေကာင်ဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊်စက်တင်ဘာလတွင် မမန်မာ 

နိုင်ငဳက သဘာပတိအမဖစ် တာဝန်ယူကျင်ဵပမညဴ် 

စီအယ်လ်အမ်ဗွီစီဵပွာဵေရဵဝန်ကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵ 

အတွက် မပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်မငမျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ 

ညစိနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵြဲဴကကပါသည်။ 

(၂၁) ကကိမ်ေခမာက် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ၊ လာအုိ၊ ခမန်မာ၊ဗီယက်နမ်အဆင်ဴခမငဴ်စီဵပွောဵေရဵ အရာရိှမျာဵ 

အစည်ဵအေဝဵတွေင် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာင်ရွက်၍ အာဆီယဳအဆင်ဴခမငဴ် စီဵပွောဵေရဵအရာရိှမျာဵ၏ (၃/၅၂)

ကကိမ်ေခမာက် အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴ ဆက်စပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵသ့ုိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵြေျုပ် ပါဝင်တက်ေရာက် 
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ဆက်လက်၍ မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ြျုပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်သည် ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ် 

လ ၂ ရက်ေန့မှ ၄ ရက်ေန့အထိ video conferencing 

မဖင်ဴ ကျင်ဵပမပုလုပ်သည်ဴ အာဆီယဳ အဆငဴ်မမငဴ် စီဵပွာဵ 

ေရဵအရာရိှမျာဵ၏ (၃/၅၂) ကကိမ်ေမမာက် အစည်ဵ 

အေဝဵသုိ္ဓ ပါဝင်တက်ေရာက်ပါသည်။ အစည်ဵ 

အေဝဵတွင် ဘရူနိင်ုဵဒါရုဆလမ်နိငု်ငဳ၊  ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှငဴ် စီဵပာွဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန ်Dr. 

May Fa'ezah Ahmad Ariffin က သဘာပတိအမဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ြဲဴဖပီဵ၊ အာဆီယဳ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ 

အဆငဴ်မမငဴ်စီဵပွာဵေရဵ အရာရိှမျာဵနှင်ဴ ကုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵ၊ အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ်ရုဳဵ မှ စီဵပွာဵေရဵ 

မဏိ္ဍုင်ဆုိင်ရာ ဒုတိယအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ် Mr. Sat-

vinder Singh နှငဴ် တာဝန်ရိှသူမျာဵ တက်ေရာက် 

ကကပါသည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် ဘရူနိင်ုဵနိုင်ငဳက 

အာဆီယဳ ဥက္ကဋ္ဌအမဖစ် တာဝန်ယူစဉအ်တွင်ဵ ဦဵစာဵ 

ေပဵေဆာင်ရွက်မညဴ် စီဵပာွဵေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

၏ မဖစေ်ပ္ဒတုိဵတက်မင အေမြအေနမျာဵ၊ ေအအီဵစီ 

၂၀၂၅  အေကာင်အထည်ေဖာ်မငအရ ၂၀၂၁ ြုနှစ ်

အတွက် ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မင အေမြအေနမျာဵ၊  ေအအီဵစီ 

၂၀၂၅  ကာလလယ် သဳုဵသပ်ြျက် အစီရင်ြစဳာအရ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အဆင်ဴ 

မမငဴ် စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၏ လမ်ဵ္ပဃန်မင ေအာက်ရှိ 

ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵ အဖဲွ့မျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မင တင်မပြျက်မျာဵ၊ တီေမာ 

လတ်စ်ေတနုိင်ငဳက အာဆီယဳသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်ရန် 

ေလျှောက်ထာဵမငအတွက် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵအသုိက ်

အဝန်ဵ အေနမဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်မညဴ် ေရှ့လပ်ုငန်ဵစဉ် 

မျာဵနှင်ဴ ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်ဵပ 

မညဴ် (၅၃) ကကိမ်ေမမာက် အာဆီယဳ စီဵပွာဵေရဵ ဝန်ကကီဵ 

မျာဵ အစည်ဵအေဝဵနှငဴ် ဆက်စပ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ 

အတွက် မပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်မငမျာဵအေပ္ဒ  အမမင်ြျင်ဵ 

ဖလှယ် ေဆွဵေနွဵပါသည်။ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်သည် 

၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဨဂုတ်လ ၅ ရက်၊  ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်နှငဴ် 

ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တုိ္ဓတွင် ကျင်ဵပမည်ဴ အာဆီယဳ-

ကေနဒါ၊ အာဆီယဳ-ကိုရီဵယာဵ၊ အာဆီယဳ-ေဟာင်ေကာင်၊ 

အာဆီယဳ-တရုတ်၊ အာဆီယဳ-အေမရိကန်၊ အာဆီယဳ-

အိန္ဒိယ၊ အာဆီယဳ-ရုရှာဵ၊ အာဆီယဳ-ဖဗတိိန်၊ အာဆီယဳ-

ဆွစ်ဇာလန်၊ အာဆီယဳ-ဨစေကတဵလျ၊ နယူဵဇီလန်၊ 

အာဆီယဳ-ဂျပန်၊ အာဆီယဳ အေပါင်ဵသဳုဵ(တရုတ်၊ဂျပန်၊ 

ကိုရီဵယာဵ)၊  အာဆီယဳ-အီဵယူ၊ အေရှ့အာရှအဆငဴ်မမင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵအရာရိှမျာဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵသို္ဓလည်ဵ ဆက် 

လက် တက်ေရာက်မည် မဖစ်ပါသည်။  

အဆိုပါ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် အာဆီယဳနှငဴ် 

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင ေဒသ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်မငမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မငမျာဵနှငဴ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ် ေရာဂါ အလွန် 

ေဒသတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵ မပန်လည် ထူေထာင်မညဴ် အစီ 

အစဉ်မျာဵကို အာဆီယဳနှငဴ် ေဆွဵေနွဵဖက်နိငု်ငဳမျာဵ 

အကကာဵ ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵကကမည် မဖစ်ပါသည်။  
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အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ Line of Credit ေြေျဵေငွေဆုိင်ရာ အလုပ်ရုေဳဆွေဵေနွေဵပွေဲ (LOC Workshop) ကျင်ဵပ  

 အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ Line of Credit (LOC) ေြျဵေငွ 

ဆုိင်ရာ အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွဲ (LOC Workshop) ကို 

အိန္ဒိယပုိ္ဓကုန်သွင်ဵကုန်ဘဏ် (India Exim Bank) မှ 

Deputy General Manager မဖစ်သူ Ms. Kusum 

Singh နှင်ဴ ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် 

ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်တို္ဓ ဦဵေဆာင်၍ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

စက်တင်ဘာလ ၃ ရက် မွန်ဵလဲွပုိင်ဵတွင် Virtual 

စနစ်မဖင်ဴ ကျင်ဵပြဴဲပါသည်။ 

 အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွတွင် အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၏ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵ 

တက်မငနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ အကူအညီေပဵမင အစီအစဉ် 

(Indian Development and Economic Assis-

tance Scheme-IDEAS 2015) အရ အိန္ဒိယနုိင်ငဳမှ 

၎င်ဵ၏ မိတ်ဖက်နိင်ုငဳမျာဵသို္ဓ ေပဵအပ်လျက်ရှိသညဴ် 

Line of Credit (LOC) ေြျဵေငွနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ 

သည်ဴလမ်ဵ္ပဃန်ြျက်မျာဵ (Guidelines)၊  လုပ်ငန်ဵစဉ် 

(Process) ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (Procedures) 

ကို Power Point Presentation မဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵ 

တင်မပြဲရဴာ မမန်မာနိုင်ငဳဘကမှ် ပါဝင်တက်ေရာက် 

သညဴ ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵက ၎င်ဵတုိ္ဓသိရှိလုိသည်မျာဵကို 

အမပနအ်လှန် ေမဵမမန်ဵေဆွဵေနွဵြဲကဴကပါသည်။ 

 အဆိုပါအလုပ်ရု ဳ ေဆွဵေနွဵပွဲသုိ္ဓ မမန်မာနုိင်ငဳဘက်မှ 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ 

စုိက်ပျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵမမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေမမာင်ဵဝနက်ကီဵဌာန၊ 

ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ လျှေပ်စစ ်

နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ စက်မငဝန်ကကီဵဌာန၊ စီဵပွာဵေရဵ 

နှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန၊ ေဆာက်လုပ် 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာနတို္ဓမှ သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 

နှငဴ် အိန္ဒိယနုိင်ငဳဘက်မှ ရန်ကုန်ဖမို့ရိှ အိန္ဒိယနိုင်ငဳ သဳရုဳဵ  

နှငဴ် အိန္ဒိယ ပုိ္ဓကုန်သွင်ဵကုန်ဘဏ် (India Exim Bank) 

တုိ္ဓမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၅၄) ဦဵ ပါဝင် 

တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ 
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သတ္တမအကကိမ် မဟာမဲေြေါင်ေဒသြေွေထိဲပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ )7th GMS Summit) သ့ုိ ခမနမ်ာနုိင်ငဳမှ 

နုိင်ငဳဴအကကီဵအက ဲဦဵေဆာင်ေသာ ခမန်မာကိုယ်စာဵလှယ်အဖွေဲ့တက်ေရာက် 

 သတ္တမအကကိမ် မဟာမဲေြါင် ေဒသြဲွ ထိပ်သီဵ 

အစည်ဵအေဝဵ (7th GMS Summit) ကို ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်တွင် Video Conference 

စနစ်မဖငဴ်ကျင်ဵပရာ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳ အုပ်ြျုပ်ေရဵ 

ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ မပည်ေထာင်စုသမ္မေတ မမန်မာနိုင်ငဳ 

ေတာ် အိမ်ေစာငဴ်အစိုဵ ရအဖဲွ့၊ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵြျုပ် 

ဗုိလ်ြျုပ်မှူဵကကီဵမင်ဵေအာင်လှိုင် ပါဝင်တက်ေရာက ်

ြဲပဴါသည်။ 

 သတ္တမအကကိမ် မဟာမဲေြါင် ေဒသြဲွ ထိပ်သီဵ 

အစည်ဵအေဝဵဖွင်ဴပဲွ အြမ်ဵအနာဵတွင် မဟာမဲေြါင် 

ေဒသြဲွနိုင်ငဳမျာဵ၏ ေအာင်မမင်မငမျာဵ ဗီွဒီယုိကို ဦဵစွာ 

မပသ၍ အိမ်ရှင်နိငု်ငဳမဖစ်သညဴ် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵဘုရင်ဴ 

နိုင်ငဳ ဝနက်ကီဵြျုပ် မစ္စတာဆမ်ဒက်ဟွန်ဆန်က အဖွငဴ် 

အမာှစကာဵ ေမပာကကာဵပါသည်။ ထုိ္ဓေနာက် မဟာ 

မဲေြါင် ေဒသြွဲနိငု်ငဳမျာဵမှ နိုင်ငဴဳအကကီဵအကဲမျာဵနှင်ဴ 

အာရှဖဳွ ဖ့ဖိုဵ ေရဵဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ တုိ္ဓက အသီဵသီဵမိန့် ြွန်ဵ 

ေမပာကကာဵကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် နုိင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵြျုပ် ဗုိလ် 

ြျုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင် ေမပာကကာဵသညဴ် မိန့် 

ြွန်ဵ တွင် ၁၉၉၂ ြုနစှ်မှစ၍ ဆယ်စုနစှ် ၃ ြုနီဵ ပါဵ 

ေလျှောက်လှမ်ဵလာြဲဴေသာ ဂျအီမအ်က်စ် အစီအစဉ် 

၏ ေဒသတွင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင မမစငဴ်တင် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သိသာထင်ရှာဵေသာ ေအာင်မမင် 

မငမျာဵရရိှြဴဲမငအေပ္ဒဂုဏ်ယူပါေကကာင်ဵ၊ “ြွနအ်ာဵသစ ်

မျာဵမဖင်ဴ ဆယ်စုသစ်၏ စိန်ေြ္ဒမငမျာဵကုိ ရင်ဆုိင် 

မည်” ဟူေသာ ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ ေြါင်ဵစဉ် 

သည် ဂျအီမ်အက်စ် ေဒသြဲွအတွက် လက်ရိှအြျန်ိနှငဴ် 

ကုိက်ညီမငရိှေကကာင်ဵ၊  မမန်မာနုိင်ငဳအေနမဖင်ဴ မဟာမဲေြါင် 

ရထာဵအဖဲွ့အစည်ဵ  (Greater Mekong Railways As-

sociation- GMRA) ထူေထာင်ရာတွင်ပါဝင်ြဲဴဖပီဵ နယ် 

စပ်မဖတ်ေကျာ် ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ လွယ်ကူေြျာေမွ့ေစမင 

(Cross-border Transport Facilitation Agreement -

CBTA) စာြျုပ်မျာဵနှငဴ် ေနာက်ဆက်တဲွမျာဵကုိ အတည် 

မပု လက်မှတ်ေရဵထုိဵနိုင်ြဲဴေကကာင်ဵ၊ ဂျအီမ်အက်စ်အေန 

မဖင်ဴ အနာဂတ်ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက် လမ် မဵပေမမပဳု 

အမဖစ် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵမည် ဴ ဂျအီမ်အက်စ် စီဵပွာဵေရဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင အစီအစဉ် မဟာဗျူဟာမူေဘာင် 

၂၀၃၀ ကို  ကကိုဆုိေကကာင်ဵ၊ ဂျအီမအ်က်စ်ေဒသြွဲ ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တုိဵတက်မငအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန်   ကျန်ဵ 

မာေရဵနှငဴ် စီဵပာွဵေရဵမပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ၊ သမာဵရုိဵ 

ကျမဟုတ်ေသာ စိန်ေြ္ဒမငမျာဵကို ေမဖရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ်မျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် မည်သည်ဴနုိင်ငဳမှ 

မကျန်ရစ်ေစရန် လုိအပ်သလုိ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ေဆာင်ရွက်မင 

မျာဵသည် လွန်စွာအေရ ကဵကီဵေကကာင်ဵစသည်တုိ္ဓကုိ အထူဵ 

အေလဵထာဵ ေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။  

သတ္တမအကကိမ် မဟာမဲေြါင်ေဒသြဲွ ထိပ်သီဵအစည်ဵ 

အေဝဵတွင် မဟာမဲေြါင်ေဒသြဲွ စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မငအစီအစဉ် မဟာဗျူဟာ မူေဘာင် ၂၀၃၀၊ 

ဂျအီမ်အက်စ် ကုိဗစ်-၁၉ တဳု္ဓမပန်မငနှငဴ် မပန်လည်ထူေထာင် 

ေရဵစီမဳြျက် (၂၀၂၁-၂၀၂၃)နှငဴ် ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ 

ပူဵတဲွေကကညာြျက်  စာတမ်ဵတုိ္ဓကုိ အတည်မပုြျမှတ်ြဴဲပါ 

သည်။ 
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မဟာမဲေြါင်ေဒသြဲွ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မငအစီအစဉ် မဟာဗျူ ဟာမူေဘာင် ၂၀၃၀ သည် 

၂၀၃၀ မပညဴန်ှစ်အထိ ဂျအီမအ်က်စ်က လက်ြကဳျင်ဴ 

သဳုဵသွာဵမည် ဴ တတိယေမမာက် မဟာဗျူ ဟာမဖစ်ပါ 

သည်။ အဆုိပါ မဟာဗျူ ဟာကုိ ကုလသမဂ္ဂ၏ 

စဉ်ဆက်မမပတ် ဖဳွ ဖ့ဖိုဵမငပန်ဵတုိင်မျာဵ (Sustainable 

Development Goals – SDGs)၊ အာဆီယဳနှငဴ် 

ေဒသတွင်ဵဘက်စဳု စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

အပါအဝင် အမြာဵစီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် ကုိက်ညစိ ေရဵဆဲွထာဵေသာေကကာငဴ် 

ေဒသြဲွ၏ စီဵပွာဵေရဵေပါင်ဵစည်ဵမငကုိမျာဵစွာ အေထာက် 

အကူမပုနုိင်မှာမဖစ်ပါသည်။ 

ဂျအီမ်အက်စ် ကုိဗစ်-၁၉ တဳု္ဓမပန်မငနှငဴ် မပန်လည် 

ထူေထာင်ေရဵစီမဳြျက် (၂၀၂၁-၂၀၂၃) သည် ကမ္ဘော 

တစ်ဝှမ်ဵ ကာလရှည်ကကာ မဖစ်ေပ္ဒနိုင်ဖယ်ွရှိသညဴ် 

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ မျ ို ဵဗီဇကဲွ ပျ ဳ့ပွာဵလာနိုင် 

ေမြရိှမငနှင်ဴ သက်ေရာက်မငမျာဵအတွက် ကကိုတင်မပင် 

ဆင်ရန်၊ မပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

အရိှနမ်မစငဴ်တင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငဳမျာဵအေန 

မဖင်ဴ ကာလတို၊ ကာလလတ် အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵကကမညဴ် စီမဳြျက်မဖစ်ပါသည်။ ေဒသ 

ြဲွအတွင်ဵ လူနှင်ဴသက်ရှိမျာဵ အာဵလဳုဵ အသက်ရှင်ေန 

ထုိင်ေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီ္ပွတ်ေသာ အစာဵအစာ 

မျာဵ ရရိှေရဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵသာယာေသာ ဖမို့မပမျာဵ 

မဖစေ်ပ္ဒလာေရဵတုိ္ဓအတွက် ဂျအီမ်အက်စ်အဖွဲ့ဝင် 

နိုင်ငဳမျာဵအေနမဖငဴ် တစ်ြုတည်ဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵ 

စနစ် (One Health Approach) ကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မညဴ် အစီအမဳမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။  

အဆိုပါ သတ္တမအကကိမ် မဟာမဲေြါင် ေဒသြဲွ 

ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ မမနမ်ာနိုင်ငဳမှ နိုင်ငဳမြာဵေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဝနက်ကီဵဌာန မပည်ေထာင် 

စုဝန်ကကီဵ၊ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်စီမဳ 

အုပ်ြျုပ်ေရဵ ေကာင်စီရုဳဵ မှ အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန်နှငဴ် 

ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနမှ အဖမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန်မျာဵနှငဴ် ဂျအီမ်အက်စ် ပူဵ 

ေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငအစီအစဉ်နှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴ လုပ် 

ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵအလိုက် သက်ဆုိင်ရာ ဝနက်ကီဵဌာန 

မျာဵမှ အဆငဴ်မမင်ဴအရာရှိကကီဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ပါဝင်တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ 

အဆုိပါ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ဂျအီမ်အက်စ် အဖွဲ့ဝင် 

နိုင်ငဳမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ် စုစုေပါင်ဵ ၃၅၀ ဦဵြန့် ပါဝင် 

တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။   
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ထာဵဝယ်အထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန် စီမဳြေန့်ြေွေမဲှုေကာ်မတီဝင်မျာဵနှငဴ် ထာဵဝယ်အထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန ်

ဖွေဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကမု္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ ခမန်မာဘက်မှ ဒါရုိကတ်ာအဖွေဲ့ဝင်မျာဵအကကာဵ 

ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပ 

 ထာဵဝယ်အထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန် စီမဳြန့်ြွမဲင ေကာ်မ 

တီဝင်မျာဵနှင်ဴ ထာဵဝယ်အထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန် ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တုိဵတက်ေရဵ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ မမနမ်ာ 

ဘက်မှ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်မျာဵအကကာဵ ညစိနှိုင်ဵ 

အစည်ဵအေဝဵ တစ်ရပကုိ် ၂၀၂၁ ြုနစ်ှ၊ စက်တင် 

ဘာလ  ၁၆ ရက်ေန့၊ မွန်ဵလဲွတွင် Virtual စနစ်မဖင်ဴ 

နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ် 

(၁) ၌ ကျင်ဵပြဴဲပါသည်။ 

 အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ထာဵဝယ်အထူဵ စီဵပွာဵ 

ေရဵဇုန် စီမဳြန့်ြွမဲငေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေအာင်စုိဵ၊ 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ေဒါက်တာမမင်ဴဆန်ဵ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵေဆွတင်ဴကကူဵ၊ တဲွဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ (၂) 

ဦဵသိန်ဵထူဵနှင်ဴ အမြာဵေကာ်မတီ အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ 

ထာဵဝယ်အထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန် ဖဳွ့ဖဖိုဵ တိုဵတက်ေရဵ 

ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ မမန်မာဘက်မှ 

ဒါရိုက်တာ အဖဲွ့ဝင်မျာဵမဖစ်သညဴ် မမနမ်ာဴရင်ဵနှီဵမမစုပ် 

နှဳမငနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဘဏ်၊ ဦဵေဆာင် 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒဝင်ဵဝင်ဵေမာ်၊  ဥပေဒေရဵရာ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ဦဵေကျာ်ေကျာ်နိငု် 

နှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဦဵစီဵဌာန၊ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ကိုယ်စာဵ 

ဒုတိယ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာေအာင်မုိဵြျယ် 

တုိ္ဓ တက်ေရာက်ြဲဴကကဖပီဵ အာရှနှင်ဴ အေမရိကဌာနြွမဲှ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒသီသီေအဵနှင်ဴ အရာထမ်ဵမျာဵ 

တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵတွင် ထာဵဝယ်အထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမင အေမြအေနမျာဵနှငဴ် ေရှ့ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်မျာဵအေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵအကကဳမပုြဲဴ 

ကကပါသည်။  
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ထာဵဝယ်အထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန် ဖွေဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကမု္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ Board of Directors (2/2021) 

အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တက်ေရာက် 

 မမနမ်ာနိုင်ငဳ၊ နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ ထုိင်ဵနိုင်ငဳ၊  Neighboring Countries 

Economic Development Cooperation Agency  

(NEDA)  နှင်ဴ ဂျပန်နိငု်ငဳ၊ Japan Bank for Interna-

tional Cooperation (JBIC) တုိ္ဓအကကာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

တည်ေထာင်ထာဵသညဴ် ထာဵဝယ်အထူဵစီဵပာွဵေရဵ 

ဇုန် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မင ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ 

Board of Directors (2/2021) အစည်ဵအေဝဵကုိ 

၂၀၂၁ ြုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ  ၁၇ ရက်ေန့၊ မွန်ဵလွဲ 

တွင် ထုိင်ဵနိုင်ငဳ၊ NEDA ရုဳဵမှ Virtual စနစ်မဖင်ဴ 

ကျင်ဵပြဴဲပါသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ ထုိင်ဵနိုင်ငဳဘက်၏ Director 

အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦဵမဖစ်သညဴ် Mr. Narong Pomlaktong၊ 

Mr. Perames Vudthitornetiraks နှင်ဴ Mr. Rit 

Syamananda ၊ ဂျပန်နိငု်ငဳဘက်၏ Director အဖွဲ့ 

ဝင် (၃) ဦဵ မဖစ်သညဴ် Mr. Nao Kawakami၊  Mr. 

Mikio Hataeda နှငဴ် Mr. Atsu Taketani၊ မမနမ်ာ 

နိုင်ငဳဘက်၏ Director အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦဵမဖစ်သညဴ် 

နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊  ္ပဃန်ကကာဵ 

ေရဵမှူဵြျုပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၊ မမနမ်ာဴရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှမဳငနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဘဏ်၊ ဦဵေဆာင် 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒဝင်ဵဝင်ဵေမာ်နှငဴ်  ဥပေဒေရဵရာ 

ဝနက်ကီဵဌာန၊ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် ဦဵေကျာ်ေကျာ်နိင်ု 

တုိ္ဓ တက်ေရာက်ြဲဴကကဖပီဵ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ် 

ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဒုတိယ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် 

ေဒါက်တာေအာင်မုိဵြျယ်၊ အာရှနှငဴ်အေမရိကဌာနြွမှဲ 

္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒသီသီေအဵနှင်ဴ အရာထမ်ဵမျာဵ 

တက်ေရာက်ြဲဴကကပါသည်။  

 အစည်ဵအေဝဵတွင် ထာဵဝယ်အထူဵ စီဵပွာဵေရဵဇုန် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကုမ္ပဏီလီမိတက် (SPV) ၏ ဘဏ္ဍာ 

ေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ Director အဖွဲ့ဝင်ေမပာင်ဵလဲ 

ြန့်အပမ်ြင်ဵနှင်ဴ ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ေရွဵြျယ်တင်ေမမစာက် 

မြင်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵအတည်မပုြဲဴကကပါ 

သည်။  
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နုိင်ငဳခြောဵစီဵပွောဵ ဆက်သွေယ်ေရဵ ဦဵစီဵဌာနတွေင် နိုင်ငဴဳ ဝနထ်မ်ဵဥပေဒနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒပါ သတ်မှတ်ြေျက်မျာဵ အေပါ် 

ေဆွေဵေနွေဵသညဴ် စကာဵဝုိင်ဵကျင်ဵပခပုလုပ် 

 ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နုိင်ငဳမြာဵစီဵပာွဵဆကသွ်ယ်ေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ 

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဦဵစီဵ ဌာန၊ ရဳုဵအမှတ် (၁)၊ အစည်ဵအေဝဵြန်ဵမ (၂) ၌ နုိင်ငဴဳ ဝနထ်မ်ဵဥပေဒနှငဴ် 

နည်ဵဥပေဒပါသတ်မှတ် ြျက်မျာဵအေပ္ဒ ဝန်ထမ်ဵမျာဵက ေဆွဵေနွဵသညဴ် စကာဵဝိုင်ဵကုိ နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန ္ပဃနက်ကာဵေရဵမှူဵြျုပ်က ဦဵေဆာင်၍ ကျင်ဵပ ြဲပဴါသည်။ 

      အဆိုပါ စကာဵဝိုင်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵမမစုပ်နှမဳငနှငဴ် နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆကသွ်ယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ နိုင်ငဳမြာဵ စီဵပာွဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ဥပေဒေရဵရာဌာန စိတ်မှ ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵက နုိင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵ ဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒ 

ပါသတ်မှတ်မျာဵကို Power Point 

မဖငဴ် ရှင်ဵလင်ဵေမပာကကာဵြဲဖဴပီဵ  

နိုင်ငဳမြာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ ဦဵ 

စီဵဌာန ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ်နှင်ဴ 

ဒုတိယ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ် တုိ္ဓ 

၏ ဦဵေဆာင် ေဆွဵေနွဵမငမျာဵ 

အေပ္ဒ ဝန်ထမ်ဵမျာဵက အမပန် 

အလှန် အေမဵအေမဖမျာဵ မပုလုပ် 

လျက် တက်ဂကစွာ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ 

ြဲကဴကပါသည်။ ယင်ဵေနာက် 

စကာဵဝိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွအတွင်ဵ ေမဵြွန်ဵမျာဵကုိ မှန်ကန်တက်ဂကစွာ အမျာဵဆုဳဵေဆွဵေနွဵ ေမဖကကာဵြဴဲသညဴ် 

ဝနထ်မ်ဵ (၃) ဦဵအာဵ နိင်ုငဳမြာဵစီဵပွာဵ ဆက်သွယ် ေရဵဦဵစီဵဌာန၊  ္ပဃန်ကကာဵေရဵမှူဵြျုပ်က ဆုြျ ီဵ မမစင်ဴြဴဲပါသည်။ 
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ပဗတိိန်နိုင်ငဳအတွေက် ဘက်စုဖဳွေဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေသာ ပစိဖိတ်ခဖတ်ေကျာ် စီဵပွောဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

သေဘာတူစာြေျုပ် (CPTPP) တွေင် အဖွေဲ့ဝင်အခဖစ်ပါဝင်ြေွေငဴ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်ကိ ုစတင်ေဆာင်ရွက်မည် 

 ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ဇွန်လ ၂ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပမပု 

လုပ်ြဲဴသညဴ် ဘက်စုဖဳွဳဖဖိုဵ တုိဵတက်ေသာ ပစိဖိတ် 

မဖတ်ေကျာ် စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင 

သေဘာတူစာြျုပ် ( Comprehensive and Pro-

gressive Agreement for Trans Pacific partner-

ship- CPTPP)  ေကာ်မရှင်၏ စတုတ္ထအကကိမ် 

ေမမာက်အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ စင်ကာပူနိငု်ငဳ၊ ကုန်သွယ် 

ေရဵနှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵဌာနဝနက်ကီဵမ ှ ပါဝင်တက် 

ေရာက်ြဲဴေကကာင်ဵ၊ အဆိုပါ Virtual အစည်ဵအေဝဵကုိ 

၂၀၂၁ ြုနှစအ်တွက် CPTPP ေကာ်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌ 

တာဝန်ယူထာဵေသာ ဂျပန်နိငု်ငဳမှ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပြဴဲ 

မြင်ဵမဖစေ်ကကာင်ဵနှငဴ် CPTPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ မဖစ်သညဴ် 

ဨစေကတဵလျ၊ ဘရူနိငု်ဵ၊ ကေနဒါ၊ ြျလီီ၊ ဂျပန်၊ 

မေလဵရှာဵ၊ မက္ကစီကုိ၊ နယူဵဇီလန်၊ ပီရူဵ၊ စင်ကာပူနှငဴ် 

ဗီယက်နမ်နိငု်ငဳတို္ဓမှ ဝနက်ကီဵမျာဵနှင်ဴ အရာရိှကကီဵမျာဵ 

ပါဝင် တက်ေရာက်ြဲဴကကေကကာင်ဵ စင်ကာပူနိငု်ငဳ၊ 

ကုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာန၏ သတင်ဵထုတ် 

မပနြ်ျက်အရ သိရိှရပါသည်။  

 CPTPP ေကာ်မရှင်အစည်ဵအေဝဵတွင် ဖဗတိိန် 

နိုင်ငဳမှ CPTPP တွင်အဖဲွ့ဝင်အမဖစ် ပါဝင်ြွငဴ်ရရိှရန် 

၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန့ ၌ တရာဵဝင် 

အဆိုမပုြျက် တင်သွင်ဵြဲဴမြင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ဖဗတိိန် 

နိုင်ငဳအတွက် အဖွဲ့ဝင်အမဖစ် ဝင်ေရာက်ြင်ဴွဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ကိ ု စတင်ေဆာင်ရွက်မည်ဟု ဆဳုဵမဖတ်ြဴဲ 

ကကေကကာင်ဵ၊ ထုိသုိ္ဓ ဖဗတိိန်မှ CPTPP သုိ္ဓ ဝင် 

ေရာက်ြငွဴ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ကကီဵကကပ် ကွပ်ကဲနိုင်ရန် 

အတွက် လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ (Accession Working Group 

– AWG) ကုိ ဖဲွ့စည်ဵြဲဴေကကာင်ဵ၊ အဆုိပါ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ 

တွင် ဂျပန်နိငု်ငဳမှ ဥက္ကဋ္ဌအမဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မည် 

မဖစက်ာ စင်ကာပူနှငဴ် ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳတုိ္ဓမှာ ဒုတိယ 

ဥက္ကဋ္ဌမျာဵအမဖစ် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်မဖစ် 

ေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့သည် ဖဗတိိန်၏ CPTPP 

အဖွဲ့ဝင်အမဖစ် ဝင်ေရာက်ြငွဴ် အဆိုမပုြျက်အာဵစိစစ် 

မြင်ဵ၊ ညစိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵမငမျာဵ မပုလုပ်မြင်ဵနှင်ဴ CPTPP 

ေကာ်မရှင်သုိ္ဓ အစီရင်ြတဳင်မပမြင်ဵတို္ဓအာဵ ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်မပထာဵပါသည်။  

 စင်ကာပူနိငု်ငဳအေနမဖင်ဴ ဖဗိတိန်နိုင်ငဳ၏ CPTPP 

တွင် အဖွဲ့ဝင်အမဖစ် ပါဝင်ြွငဴ်ရရိှေရဵ ေလျှောက်ထာဵလာ 

မငအေပ္ဒ အာဵေပဵေထာက်ြပဳါေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့၏ 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအေနမဖင်ဴ တာဝနယူ် ေဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစရ်ာ ဝင်ေရာက်ြင်ဴွဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အဆင် 

ေမပ ေြျာေမွ့မငရှိေစေရဵအတွက် အမြာဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငဴ် 

နီဵကပ်ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ၊ကိုဗစ် 

၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် စီဵပာွဵေရဵမပန်လည် နလန်ထူ 

လာေရဵအတွက် ကုန်သွယ်မငသည် အေရဵပါေသာ 

ေမာင်ဵနှင်အာဵ တစ်ြမုဖစဖ်ပီဵ ၊ ေရရှည်တည်တဳဴဖပီဵ 

အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်ေသာ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မငရရှိေစရန်  နိုင်ငဳ 

အာဵလဳုဵမှ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်သငဴ်ေကကာင်ဵ၊ CPTPP 

သည် ဒီဂျစ်တယ် ကုန်သွယ်မငပုိင်ဵတွင် အြွငဴ်အလမ်ဵ 

ေကာင်ဵမျာဵရရိှေစရန်အတွက် လွယ်ကူ အဆင်ေမပ 

ေသာ မူေဘာင်တစ်ြကုို ဖန်တီဵေပဵေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓမပင် 

SMEs လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ေဒသတွင်ဵ ကုန်သွယ်မငနှငဴ် ထုတ် 

လုပ်မင ကွင်ဵဆက်မျာဵတွင် ပုိမုိလွယ်ကူစွာပါဝင် ေဆာင် 

ရွက်နိငု်မြင်ဵေကကာင်ဴ SMEs လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက် 
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လာေစရန် ပဴဳပုိဵေပဵေကကာင်ဵ၊ စင်ကာပူအေနမဖင်ဴ 

CPTPP ၏ အဆငဴ်မမင်ဴ စဳသတ်မှတ်ြျက်မျာဵအာဵ 

လုိကပ်ါ ေဆာင်ရွက်နိငု်ဖပီဵ အဖွဲ့ဝင်အမဖစ် ဝင် 

ေရာက်ရန် ဆန္ဒရိှေသာ၊ အာရှ- ပစိဖိတ် ေဒသ 

သာမက ယင်ဵေဒသကုိ ေကျာ်လွန်၍ ပုိမုိနကရ်ှိုင်ဵ 

သညဴ် စီဵပွာဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵကုိ 

တုိဵြျဲ့ေဆာင်ရွက်လုိေသာနိုင်ငဳမျာဵအာဵ ဆက်လက် 

ကကိုဆုိသွာဵမည်မဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ စင်ကာပူနိငု်ငဳ၊ ကုန် 

သွယ်ေရဵ နှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵဌာန ဝနက်ကီဵ Mr. Gan 

Kim Yong မှ ေမပာကကာဵြဲဴပါသည်။  

 CPTPP ေကာ်မရှင်သည် သေဘာတူ စာြျုပ် 

မျာဵအာဵ အတည်မပု လက်မှတ်ေရဵထုိဵရန် ကျန်ရိှ 

ေနသာ အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳမျာဵအေနမဖင်ဴ CPTPP ၏ 

အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵကုိ အမပညဴ်အဝရရိှြဳစာဵနိုင်ရန် 

အတွက် မဖစ်နိငု်သမျှေ အလျင်အမမန် အတည်မပု 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵကကမည်ဟု ေမျှော်လငဴ်လျက်ရိှ 

ေကကာင်ဵ၊ ဘရူနိငု်ဵ၊ ြျလီီ၊ ပီရူဵနှင်ဴ မေလဵရှာဵစသည်ဴ 

(၄) နုိင်ငဳမှာ သေဘာတူစာြျုပ်အာဵ အတည်မပု 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵရန် ကျန်ရိှေနသည်ဴ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ 

မျာဵမဖစ်ေကကာင်ဵသိရှိရပါသည်။ 

Source: Ministry of Trade and Industry, Singapore  
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွေင် စင်ကာပူေလေကကာင်ဵလုိင်ဵ၏ အသာဵတင်အရှုဳဵသည်                                   

စင်ကာပူေဒါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယဳ ခဖစေ်ပါ်ြဴဲေ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ( ၂၀၂၀ မပညဴန်ှစ်၊ ဧဖပ ီ

လ မှ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် မတ်လထိ) တွင် စင်ကာပူ ေလ 

ေကကာင်ဵလုိင်ဵ (SIA) ၏ အသာဵတင်အရငဳဵသည် 

စင်ကာပူေဒ္ဒလာ ၄.၂၇ ဘီလီယဳ မဖစေ်ပ္ဒြဴဲရာ သမုိင်ဵ 

တစ်ေလျှောက် အဆိုဵရွာဵဆုဳဵေသာ အေမြအေနနှငဴ် 

ရင်ဆုိင်ြဲရဴမြင်ဵမဖစေ်ကကာင်ဵ၊ ဤကာလတွင် ၎င်ဵ၏ 

ေလယာဉ်အမျာဵစုကိ ု ရပ်နာဵထာဵြဲဴရဖပီဵ ၊ ြရီဵသည် 

တင်ေဆာင်မငမှာ ၉၈ ရာြုိင် နငန်ဵထိ ကျဆင်ဵြဲဴ 

ေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

 စင်ကာပူ ေလေကကာင်ဵလုိင်ဵအုပစ်ုတွင်  ပါဝင် 

ေသာ SIA၊ Silk Air နှင်ဴ Scoot တုိ္ဓ၏ ြရီဵသည် 

တင်ေဆာင်မငမှ ရရှိေသာဝင်ေငွသည် အလွန်အမင်ဵ 

ကျဆင်ဵြဲဴသည်ဴအတွက် စင်ကာပူေလေကကာင်ဵလုိင်ဵ 

၏ ဝင်ေငွသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စင်ကာပူ 

ေဒ္ဒလာ ၃.၈၂ ဘီလီယဳသာ ရရှိြဴဲသမဖင်ဴ ယြင်နှစ်နှငဴ် 

နှိုင်ဵယှဉပ်ါက ၇၆ ရာြုိင်နငန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် စင်ကာပူ 

ေဒ္ဒလာ ၁၂.၁၆ ဘီလီယဳ ေလျာဴနည်ဵြဲဴပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်လည်ဵ စင်ကာပူ ေလ 

ေကကာင်ဵလုိင်ဵ၏ ဝင်ေငွမှာ စင်ကာပူ ေဒ္ဒလာ 

၁၅.၉၈ ဘီလီယဳ ရရိှြဴဲဖပီဵ၊ စင်ကာပူေဒ္ဒလာ ၂၁၂ 

သန်ဵ အရငဳဵေပ္ဒြဴဲသမဖငဴ် ဘဏ္ဍာနှစ ်(၂) နှစ်ဆက်တိုက ်

အရငဳဵေပ္ဒေပါက်ြဲဴမြင်ဵမဖစ်သည်။  

သုိ္ဓရာတွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်ဵ စင် 

ကာပူ ေလေကကာင်ဵလုိင်ဵ၏ ကုန်တင်ပုိ္ဓမငမှ ဝင်ေငွ 

သည် စင်ကာပူေဒ္ဒလာ ၂.၇၁ ဘီလီယဳ ရရှိြဴဲသမဖငဴ် 

ယြင်နှစထ်က် ၃၉ ရာြုိင်နငန်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စင်ကာပူ 

ေဒ္ဒလာ ၇၅၈ သန်ဵ တုိဵတက်မငမဖစ်ေပ္ဒြဴဲပါသည်။ 

စင်ကာပူ ေလေကကာင်ဵလုိင်ဵ၏ အစုရှယ်ယာတန်ဖုိဵမှာ 

၂၀၂၁ ြုနှစ ် ေမလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ၃.၃ ရာြုိင်နငန်ဵ  

ကျဆင်ဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။  

Source: The Business Times  
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စင်ကာပူနုိင်ငဳ၏ ကုန်သွေယ်မှုပမာဏ သည် ၂၀၂၁ ြုေနှစ်၊ ေမလတွေင်  

၃၀.၉ ရာြေိင်ုနှုန်ဵ တုိဵတက်ြေဲဴခြေင်ဵ 

၂၀၂၁ ြုနှစ၊် ေမလတွင်စင်ကာပူ၏ ကုန်စည် 

ကုန်သွယ်မင ပမာဏသည် ယြင်နှစ ် ကာလတူနှင်ဴ 

နှိုင်ဵယှဉပ်ါက ၃၀.၉ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိဵတက်ြဲဴဖပီဵ၊ 

ပုိ္ဓကုန်ပုိင်ဵတွင် ၂၉.၈ ရာြုိင်နငန်ဵ နှင်ဴ သွင်ဵကုန်ပုိင်ဵ 

တွင် ၃၂.၂ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိဵတက်ြဲဴေကကာင်ဵ စင်ကာပူ 

နိုင်ငဳ၊ ကုန်သွယ်ေရဵနှင်ဴ စက်မငဝန်ကကီဵဌာန လက် 

ေအာက်ရှိ Enterprise Singapore မှ ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

ဇွန်လ ၁၇ ရက်ေန့တွင် သတင်ဵထုတ်မပန်ြဲဴပါသည်။ 

ေမလတွင် ပုိ္ဓကုန်ပမာဏ စင်ကာပူေဒ္ဒလာ ၄၇.၃၅ 

ဘီလီယဳနှငဴ် သွင်ဵကုန်ပမာဏ စင်ကာပူ ေဒ္ဒလာ 

၄၁.၆၀ ဘီလီယဳ တုိ္ဓမဖငဴ် ကုန်သွယ်မငပမာဏ စင်ကာပူ 

ေဒ္ဒလာ ၈၈.၉၅ ဘီလီယဳ ရရှိြဴဲပါသည်။  

ေမလအတွင်ဵ စင်ကာပူ၏ စက်သဳုဵဆီ မဟုတ် 

ေသာ မပည်တွင်ဵထုတ်ပုိ္ဓကုန် ( Non- Oil Domestic 

Exports ) တင်ပို္ဓမငပမာဏမှာ စင်ကာပူ ေဒ္ဒလာ ၁၅ 

ဘီလီယဳရရိှြဴဲသမဖငဴ် ယြင်နှစ ်ကာလတူနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ် 

ပါက ၈.၈ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိဵတက်ြဲဴပါသည်။ အဆိုပါ 

စက်သဳုဵ ဆီမဟုတ်ေသာ မပည်တွင်ဵထတ်ု ပုိ္ဓကုန်မျာဵ 

ကို အီလက်ထရွန်နစ ် ပစ္စည်ဵပုိ္ဓကုန်နှငဴ် အီလက် 

ထရွန်နစ်ပစ္စည်ဵ မဟုတ်ေသာ ပုိ္ဓကုန်ဟူ၍ နှစ်မျ ို ဵ 

ြွမဲြာဵေဖာ်မပရာတွင် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်ဵပုိ္ဓကုန် 

မှာ ၁၁ ရာြုိင်နငန်ဵနှငဴ် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်ဵ မ 

ဟုတ်ေသာ ပုိ္ဓကုန် ၈.၁ ရာြိငု်နငန်ဵ တုိဵတက်ြဲဴပါ 

သည်။ အီလက်ထရွန် နစ်ပစ္စည်ဵပုိ္ဓကုန်တွင် အဓိက 

အာဵမဖင်ဴ ဒိုင်အုပ်နှငဴ် ထရန်စစ္စတာ ၅၃.၉ ရာြုိင်နငန်ဵ၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵကိရိယာမျာ  ဵ  ၅၂. ၃ ရာြုိင်နငန်ဵနှင်ဴI Cs 

၅.၈ ရာြုိင်နငန်ဵ ပစ္စည်ဵတုိ္ဓကုိ ပုိမုိတင်ပုိ္ဓ နုိင်ြဴဲမြင်ဵမဖစ်ဖပီဵ၊ 

အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်ဵ မဟုတ်ေသာ ပုိ္ဓကုန်မျာဵတွင် 

အေမြြဳဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ၉၆.၈ ရာြုိင်နငန်ဵ၊ အထူဵ 

ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ စက်ပစ္စည်ဵ ၅၈ ရာြုိင်နငန်ဵ နှငဴ် 

ေရနဳဓာတုပစ္စည်ဵ ၅၅.၇ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိ္ဓကုိ တုိဵမမစငဴ်တင်ပုိ္ဓ 

နိုင်ြဲပဴါသည်။ စင်ကာပူသည် စက်သဳုဵဆီ မဟုတ်ေသာ 

မပည်တွင်ဵထုတ် ပုိ္ဓကုန်မျာဵကို တရုတ်၊ မေလဵရှာဵ၊ 

ေဟာင်ေကာင်၊ ေတာင်ကိရုီဵယာဵ၊ အင်ဒိုနီဵရှာဵ၊ ထုိင် 

ဝမ်နှငဴ် ထုိင်ဵနိုင်ငဳမျာဵသို္ဓ တင်ပို္ဓမငမမငဴ်တက်ြဲဴဖပီဵ၊ CLMV 

နိုင်ငဳမျာဵအပါအဝင် ဖဳွ့ဖဖိုဵဆေဲဈဵကွက်မျာဵသို္ဓ တင်ပုိ္ဓမင 

သည်လည်ဵ ၄၁.၄ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိဵတက်ြဲဴပါသည်။  

စင်ကာပူ၏ စက်သဳုဵဆီတင်ပို္ဓမငမှာ ေမလတွင် 

၁၁၁.၉ ရာြုိင်နငန်ဵအထိ တိုဵတက်ြဲဴဖပီဵ၊ အဓိကအာဵ မဖင်ဴ 

ဨေစကတဵလျ ၂၈၆.၅ ရာြုိင်နငန်ဵ ၊ အင်ဒိုနီဵရှာဵ ၂၅၅.၅ 

ရာြုိင်နငန်ဵနှငဴ် မေလဵရှာဵ ၂၁၈.၃ ရာြုိင်နငန်ဵ နိုင်ငဳမျာဵသို္ဓ 

တင်ပုိ္ဓမင မမငဴ်တက်ြဲဴမြင်ဵမဖစ်ပါသည်။ ေမလအတွင်ဵ 

စင်ကာပူ၏ မပနလ်ည်တင်ပုိ္ဓမင ( Re- exports) ပမာဏ 

မှာ စင်ကာပူေဒ္ဒလာ ၂၅.၇၂ ဘီလီယဳ ရရိှြဴဲသမဖငဴ် ၃၁.၄ 

ရာြုိင်နငန်ဵ တိုဵတက်ြဲဴေကကာင်ဵနှငဴ် စက်သဳုဵဆီ မဟုတ် 

ေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ မပနလ်ည်တင်ပို္ဓမင (Non- Oil 

Re-exports) မှာ ၃၁.၆ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိဵတက်ြဲဴေကကာင်ဵ 

သိရှိရပါသည်။  

 

Source: Enterprise Singapore, Department of Statistics, Ministry of 

Trade & Industry, Singapore  
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အေမရိကန်က အီရန်အေပါ် အေရဵယူပိတ်ဆ့ုိမှုမျာဵကို ဖယ်ရှာဵေပဵမညဴ် အေခြေအေနေကကာင်ဴ         

ကမ္ဘောဴေရနဳေဈဵနှုန်ဵသည် ၂ ရာြုိေင်နှုန်ဵေကျာ်အထိ ကျဆင်ဵြဴဲေ 

 ကမ္ဘောဴေရနဳထုတ်လုပ်ေရာင်ဵြျမင ပမာဏ 

မမငဴ် တက်လာေစမည်ဴ အေမရိကန်နိငု်ငဳမှ အီရန်နိငု်ငဳ 

အေပ္ဒ အေရဵယူပိတ်ဆုိ္ဓမငမျာဵ (Sanctions) ကုိ 

ဖယ်ရှာဵေပဵမည်ဴ အလာဵအလာ ရှိေနသည်ဟု 

သတင်ဵမျာဵ ထွက်ေပ္ဒလာဖပီဵ ေနာက် ၂၀၂၁ ြုနှစ၊် 

ေမလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ေရနဳေဈဵနငန်ဵမျာဵသည် ၂ 

ရာြုိင်နငန်ဵေကျာ်အထိ ကျဆင်ဵြဴဲပါသည်။ Brent 

ေရနဳေဈဵမှာ အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၁.၅၅ သုိ္ဓမဟုတ် 

၂.၃ ရာြုိင်နငန်ဵ ကျဆင်ဵြဲဴဖပီဵ၊ တစ်စည်လျှေင် အေမ 

ရိကန်ေဒ္ဒလာ ၆၅.၁၁ သုိ္ဓေရာက်ရှိြဴဲဖပီဵ၊ WIT ေရနဳ 

ေဈဵနငန်ဵမှာ အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၁.၃၁ သုိ္ဓမဟုတ် 

၂.၁ ရာြုိင်နငန်ဵ ကျဆင်ဵြဴဲသညဴ်အတွက် တစ်စည် 

လျှေင် အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၆၂.၀၅ သုိ္ဓ ကျဆင်ဵြဴဲ 

သည်ဟု သိရှိရပါသည်။  

အီရန်နိငု်ငဳ၏ ေရနဳလုပ်ငန်ဵ၊ သေဘောလုိင်ဵ၊ 

ေရနဳဓာတု၊ အာမြဳနငှဴ် ဗဟိုဘဏ်တုိ္ဓအေပ္ဒ Sanc-

tions မပုလုပ်ထာဵမြင်ဵတုိ္ဓကုိ ဖယ်ရှာဵနိုင်ေရဵ 

အတွက ် ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵမငမျာဵ မပုလုပ်လျက်ရှိသည် 

ဟု အီရန်နိုင်ငဳ၏ သမ္မေတ Hassan Rouhani မှ 

ထုတ်ေဖာ် ေမပာကကာဵြဴဲဖပီဵ၊ အမြာဵတစ်ဖက်တွင် 

လည်ဵေဆွဵေနွဵမငမျာဵသည် ေအာင်မမင်မငရရှိနိုင်မည် 

ဟု အာမြဳြျက်မရှိေသဵေကကာင်ဵနှငဴ် အလွန်ြက်ြဲ 

ေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ေမဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ် 

ေနေသဵေကကာင်ဵ အီဵယူသဳတမန်မျာဵမှ ေမပာကကာဵ 

ထာဵပါ သည်။ 

၂၀၂၁ ြုနှစ ် လက်ကျန်ကာလနှငဴ် ၂၀၂၂ ြုနှစ် 

တုိ္ဓတွင် ကမ္ဘောဴေရနဳဝယ်လုိအာဵမှာ မမင်ဴတက်လာမည် 

ဟု ြန့်မှန်ဵထာဵကကသမဖင်ဴ OPEC+ အဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် 

အီရန်၏ ေရနဳမျာဵေဈဵကွက်အတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာ 

ပါက ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ ေရနဳထုတ်လုပ်မင ပမာဏကို မပနလ်ည် 

ြျနိ်ညစိရန်အတွက် ြက်ြမဲင မရိှေကကာင်ဵ ေဈဵကွက် 

ေစာင်ဴကကည်ဴသူမျာဵက သဳုဵသပ်ကကပါသည်။ 

 ရာစနုှစ် အလယ်ြန့်တွင် ကမ္ဘောဴဖန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လုပ်မင အသာဵတင် သုညအဆင်ဴသို္ဓ 

ေရာက်ရှိလုိပါက ေရနဳ၊ ဓာတ်ေငွ့နှငဴ် ေကျာက်မီဵ 

ေသွဵထုတ်လုပ်မင စီမဳကိန်ဵ အသစမ်ျာဵအေပ္ဒ ရင်ဵနှီဵ 

မမစု ပ်နှသူဳမျာဵအေနမဖငဴ် ေငွေကကဵေထာက်ပဴဳမြင်ဵတုိ္ဓကုိ 

မမပုလုပ်သငဴ်ေတာဴေကကာင်ဵ နိုင်ငဳတကာစွမ်ဵအင်ေအ 

ဂျင်စီ (International Energy Agency- IEA) မှ ၂၀၂၁ 

ြုနစှ်၊ ေမလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ေမပာကကာဵြဲဴသည်။ အဆို 

ပါ IEA ၏ သတိေပဵြျက်အတုိင်ဵ အမနှ်တကယ်လုိက ်

ပါ ေဆာင်ရွက်လာကကပါက ေရနဳေဈဵနငန်ဵ မတည်ဖငိမ်မင 

အေမြအေနသုိ္ဓ ဦဵတည်သွာဵနိုင်သည်ဟု OPEC အဖွဲ့ 

မှေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

 Source: CAN News  
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ဆက်လက်ဖွေဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေနသညဴ် တရုတ်- အာဆီယဳ လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

တရုတ်နုိင်ငဳေတာင်ပုိင်ဵရှိ ကွမ်ဵရှီဵကျွမ်ဴ ကိုယ်ပုိင် 

အုပ်ြျုပ်ြင်ဴွရေဒသနှငဴ် အာဆီယဳတို္ဓအကကာဵ လယ် 

ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငနှင်ဴ 

ဆက်သွယ်မငမျာဵမှာ ဆက်လက် တုိဵတက်မဖစ်ေပ္ဒ 

ေနေကကာင်ဵ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ြျုပ်ြငွဴ်ရေဒသ၏ လယ် 

ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵနှင်ဴ ေကျဵလက်ေရဵရာဌာနမှ ေမပာ 

ေရဵဆုိြွငဴ်ရိှသူမျာဵက ၂၀၂၁ ြုနစှ်၊  ဨဂုတ်လ ၁၂ 

ရက် ေန့တွင် ကျင်ဵပြဴဲသညဴ် သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲ၌ 

ေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

ကွမ်ဵရီှဵသည် ကကဳသကကာဵထုတ်လုပ်မငနှငဴ် ပုိဵစာ 

ပုိဵေမွဵမမူမငကဲသုိဴ္ဓ လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵကဏ္ဍ အြျ ို ့ 

တွင်လုပ်ငန်ဵမျာဵအသဳုဵမပုသညဴ်ပမာဏကို ဦဵေဆာင် 

ထုတ်လုပ်နိင်ုသညဴ် ေဒသတစ်ြ ုမဖစပ်ါသည်။ 

၎င်ဵေဒသသည် အာဆီယဳနိင်ုငဳမျာဵကုိ တဳြါဵဖွငဴ် 

ေပဵေရဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ေရှ့ 

တန်ဵေနရာတစ်ြမုဖစလ်ာဖပီဵ ၊ အရည်အေသွဵမမငဴ် 

ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်နငှဴ် ဆန်အမျ ို ဵ အစာဵေပါင်ဵ (၇၅၀) 

ေကျာ်ကိ ု စုိကပ်ျ ို ဵရန် ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှငဴ် ကေမ္ဘော 

ဒီဵယာဵနိုင်ငဳမျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ စမ်ဵ 

သပ်ဇုန် (၂၂) ြု တည်ေထာင်ထာဵဖပီဵ မဖစပ်ါသည်။ 

ထုိ္ဓမပင် မေလဵရှာဵနိုင်ငဳနှင်ဴ ေဂဟစနစ် ေလျာ်ညီ 

သညဴ် ပုစွနေ်မွဵမမူေရဵနှငဴ် ဘရူနိငု်ဵနှငဴ် ေဂဟစနစ် 

ေလျာ်ညီသညဴ် ကမာေမွဵမမူေရဵကဴဲသုိ္ဓ ပုိ္ဓကုန်ကို 

ေရှဵရငသည်ဴ ေရလပ်ုငန်ဵစီမဳကိန်ဵ မျာဵကုိ အေကာင်အ 

ထည်ေဖာ်ေဆာင်ထာဵပါသည်။ 

ကွမ်ဵရီှဵေဒသသည် အာဆီယဳ နိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ 

တရုတ်- ဗီယက်နမ်နယ်စပ် လယ်ယာ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ 

ဆုိင်ရာ သိပ္ပဳနငှဴ်နည်ဵပညာ စကကြံ၊ တရုတ်-လာအို  သိပ္ပဳ 

နှငဴ်နည်ဵပညာ အေမြမပ သရုပ်မပဇုန်၊ တရုတ် (ကွမ်ရှီဵ)- 

ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ (ဆီရမရ်ိ) လယ်ယာစိုကပ်ျ ို ဵေရဵသိပ္ပဳနငှဴ် 

နည်ဵပညာသရုပ်မပဇုန်ကဲဴသုိ္ဓေသာ လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ 

နည်ဵပညာဆုိင်ရာ ဇုန်မျာဵကုိ ပူဵတဲွတည်ေထာင် ထာဵ 

ပါသည်။ 

ကွမ်ဵရီှဵအစိုဵရက ယြုနှစဆ်န်ဵပုိင်ဵတွင် ထုတ်မပန်ြဲဴ 

သညဴ် လယ်ယာစိုကပ်ျ ို ဵေရဵနှငဴ် ေကျဵလက်ေဒသမျာဵ 

ေြတ်မီလာေစေရဵ အရိှနမ်မစငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

စာတမ်ဵအရ ေရလုပ်ငန်ဵေမွဵမမူေရဵကဏ္ဍအတွက် သု 

ေတသနနှင်ဴ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ အေမြမပု ေဆာင်ရွက်မငနှငဴ်အတူ 

တရုတ်နှငဴ် အာဆီယဳတို္ဓအကကာဵ  ေြတ်မီလယ်ယာ 

စိုကပ်ျ ို ဵေရဵဆုိင်ရာ သရုပ်မပဇုန်မျာဵကုိ တည်ေထာင် 

သွာဵမည်မဖစ်ပါသည်။ 

ကွမ်ဵရီှဵသည် အာဆီယဳနိင်ုငဳမျာဵနှင်ဴ သာမက ေဒသ 

တွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မင အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ 

နှငဴ်ပါ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵကဏ္ဍ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငနှငဴ် 

ဆက်သွယ်မငမျာဵကို ပုိမုိ နက်ရှိုင်ဵစွာ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်မဖစ်ပါသည်။ 

 

Source: en.gxzf.gov.cn( 19-8-2021), နန်နင်ဵဖမို့ စီဵပာွဵေရဵသဳမှူဵ  



 

    
113 

 

 MIFER BULLETIN ၂/၂၀၂၁ 

ကိုရိုနာဗုိင်ဵ ရပ်စ်ပုိဵအမျ ို ဵမျ ို ဵမှ ကာကွေယ်ေပဵနုိင်သည်ဴ ကာကွေယ်ေဆဵကို ထုတ်လုပရ်န်        သဲလွေန်စမျာဵအာဵ 

သုေတသီမျာဵရရိှထာဵ 

ကမ္ဘောတစ်ဝှမ်ဵတွင် လက်ရှိ ထုတ်လုပ်ထာဵ 

သညဴ ် ကာကွယ် ေဆဵမျာဵ ထိေရာက်မင မရိှသညဴ် 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵ ရပ်စ်ပိုဵ  ဗီဇမျ ို ဵကဲွအသစ်မျာဵေပ္ဒထွက် 

လာကာ ကူဵစက်မငမျာဵ ထပ်မဳမဖစ်ပွာဵလာသမဖငဴ် 

လူသာဵမျာဵ ေကကာက်ရဳွ့ထိတ်လန့်ေနကကပါသည်။  

ထုိအြျနိ်အတွင်ဵ ကိုရိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်ပုိဵ အမျ ို ဵ 

မျ ို ဵမှ ကာကွယ်ေပဵနုိင်မညဴ် ကာကွယ်ေဆဵကုိ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵထုတ်လုပ်ရန် အလာဵအလာမျာဵအာဵ မကကာ 

ေသဵမီက ထုတ်မပန်ြဲဴသညဴ် ေလဴလာမငတွင် ေဖာ်မပ 

ထာဵပါသည်။  

စင်ကာပူအေမြစုိက ် အေရဵေပ္ဒေရာဂါ အထူဵ 

ကုမဖစ်သူ Wang Linfa နှငဴ် ၎င်ဵ၏အဖွဲ့က လွန်ြဴဲ 

သည်ဴ နှစ်ေပါင်  ဵ(၂၀)အတွင်ဵ ေရာဂါ ကူဵစက်ြဳရသူ 

(၈) ဦဵအေပ္ဒ သုေတသန မပုလုပ်ြဲဴဖပီဵ မကကာေသဵ 

မီက နှစ်ကကမ်ိထုိဵနှဳရသညဴ် RNA ကိုဗစ်ကာကွယ် 

ေဆဵကုိ ထုိဵနှဳေပဵြဲပဴါသည်။ ထုိ္ဓေနာက် ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ 

ေသွဵအတွင်ဵ မဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ် ေရာဂါကာကွယ် 

ေသာ ပဋိပစ္စည်ဵမျာဵ (Antibodies) က SARS 

ေရာဂါကုိ မဖစပွ်ာဵေစသည်ဴ SARS-CoV-2 နှငဴ် 

SARS-CoV တုိ္ဓ၏ အေစာပုိင်ဵဗဇီမျာဵကုိ အာနိသင် 

ပျက်မပယ်ေစသည်ဴ အလာဵအလာရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှ  

ြဲပဴါသည်။ 

ထုိ္ဓမပင် ၎င်ဵေရာဂါပျက်မပယ်ေစသည်ဴ ပဋိ 

ပစ္စည်ဵမျာဵမှာ SARS-CoV-2 ၏ မျ ို ဵကဲွမျာဵ 

မဖစသ်ညဴ် အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာနှငဴ် ဒယ်လ်တာ 

မျ ို ဵကဲွမျာဵကိုပါ ေကာင်ဵစွာကာကွယ်နိငု်ေကကာင်ဵ 

နှငဴ် လူသာဵမျာဵကိ ု ကူဵစက်နိုင်သညဴ် အလာဵအလာရှိ 

ေသာ လင်ဵနို္ဓမျာဵနှငဴ် သင်ဵေြွြျပမ်ျာဵတွင် ေတွ့ရသည်ဴ 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵ ရပ်စ်နှငဴ် ဆကန်ွယ်ေနသည်ဴ ဗိုင်ဵ ရပ်စပ် (၅) 

မျ ို ဵကုိပါ တာဵဆီဵနိုင်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှြဴဲပါသည်။  

အဆိုပါ ေလဴလာမငအရ SARS ေရာဂါ ကူဵစက်ြရဳမငမှ 

မပနလ်ည်ေကာင်ဵမွန်လာသူမျာဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်  

ေဆဵထုိဵဖပီဵေနာက် SARS-CoV-2 မျ ို ဵစိတ်အမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် 

လင်ဵနုိ္ဓမျာဵနှငဴ် သင်ဵေြွြျပမ်ျာဵတွင် ေတွ့ရသည်ဴ ကိုရိုနာ 

ဗုိင်ဵရပ်စ်မျာဵကို တုိကထု်တ်နိငု်သည်ဴ စွမ်ဵအာဵကကီဵသညဴ် 

ကိုယ်ြအဳာဵ အမျ ို ဵအစာဵကုိ ထုတ်လုပ်နိငု်သည်ဴ ပဳုေပ္ဒ 

ေကကာင်ဵ အကကဳမပုတင်မပထာဵပါသည်။ ၎င်ဵေလဴလာြျက် 

ကို ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ေဝသည်ဴ The New 

England Journal of Medicine တွင် ေဖာ်မပ 

ထာဵပါသည်။   

SARS-CoV Sarbecovirus ၏ ဗီဇမျ ို ဵကွ ဲ တစ်ြ ု

မဖစက်ာ၊ Betacoronavirus အနွယ်နှင်ဴ Sarbecorona-

virus အနွယ်ြွဲမဖစ်ပါသည်။ SARS နှငဴ် ဆက်နွယ်သညဴ် 

ကိုရိုနာဗိုင်ဵ ရပ်စ်မျာဵနှင်ဴ ကိုရိုနာ ဗိုင်ဵ ရပ်စ်ပုိဵမျာဵကုိ လင်ဵ  

နို္ဓမျာဵနှင်ဴ သင်ဵေြွြျပမ်ျာဵတွင် ေတွ့ရကာ၊ Sarbecovirus 

အနွယ်မဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵ Sarbecovirus မျာဵကုိ နို္ဓတုိက ်

သတ္တဝါ အြျ ို ့တွင်ေတွ့ရဖပီဵ လူသာဵမျာဵထဳ ကူဵစက်နိငု် 

သညဴ် အလာဵအလာရှိပါသည်။ ၎င်ဵ Sarbecovirus ကိုယ် 

တွင်ဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်လာပါက angiotensin-converting 

enzyme 2 (ACE2) ဟုသိကကသည်ဴ လူသာဵဆလ်ဲမျာဵ 

အတွင်ဵ ၎င်ဵ၏ဆူဵမျာဵမဖငဴ် တွယ် ြျတိ်ထာဵတတ်ပါသည်။ 

ကာကွယ်ေဆဵအမပည်ဴ ထုိဵနှဳထာဵဖပီဵသည်ဴ ကိုဗစ်-၁၉ 
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ကူဵစက်မငမှ မပနလ်ည်ေကာင်ဵမနွ်လာသူမျာဵ၏ ေသွဵ 

နမူနာမျာဵအရ ကုိယ်တွင်ဵမှ ပဋိပစ္စည်ဵမျာဵ၏ 

တဳု္ဓမပန်မငအရ ထုိကဲဴသုိ္ဓအလာဵအလာမျာဵ မရိှေတာဴ 

ဘဲ၊ ကာကွယ်နိငု်စွမ်ဵ  ကျယ်မပန့်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရပါ 

သည်။ ထုိကဴဲသုိ္ဓ ကျယ်မပန့်ေသာ ကာကွယ်နိငု်စွမ်ဵ  

မမငဴ်လာမြင်ဵမာှ ကာကွယ်ေဆဵက ကုိယ်ြဳစွမ်ဵအာဵ 

စနစ်၏ SARS ဗုိင်ဵရပ်စ် မှတ်ဿာဏ်ကိ ုလငဳ့ေဆာ်ေပဵ 

ေသာေကကာင်ဴ မဖစန်ိုင်ေကကာင်ဵ၊ SARS နည်ဵတူ 

အမြာဵ Sarbecovirus မျာဵကိုလည်ဵ ကာကွယ်ေပဵ 

နိုင်မည်ဴ အလာဵအလာရှိေကကာင်ဵ သုေတသီမျာဵက 

အကကဳမပုထာဵပါသည်။ သုိ္ဓရာတွင် အြျနိ်မည်မျှေ 

ကကာကကာ ကုိယ်ြစဳွမ်ဵအာဵက တဳု္ဓမပန်နိငု်မည် ဟူသည် 

ကို မူရှင်ဵလင်ဵစွာ သိရှိ ရမြင်ဵမရှေိသဵပါ။ ထုိအြျက် 

က ကာကွယ်ေဆဵမျာဵကို ထုတ်လုပ်ရန် အဓိက 

ကျေနပါ သည်။ 

စင်ကာပူမှ အေရဵေပ္ဒ ေရာဂါအထူဵကု Wang 

Linfa သည် Sarbecovirus အမျ ို ဵမျ ို ဵကိ ု ကာကွယ် 

နိုင်မည်ဴ အလာဵအလာရှိသညဴ် ကာကွယ်ေဆဵမျာ  ဵ

ထုတ်လုပ်နိင်ုမညဴ်အေပ္ဒ ရည်မှန်ဵြျက်ထာဵကာ 

လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ေနဖပီဵ ၊ ပုိမုိကျယ်မပန့်သည်ဴ 

ေလဴလာမငမပုလုပ်နိငု်ရန် ၂၀၀၂-၂၀၀၄ ြုနှစအ်တွင်ဵ 

SARS ေရာဂါပျ ဳ့နှဳ္ဓ မဖစပွ်ာဵြဲဴစဉ်က ေရာဂါမှ မပနလ်ည် 

ေကာင်ဵမနွ်လာသူမျာဵ  ထပ်မဳ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်လာရန် 

နှငဴ် အမြာဵ ကုိဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵကုိ ထုိဵနှဳ၍ 

တဳု္ဓမပန်မငကိ ု စစ်ေဆဵမငြယဳူရန် ေမျှော်လငဴ်ေနေကကာင်ဵ 

သိရပါသည်။ 

 

Source : Newsgd.com ( 23-8-2021)  
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ြေျလီီနုိင်ငဳ၏ ေမွေဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက်ေဈဵကွေက် ကကီဵထွောဵလာရန် အြေွေငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ရိှေနေကကာင်ဵ     

Austrade က ထုတ်ေဖာ်ေခပာကကာဵ 

 ြျလီီနိင်ုငဳ၏ ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအ 

ေသာက်ေဈဵကွက်သည် ကကီဵထွာဵလာနိုင်သည်ဴ အြွငဴ် 

အလမ်ဵမျာဵရိှေကကာင်ဵနှငဴ် ေဈဵကွက်တွင် ကုန်စည် 

ကွဲမပာဵစုဳလင်မင (Product Diversity) မရှိမြင်ဵက 

ဨစေကတဵလျ ပုိ္ဓကုန်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအတွက် ပုိ္ဓကုန် 

အြွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိ ရရှိေစပါေကကာင်ဵ Austrade 

က ၂၄-၈-၂၀၂၁ ရက်ေန့ သတင်ဵထုတ်မပန်ထာဵ 

ပါသည်။  

 ြျလီီေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက် ေဈဵ 

ကွကမှ်ာ ၂၀၁၈ ြုနစှ်တွင် အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၁၉၁ 

သန်ဵြန့် တန်ဖုိဵရိှဖပီဵ၊ ၂၀၂၃ ြုနစှ်တွင် အေမရိကန် 

ေဒ္ဒလာ ၂၃၇ သန်ဵ (၂၄ ရာြုိင်နငန်ဵ) အထိ တိုဵ 

တက်လာနိုင်ေကကာင်ဵ ြန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ဖပီဵ ြဴဲ 

သည်ဴဆယ်စုနစှ်နှငဴ် နှိုင်ဵယှဉပ်ါက ြျလီီနိငု်ငဳ 

ေဈဵကွက်တွင် ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက် 

ေရာင်ဵြျမငမှာ ၆၀ ရာြုိင်နငန်ဵ ေကျာ် တိုဵတက်လာ 

မြင်ဵ မဖစ်ပါသည်။ 

 ြျလီီနိင်ုငဳ၏ ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအ 

ေသာက် မပည်တွင်ဵထုတ်လုပ်မငမှာ နိုင်ငဳလုိအပ်ြျက် 

၏ ၉၀ ရာြုိင်နငန်ဵကို မဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနုိင်ေသာ်လည်ဵ 

ေဈဵကွက်တွင် ကုန်စည်ကွမဲပာဵ စုဳလင်မငမရှိမြင်ဵက 

ပုိ္ဓကုန်တင်ပုိ္ဓသူ အသစ်မျာဵအတွက် အြွင်ဴအလမ်ဵ 

မျာဵမဖစ်ေပ္ဒလာမြင်ဵ မဖစ်ပါသည်။ ေဈဵကွက် တန်ဖုိဵ 

တွင် ကေလဵနုိ္ဓမငန့်က ၅၉ ရာြုိင်နငန်ဵ၊ နှဳစာဵသီဵ နှဳက 

၂၅ ရာြုိင်နငန်ဵ နှင်ဴ အစာအစိုက ၁၆ ရာြုိင်နငန်ဵ  

အသီဵသီဵရိှေနေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ ြျလီီသည် 

ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက်ကိ ု နှစ်စဉ်အေမရိ 

ကန်ေဒ္ဒလာ ၂၀ သန်ဵြန့် တင်သင်ွဵလျက်ရိှရာ ၉၀ 

ရာြုိင်နငန်ဵမှာ နို္ဓမငန့်မဖစ်ဖပီဵ၊ ကျန် ၁၀ ရာြုိင်နငန်ဵမှာ သဳုဵစွဲ 

ရန်အသငဴ် နှဳစာဵသီဵ နှဳနှင်ဴ အစာအစုိတို္ဓ မဖစပ်ါသည်။ 

၂၀၂၀ ြုနစှ်တွင် ြျလီီနိငု်ငဳသည် ေမွဵကင်ဵစကေလဵ 

အစာဵအေသာက်ကိ ု မက္ကဆီကိနုိုင်ငဳမှ ၅၃ ရာြုိင်နငန်ဵ၊ 

အိုင်ယာလန်နိငု်ငဳမှ ၂ ရာြုိင်နငန်ဵနှင်ဴ အေမရိကန်နုိင်ငဳ 

တုိ္ဓမှ ၂ ရာြုိင်နငန်ဵ အသီဵသီဵတင်သွင်ဵြဴဲပါသည်။ 

 ြျလီီနိင်ုငဳ၏ ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက် 

ေဈဵကွက်မှာကကီဵထွာဵလာမည်ဴ အလာဵအလာရှိရာ ဨစ 

ေကတဵလျ ပုိ္ဓကုန်တင်ပုိ္ဓသူမျာဵအတွက် အြွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ 

မဖစေ်ပ္ဒလျက်ရှိပါေကကာင်ဵ၊ ဨစေကတဵလျ တင်ပုိ္ဓသူမျာဵ 

သည် ြျလီီ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက ြျမှတ်ထာဵ 

သည်ဴ အစာဵေသာက်ဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ 

သိရှိနာဵလည်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရန် လုိအပ် 

ေကကာင်ဵ၊ ကုန်စည်အ္ပဃန်ဵနှင်ဴ အာဟာရပါဝင်မင အဆငဴ် 

မျာဵ ေဖာ်မပရန်လုိအပ်ေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအမပင် နို္ဓနှင်ဴ နို္ဓထွက် 

ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ထပ်တိုဵ ကုန်စည်အ္ပဃန်ဵ လုိအပ် 

ြျက်မျာဵရှိေကကာင်ဵ၊ တင်သွင်ဵမည်ဴ နုိ္ဓမငန့်အတွက် ြျလီီ 

လယ်ယာထွက်ကုန်နှင်ဴ ေမွဵမမူေရဵဝန်ေဆာင်မင၏ san-

itary certificate မလုိအပ်ေသာ်လည်ဵ Certificate of 

Origin နှင်ဴ Certificate of Free Sale တို္ဓ လုိအပ် 

ေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်မပန်ြျက်အရ သိရှိရပါသည်။ 

 ြျလီီနိင်ုငဳတွင် ကေလဵနို္ဓမငန့် ေဈဵကွက် တန်ဖုိဵမှာ 

အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၁၁၃ သန်ဵရှိဖပီဵ ၊ တစ်ဦဵလျှေင် 

သဳုဵစွဲမငကုနက်ျစရိတ်မှာ အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ ၁၅၃ ရိှရာ 
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ေတာင်အေမရိကန်နုိင်ငဳမျာဵအနက် သဳုဵစွဲမငအမျာဵ 

ဆဳုဵ နိုင်ငဳမဖစ်ပါသည်။ သဳုဵစွဲရန်အသငဴ် နှဳစာဵသီဵ နဳှ 

ထုတ်လုပ်မငမျာဵမှာ ြျလီီနိငု်ငဳတွင် ေရပန်ဵစာဵလျက် 

ရှိဖပီဵ ၊ တစ်ဦဵလျှေင် သဳုဵစွဲမငကုနက်ျ စရိတ်မှာ အေမရိ 

ကန်ေဒ္ဒလာ ၇၅ ေဒ္ဒလာ ရိှေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ 

ထုတ်ကုန်အမျာဵစုမှာ ဂျုဳမဖင်ဴ မပုလုပ်ထာဵေသာ 

ထုတ်လုပ်မငမျာဵမဖစ်ဖပီဵ၊ ဆန်နှင်ဴ အုတ်ဂျုဳတုိ္ဓမဖင်ဴ 

မပုလုပ်ထာဵေသာ အစာဵအစာမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါ 

သည်။ အစာအစုိေဈဵကွက်မှာလည်ဵ အေရဵကကီဵ 

ေသာ ေဈဵကွက်အစိတ်အပုိင်ဵအမဖစ် မမငဴ်တင်လာ 

ဖပီဵ ၊ ေရာင်ဵအာဵမှာလည်ဵ အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၃၁.၁ 

သန်ဵသုိ္ဓ ေရာက်ရှိေနဖပီဵမဖစက်ာ တစ်ဦဵလျှေင်သဳုဵစွဲမင 

ကုန်ကျစရိတ်မှာ  အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ ၄၂ ေဒ္ဒလာ 

မဖစေ်ကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳ၏ ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵ 

အေသာက်မျာဵကို အမျာဵအာဵမဖငဴ် အေရှ့ေတာင် 

အာရှနုိင်ငဳမျာဵသုိ္ဓ အဓိကထာဵ ေရာင်ဵြျလျက်ရှိဖပီဵ၊ 

၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် အမမင်ဴဆဳုဵေရာင်ဵြျမငအမဖစ် အေမရိ 

ကန်ေဒ္ဒလာ သန်ဵ ၉၄၀ သုိ္ဓ ေရာကရိှ်ြဴဲပါသည်။ 

မုိဵေြါင်မင၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါနှင်ဴ ကုန်သွယ်မငဆုိင်ရာ 

အေနှာငဴ်အယှက်မျာဵေကကာငဴ် ၂၀၂၀ မပညဴ်နစှ်တွင် 

ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵအေသာက် တင်ပို္ဓမငမှာ 

အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၅၉၈.၈ သန်ဵသုိ္ဓ ကျဆင်ဵြဲဴဖပီဵ၊ 

စာရင်ဵအင်ဵမျာဵအရ ၂၀၂၁ ြုနှစတွ်င်လည်ဵ တင်ပုိ္ဓမင 

မှာ ကျဆင်ဵလျက်ရိှပါသည်။ 

ဨစေကတဵလျ-ြျလီီ ကုန်သွယ်ေရဵ သေဘာတူ 

စာြျုပ်အရ ဨေကတဵလျ ေမွဵကင်ဵစကေလဵ အစာဵ 

အေသာက်တင်သွင်ဵမငအတွက် သွင်ဵကုန်အြွန်နငန်ဵ 

မှာ သုညရာြုိင်နငန်ဵမဖစ်ေသာ်လည်ဵ ြျလီီနိင်ုငဳ၏ 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငမှာ ကျယ်မပန့်သည်မဖစ်ရာ 

မက္ကဆီကိ၊ု အေမရိကန်နှင် အီဵယူနိင်ုငဳတုိ္ဓနှငဴ်လည်ဵ 

သုညရာြုိင်နငန်ဵ မဖစ်သည်ဴအတွက် ြျလီီနိငု်ငဳ ေဈဵကွက် 

မှာ ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳအတွက် ယှဉဖ်ပို င်မငမမငဴ်မာဵေသာ 

ေဈဵကွက်အမဖစ် ရှိေနပါသည်။ သုိ္ဓေသာ် ေဈဵကွက်တွင် 

ထုတ်ကုန်အမျ ို ဵအစာဵ ကဲွမပာဵစုဳလင်မင မရှိမြင်ဵက 

ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳအတွက် ပုိ္ဓကုန်အြင်ဴွအလမ်ဵမျာဵကုိ 

မဖစေ်ပ္ဒေစေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။  

ဨစေကတဵလျ အစုိဵရသည် ေအာ်ဂင်ဵနစ် ထုတ်ကုန် 

စနစ်အတွက် အမပနအ်လှန် အသိအမှတ်မပု သေဘာတူ 

ညီြျက်ကိ ုြျလီီနိင်ုငဳနှငဴ် ေစဴစပ်ညစိနှိုင်ဵလျက်ရိှဖပီဵ၊ အဆို 

ပါ သေဘာတူညီြျက်က ဨစေကတဵလျအတည်မပု 

ေအာ်ဂင်ဵနစ် ထုတ်ကုန်မျာဵအတွက် ြျလီီအစိုဵရ၏ 

တရာဵဝင်အတည်မပုြျက် မလုိအပ်ဘဲ ြျလီီနိင်ုငဳ ေဈဵ 

ကွကတွ်င် ေရာင်ဵြျနိုင်မည်မဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။  
 

Source: Austrade  
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တရုတ်၏ တန်ခပန်စုပဳုတင်သွေင်ဵြေွေငဴ်ေကကာငဴ် ဨစေကတဵလျဝုိင်အေပါ် သက်ေရာက်မှု 

 တရုတ် နိုင်ငဳက ဨစေကတဵလျဝုိင် (HS 

2204.21.00) အေပ္ဒ တန်မပန်စုပဳုတင်သွင်ဵြွန်ကို 

၁၁၆.၂ ရာြုိင်နငန်ဵ  မှ ၂၁၈ ရာြုိင်နငန်ဵ အကကာဵ         

၂၈-၃-၂၀၂၁ ရက်ေန့မှ စတင်ကာ (၅) နှစ်အကကာ 

ေကာက်ြသွဳာဵမည် မဖစေ်ကကာင်ဵ ၂၆-၃-၂၀၂၁ ရက် 

ေန့က ေကကညာြဴဲပါသည်။ ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳသည် 

ဝိုင်ကို ကမ္ဘောအနှဳ္ဓရှိ ေစျဵကွက်ေပါင်ဵ တစ်ရာေကျာ်သုိ္ဓ 

တင်ပုိ္ဓလျက်ရိှဖပီဵ၊ အဓိကေဈဵကွက ် (၅) ြုမှာ ကေန 

ဒါ၊ တရုတ်၊ ေဟာင်ေကာင်၊ ယူေကနှင်ဴ အေမရိကန် 

နိုင်ငဳတို္ဓ မဖစ်ကကပါသည်။ အဆုိပါ ေဈဵကွက် (၅) ြုသုိ္ဓ 

ဝိုင်တင်ပုိ္ဓမင စုစုေပါင်ဵပမဏ၏ ၇၅ ရာြုိင်နငန်ဵကိ ု

တင်ပုိ္ဓလျက်ဖပီဵ၊ တန်ဖုိဵအာဵမဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵ တင်ပုိ္ဓမင 

၏ ၇၇ ရာြုိင်နငန်ဵကို တင်ပုိ္ဓလျက်ရှိပါသည်။ 

ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳသည် ကမ္ဘောတွင် ဆဌမေမမာက် 

အကကီဵဆဳုဵ ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူမဖစ်ဖပီဵ၊ မပည်နယ်တုိင်ဵ 

တွင် စပျစ်မြဳမျာဵစွာ ရှိပါသည်။ ဝိုင် ထုတ်လုပ်မင 

ကဏ္ဍမှာနိုင်ငဳ၏ ပ္န္စမေမမာက်အကကီဵဆဳုဵ လယ်ယာ 

ထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်မငကဏ္ဍအမဖစ် ရပ်တည်လျက် 

ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြုနစှ်တွင် ဝိုင်လီတာေပါင်ဵ 

၁.၂ ဘီလီယဳြန့်  ထုတ်လုပ်နိငု်ြဲဴရာ Red Wine 

လီတာ ၆၈၅   မီလီယဳနှငဴ် White Wine လီတာ ၁၄ 

မီလီယဳ အသီဵသီဵထုတ်လုပ်နိငု်ြဲဴမြင်ဵ မဖစပ်ါသည်။ 

နိုင်ငဳ၏ ဝိုင်ထုတ်လုပ်မငစုစေုပါင်ဵ၏ ၆၀ ရာြုိင်နငန်ဵ 

ကို မပည်ပေဈဵကွက်မျာဵသို္ဓ တင်ပုိ္ဓြဴဲဖပီဵ၊ ၄၀ ရာြုိင် 

နငန်ဵမှာ မပည်တွင်ဵသုဳဵ စဲွြဴဲမြင်ဵ မဖစ်ပါသည်။ 

 အဓိကေဈဵကွက် (၅) ြုအနက် တရုတ်နိငု်ငဳသုိ္ဓ 

တင်ပုိ္ဓမငတန်ဖုိဵမှာ အမျာဵဆုဳဵမဖစဖ်ပီဵ ၊ တင်ပုိ္ဓမင စုစု 

ေပါင်ဵ ၃၃ ရာြုိင်နငန်ဵ ရှိပါသည်။ တင်ပုိ္ဓမငပမာဏအာဵ 

မဖင်ဴ ယူေကနှင်ဴ အေမရိကန်နုိင်ငဳဖပီဵပါက ၁၃ ရာြုိင်နငန်ဵ  

မဖင်ဴ တတိယေနရာတွင် ရှိေနပါသည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ 

ဝိုင်ပလုင်ဵတင်ပုိ္ဓမငတွင် တရုတ်နိငု်ငဳ၏ ပုိ္ဓကုန်ေဝစုမှာ 

၄၀ ရာြုိင်နငန်ဵ မဖငဴ် တန်ဖုိဵအမျာဵဆုဳဵ ေဈဵကွက်မဖစ်ဖပီဵ၊ 

တင်ပုိ္ဓမင ပမာဏ  ၂၄ ရာြုိင်နငန်ဵမဖငဴ် ဒုတိယ အမျာဵဆဳုဵ 

ေဈဵကွက်မဖစ်ပါသည်။ ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳသည် ဝိုင် 

ပုလင်ဵမျာဵကုိ တရုတ်နိငု်ငဳဖပီဵပါက ေဟာင်ေကာင်၊ 

မေလဵရှာဵ၊ စကောပူနှငဴ်ယူေအအီဵနုိင်ငဳမျာဵသုိ္ဓ အမျာဵဆဳုဵ 

တင်ပုိ္ဓလျက် ရှိပါသည်။ 

 တရုတ်နှင်ဴ ဨစေကတဵလျ နုိင်ငဳတုိ္ဓအကကာဵ နှစ်နိုင်ငဳ 

ကုန်သွယ်ေရဵသေဘာတူစာြျုပ် (China- Australia 

Free Trade Agreement- ChAFTA) အရ ဨစေကတဵ 

လျဝိုင်တင်သွင်ဵမငအေပ္ဒ အေကာက်ြနွ်နငန်ဵ ကုိ သေဘာ 

တူစာြျုပ် သက်ဝင်သည်ေဴန့မှစ၍ အဆင်ဴလုိကေ်လျှောဴြျ 

ြဲရဴာ ၁-၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် သုညရာြုိင်နငန်ဵသုိ္ဓ ေရာက်ရိှ 

ြဴဲပါသည်။  အေကာက်ြွန်နငန်ဵ သုညရာြုိင်နငန်ဵသုိ္ဓ ေရာကရ်ှိ 

မငေကကာငဴ် ဝိုင်ပလုင်ဵတင်ပုိ္ဓမင ေဈဵကွက်ေဝစုတန်ဖုိဵမှာ 

၂၀၁၈ ြုနစှ်တွင် ၂၈ ရာြုိင်နငန်ဵ မှ ၂၀၁၉ ြုနစှ်တွင် ၃၇ 

ရာြုိင်နငန်ဵသုိ္ဓ မမင်ဴတက်လာြဲဴပါသည်။ 

 ယင်ဵကဴဲသုိ္ဓ တန်မပန်စုပဳု တင်သွင်ဵြွန် ေကာက်ြမဳင 

ေကကာငဴ် ဨစေကတဵလျ ဝုိင်ပုလင်ဵမျာဵသည် တရုတ်ေဈဵ 

ကွကသုိ်္ဓ ယြင်ကဲသုိဴ္ဓ အေကာက်ြနွ် ကင်ဵလွတ်ြငဴ်ွမဖင်ဴ 

ဝင်ေရာက်ြငဴ်ွမရရှိေတာဴသညဴ်အမပင် ပဳုမှန်အေကာက်ြနွ် 

နငန်ဵ MFN Rate  ၁၄ ရာြုိင်နငန်ဵထက် မမငဴ်မာဵသည်ဴ 

ပျမ်ဵမျှေအာဵမဖငဴ် ၁၆၇ ရာြုိင်နငန်ဵ ရိှသည်ဴ Ant-dumping 

Duty ကို ရင်ဆုိင်ရလျက် ရှိပါသည်။ တရုတ်၏ တန်မပန် 
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စုပဳုတင်သွင်ဵြွန်ေကကာငဴ် ဨစေကတဵလျဝုိင်ပုလင်ဵ 

တင်ပုိ္ဓမငအေပ္ဒ မဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ သက်ေရာက်မငမှာ 

ေဈဵကွက်သစ်ရှာေဖွရန် လုိအပ်ြျက်ေကကာငဴ် ကာလ 

လယ် သက်ေရာက်မငကိ ု ပုိမုိမဖစေ်ပ္ဒေစနိုင်ပါသည်။ 

ြန့်မှန်ဵြျက်မျာဵအရ တရုတ်ေဈဵကွက် အစာဵထုိဵ 

နိုင်ရန် ထုတ်လုပ်မငကဏ္ဍအေနမဖငဴ် အြျနိ်တုိအတွင်ဵ 

အမြာဵေဈဵကွက်မျာဵသုိ္ဓ ဝိုင်ပမာဏ အနည်ဵငယ်သာ 

တင်ပုိ္ဓနုိင်ဖွယ် ရှိေနပါသည်။ တရုတ်နုိင်ငဳ၏ တန်မပန် 

စုပဳု တင်သွင်ဵြွန်ေကကာငဴ် ထုတ်လုပ်သူမျာဵနှင်ဴ တင်ပုိ္ဓ 

သူမျာဵသည် ေမပာင်ဵလဲလာသည်ဴ ကုန်သွယ်ေရဵ 

အေမြအေနမျာဵနှင်ဴ လုိကေ်လျာညီေထွစွာ ေဆာင် 

ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။ စပျစ်ဝုိင် စိုက်ပျ ို ဵသူမျာဵက 

လည်ဵ စိုကပ်ျ ို ဵမငနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဆဳုဵမဖတ်ြျက်မျာဵ 

ေမပာင်ဵလဲသွာဵနိုင်သကဲဴသုိ္ဓ ဝိုင်ထတ်ုလုပ်သူမျာဵ က 

လည်ဵ ထုတ်လုပ်မငပဳုစ ဳ ေမပာင်ဵလဲသွာဵနိုင်ဖပီဵ၊ တင်ပို္ဓ 

သူမျာဵကလည်ဵ အမြာဵေဈဵကွက်သုိ္ဓ ေမပာင်ဵလဲ 

တင်ပုိ္ဓနုိင်မည်ဴ အေနအထာဵမျာဵကုိ ေရာကရ်ှိေနပါ 

သည်။ ဨစေကတဵလျနိုင်ငဳ၏ လယ်ယာထွက်ကုန် 

နှင်ဴ အစာဵအေသာက် ထုတ်လုပ်မငကဏ္ဍမှာ ၂၀၂၅ 

တွင် ထုတ်လုပ်မငတန်ဖုိဵ အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ ၄၆၅ 

သန်ဵ ေလျာဴကျသာွဵနိုင်ေကကာင်ဵ ြန့်မှန်ဵထာဵပါ 

သည်။ 

 

Source: www.agriculture.gov.au 

 

http://www.agriculture.gov.au
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တရုတ်နုိင်ငဳ အေရှ့ ေခမာက်ပုိင်ဵရိှ တန်ဖုိဵကကီဵမာဵသညဴ် အနက်ေရာင်ေခမဆီလွှာကို ကာကွေယ်ရန်                 

တရုတ်နုိင်ငဳသည် ၎င်ဵ၏ (၁၄) ကကိမ်ေမမာက် 

ငါဵနှစ် စီမဳကိန်ဵ ကာလ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) အတွင်ဵ 

အနက်ေရာင်ေမမဆီလဃာ ဟက်တာ ၆.၆၇ သန်ဵကို 

ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵ အဖပီဵ သတ် ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်မဖစ်ကာ ေမမဆီလဃာတွင် ေအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်ဵ 

မျာဵပါဝင်မငကိ ု ၁၀ ရာြုိင်နငန်ဵ တုိဵမမစင်ဴလျက်၊ လယ် 

ယာေမမ အရည်အေသွဵကုိ တုိဵတက်ေစေရဵ မပုလုပ် 

သွာဵမည်ဟု လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵနှငဴ် ေကျဵလက် 

ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် အမြာဵဌာန (၆) ြုတုိ္ဓမှ မကကာ 

ေသဵမီက ထုတ်မပန်ြဲဴေသာ စီမဳကိန်ဵ တွင် ေဖာ်မပ 

ထာဵပါသည်။  

အနက်ေရာင် ေမမဆီလဃာသည် ကမ္ဘောေပ္ဒတွင် 

ေမမဨဇာ အဂကယ်ဝဆဳုဵ ေမမဆီလဃာအမဖစ ် အသိ 

အမတ်ှမပုမြင်ဵြဳရကာ၊ သဘာဝ အေမြအေနမျာဵ 

ေအာက်တွင် အနက်ေရာင်ေမမဆီလဃာ (၁) စင်တီ 

မီတာထုထည် မဖစေ်ပ္ဒလာေစရန် နှစ်ေပါင်ဵ (၂၀၀) 

မှ (၄၀၀) အထိ ကကာမမငဴ်သည်ဟု တရုတ်သိပ္ပဳ 

အကယ်ဒမီက ဖပီဵ ြဲဴသညဴ်လအတွင်ဵ ထုတ်မပန်ေကက 

ညာြဲပဴါသည်။ 

တရုတ်နုိင်ငဳ အေရှ့ေမမာက်ပုိင်ဵရိှ စတုရန်ဵ ကီလုိ 

မီတာ ၁.၀၉  သန်ဵ ကျယ်ဝန်ဵသညဴ် ေဒသသည် 

ကမ္ဘောေပ္ဒတွင် အနက်ေရာင်ေမမဆီလဃာ အဓိကရှိ 

သညဴ်ေဒသကကီဵ (၄) ြုအနက်တစ်ြအုမဖစ ်အပါအဝင် 

မဖစက်ာ၊ တရုတ်နိင်ုငဳတွင် ေမမဨဇာအေကာင်ဵဆဳုဵ 

ေနရာတစ်ေနရာလည်ဵ မဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵေဒသတွင် 

စိုကပ်ျ ို ဵသည်ဴ ေကာက်ပဲသီဵနှဳမျာဵ၏ ထွက်ရှိမငမှာ 

တရုတ်တစ်နိင်ုငဳလဳုဵမှ ထွက်ရှိမင၏ ေလဵပုတဳစ်ပဳုြန့် 

ရှိပါသည်။ 

 သုိ္ဓရာတွင် ယြုေနာက်ပုိင်ဵ၌ သီဵနှဳထွန် 

ယက် စိုကပ်ျ ို ဵမငနှင်ဴ ရာသီဥတုေမပာင်ဵလဲမငေကကာင်ဴ 

တရုတ် အေရှ့ေမမာက်ပုိင်ဵရိှ အနက်ေရာင် ေမမဆီ 

လဃာမှာ ပါဵလဃာလာမြင်ဵ၊ ဧရိယာကျဉ်ဵ ေမမာင်ဵလာမြင်ဵ 

နှငဴ် မာေကကာလာမြင်ဵစသည်ဴ စိန်ေြ္ဒမငမျာဵနှငဴ် ကကုဳေတွ့ 

လာပါသည်။  

အြျ ို ့ေနရာမျာဵတွင် ေမမဆီလဃာအတွင်ဵ ေအာ်ဂဲနစ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ပါဝင်မင သဳုဵပဳုတစ်ပဳုမှ ထက်ဝက်ြန့်အထိ 

ကျဆင်ဵလာမြင်ဵ၊ ေမမဆီလဃာအတွင်ဵ ေရသုိေလာှင်နိုင် 

စွမ်ဵ ကျဆင်ဵလာမြင်ဵအမပင်၊ ေမမဆီလဃာအထူ (၂၀) 

စင်တီမီတာေအာက် ေလျာဴနည်ဵလာကာ တစ်နှစလ်ျှေင် 

(၁) မီလီမီတာမှ (၂) မီလီမီတာအကကာဵ ပါဵလဃာလာမြင်ဵ 

တုိ္ဓ မဖစပွ်ာဵလာပါသည်။ 

 အေရှ့ေမမာက်ပုိင်ဵတွင် ရာသီဥတုမှာ ေအဵလွန်ဵ 

ဖပီဵ ၊ ေမမဆီလဃာမှာ ေလနှငဴ် ေရတုိ္ဓ၏ တိုကစ်ာဵမငေကကာင်ဴ 

ထိြိုက်ပျက်စီဵလွယ်လာပါသည်။ 

 ထုိအေမြအေနတွင် ကျလိင်မပည်နယ်၊ စစ်ပင်ဵ၊ 

လီရငစရီင်စုတွင် အနက်ေရာင်ေမမဆီလဃာ အရည်အေသွဵ 

ကို တိုဵတက်လာေစေရဵအတွက် ေမပာင်ဵဖူဵပင်မျာဵမှ 

ထွက်သညဴ် ေကာက်ရိုဵ စမျာဵမဖင်ဴ ဖဳုဵအုပ်ထာဵသညဴ် 

နည်ဵလမ်ဵမှာ ထိေရာကစွ်ာ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်သည်ကိ ု

ေတွ့ရိှြဴဲကကဖပီဵ၊ ၎င်ဵနည်ဵလမ်ဵကို လီရငစပဳုဳစဟဳုလူသိမျာဵ 

လာကကပါသည်။ ဖပီဵြဲဴသညဴ်နှစ် ဇွန်လအတွင်ဵ တရုတ် 

သမ္မေတ၏ စစ်ပင်ဵသုိ္ဓ ြရီဵစဉ်အတွင်ဵ အဆိုပါ လီရငစပဳုဳစ ဳ

ကို မမစင်ဴတင်ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်ဟု ေမပာကကာဵြဴဲပါ 

သည်။ 

 ၎င်ဵစီရင်စုတွင် လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ နည်ဵ 

ပညာ ကို ကကီဵကကပ်သညဴ် အရာရှိမဖစ်သူ Wang Guiman 

က ေမမကကီဵကုိ ေကာက်ရိုဵ မဖင်ဴ ဖဳုဵလဃမ်ဵထာဵကာ 

ထွန်ယက်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမသဳုဵဘဲ စိုကပ်ျ ို ဵမြင်ဵမာှ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ေလျာ်ညီသည်ဴ နည်ဵပညာ၏ 

တစ်ရပမ်ဖစက်ာ၊ ေမမဆီလဃာ အစိုဓာတ်ကိ ု ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေပဵမြင်ဵ၊ ေရနှငဴ်ေလ တုိကစ်ာဵမငမျာဵမှ ကာကွယ် 

ေပဵမြင်ဵ၊ ေမမဨဇာ ပုိမုိဂကယ်ဝေစမြင်ဵ၊ ထွန်ယက် 
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စိုကပ်ျ ို ဵရမငကိ ု ေလျှောဴြျေပဵမြင်ဵနှငဴ် ေငွကုနသ်က် 

သာမြင်ဵစသည်ဴ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵကုိ မဖစ်ေပ္ဒေစ 

ေကကာင်ဵ၊ လီရှူစဳ ပဳုစဟဳူသည်မှာ အနက်ေရာင် 

ေမမဆီလဃာကို ေကာက်ရိုဵ ေစာင် မြုဳေပဵသည်နှင်ဴ 

အလာဵသဏ္ဍာန်တူေကကာင်ဵ မှတ်ြျက်မပု ေမပာကကာဵ 

ပါသည်။ 

 ၎င်ဵ၏ ေမပာကကာဵြျက်အရ ထွန်ယက်စိကု် ပျ ို ဵမင 

မမပုမြင်ဵက ေမမဆီလဃာဆဳုဵရှဳဵမငကို ပျမ်ဵမျှေ ၈၀ ရာ 

ြိငု်နငန်ဵြန့် ေလျာဴြျေပဵနုိင်ကာ၊ ေမမဆီလဃာ အတွင်ဵ 

ေရသုိေလာှင်မငစမ်ွဵရည်ကိ ု တုိဵတက်ေစလျက်၊ သီဵနဳှ 

မျာဵအာဵ မုိဵေြါင်မငဒဏ်မှ ပုိမုိြဳနိငု်ရည်ရှိေစ 

ေကကာင်ဵ သိရပါသည်။  

၎င်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ ပုိမုိ အသဳုဵမပုလာကကေစရန် 

ေဒသြဳ လယ်ယာစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ သမဝါယမမျာဵနှငဴ် 

အဖွဲ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵ၍ သရုပ်မပသသညဴ် အေမြစုိက ်

ေနရာမျာဵကို စီရင်စုက ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵ 

ကာ၊ ထုိနည်ဵလမ်ဵကို အသဳုဵမပုသညဴ် လယ်ယာေမမ 

မျာဵအတွက် တစ်ဟက်တာလျှေင် ယွမ်ေငွ  ၇၅၀  

(အေမရိကန် ေဒ္ဒလာ ၁၁၆ ေဒ္ဒလာ) ေထာက်ပဴဳေပဵ 

လျက် လက်ေတွ့တွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ကျင်ဴသဳုဵ 

လာေစေရဵ အာဵေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

 အနက်ေရာင်ေမမဆီလဃာမျာဵတွင် ဖဳုဵလဃမ်ဵသည်ဴ 

ေမပာင်ဵဖူဵ ေကာက်ရိုဵ မျာဵ လဳုေလာက်စွာ ရရှိေစရန် 

ေမပာင်ဵထုတ်လုပ်မင ပုိမိုမျာမပာဵလာေစေရဵ မမစငဴ်တင် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကာ၊ အပင်ကာကွယ်ေရဵ ဒရုန်ဵ 

ယာဉ်မျာဵကို အသဳုဵမပုလျက် ေပါင်ဵပင်မျာဵကုိ ထိန်ဵ 

ြျုပ်နိင်ုရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ 

 သုိ္ဓရာတွင် တရုတ်နိင်ုငဳအေနမဖင်ဴ ေကာက်ရိုဵ  

မျာဵကုိ ဇီဝေဗဒနည်ဵလမ်ဵဆုိင်ရာ ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵ 

မငမျာဵ၊ ေမမဨဇာဂကယ်ဝလာေစေရဵ နည်ဵပညာ 

မျာဵ၊ လယ်ယာစိုကပ်ျ ို ဵေရဵဆုိင်ရာ စက်မျာဵနှင်ဴ 

ေမမဆီလဃာေစာငဴ်ကကည်ဴထိန်ဵေကျာင်ဵေရဵစသည်တို္ဓ

တွင် နည်ဵပညာဆုိင်ရာ ဆန်ဵသစ်တီထွင်မငမျာဵ 

မမစငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ် ေနဆဲမဖစ်ပါသည်။ 

 ေနာင်လာမညဴ် (၅)နှစ်အတွင်ဵ ေမမဆီလဃာ တိုကစ်ာဵ 

မငထိန်ဵြျုပ်ေရဵ၊ လယ်ယာေမမ အေမြြဳ အေဆာက်အအဳု 

တည်ေဆာက်ေရဵ၊ ေမမဆီလဃာ မပညဴဝ်သည်ဴစိုက်ပျ ို ဵေရဵ 

အလဃာတစ်လဃာ မပုစုပျ ို ဵေထာင် ေရဵနှငဴ်  လယ်ယာေမမ 

အရည်အေသွဵကို အကဲမဖတ် ေစာင်ဴကကည်ဴ ထိန်ဵေကျာင်ဵ 

ေရဵတုိ္ဓအေပ္ဒ အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု သိ 

ရပါသည်။ 

  ၂၀၂၅  ြုနစှ်အကုနပုိ်င်ဵတွင် တရုတ်အေရှ့ ေမမာက် 

ပုိင်ဵရိှ အနက်ေရာင် ေမမဆီလဃာအေပ္ဒတွင် အရည် 

အေသွဵမမင်ဴ လယ်ယာေမမ ဟက်တာ  ၃.၃  သန်ဵ ရှိလာ 

ဖပီဵ ၊ ေမြာက်ေသွ့သညဴ ် ေမမ၏အေပ္ဒတွင် စင်တီမီတာ  

၃၀  အထူရှိသညဴ် စိုကပ်ျ ို ဵနိုင်ေသာ ေမမလဃာတစ်လဃာ မဖစ ်

ေပ္ဒလာမည်ဟု စီမဳကိန်ဵ အရ ေမျှော်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 

ထုိ္ဓမပင် အနက်ေရာင်ေမမဆီလဃာ ကာကွယ်ေရဵတွင် ပါဝင် 

ေနသည်ဴ ကဏ္ဍမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငကိ ုတိုဵမမစင်ဴ 

သွာဵရန်နှင်ဴ အဆငဴ်မမင်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ကျယ်ကျယ် 

မပန့်မပန့် သရုပ်မပသမငမျာဵအာဵ မမစငဴ်တင်ေဆာင်ရွက် 

သွာဵရန်လည်ဵ တရုတ်နိငု်ငဳ၏ စီမဳကိန်ဵ တွင် ေဖာ်မပ 

ထာဵပါသည်။ 
 

Source: China Daily ( 12-8-2021)  
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ကမ္ဘောဴထိပ်တန်ဵဝင် တီထွေင်ဆန်ဵ သစ်မှုအရိှဆဳုဵ ကမု္ပဏီအြေု (၅၀) အနက် ကုမ္ပဏီ (၄၈) ြုေက 

ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳတွေင် တည်ရိှ 

Boston Consulting Group ၏ ထိပ်တန်ဵ 

တီထွင်ဆန်ဵ သစမ်ငအရိှဆဳုဵကုမ္ပဏီ၅၀ အနက်မှ၄၈ ြု 

သည် ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳတွင်လုပ်ငန်ဵ လည်ပတ် 

လျက်ရှိေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ အဆုိပါ ကုမ္ပဏီမျာဵ 

သည် အာဵမဖည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်လုပ်မြင်ဵ၊ မပနလ်ည် 

မပညဴဖ်ဖို ဵဖမဲ ဟိုကဒ်ရုိဂျင်နည်ဵပညာ၊ cloud super-

computing နှငဴ် အမြာဵနယ်ပယ်မျာဵတွင်သုေတသန 

မပုလုပ်ရန်ဨစေကတဵလျအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  အဆင်ဴမမငဴ်ထုတ်လုပ်မင 

နယ်ပယ်တွင် General Electric သည် ဆစ်ဒနီ 

တက္ကသုိလ်နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်၍ သတ္တုထည်ဴ 

သွင်ဵ ထုတ်လုပ်မင နည်ဵပညာတွင် ဨစေကတဵလျ 

နိုင်ငဳ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိ ု မမစငဴ်တင်နိုင်မည်မဖစ်ဖပီဵ၊ 

ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵနှငဴ် ပညာရှင်မျာဵအတွက် အဆင်ဴ 

မမငဴ်သတ္တုစပ် ဒီဇုိင်ဵနှင်ဴ အသဳုဵြျမငမျာဵကုိ ေလဴကျင်ဴ 

ေပဵနုိင်မည် မဖစ်သညဴ်အမပင် အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ် 

စာဵလုပ် ငန်ဵမျာဵအတွက် ပျ ို ဵေထာင်မင တစ်ြပုါ 

မဖစလ်ာေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

လယ်ယာ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ နည်ဵပညာပုိင်ဵတွင် 

Bosch သည် Monash University နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ 

ဨစေကတဵလျနုိင်ငဳ၏ ပထမဦဵဆဳုဵေသာ  Smart 

Agriculture Research Facility  ကို ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိဖပီဵ၊ ယင်ဵတွင်ေထာက်လှမ်ဵမင၊ အလုိအ 

ေလျာက်လုပ်ေဆာင်မင၊ စက်ရပ်ုနှငဴ် အဆင်ဴမမငဴ်အာရဳု 

ြဳ နည်ဵပညာေမဖရှင်ဵမငမျာဵ အစရိှသည်တုိ္ဓ ပါဝင် 

ေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

စွမ်ဵအင်ကဏ္ဍတွင် Hyundai သည် Fortescue, 

CSIRO တုိ္ဓနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ မပန်လည်မပည်ဴဖဖိုဵ ဖမဲ ဟုိက်ဒရုိ 

ဂျင်နည်ဵပညာကုိ ေဖာ်ထုတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှဖပီ ၊ဵ ကျန်  ဵ

မာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မင ကဏ္ဍတွင် Johnson & Johnson 

သည် ဆန်ဵသစ်ေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ ေဆဵ ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် 

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မငဆုိင်ရာ ေမဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵ 

ကို တီထွင်လျက်ရိှပါသည်။ နည်ဵ ပညာပုိင်ဵတွင် Ama-

zon Web Services နှငဴ် Intel တုိ္ဓသည် AARNET နှငဴ် 

ပူဵေပါင်ဵ၍ ဨစေကတဵလျနိုင်ငဳ၏ ပထမဦဵဆုဳဵေသာ 

Cloud Supercomputing Facility ကုိ တည်ေထာင် 

လျက်ရှိဖပီဵ၊ အဆငဴ်မမင်ဴေဒတာနည်ဵစနစ်နှငဴ် တွက်ထုတ် 

မြင်ဵတုိ္ဓကုိ အဓိကေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ သိရှိရပါ 

သည်။  

Source: Austrade၊ ဨစေကတဵလျစီဵပွာဵေရဵသဳမှူဵ။   
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Ten disruptive property trends emerge 

Covid-19 has catalysed and accelerated a 
great disruption in the property market which 
was expected to take place over the next five 
to 10 years, but will now arrive sooner. 
There are 10 disruptive trends that will chal-
lenge the property market in 2022 and be-
yond, according to Jugkarut Ru-
angratanakorn, managing director of Chon 
Buri-based property developer Ratanakorn 
Asset Co: 
1.National, economic, social and population 
structure 

Thailand's GDP growth has been lower 
than its potential for several years because its 
population growth is low. There are also no 
new resources, no foreign direct investments, 
no new economy nor 5.0 industry to help 
boost economic growth. 

Thailand is also becoming an ageing soci-
ety with a rising number of senior citizens, 
yet a declining birth rate. The size of the av-
erage family is getting smaller, with a lower 
marriage rate and a higher number of single 
people. 

As a result, there will be no need to have 
a new home for a family. The new generation 
prefers renting and moving to newer ones. 
Thailand is becoming a society of low birth 
rates with growing numbers of senior citizens. 
This will influence the property market. 
2. Debt burden and attitude towards assets 

Thai people are getting into debt faster 
and deeper at a younger age. The household 
debt ratio is currently at 93%. 
Most debts come from consumption and edu-

cation, not from business or property ownership. 
Those who have debts without holding any as-
sets cannot build wealth. 

Despite capitalism, most local people do not 
understand wealth and how to create it. They 
want lifestyles and spend largely on consump-
tion, but are not interested in holding assets. 
The pandemic has inflated assets around the 
world. Governments have been using quantita-
tive easing (QE) to support the economy. This 
does not create a real sector, real demand or 
real productivity, but increases the value of as-
sets. 

For the new generation, assets and property 
are a long-term burden, not wealth. With the 
Internet of Things, they can work from anywhere 
and stay anywhere. They think of working mo-
bility and residential relocation as an easier way 
to live, so they do not need to buy a home. 
With rising costs of living, saving money for 
property purchases is also harder. 
3. Lifestyle and experience 

The new generation focuses on lifestyle and 
experiences rather than holding assets perma-
nently. 

In the future, there will be two tribes: those 
who understand wealth creation will be a payee, 
and those who understand lifestyle will be a 
payer. Most people will be a payer and very few 
will be a payee. 
4. House is one of the four requisites 

The importance of owning a house will come 
after consumption, health and wellness, lifestyle, 
entertainment, travel, education, mobile phone 
and car. People have a perception that a home 
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is a lifetime debt with payments of 30-35 
years. 
5. Rent and buy 

Renting will replace buying due to the 
convenience of moving, smaller family sizes, 
and different costs without debt and obliga-
tions. Buying a home with a mortgage loan 
means buyers must carry a long-term bur-
den, while income growth is insecure amid a 
sluggish economy. 

Even though a monthly payment for a 
home loan is the same amount as that for a 
rental home, some people still prefer renting 
as it has no long-term commitment. 
6. Land and building tax 

The land and building tax will impose a 
burden on property owners and dampen the 
purchasing power of those wanting to invest 
in property in the long run. The higher the 
cost of property ownership is, the higher the 
price of property will be. 
7. Property development regulations 

The regulations related to property devel-
opment will raise costs of development. As a 
result, development and land costs and 
household debts get higher against a slow-
down in economic growth, population 
growth, and purchasing power growth. This 
problem will become more severe. 
8.Property versus other financial innovations 

Property is disrupted by digital assets, 
cryptocurrency, tokenisation, real estate in-
vestment trusts (REIT), mutual funds, the eq-
uity market and bond market. With these fi-
nancial innovations, property ownership is no 
longer held by a single owner. 

Property investment in the future will be 

the holding of a unit trust, not a right of owner-
ship any more. Those who understand this con-
cept and opt for these financial innovations can 
define the next era of property. 
9. Location is not a final answer 

Despite a good location, a project could still 
fail because its product, price, design and de-
velopment do not meet consumer needs. 

Market trends and consumer behaviours see 
a rapid change as each generation has different 
preferences for property purchases. The factor 
that defines a good location consistently 
changes according to each generation's mind-
set. The shorter generation gap also means 
those trends will move faster. 

For example, family tradition in the past 
saw the favourite children inheriting land for 
agriculture, while the least favorite children got 
beachfront land. But nowadays, the expensive 
plots are the latter. To sum up, location is the 
choice of each era. 
10. Sharing economy and co-property 

With co-living spaces, co-working spaces, 
multipurpose spaces, timeshare and exchange 
programmes, and people will have more shar-
ing choices instead of just owning a property. 
Source : https://www.bangkokpost.com/
business/2197579/ten-disruptive-property-
trends-emerge 

https://www.bangkokpost.com/business/2197579/ten-disruptive-property-trends-emerge
https://www.bangkokpost.com/business/2197579/ten-disruptive-property-trends-emerge
https://www.bangkokpost.com/business/2197579/ten-disruptive-property-trends-emerge
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၂၀၂၁ ြုေနှစ်အတွေင်ဵ တရုတ်ခပည်သ့ူသမ္မတနုိင်ငဳ၏  ရင်ဵနီှ ခဵမှုပ်နဳှမှုနှင်ဴ ကုန်သွေယ်မှုအေခြေအေန 

နုိင်ငဳခြောဵတုိက်ရုိက်ရင်ဵနီှဵခမှုပ်နဳှမှု 

 တရုတ်နုိင်ငဳ၊ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

မှ တရာဵဝင်ထုတ်မပန်ြဴဲသည်ဴ အြျက်အလက်မျာဵအရ 

၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇူလုိင်လအထိ တရုတ်နုိင်ငဳ 

သုိ္ဓ မပည်ပနုိင်ငဳမျာဵမှ တုိက်ရုိက်ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမင ပမာဏ၊ 

တရုတ်ယွမ်ေငွ (၆၇၂.၁၉) ဘီလီယဳ ဝင်ေရာက်လာြဴဲ 

ေကကာင်ဵ၊ သုိ္ဓမဖစ်ရာ ၂၀၂၀ မပည်ဴနှစ်၊ ကာလတူကထက် 

(၂၅.၅) ရာြုိင်နငန်ဵ မမင်ဴတက်ြဴဲမြင် မဵဖစ်ဖပီဵ နုိင်ငဳအတွင်ဵ  

ကုိဗစ်-၁၉ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါ စတင်ကူဵစက်ပျ ဳ့ နဳှ္ဓမြင်ဵ 

မရိှေသဵသည်ဴ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ကာလတူနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက 

(၂၆.၁) ရာြုိင်နငန်ဵ မမင်ဴတက်လာြဴဲေကကာင် ၊ဵ အဆုိပါ 

ကာလအတွင်ဵ နုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵသုိ္ဓ နုိင်ငဳမြာဵ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငပမာဏ၊ တရုတ်ယွမ် 

ေငွ (၅၃၅.၅၇) ဘီလီယဳ စီဵဝင်ြဴဲသည်ဴအတွက် ဖပီဵြဴဲ 

သည်ဴနှစ်၊ ကာလတူကထက် (၂၉.၂) ရာြုိင်နငန် မဵမင်ဴ 

တက်လာြဴဲဖပီဵ နုိင်ငဳအတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာသည်ဴ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင စုစုေပါင်ဵတွင် (၇၉.၇) ရာြုိင်နငန်ဵ 

ပါဝင်လျက်ရိှေကကာင်ဵ၊ အလာဵတူပင် လက်လီ/ လက် 

ကာဵေရာင်ဵြျသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ သိပ္ပဳဆုိင်ရာေလဴလာ 

သုေတသနမပုသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ နည်ဵပညာဝန်ေဆာင် 

မင လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ သတင်ဵအြျက်အလက်၊ နည်ဵပညာ 

ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵသုိ္ဓ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငစီဵဝင်မငမျာဵ 

သည် (၆၉.၃) ရာြုိင်နငန်ဵ၊ (၄၉.၂) ရာြုိင်နငန်ဵနှင်ဴ (၂၉.၁) 

ရာြုိင်နငန်ဵအသီဵသီဵ မမင်ဴတက်လာြဴဲေကကာင် ၊ဵ တရုတ် 

နုိင်ငဳအတွင်ဵသုိ္ဓ ရပ်ဝန်ဵနှင်ဴ ပုိဵလမ်ဵမပူဵေပါင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်မငစီမဳကိန်ဵ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ အေရှ့ေတာင် 

အာရှ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵမှ ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငမျာဵသည် 

လည်ဵ (၄၆.၃) ရာြုိင်နငန်ဵအသီဵသီဵ မမင်ဴတက် 

လာြဴဲေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

ခပည်ပကုန်သွေယ်မှု  

တရုတ်နုိင်ငဳ၊ အေထွေထွအုပ်ြျု ပ်မင အာဏာပုိင်အဖဲွ့ 

မှ တရာဵဝင်ထုတ်မပန် ေကကညာြဴဲသည်ဴ အြျက်အလက် 

မျာဵအရ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇူလုိင်လအတွင်ဵ 

တရုတ်နုိင်ငဳသည် မပည်ပနုိင်ငဳမျာဵ နှင်ဴကုန်သွယ်မငပမာဏ 

အေမရိကန်ေဒ္ဒလာ (၃.၂၉) ထရီလီယဳ ရရိှြဴဲသည်ဴအတွက် 

ဖပီဵြဴဲသည်ဴနှစ်၊ ကာလတူကထက် (၂၄.၅) ရာြုိင်နငန်ဵ 

မမင်ဴတက်လာြဴဲေကကာင်ဵ၊ အဆုိပါပမာဏသည် တရုတ် 

နုိင်ငဳ၌ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါမဖစ်ပွာ မဵြင်ဵ မရိှေသဵသည်ဴ ၂၀၁၉ 

ြုနှစ် ကထက် ေကျာ်လွန်ေရာက်ရိှြဴဲေကကာင် ၊ဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လအတွင်ဵ၌ မပည်ပနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်မင ပမာ 

ဏ တရုတ်ယွမ်ေငွ (၃.၂၇) ထရီလီယဳ ရရိှြဴဲရာဖပီဵြဴဲသည်ဴ 

နှစ်၊ ကာလတူကထက် (၁၁.၅) ရာြုိင်နငန်ဵ မမင်ဴတက်လာ 

မြင် မဵဖစ်ဖပီဵ တရုတ်နုိင်ငဳ၏ နုိင်ငဳမြာဵ ကုန်သွယ်မငသည် 

(၁၄) လဆက်တုိက် မမင်ဴတက်လာမြင်ဵမဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရ 

ပါသည်။  

တရုတ်နုိင်ငဳ၏ နုိင်ငဳမြာဵကုန်သွယ်မင ပမာဏသည် 

၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဇွန်လနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက (၀.၈) ရာြုိင်နငန်ဵကျ 

ဆင်ဵြဴဲေကကာင်ဵ၊ ထုိကဴဲသုိ္ဓ ကျဆင် မဵြင်ဵသည် ကမ္ဘောဴနုိင်ငဳ 

အမျာဵစု၌ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါ မပန်လည်မဖစ်ပွာဵလာမြင်ဵ 

ေကကာင်ဴ ကမ္ဘောဴစီဵပွာဵေရဵ နလန်ထူလာနုိင်ရန် မေသြျာမင 

မျာဵ မဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴအတွက် တရုတ်နုိင်ငဳ၏ တင်ပုိ္ဓမင 

အေပ္ဒဖိအာဵမျာဵ မမင်ဴတက်လျက်ရိှေကကာင်ဵ၊ ထုတ်လုပ် 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အဓိက လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှသည်ဴ အေရှ့ 

ေတာင်အာရှ နုိင်ငဳမျာ မဵဖစ်သည်ဴ အင်ဒုိနီဵရှာဵ၊ ထုိင်ဵ၊ 

ဗီယက်နမ်နှင်ဴ မေလဵရှာဵနုိင်ငဳတုိ္ဓတွင် တစ်ေကျာဴမပန် 

မဖစ်ပွာဵလျက်ရိှသည်ဴ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ ထိြုိက် 

မြင်ဵြဳြဴဲရသည်ဴအတွက် ဆိပ်ကမ်ဵမျာဵတွင် စုပဳုမငမျာဵ 

မဖစ်ေပ္ဒလျက်ရိှေကကာင်ဵ၊ အလာဵတူပင် အမြာဵကမ္ဘောဴ 
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နုိင်ငဳမျာဵတွင် ကာကွယ်ေဆဵထုိဵနဳှနုိင်မင မမင်ဴတက်လာ 

မြင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်မငမျာဵ မပန်လည်မမင်ဴ တက်လာမြင်ဵ 

တုိ္ဓေကကာင်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳ၏ ထုတ်လုပ်နုိင်စွမ်ဵအေပ္ဒ 

မီှြုိမငမျာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵလာြဴဲေကကာင် ၊ဵ တရုတ် 

နုိင်ငဳရိှ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ တင်ပုိ္ဓ/ တင်သွင်ဵမင 

မျာဵသည် စုစုေပါင်ဵ ကုန်သွယ်မငတွင် (၄၇.၉) ရာြုိင် 

နငန်ဵပါဝင်လျက်ရိှဖပီဵ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ပထမ(၇)လတာ 

ကာလအတွင်ဵ ကုန်သွယ်မငသည် ဖပီဵြဴဲသည်ဴနှစ်၊ 

ကာလတူကထက် (၃၁) ရာြုိင်နငန် မဵမင်ဴ တက်လာ 

ြဴဲေကကာင်ဵသိရိှရပါသည်။  
S o u r c e :  h t t p : / / w w w . c h i n a d a i l y . c o m . c n / a / 2 0 2 1 0 8 / 1 2 /

WS6114845fa310efa1bd668559.html  

Source: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231410.shtml   

ခပည်ပကုန်သွေယ်မှု ဆက်လက်တုိဵတက်ေစရန် လုိအပ် 

သည်ဴမူဝါဒမျာ ခဵဖင်ဴ ထိန်ဵညိှ ေဆာင်ရွက်သွောဵမညဴ် 

အေခြေအေနမျာဵ  

တရုတ်နုိင်ငဳသည် လာမည်ဴနှစ်အတွင်ဵ၌ မပည်ပ 

နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်မငဆုိဵဝါဵ စွာ ကျဆင်ဵနုိင်ဖွယ်ရိှ 

ေကကာင်ဵ၊ သုိ္ဓမဖစ်ရာ ယြုနှစ်၏ ကျန်ရိှသည်ဴ ကာလ 

အတွင်ဵ၌ မပည်ပကုန်သွယ်မင တည်ဖငိမ်ေစရန် နုိင်ငဳ၏ 

စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒမျာဵအာဵ လုိအပ်သလုိ ထိန်ဵညစိေဆာင် 

ရွက်သွာဵမည်မဖစ်ေကကာင် ၊ဵ တရုတ်နုိင်ငဳသည် ၂၀၂၁ 

ြုနှစ်၊ ပထမ(၇)လတာ ကာလအတွင်ဵ၌ အိမ်နီဵြျင်ဵ 

နုိင်ငဳ အမျာဵစုတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါ ကူဵ 

စက်ပျ ဳ့ နဳှ္ဓမငေကကာင်ဴ ကုိဗစ်-၁၉ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါနှင်ဴ 

ဆက်စပ်သည်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵမှာယူမငမျာဵ မမင်ဴတက်လာ 

မြင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ တင်ပုိ္ဓမင 

မမင်ဴတက်လာမြင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ ကုန်သွယ်မင ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵ 

တက်ြဴဲမြင်ဵမဖစ်ေကကာင် ၊ဵ သုိ္ဓရာတွင် အဆုိပါ အေကကာင်ဵ 

အရာမျာဵ ေပျာက်ကွယ်သွာဵသည်နှင်ဴအမျှေ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ 

ဒုတိယနှစ်ဝက်တာ ကာလအတွင်ဵ နုိင်ငဳမြာဵကုန်သွယ် 

မငသည် ကျဆင်ဵလာမည်မဖစ်ဖပီဵ ေနာင်လာမည်ဴ ၂၀၂၂ 

ြုနှစ်တွင် အေမြအေန ပုိမုိဆုိဵဝါဵ လာနုိင်ေကကာင်ဵ၊ 

သုိ္ဓမဖစ်ရာ တရုတ်နုိင်ငဳအေနမဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ ေဈဵကွက် 

အတွင်ဵရိှ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေစရန် အဟန့်  

အတာ မဵဖစ်ေစမည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ အတက်အကျဆုိဵဝါဵစွာ 

မဖစ်ေပ္ဒမငမျာဵအာဵ ကာကွယ်တာဵဆီဵရန် နုိင်ငဳ၏ 

စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ မပ မုပင်ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵအာဵ ပုိမုိ 

ြုိင်မာအာဵေကာင်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် မဖစ် 

ေကကာင်ဵ၊ သုိ္ဓမဖစ်ရာ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ဝက် ကာလ 

အတွင်ဵ မပည်ပနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်မငမပုလျက်ရိှသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ လဳုမြုဳစိတ်ြျရမငရိှေစရန်၊ အမှာစာရရိှမငမျာဵ 

တည်ဖငိမ်ေစရန်၊ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မငမျာဵ ပုိမုိတုိဵတက်လာ 

ေစရန်၊ စက်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရာင်ဵလုိအာဵ ြျတ်ိဆက်မင 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပုိမုိတုိဵတက်လာေစရန်၊ နုိင်ငဳ 

တကာပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မငမျာဵအာဵ ပုိမုိြုိင်မာအာဵ 

ေကာင်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု တရုတ်နုိင်ငဳ၊ ကူဵ 

သန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵ Wang Wentao မှ ေမပာကကာဵ 

ြဴဲပါသည်။ 

ထုိ္ဓမပင်  လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာတူညီ 

ြျက်မျာဵသည် တရုတ်နုိင်ငဳ၏ မပည်ပကုန်သွယ်မငတွင် 

အေရ ကဵကီဵသည်ဴ အြန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရိှရာ တရုတ် 

နုိင်ငဳမှ  ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ လွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်မင သေဘာတူညီြျက်မျာဵအာဵ ပုိမုိအဆင်ဴမမစင်ဴ 

တင်နုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ၊ အလာဵတူ 

ပင် တရုတ်နုိင်ငဳအေနမဖင်ဴ ဖွင်ဴလှစ်ေပဵမငမျာဵအာဵ ပုိမုိ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ မဖတ် 

ေကျာ် ဘက်စဳုဖဳွ့ဖဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ် 

(Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership- CPTPP) တွင် ပါဝင် ေဆာင် 

ရွက်နုိင်ေရဵ အတွက်လည်ဵ စဉ်ဵစာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှ 

ေကကာင်ဵ၊  ကမ္ဘောဴကုန်သွယ်ေရဵအဖဲွ့ (WTO) မှ ထုတ်မပန် 

ေကကညာြဴဲသည်ဴ အြျက်အလက်မျာဵအရ အမပည်မပည် 

ဆုိင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာ တူစာြျုပ် 

ေပါင်ဵ (၃၅၀) ေကျာ်ရိှေကကာင် ၊ဵ တရုတ်နုိင်ငဳသည် နုိင်ငဳနှင်ဴ 

ေဒသစုစုေပါင်ဵ (၂၆) ြု မဖင်ဴ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရဵ 

သေဘာတူညီြျက် (၁၉) ြု အာဵ လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/12/WS6114845fa310efa1bd668559.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/12/WS6114845fa310efa1bd668559.html
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231410.shtml
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ြဴဲဖပီ မဵဖစ်ေကကာင်ဵ၊ အလာဵတူပင် တရုတ်နုိင်ငဳအေနမဖင်ဴ 

ဖွင်ဴလှစ်ေပဵသည်ဴ မူဝါဒအာဵ ပုိမုိကျင်ဴသဳုဵနုိင်ရန် လွတ် 

လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငေဒသမျာဵ ထပ်မဳ၍ လက်မှတ် 

ေရဵထုိဵသွာဵမည်မဖစ်ေကကာင်ဵ၊ တရုတ်နုိင်ငဳသည် လက် 

ရိှ ေဆွဵေနွဵဆဲမဖစ်သည်ဴ တရုတ်-ဂျပန်-ကုိရီဵယာဵ 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင ေဒသအပါအဝင် လွတ် 

လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ်မျာဵ ေဆွဵ 

ေနွဵညစိနှိုင်ဵမငမျာဵ၊ အစ္စေရဵ၊ ေနာ်ေဝဵနုိင်ငဳတုိ္ဓနှင်ဴ လွတ် 

လပ်ေသာ ကုန်သွယ်ေရဵ သေဘာတူစာြျုပ်ဆုိင်ရာ 

ေဆွဵေနွဵညစိနှိုင်ဵမငမျာဵအာဵ ဆက်လက်အရိှန်မမစင်ဴတင် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်မဖစ်ေကကာင်ဵတရုတ်နုိင်ငဳ၊ကူဵသန်ဵ 

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ Wang 

Shou wen  မှ ေမပာကကာဵြဴဲပါသည်။ 

၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် တရုတ်နုိင်ငဳ၏ မပည်ပကုန်သွယ်မင 

တွင် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငသေဘာတူစာြျုပ် 

မျာဵ၏ အြန်ဵကဏ္ဍသည် (၁၂) ရာြုိင်နငန်ဵသာ ပါဝင်ြဴဲ 

ေသာ်လည်ဵ ၂၀၂၀ မပည်ဴနှစ်သုိ္ဓ အေရာက်တွင် (၃၅) 

ရာြုိင်နငန်ဵအထိ ပါဝင်လာြဴဲသည်ဴအတွက် လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာတူစာြျု ပ်မျာဵသည် တရုတ် 

နုိင်ငဳ၏ မပည်ပကုန်သွယ်မငတွင် အေရဵပါေသာ အြန်ဵ 

ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရိှေကကာင်ဵ၊ ၂၀၂၀ မပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ 

၌ ကုိဗစ်-၁၉ ကမ္ဘောဴကပ်ေရာဂါေကကာင်ဴ တစ်ကမ္ဘောလဳုဵ 

အတုိင်ဵအတာမဖင်ဴ နုိင်ငဳမြာဵကုန်သွယ်မငကဏ္ဍ အာဵ 

ကကီဵမာဵစွာ ထိြုိက်ြဴဲေသာ်လည်ဵ တရုတ်နုိင်ငဳအေနမဖင်ဴ 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာတူစာြျု ပ် 

အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်မငမှာမူ (၃.၂) ရာြုိင်နငန်ဵ 

အထိ တုိဵတက်လာြဴဲေကကာင်ဵ၊ အဆုိပါ  ကာလအတွင်ဵ 

၌ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာတူစာြျုပ် 

အဖဲွ့ဝင်မဟုတ်သည်ဴ နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်မင (၀.၈) 

ရာြုိင်နငန်ဵသာ တုိဵတက်လာြဴဲေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအမပင် 

၂၀၂၀ မပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ တရုတ်နုိင်ငဳမှ မပည်ပနုိင်ငဳမျာဵ 

သုိ္ဓ သွာဵေရာက်ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမျာဵ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ 

ပမာဏ၏ (၇၀) ရာြုိင်နငန်ဵနီဵပါဵသည် လွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်မင သေဘာတူစာြျုပ် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵသုိ္ဓမဖစ် 

ေကကာင်ဵ၊ အလာဵတူပင် တရုတ်နုိင်ငဳသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာ 

သည်ဴ နုိင်ငဳမြာဵ တုိက်ရုိက်ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမင၏ (၈၄) ရာြုိင် 

နငန်ဵသည်လည်ဵ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မင သေဘာတူ 

စာြျု ပ် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵမှမဖစ်ေကကာင်ဵ၊ တရုတ် နုိင်ငဳသည် 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငသေဘာတူစာြျုပ် အဖဲွ့ဝင် 

နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရ ၊ဵ ကုန်သွယ်ေရဵဆုိင်ရာ ဆက်နွယ် 

မငမျာဵ ြုိင်မာအာဵေကာင်ဵေစြဴဲဖပီဵ မပည်ပကုန် သွယ်မင၊ 

ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမျာဵ တည်ဖငိမ်ေစြဴဲေကကာင် ၊ဵ တရုတ်နုိင်ငဳ 

အစုိဵရသည် ရပ်ဝန်ဵနှင်ဴ ပုိဵလမ်ဵမ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ အေထာက်အကူမဖစ်ေစရန် လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မငေဒသမျာဵအာဵ အဆင်ဴမမစင်ဴတင် ေဆာင် 

ရွက်သွာဵမည်မဖစ်ဖပီဵ အရည်အေသွ မဵမင်ဴမာဵသည်ဴ လွတ် 

လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မငေဒသ ကွန်ယက် အသွင်မဖစ်ေပ္ဒ 

လာေစေရဵကုိလည်  ဵ အရိှန်မမစင်ဴတင်              ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

မဖစ်ေကကာင်  ဵတရုတ်နုိင်ငဳ၊ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရ  ဵ ဝန်ကကီ  ဵ

ဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ Wang Shouwen  မှ ေမပာကကာဵ 
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ရင်းနှ ီးမြှုပ်နှ ံြှုနှင့ ် နိုင်ငံမြားစီးပွားဆက်သွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာန၊  

မပည်ရောင်စုဝန်ကကီးရု ံးြှ (၃) လ တစ်ကကိြ် ေုတ်ရဝသည် 


