မာတိကာ
စဉ်

အက

ြောင််းအရြော

စြောမျ

်နှာ

၁ - ၂၉

၁။

အနှစ်ခ ျုပ်

၂။

နိဒါန််း

၃။

အခန်း (၁) ဘင်္ဂလာ်းဒေရှ နိိုငငံ၊ အငေိိုန်းရှာ်းနိိုငငံနှင ထိိုင်းနိိုငငံတိိုို့၏ ဒ

၃၀ - ၃၅

နှင

ကျန်းမာဒရ်း

်းဝ ်း

၃၆ - ၁၂၄

ိိုငရာပစ္စည်းမျာ်းထိုတ လိုပမှုလိုပငန်းကဏ္ဍကိို

ဒလလာခခင်း
၁-၁။ ဘင်္ဂလာ်းဒေရှ နိိုငငံ၏

ဒ

်းဝ ်းနှင

ကျန်းမာဒရ်းပစ္စည်းမျာ်း

၃ - ၅၇

ထိုတလိုပမှုလိုပငန်းကဏ္ဍ
 ယေဘုေျယ

ပော် ြချကော်

၃၇ - ၃၈

 မူဝါဒနှငော် ယမ မ
ော် ှနော််းချကော်

၃၈ - ၃၉

 ပြညော်တွငော််းလအ
ု ြော်ချကော်

၃၉ - ၄၀

 ရငော််းနှ်းပမြှုြော်နှှံမှုနှငော် ထုတော်လုြော်မှု

၄၁ - ၄၃

ယ

်းဝါ်းကုနော်ကကမော််းထုတော်လုြော်သညော်ဇုနော် (Active

၄၄

Pharmaceutical Ingredients Park – APIs Park)
 ကုနော်သွေော်မှု

၄၄ - ၄၇

 အသဉ ဏော်ြစ္စညော််း
 ယ

်းသုယတသန

 တုငော််းရငော််းယ

်းကဏ္ဍ

ုငရ
ော် မူြုငော်ခွငော်

၄၇
၄၈ - ၄၉
၅၀ - ၅၁

စဉ်

အက

ြောင််းအရြော

စြောမျ

 သှံု်းသြော်ချကော်

်နှာ

၅၂ - ၅၅

ကော်လကော်ယ

ငော်ရွကော်နုငယ
ော် ချရှသညော် လုြော်ငနော််းစ္ဉော်မျ ်း

စ္နော်ယခေါ်မှုမျ ်း
၁-၂။ အငေိန
ို ်းရှာ်းနိိုငငံ၏

၅၅ - ၅၆
၅၆ - ၅၇

ဒ

်းဝ ်းနှင

ကျန်းမာဒရ်းပစ္စည်းမျာ်း

၅၈ - ၈၁

ထိုတလိုပမှုလိုပငန်းကဏ္ဍ
 ယေဘုေျယ

ပော် ြချကော်

၅၈ - ၆၀

 မူဝါဒနှငော် ယမ မ
ော် ှနော််းချကော်

၆၀ - ၆၃

 ပြညော်တွငော််းလအ
ု ြော်ချကော်

၆၃ - ၆၄

 ရငော််းနှ်းပမြှုြော်နှှံမှုနှငော်ထုတော်လုြော်မှု

၆၄ - ၆၅

ရငော််းနှ်းပမြှုြော်နှှံမှု
 ယ

ုငရ
ော် ခှံစ္ ်းခွငော်မျ ်း

၆၆ - ၆၈

်းသုယတသန

၆၉ - ၇၀

 အသဉ ဏော်ြစ္စညော််းမူြုငခ
ော် ွငော်

၇၀ - ၇၂

 ကုနော်သွေော်မှု

၇၃ - ၇၆

 တုငော််းရငော််းယ

်းကဏ္ဍ

၇၆ - ၇၇

 သှံု်းသြော်ချကော်
ကော်လကော်ယ
စ္နော်ယခေါ်မှုမျ ်း

၇၇ - ၇၉
ငော်ရွကော်နုငယ
ော် ချရှသညော် လုြော်ငနော််းစ္ဉော်မျ ်း

၇၉ - ၈၀
၈၀ - ၈၁

စဉ်

အက
၁-၃။ ထိင
ို ်းနိိုငငံ၏

ြောင််းအရြော

ဒ

်းဝ ်းနှင

စြောမျ
ကျန်းမာဒရ်း

ိိုငရာပစ္စည်းမျာ်း

်နှာ

၈၂ - ၁၂၄

ထိုတလိုပမှုလိုပငန်းကဏ္ဍ
 ယေဘုေျယ

ပော် ြချကော်

၈၂ - ၈၄

 မူဝါဒနှငော် ယမ မ
ော် ှနော််းချကော်

၈၄ - ၉၁

 ပြညော်တွငော််းလအ
ု ြော်ချကော်

၉၁ - ၉၃

 ရငော််းနှ်းပမြှုြော်နှှံမှုနှငော် ထုတော်လုြော်မှု

၉၃

ကျနော််းမ ယရ်းယစ္ ငော်ယရှ ကော်မှုလုြော်ငနော််းကဏ္ဍအတွကော်
ရငော််းနှ်းပမြှုြော်နှှံမှု

ုငရ
ော် ခှံစ္ ်းခွငော်မျ ်း

 ထုတော်လုြော်မှု
ယ

၉၃ - ၉၈
၉၈ - ၁၀၀

်းဝါ်းနှငော်

ဇဝယ

်းဝါ်းမျ ်းထုတော်လုြော်မှုနှငော်

အလ ်း

၁၀၁ - ၁၀၆

အလ
 ကုနော်သွေော်မှု

၁၀၆ - ၁၁၀

 အသဉ ဏော်ြစ္စညော််း
 ယ

ုငရ
ော် မူြုငော်ခွငော်

၁၁၁

်းသုယတသန

၁၁၁- ၁၁၃

ကုဗစ္ော် - ၁၉ ကြော်ယရ ဂါ က ကွေော်ယ
နုငယ
ော် ရ်းယ
 တုငော််းရငော််းယ

်းထုတော်လြ
ု ော်

၁၁၃ - ၁၁၄

ငော်ရွကော်ချကော်
်းကဏ္ဍပမငော်တငော်မှု

 သှံု်းသြော်ချကော်
ကော်လကော်ယ

၁၁၅ - ၁၁၈
၁၁၉ - ၁၂၀

ငော်ရွကော်နုငယ
ော် ချရှသညော်လုြော်ငနော််းစ္ဉော်မျ ်း

၁၂၀ - ၁၂၁

စဉ်

အက

ြောင််းအရြော

စြောမျ

်နှာ

အသှံု်းစ္ရတော်

၁၂၁

စ္နော်ယခေါ်မှုမျ ်း

၁၂၁ - ၁၂၄

၄။ အခန််း (၂) နိိုငငံတကာနှင

ဒေသတွင်းအ

ိိုငရာပစ္စည်းမျာ်း

င

ဒ

်းဝ ်းနှင

ထိုတလိုပမှုလိုပငန်းကဏ္ဍ

ကျန်းမာဒရ်း

၁၂၅ - ၁၄၃

အလာ်းအလာကိို

ဒလလာ သံို်းသပခခင်း
 ယေဘုေျယ

ပော် ြချကော်

၁၂၆

 ကမဘ တွငော် ပ စ္ော်ြွ ်းလျကော်ရှသညော်ယရ ဂါမျ ်းနှငော် ယသ
 ကမဘ ယ

ှံု်းမှုနှုနော််း

်းဝါ်းယ ်းကွကော်အယပခအယနနှငော် တ်းု တကော်မှုအလ ်း

၁၂၆ - ၁၂၇
၁၂၇ - ၁၃၀

အလ
 သုယတသနနှငော် ွှံွံ့ဖ ြှု်းတု်းတကော်မှု
 က ကွေော်ယ

၁၃၀

်းထုတော်လုြော်ပခငော််း

၁၃၀ - ၁၃၁

 ဒစ္ော်ဂျစ္ော်တေော်ယ ်းကွကော်ပ နော်ချယရ်းနညော််းလမော််း
 ယ

်းဘကော်နှငော်

ကျနော််းမ ယရ်းသှံု်းြစ္စညော််း

၁၃၁
ထုတော်လုြော်သညော်

၁၃၂

လုြော်ငနော််းကဏ္ဍ ယ ်းကွကော်ပမငော်တငော်ယရ်းအတွကော် တွနော််းအ ်းယြ်း
သညော်အချကော်
 ကမဘ ယ

်းဝါ်းထုတော်လုြော်မှုလုြော်ငနော််းကဏ္ဍတွငော် ယတွွံ့ကကှံြှုရနုငော်

၁၃၂ - ၁၃၃

သညော် စ္နော်ယခေါ်မှုမျ ်း
 ယ

်းဘကော်နှငော်

ကျနော််းမ ယရ်းသှံု်းြစ္စညော််း

ထုတော်လုြော်သညော်

၁၃၃ - ၁၃၄

လုြော်ငနော််း ကဏ္ဍတု်းတကော်ယရ်းကု ယနှှောငော်ယနှ်းယစ္သညော်အချကော်
 အခွငော်အလမော််းမျ ်း

၁၃၅

စဉ်

အက
 အ

ေှံယဒသတွငော််း ယ

ြောင််းအရြော

စြောမျ

်းဝါ်းနှငော် ကျနော််းမ ယရ်း

ုငော်ရ ြစ္စညော််းမျ ်း

်နှာ

၁၃၅ - ၁၃၉

ထုတော်လုြော်မှုလုြော်ငနော််းကဏ္ဍအလ ်းအလ ကု
ယလလ သှံု်းသြော်ပခငော််း
 ယဒသတွငော််းြူ်းယြါငော််းယ
 အ

ေှံယ

ငော်ရွကော်မှုမျ ်းတွငော် ပမနော်မ နုငင
ော် ြ
ှံ ါဝငော်မှု

၁၃၉

်းဝါ်းထုတော်လုြော်ယရ်းလုြော်ငနော််းအ ွံ့ွ

၁၃၉ - ၁၄၀

(Pharmaceutical Product Working Group – PPWG)
 မဟ မယခါငော်ပမစ္ော်ဝှမော််းယဒသ ကျနော််းမ ယရ်းလှံခု ခှံြှုမစ္
ှု မှံကနော််း

၁၄၀ - ၁၄၂

 ဘင််းမ်စတက်တိိုင််းရင််းဆ

၁၄၂ - ၁၄၃

်းဝါ်းပ်းဆပါင််းဆ

ောင်ရွက်မှု

ကွန်ယက်
၅။

အခန််း (၃) ခမနမာနိိုငငံ၏ ဒ

်းဝ ်းနှင ကျန်းမာဒရ်း

ိိုငရာပစ္စည်းမျာ်း ထိုတလိုပ

၁၄၄ - ၁၉၆

မှုလိုပငန်းကဏ္ဍကိို ဒလလာခခင်း
 ယေဘုေျယ

ပော် ြချကော်

 ပမနော်မ နုငော်ငတ
ှံ ွငော်

လကော်ရှရငော်

၁၄၅ - ၁၄၇
ုငော်ယနရယသ

ကုဗစ္ော်

-

၁၉

၁၄၇ - ၁၄၈

ကြော်ယရ ဂါ ပ စ္ော်ြွ ်းမှုအယပခအယန
 မူဝါဒနှငော် ယမ မ
ော် ှနော််းချကော်

၁၄၈ - ၁၅၁

 ပမနော်မ နုငော်ငှံ၏ ကျနော််းမ ယရ်းအသှံု်းစ္ရတော်

၁၅၁ - ၁၅၂

 ယ

၁၅၃ - ၁၅၄

်းဝါ်းအသှံု်းစ္ရတော်

 ယရ ဂါနှငော် ကျနော််းမ ယရ်းအယပခအယနအလုကော် ယငွယကက်းသှံ်းု စ္ွမှု

၁၅၄ - ၁၅၆

 ပမနော်မ နုငော်ငှံ၏ ယ

၁၅၆ - ၁၆၀

်းဝါ်းလအ
ု ြော်ချကော်

စဉ်

အက

ြောင််းအရြော

စြောမျ

 ရငော််းနှ်းပမြှုြော်နှှံမှုနှငော် ထုတော်လုြော်မှု
 ငါ်း

ူယတ ငော်ယ

၁၆၁ - ၁၇၃

်းဝါ်းစ္ကော်မှုဇုနော်

 ကုနော်သွေော်မှု
 ယ

်နှာ

၁၇၃ - ၁၇၄
၁၇၄ - ၁၇၅

်းနှငော် ယ

်းြစ္စညော််းတငော်သွငော််းမှုအယပခအယန

၁၇၅ - ၁၇၆

 ကုဗစ္ော် - ၁၉ ကြော်ယရ ဂါအတွကော် ပြညော်ြမှ ကုနော်ကကမော််း

၁၇၆

တငော်သွင်းော် ရနော် လုအြော်ချကော်
 ယ

်းနှငော် ယ

်းြစ္စညော််းတငော်ြမှု
ု အယပခအယန

 ပမနော်မ နုငော်ငှံ၏ ယ
 အသဉ ဏော်ြစ္စညော််း
 မူြုငော်ခွငော်
 တုင်းော် ရငော််းယ
 ယ

်းဝါ်းယ ်းကွကော်အယပခအယန
ုငရ
ော် မူြုငော်ခွငော်

ုငော်ရ ြူ်းယြါငော််းယ

ငော်ရွကော်မှုမျ ်း

်းကဏ္ဍ

်းသုယတသန

၁၇၇
၁၇၈ - ၁၇၉
၁၈၀
၁၈၀ - ၁၈၁
၁၈၁ - ၁၈၄
၁၈၄ - ၁၈၉

FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ကိို Case Study

၁၉၀ - ၁၉၆

အခြစ္ ဒလလာခခင်း
 ယေဘုေျယ

ပော် ြချကော်

 ထုတော်လုြော်သညော်ယ

်းဝါ်းအမျြှု်းအစ္ ်းမျ ်း

 ထုတော်လုြော်မှုနှငော် ပြညော်တွငော််းပြညော်ြပ နော်ပ ်းမှု
 ပြညော်ြတွငော် ရှံ်းု ခွ င
ွ ော်လှစ္ော်နုငမ
ော် ှု

၁၉၀
၁၉၀ - ၁၉၁
၁၉၁ - ၁၉၃
၁၉၃

စဉ်

အက
 ယ

ြောင််းအရြော

စြောမျ

်းဝါ်းကုနော်ကကမော််းရရှမှု

 သုယတသနယ

်နှာ

၁၉၃ - ၁၉၄

ငော်ရွကော်မှု

၁၉၄

 FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ၏ အခကော်

၁၉၄ - ၁၉၅

အခမျ ်းနှငော် စ္နော်ယခေါ်မှုမျ ်း
 FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd ၏ ပြညော်ြ
ယ ်းကွကော်သု ထ်းု ယ
၆။ အခန်း (၄) ခမနမာနိိုငငံ၏ ဒ

ကော်ယရ ငော််းချနုငခ
ော် သညော်အဓကအချကော်မျ ်း

်းဝ ်းနှင ကျန်းမာဒရ်း

ကဏ္ဍကိို ခမြှငတငဒ

၁၉၅ - ၁၉၆

ိိုငရာပစ္စည်းထိုတလိုပမှု

၁၉၇ - ၂၂၃

ာငရွကနိိုငဒရ်းအတွက သံို်းသပချကမျာ်းနှင

အကကံခပြု ချကမျာ်း
 သှံု်းသြော်ချကော်မျ ်း
 ယ

၁၉၈

်းဝါ်းသှံု်းစ္ွမှုယမ ော်မှနော််းတနော် ု်း

၁၉၈ - ၂၀၄

 အကကှံပြြှုချကော်မျ ်း

၂၀၄ - ၂၀၇

 သုယတသနနှငော်
ရနော် ယ

ွှံွံ့ဖ ြှု်းတု်းတကော်မှုလုြော်ငနော််းမျ ်း တု်းတကော်ယစ္

၂၀၇ - ၂၀၉

ငော်ရွကော်သငော်သညော်အချကော်မျ ်း

 နညော််းြည လယပြ ငော််းမှုပမငော်တငော်နုငယ
ော် ရ်း ယ

ငော်ရွကော်သငော်သညော်

၂၀၉ - ၂၁၀

်းဝါ်းထုတော်လုြော်မှုကု အ ်းယြ်းပမငော်တငော်ရနော်

၂၁၀ - ၂၁၂

အချကော်မျ ်း
 ပမနော်မ တုင်းော် ရငော််းယ
အတွကော် ယ

ငော်ရွကော်သငော်သညော်အချကော်မျ ်း

 ဦ်းစ္ ်းယြ်းကဏ္ဍအပ စ္ော် ရငော််းနှ်းမမျုပ်နှှံမပှု မငော်တငော်နုငယ
ော် ရ်း ယ

ငော်

၂၁၂ - ၂၁၃

ရွကော်သငော်သညော်အချကော်မျ ်း
 အခွနော်ကငော််းလွတော်ခွငော်နှငော်သကော်သ ခွငော်လုြော်ယ

ငော်ချကော်မျ ်း

၂၁၃ - ၂၂၃

စဉ်

အက

ြောင််းအရြော

၇။ နိဂှံို်း
၈။

ကနှာ

စြောမျ

်နှာ

၂၂၄ - ၂၂၆
ဆ
်

်တွဲ - ဘဂဂလော်းဆဒေ့ရှ်နိိုင်င၊ှံ ဗီယက်နမ်နိိုငင
် ၊ှံ အင်ဒိိုနီ်းရှော်းနိိုငင
် ၊ှံ ထိင
ို ််း

၂၂၆ - ၂၃၀

နိိုငင
် ၊ှံ လောအိိုနိိုင်င၊ှံ ကဆမဘောဒီ်းယော်းနိိုင်ငန
ှံ ှငေ့် မမန်မောနိိုင်ငှံတိိုို့၏
ဆ ်းနှငေ့် က န််းမောဆရ်း င
ိို ်ရောပစစည််းမ ော်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််း
ကဏ္ဍအဆပေါ် ဆတွွေ့ရှိခ က်မ ော်းအော်း နိှုင်း် ယှဉ်ဆလေ့လောခ က်
၉။ ရည်ညွှန််းခ က်မ ော်း

၂၃၁ - ၂၃၈

ဇယြော်းမျြော်း
ဇယြော်းမျြော်း

စြောမျ

ဇယြော်း (၁ - ၁ - ၁)။ အခွနအဒကာကကင်းလွတခွငနင် သကသာခွငမျြော်း

၄၂

ဇယြော်း (၁ - ၁ - ၂)။ ၂၀၂၀ ခပညနှစ္တွင လုပ်

်ရှိသည် MNCs နင် ပပည်တင််း

၄၂

ိိုငရာ ဥပဒေနှင လိုပထံို်းလိုပနည်း

၆၀

ှိုင်လျ

်နှာ

ုမပဏီမျြော်း
ဇယာ်း (၁ - ၂ - ၁)။ ကျန်းမာဒရ်းနှင ဒ

်းဝ ်းကဏ္ဍ

မျာ်း
ဇယာ်း (၁ - ၂ - ၂)။ ဓာတိုနှင

ဒ

်းဝ ်းထိုတလိုပခခင်းကဏ္ဍတွင

နိိုငငံခခာ်းရင်းနှ်းခမြှြုပနှံမှုအဒခခအဒန

ခပညတွင်းနှင

၆၅

(ဓာတိုပစ္စည်းထိုတလိုပမှု

အပ အဝင)
ဇယြော်း (၁ - ၂ - ၃)။ အခန်ဆှိုင်ရြောခံစြော်းခင်မျြော်းနင်

အခန်မဟုတ်ကသြောအပခြော်းခံစြော်းခင်

၆၈

ိိုငရာကိရိယာမျာ်းနှင စ္ကပစ္စည်းမျာ်း၏ ဒ ်းကွက၊

၇၅

မျြော်း
ဇယာ်း (၁ - ၂ - ၄)။ ဒ

်းဘက

ထိုတလိုပမှု၊

ပိိုို့ကန
ို သွင်းကိုနအဒခခအဒနနင်

ပပည်တင််းသံု်းစွဲမှု

(အဒမရိကနဒေေါ်လာ သန်းဒပ င်း)
ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၁)။ eHealth Strategy ၏ ၂၀၁၇ ခုနစ်မ ၂၀၂၆ ခုနစ်အထှိ ကဆြောင်ရွ

်

၈၉

မည် လုပ်ငန််းစဉ်မျြော်း
ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၂)။ EEC ရံု်း၏ ကမ ြော်မန််းချ

်နင် ရည်ရွယ်ချ

ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၃)။ အခန်ဆှိုင်ရြောခံစြော်းခင်မျြော်းနင်
မျြော်း

်မျြော်း

အခန်မဟုတ်ကသြောအပခြော်းခံစြော်းခင်

၉၀
၉၅ - ၉၆

ဇယြော်းမျြော်း
ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၄)။ ကဆ်းဝ ်းနင်
အတ

စြောမျ

ျန််းမြောကရ်းဆှိုင်ရြောပစစည််းမျြော်း ထုတ်လုပ်သည်

် ရင််းနီ်းပမြှြှုပ်နံမှုပမြှင်တင်ကရ်းကဆြောင်ရွ

်ချ

်နှာ

ဏ္ဍ

၉၈

ုန်

၁၀၇

န
ု ်၊

၁၀၉

်မျြော်း

ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၅)။ ထှိုင််းနှိုင်ငံမ ကဆ်းဝ ်းမျြော်းတင်သင််းသည် နှိုင်ငံမျြော်းနင် သင််း
တန်ဖှို်း
ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၆)။ ကဆ်းဝ ်းနင်
သင််း

ျန််းမြောကရ်းသံု်းပစစည််းမျြော်း၏ ထုတ်လပ
ု ်မ၊ှု ပှိုို့

ုန်နင် ပပည်တင််းသံု်းစွဲမှုအကပခအကန (အကမရှိ

န်က ေါ်လြော

သန််းကပ င််း)
ဇယြော်း (၁ - ၃ - ၇)။ နှိုင်ငံတင််းရှိ ဇီဝကဆ်းဝ ်းထုတလ
် ုပ်သည်လုပ်ငန််းမျြော်း၏
ပ်ကရြောဂ

ြော ယ်ကဆ်းထုတ်လုပ်နှိုင်ကရ်းက

ှိုဗစ် - ၁၉

၁၁၄

ှိြှု်းပမ််းကဆြောင်ရွ ်မှု

ဇယြော်း (၂ - ၁)။

ထိုတလိုပမှုလိိုင်းမျာ်းကိို ဒခပာင်းလဲခွဲသည်နမူနှာ

ဇယာ်း (၂ - ၂)။

တငသွင်းမှုအမျာ်း

ုမပဏီမျြော်း

ံို်းကိုနပစ္စည်း ၁၀ မျိြု်းအနက ဒ

၁၃၄

်းဝ ်းပစ္စည်း

၁၃၇

ှို တံခိုို့ ပနရန မရှိမခြစ္လိိုအပသည

၁၄၂

ပ ဝငမှု
ဇယာ်း (၂ - ၃)။

ကိိုဗစ္ - ၁၉
ကျန်းမာဒရ်း

ပ်ဒရာင်္

ကစ္ပကိရိယာမျာ်း

အလျငအခမနခြနို့ဒဝဒပ်းခခင်း

ဒထာကပံဒငွခွဲဒဝမှု
ဇယာ်း (၃ - ၁)။

ကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတအဒပေါ်

ဒ

်းဝ ်းအသံို်းစ္ရိတ

ပ ဝငမှု

၁၅၃

ရာခိိုငနှုန်း
ဇယာ်း (၃ - ၂)။

ဒရာင်္ အမျိြု်းအစ္ာ်းအလိိုက ကျန်းမာဒရ်းကိုနကျစ္ရိတမျာ်း

၁၅၅

(၂၀၁၆ ခိုနှစ္မှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ္အထိ)
ဇယာ်း (၃ - ၃)။

ကိိုယဒငွကိိုယဒပ်းကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတ

၁၅၆

ဇယြော်းမျြော်း
ဇယာ်း (၃ - ၄)။

စြောမျ

မရှိမခြစ္လိအ
ို ပကသြော အဒရ်းကက်းသညဒ
မှုနှင ဒ

်းဝ ်းမျာ်းနှင ဒထာကပံ

်နှာ

၁၅၇

်းဝ ်းပပတ်လပ်မှုဇယာ်း

ဇယြော်း (၃ - ၅)။

အမျိြု်းသာ်းအ

င မရှိမခြစ္လိအ
ို ပသည ဒ

်းအမျိြု်းအစ္ာ်းမျာ်း

ဇယာ်း (၃ - ၆)။

ကိိုဗစ္ - ၁၉ လူနာတစ္ဒယာကအတွက ခနို့မှန်းဒ

ဇယာ်း (၃ - ၇)။

ကိိုဗစ္ - ၁၉

၁၅၇

်းလိိုအပချက

ပ်ဒရာင်္ ခြစ္ပွာ်းမှုအဒခခအဒနအရ ဒ

၁၅၉

်းဝ ်းလိိုအပ

၁၆၀

်းဝ ်းစ္ကရံိုမျာ်း၏ ၂၀၂၀ ခပညနှစ္အထိ ရင်းနှ်းခမြှြုပနှံမှု

၁၆၂

်းဝ ်းစ္ကရံိုမျာ်း၏ထိုတလိုပမှုပမာဏ (အဒရအတွက)

၁၆၄

ချက
ဇယာ်း (၃ - ၈)။

ခပညတွင်းဒ
အဒခခအဒန

ဇယာ်း (၃ - ၉)။

ခပညတွင်းဒ

ဇယာ်း (၃ - ၁၀)။

ဒ

်းဝ ်းနှင ကျန်းမာဒရ်း

ိိုငရာပစ္စည်းမျာ်း ထိုတလိုပခခင်းလိုပငန်း ၁၆၉ - ၁၇၀

မျာ်း အပ အဝင ခမနမာနိိုငငံ၏ ကျန်းမာဒရ်းကဏ္ဍနှင သက

ိိုင

ဒသာလိုပငန်းမျာ်းအတွက ရရှိနိိုငသည အခန်ဆှိုင်ရြောကင်းလွတ
ခွင၊ သကသာခွငမျာ်းနှင အခန်မဟုတ်သည် အပခြော်းခံစ္ာ်းခွငမျာ်း
ဇယာ်း (၃ - ၁၁)။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္ (ဒအာကတိိုဘာလမှ ဇူလင
ိို လ) အတွင်း
နိိုငငံအလိက
ို ဒ

၁၇၄

်းဝ ်းမျာ်း တငသွင်းခွဲသည သွင်းကိုနတနြိို်း

ဇယာ်း (၃ - ၁၂)။

နှစ္အလိက
ို ဒ

်းနှင ဒ

ဇယာ်း (၃ - ၁၃)။

နိိုငငံအလိက
ို

ဒ

်းပစ္စည်းတငသွင်းမှု

်းနှငဒ

်းဘက

ိိုငရာပစ္စည်းမျြော်း

၁၇၅
တငပိိုို့ခဲမှု

၁၇၇

အဒခခအဒန
ဇယာ်း (၃ - ၁၄)။

တိိုင်းရင်းဒ

်းဝ ်းမှတပံိုတငနှင လိင
ို စ္ငထိုတဒပ်းမှုအဒခခအဒန

၁၈၂

ဇယြော်းမျြော်း
ဇယာ်း (၃ - ၁၅)။

နိိုငငံပိိုငတိိုင်းရင်းဒ
ဒ

ဇယာ်း (၃ - ၁၆)။

်းဝ ်းစ္ကရံိုမျာ်းက

၁၈၃

်းဝ ်း ထိုတလိုပသညလိုပငန်းမျာ်းက အဓိက

၁၈၄

်းဝ ်းမျာ်း

ပိုင်္ဂလက
ိ တိိုင်းရင်းဒ

ဒ

်နှာ

ထိုတလိုပလျကရှိသည

ထိုတလိုပလျကရှိသညဒ
ဇယာ်း (၃ - ၁၇)။

စြောမျ

်းဝ ်းမျာ်း

်းသိုဒတသနဦ်းစ္်းဌာန၏ သိုဒတသနနှင ြွံ ဖြိြု်းတိို်းတကဒရ်း

၁၈၆

လိုပငန်းမျာ်းအတွက အသံို်းစ္ရိတ (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ္နှင
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ္)
ဇယာ်း (၃ - ၁၈)။

FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ၏ ရင်းနှ်းခမြှြုပနှံမှု

၁၉၀

ိိုငရာအချကအလကမျာ်း
ဇယာ်း (၃ - ၁၉)။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုနင် ပပည်တင််း၊

၁၉၁

ပပည်ပပဖနို့်ပဖ ်းမှုအကပခအကန
ဇယာ်း (၃ - ၂၀)။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္အတွင်း ဒရာင်္ အမျိြု်းအစ္ာ်းအလိိုက
ထိုတလိုပဒရာင်းချခဲသညဒ

ဇယာ်း (၄ - ၁)။

နှစ္အလိက
ို ဒ

၁၉၂

်းဝ ်းမျာ်း

်းဝ ်းသံို်းစ္ွဲမှု (၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍြောနစ်မ ၂၀၂၀ -

၂၀၀

၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ္အထှိ)
ဇယာ်း (၄ - ၂)။

ဒ

်းဝ ်းသံို်းစ္ွဲမှု ဒမ ာမှန်းတနြိို်း

(၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္မ

၂၀၀

်းဝ ်းထိုတလိုပမှုကဏ္ဍ၏ အာ်းသာချက၊ အာ်းနည်း

၂၁၀

၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္)
ဇယာ်း (၄ - ၃)။

တိိုင်းရင်းဒ

ချက၊ အခွငအလမ်းနှင စ္ိနဒခေါ်မမ
ှု ျာ်း

ဇယြော်းမျြော်း
ဇယာ်း (၄- ၄)။

အာ

ယံနိိုငငံမျာ်းနှင

စြောမျ

အိမန်းချင်းနိိုငငံမျာ်း၏

ဝင်ကငခန်

်နှာ

၂၁၄

င််းလတ်ခင်
ဇယြော်း (၄ - ၅)။

အက ြောင်အထည်ကဖြော်ရန် လှိုအပ်သည်မူဝ ေမျာ်းနင် လုပ်ငန််းစဉ်မျြော်း

၂၁၉ - ၂၂၃

ကနှာ

ဘဂဂလြော်းက ရ်နှိုငင
် ၊ံ ဗီယ

၂၂၇ - ၂၃၀

ဆ
်

်တွဲ -

လြောအှိုနှိုင်ငံ၊

်နမ်နှိုငင
် ၊ံ အင် န
ှို ီ်းရြော်းနှိုငင
် ၊ံ ထှိုင်း် နှိုင်င၊ံ

ကမဘြော ီ်းယြော်းနှိုငင
် န
ံ င် ပမန်မြောနှိုင်ငတ
ံ ှိုို့၏ ကဆ်းနင်

ျန််းမြောကရ်းဆှိုင်ရြောပစစည််းမျြော်း
အကပေါ် ကတွေ့ရခ
ှိ ျ

ထုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််း

်မျြော်းအြော်း နှိှုင်း် ယဉ်ကလလြောချ

်

ဏ္ဍ

ပံုပပဂရပ်မျြော်း
ပံပု ပဂရပ်မျြော်း
ပံပို ပဂရပ် (၁ - ၁ - ၁)။ နှစ္အလိက
ို

ဒ

်းနှငကျန်းမာဒရ်း

စြောမျ
ိိုငရာပစ္စည်းတငသွင်းမှုနင်

၄၅

်းပစ္စည်းကိရိယာတငပိိုို့မှု၊ တငသွင်းမှုနှင Nominal

၄၅

တငပိိုို့မှုတနြိ်းို
ပံပို ပဂရပ် (၁ - ၁ - ၂)။ ဒ

်းနှင ဒ

Growth Rate (%) တိိုို့၏ နှစ္အလိက
ို တိို်းတကဒခပာင်းလဲမှု
ပံပို ပဂရပ် (၁ - ၁ - ၃)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနှစ္အတွက ဘင်္ဂလာ်းဒေရှနိိုငငံက ဒ

်းဝ ်း

၄၆

ပံပို ပဂရပ် (၁ - ၁ - ၄)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခိုနှစ္အတွက ဘင်္ဂလာ်းဒေရှနိိုငငံမှ တိိုင်းရင်း

၅၁

ပစ္စည်း တငပိိုို့သညနိိုငငံမျာ်းစ္ာရင်း

ဒ

်းကိုနကကမ်းတငပိိုို့သည နိိုငငံမျာ်း

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၁ - ၅)။ စ္ကမှုမူဝ ေနှင ကျန်းမာဒရ်းမူဝ ေတိိုို့၏ ဟနချကညမှု

၅၂

ပံိုခပင်္ရပ (၁ - ၂ - ၁)။ ၂၀၁၃ ခိုနှစ္မှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ္အထိ အငေိိုန်းရှာ်းနိိုငငံ၏ ကျန်းမာဒရ်း

၅၉

အသံို်းစ္ရိတ
ပံိုခပင်္ရပ (၁ - ၂ - ၂)။ ဒ

်းဝ ်းစ္ကမှုကဏ္ဍြွံ ဖြိြု်းဒရ်းအတွက မဏ္ဍိြုငမျာ်း (၂၀၂၅)

ပံိုခပင်္ရပ (၁ - ၂ - ၃)။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ္မှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ္အထိနှစ္အလိိုက အငေိိုန်းရှာ်းနိိုငငံသိိုို့
ဒ

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၂ - ၅)။ ဒ

၇၃

်းဝ ်းပစ္စည်းမျာ်း သွင်းကိုနတနြိို်း

ပံိုခပင်္ရပ (၁ - ၂ - ၄)။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ္မှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ္အထိ နှစ္အလိိုက အငေိိုန်းရှာ်းနိိုငငံ၏
ဒ

၆၂

၇၄

်းဝ ်းပစ္စည်းမျာ်းပိို့ိုကိုနတနြိို်း
်းဘက

ိိုငရာကိရိယာမျာ်းနှင စ္ကပစ္စည်းမျာ်း၏ ဒ ်းကွက၊

ထိုတလိုပမှု၊ ပိိုို့ကန
ို သွင်းကိုနအဒခခအဒနနင် ပပည်တင််းသံု်းစွဲမှု

၇၅

်နှာ

ပံပု ပဂရပ်မျြော်း

စြောမျ

ပံိုခပင်္ရပ (၁ - ၂ - ၆)။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ္ ဒ ်းကွကအရ အငေိိုန်းရှာ်းနိိုငငံ၏ ထိပတန်း
ဒ

်နှာ

၇၆

်းဝ ်းကိုမပဏ ၁၀ ခို

ပံိုခပင်္ရပ (၁ -၂ - ၇)။ ၂၀၁၇

ခိုနှစ္မှ

၂၀၃၀

ခိုနှစ္အတွင်း

ကဏ္ဍတွင နိိုငငံအလိက
ို
ဒ

ဒ

်းဝ ်းထိုတလိုပမှု

၇၉

်းဝ ်းကဏ္ဍတိို်းတကမှုကိို ကကိြုတင

ခနို့မှန်းချက
ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁)။ ထှိင
ု ်း် နှိုင်ငံ၏ နစ်အလှို

် GDP တှို်းတ

်မှုနှုန််း (၂၀၀၀ ခုနစ်မ

၈၃

၂၀၂၀ ခုနစ်အထှိ)
ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၂)။ ထိင
ို ်းနိိုငငံ၏ ကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတ (% of GDP)
ပံု (၁ - ၃ - ၃)။

ကဆ်းဝ ်းနင်
တင် လုပ်

ျန််းမြောကရ်းဆှိုင်ရြော ဆ

်စပ်ပစစည််းလုပ်ငန််း

၈၄
ဏ္ဍ

၉၉

ှိုငက
် နသည်လုပ်ငန််းမျြော်း

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၄)။ ကဆ်းဝ ်းထုတ်လုပ်ပံုအဆင် ၃ ဆင်

၁၀၂

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၅)။ ထှိင
ု ်း် နှိုင်ငရ
ံ ှိ ကဆ်းဝ ်းထုတ်လပ
ု ်သူမျြော်း

၁၀၃

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၆)။ ထှိင
ု ်း် နှိုင်ငံ၏ ကဆ်းဝ ်းက ်း

၁၀၄

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၇)။ မ

ူ်းစ

် (၂၀၁၉ ခုနစ်)

်နှိုင်ကသြော နှာတြောရည်ကရြောဂ ပဖစ်ပြော်းမှုအကပခအကန

၁၀၅

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၈)။ ပပည်တင််း၌ ကဆ်းဝ ်းမျြော်း ကရြောင််းချရမှုအကပခအကန

၁၀၅

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၉)။ ပပည်တင််း၌ ကဆ်းဝ ်းအမျှိြှု်းအစြော်းအလှို

၁၀၆

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁၀)။ထှိင
ု ်း် နှိုင်ငံ၏ ကဆ်းဝ ်းပှိုို့

ုန်နင် သင််း

် ကရြောင််းချရမှုအကပခအကန
ုန်အကပခအကန

၁၀၇

ပံပု ပဂရပ်မျြော်း

စြောမျ

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁၁)။ ၂၀၁၅ ခုနစ်မ ၂၀၁၉ ခုနစ်အထှိ ထှိုင််းနှိုင်ငံမ တင်ပှိုို့သည်
ကဆ်းဘ

်နင်

ျန််းမြောကရ်းသံု်းပစစည််းမျြော်း (အမျှိြှု်းအစြော်းအလှို

အကမရှိ

န်က ေါ်လြောသန််းကပ င််း)

်နင်

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁၃)။ကဆ်းဝ ်းနင်
သင််း

၁၀၈

်/

ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁၂)။၂၀၁၅ ခုနစ်မ ၂၀၁၉ ခုနစ်အထှိ ထှိုင်း် နှိုင်ငသ
ံ ှိုို့ တင်သင််းသည်
ကဆ်းဘ

်နှာ

၁၀၉

ျန််းမြောကရ်းသံု်းပစစည််းမျြော်း
ျန််းမြောကရ်းသံု်းပစစည််းမျြော်း၏ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပှိုို့

ုန်နင်

ပပည်တင််းသံု်းစွဲမှုအကပခအကန

(အကမရှိ

န
ု ်၊

၁၁၀

န်

က ေါ်လြောသန််းကပ င််း)
ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁၄)။၂၀၀၈ ခုနစ်မ ၂၀၁၆ ခုနစ်အတင််း တှိုင််းရင််းကဆ်းဝ ်း ထုတ်လုပ်

၁၁၇

မှုနင် တင်သင််းမှု
ပံုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁၅)။၂၀၁၄ ခုနစ်မ ၂၀၁၈ ခုနစ်အတင််း သုကတသနစီမံ
ကဆြောင်ရွ
ပံိုခပင်္ရပ (၂ - ၁)။

်မှုနင် ဘတ်ဂျ

ှိန််းမျြော်း

၁၁၈

ံို်း အသံို်း

၁၂၉

်းကိို သိုဒတသနနှင ြွံ ဖြိြု်း

၁၃၁

်အသံု်းပပြှုမှုအကပခအကန

၂၀၁၉ ခိုနှစ္တွင ကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတ

ှို အမျာ်း

ခပြုခဲသညနိိုငငံမျာ်း (USD/capita)
ပံိုခပင်္ရပ (၂ - ၂)။

ကိိုဗစ္ - ၁၉ ကပဒရာင်္ ကာကွယဒ
တိို်းတကမှုအ

ပံိုခပင်္ရပ (၂ - ၃)။

င စ္မ်းသပထိုတလိုပမှုအဒခခအဒန

၂၀၁၉ ခိုနှစ္ အာ

ယံနိိုငငံမျာ်း၏ ဒ

ပစ္စည်းမျာ်း ကိုနသွယမှုအဒခခအဒန

်းဝ ်းနှင

ျန််းမြောကရ်းသံု်း

၁၃၆

ပံပု ပဂရပ်မျြော်း
ပံိုခပင်္ရပ (၂ - ၄)။

စြောမျ

၂၀၁၄ ခိုနှစ္မှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ္အတွင်း အာ
အြောဆီယံခပငပ

ဒ

်းဝ ်းနှင

ယံဒေသတွင်းနှင

်နှာ

၁၃၆

ျန််းမြောကရ်းသံု်းပစ္စည်းမျာ်း

ကိုနသွယမှုအဒခခအဒန
ပံိုခပင်္ရပ (၂ - ၅)။

၂၀၁၉ ခိုနှစ္အတွင်း ဒ
အာ

ယံဒေသနှင အမျာ်း

်းဝ ်းနှင

ျန််းမြောကရ်းသံု်းပစ္စည်းမျာ်း

ံို်း ကိုနသွယခွဲသည်

ုန်သယ်ဖ

၁၃၇

်

နိိုငငံမျာ်း
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၁)။

တစ္ဦ်းကျဝငဒငွအဒပေါ် ကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတ (၂၀၀၀ ခုနစ်

၁၅၂

မ ၂၀၁၈ ခုနစ်အတင််း)
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၂)။

ကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတအဒပေါ်

ဒ

်းဝ ်းအသံို်းစ္ရိတ

ပ ဝငမှု

၁၅၄

အချိြု်းခပပံို
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၃)။

ကိိုယဒငွကိိုယဒပ်းကျန်းမာဒရ်းအသံို်းစ္ရိတ

၁၅၆

ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၄)။

ခပညတွင်းဒ

၁၆၃

ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၅)။

Pharmaceutical Solids ထိုတလိုပမှုပမာဏ (၂၀၀၉ ခုနစ်မ

်းဝ ်းစ္ကရံိုမျာ်း၏ ရင်းနှ်းခမြှြုပနှံမအ
ှု ချိြု်း (ရာခိိုငနှုန်း)

၁၆၅

၂၀၁၈ ခုနစ်အထှိ)
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၆)။

Pharmaceutical Liquids ထိုတလိုပမှုပမာဏ (၂၀၀၉ ခုနစ်မ

၁၆၅

၂၀၁၈ ခုနစ်အထှိ)
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၇)။

ဒ

်းခပာ်း၊

ဒ

်းဒတာငထိုတလိုပမှုပမာဏ

၂၀၁၈ ခုနစ်အထှိ)

(၂၀၀၉

ခုနစ်မ

၁၆၆

ပံပု ပဂရပ်မျြော်း
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၈)။

စြောမျ

Biological Products ထိုတလိုပမှုပမာဏ (၂၀၀၉ ခုနစ်မ ၂၀၁၈

်နှာ

၁၆၆

ခုနစ်အထှိ)
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၉)။

Sterile Product ထိုတလိုပမှုပမာဏ (၂၀၀၉ ခုနစ်မ ၂၀၁၈

၁၆၇

ခုနစ်အထှိ)
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၁၀)။

နှစ္အလိက
ို ဒ

ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၁၁)။

ဒ

ဒ

်းပစ္စည်းတငသွင်းမှု

်းဝ ်းထိုတလိုပသညကဏ္ဍ၏ ကမဘာလံ်းို

ြွံ ဖြိြု်းတှို်းတ
ပံုပပဂရပ် (၃ - ၁၂)။

်းနှင ဒ

်ဒရ်းအသံို်းစ္ရိတ (အကမရှိ

ိိုငရာသိုဒတသန နှင

၁၇၆
၁၈၅

န်က ေါ်လြော ဘီလီယ)ံ

်းသိုဒတသနဦ်းစ္်းဌာန၏ သိုဒတသနနှင ြွံ ဖြိြု်းတိို်းတကဒရ်း

၁၈၆

လိုပငန်းမျာ်းအတွက အသံို်းစ္ရိတ (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာ
နှစ္နှင ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ္)
ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၁၃)။

ထိုတလိုပဒရာင်းချလျကရှိဒသာ ဒ

ပံိုခပင်္ရပ (၃ - ၁၄)။

ခပညပသိိုို့အမျာ်း

ပံိုခပင်္ရပ (၄ - ၁)။

နှစ္အလိက
ို
ဒ

်းံို တငပိိုို့ခဲသည ဒ

်းဝ ်းအမျိြု်းအစ္ာ်းအိုပစ္ိုမျာ်း
်းဝ ်းအမျိြု်းအစ္ာ်းမျာ်း

်းဝ ်းသံို်းစ္ွဲမှု ဒမ ာမှန်းတနြိို်း (၂၀၂၁ - ၂၀၂၂

ဘဏ္ဍာနှစ္မှ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္)

၁၉၁
၁၉၃
၂၀၁

အတိုကကောက်စောလုံးို မ ောုံး
ACCSQ

-

ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality

ADB

-

Asia Development Bank

AFTA

-

ASEAN Free Trade Area

AI

-

Artificial Intelligence

AIDS

-

Acquired Immunodeficiency Syndrome

AMDD

-

ASEAN Medical Device Directive

APIs

-

Active Pharmaceutical Ingredients

ASPEC

-

ASEAN Patent Examination Co-operation

ATMPs

-

Advanced Therapy Medicinal Products

BAPI

-

Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries

BIMSTEC

- Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka and Thailand Economic
Cooperation

BKPM

-

Badan Koordinasi Penanaman Modal or Indonesian Investment
Coordinating Board

BMI

-

Business Monitor International Ltd

BMRC

-

Bangladesh Medical Research Council

BOI

-

Board of Investment

BPI

-

Burma Pharmaceutical Industry

BPOM

-

Badan Pengawas Obat dan Makanan or National Agency of Drug
and Food Control of Indonesia

CAGR

-

Compound Annual Growth Rate

CD

-

Customs Duty

CDC

-

Centers for Disease Control and Prevention

CIT

-

Corporate Income Tax

CMSD

-

Central Medical Store Depot

CSMBS

-

Civil Servant Medical Benefit Scheme

CT

-

Commercial Tax

DGDA

-

Directorate General of Drug Administration

DGHS

-

Directorate General of Health Services

DPF

-

Defense Pharmaceutical Factory

DTAM

-

Department for Development of Thai Traditional and Alternative
Medicine

EEC

-

Eastern Economic Corridor

FDA

-

Department of Food and Drug Adminstration

FMP

-

Fundamental Manufacturing Practice

GDP

-

Gross Domestic Product

GMP

-

Good Manufacturing Practice

GMP-PIC/S

-

Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

GMS

-

Greater Mekong Subregion

GPO

-

Government Pharmaceutical Organization

H1N1

-

Influenza type A virus

HIV

-

Human immunodeficiency virus

HNPSP

-

Health Nutrition and Population Sector Programme

HPNSDP

-

Health, Population and Nutrition Sector Development Programme

HPNSP

-

Health, Population, Nutrition Sector Program

HPSP

-

Health and Population Sector Programme

ICT

-

Information, Communication and Technology

IEDCR

-

Institute of Epidemiology, Disease Control and Research

INGO

-

International Non-Governmental Organization

IP

-

Intellectual Property Right

ISIC

-

International Standard Industrial Classification

ISO

-

International Standard Organization

JCI

-

Joint Commission International

JKN

-

Universal Healthcare System (Jaminan Kesehatan Nasional)

LDCs

-

Least Developed Countries

MIC

-

Myanmar Investment Commission

MIPP

– Myanmar Investment Promotion Plan

MNCs

-

Multinational Companies

MOH

-

Ministry of Health

MoPH

-

Ministry of Public Health

MORU

-

Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit

MSDP

-

Myanmar Sustainable Development Plan

NGO

-

Non-Governmental Organization

NHSA

-

National Health Security Act

NIPT

-

Non-Invasive Prenatal Testing

NLEM

-

National List of Essential Medicines

OOP

-

Out of Pocket Payment

OTC

-

Over-the-Counter Medicines

PCR

-

Real-time Polymerase Chain Reaction

PAPR

-

Power Air Purifying Respirator

PPP

-

Public-Private Partnership

PPE

-

Personal Protective Equipment

PPWG

-

Pharmaceutical Product Working Group

PVT rights

-

Patent or Plant Variety Protection Rights

R&D

-

Research and Development

SDHD

-

Scientifically Developed HD

SEZ

-

Special Economic Zone

SGT

-

Special Goods Tax

SHI

-

Social Health Insurance

SHIS

-

Social Health Insurance Scheme

SOP

-

Standard Operation Procedure

TD

-

Traditional Drug

TFDA

-

Thai Food Drug and Administration

TRIPS

-

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

TSP

-

Thailand Science Park

UCS

-

Universal Coverage Scheme

UNIDO

-

United Nations Industrial Organization

UNOPS

-

United Nations Office for Project Services

UHC

-

Universal Health Coverage

USFDA

-

U.S. Food and Drug Administration

VAT

-

Value-added tax

VNIPO

-

Intellectual Property Office of Vietnam

VOC

-

Variant of Concern

WHT

-

With-holding Tax

WHO

-

World Health Organisation

WIPO

-

World Intellectual Property Organization
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မြန်ြာနင
ို ်င၏
ံ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆင
ို ရ
် ာပစ္စည်ေးထိုတလ
် ပ
ို ်ြှုကဏ္ဍကို
မြြှင်တင်ဆဆာင်ရွက်မြင်ေး
အနှစ္်ြျျုပ်
၁။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

စိုစိုပပေါင််း လူဦ်းပေနှင်

နိုင်ငံတွင်း် ပ

်းဝေါ်း ထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်း

ပောင််းချြှုအချ ်းသည် ြျာ်းစွာကွာဟလျက်ေှပနသည်အမပင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ာကပ်ပောဂေါ၏
ရက
ို ်ခတ်ြှုပ ကာင်လည််း မပည်တွင််း၌ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း၏ သံို်းစွွဲြှု

လအ
ို ပ်ချက်မြင်တက်လာသည်အတွက်

မြန်ြာနိုငင
် ံ၏

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ော

ပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို မြြှင်တင်ပ

ာင်ေွက်မခင််းမြင် မပည်တွင််းသံို်းစွွဲြှုကို ြူလံိုပစပပ်း

မပည်သူြျာ်း၏ ကျန််းြာပေ်းကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုကို အမပည်အဝပံ့ပိုိုးပပိုးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်
၍ ဤစာတမ်ိုးကို ပရိုးသာိုးပပြုစိုထာိုးပြင်ိုးပြစ်ပပိုး အြန်ိုး (၄) ြန်ိုးပြငံ့် ြွဲ့စည်ိုးထာိုးပါသည်။
၂။

အြန်ိုး (၁) သည် ဘဂဂလာ်းပေေှ ်နိုင်င၊ံ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် န
ံ ှင် ထင
ို ်း် နိုငင
် တ
ံ ို၏ ပ

နှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ မြြှင်တင်ပေ်းအပတွ အကကံ ြျာ်း

ပြစ်ပသာ ပပည်တင်ိုးလိုအပ်ြျက်ပပေါ် မူတည်၍ မူဝါဒမျာိုး ြျမှတ်ပြာ်ပ
နိုငင
် ပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုမျာိုးကို
အြန်
ပ

်းဝေါ်း

ြတ်ပြေါ်နိုင်မညံ့်

ာင်ပြင်ိုး၊ ပပည်တင်ိုးနှင်ံ့

ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုပမငံ့်တင်ပရိုးမဟာဗျျူဟာနှင်ံ့

ိုငရ
် ာနှငံ့် အြန်မဟိုတ်ပသာအပြာိုးြစာိုးြငံ့်မျာိုး ပံ့ပိုိုးပပိုးမှုအပပြအပန၊ ပပည်တင်ိုး၌

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မန
ှု ှငံ့် ကိုန်သယ်မှုအပပြအပန၊ ပ

ိုးဘက်

သနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုတက
ိုို့ ို အာိုးပပိုးပမငံ့်တင်ပြင်ိုးမှတစ်
ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးအပပေါ် အသဉာဏ်ပစစည်ိုး
တိုင်ိုးရင်ိုးပ

န်ိုးသစ်တထင်မှု၊ သိုပတ

ငံ့် ထိုတ်လိုပ်သညံ့် ပ

ိုပါနိုင်င

ိုးထိုတ်လိုပ်နိုငမ
် ညံ့်အပပြအပနအပါအဝင်

ာင်ရွက်နိုငပ
် ြျရှသညံ့်လိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးနှငံ့်

ပမန်မာနိုင်ငက နမူနာယူပ

ိုးဝါိုးနှင်ံ့

ိုင်ရာမူပိုငြ
် ငံ့်ပြငံ့် အကာအကယ်ပပိုးမှု၊

ိုးကဏ္ဍပမငံ့်တင်မှုအပပြအပနတက
ိုို့ ို ပလံ့လာထာိုးပါသည်။ ထို့ိုပပင် အ

မျာိုး၏ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ ကာကယ်ပ
က်လက်ပ

ိုင်ရာ

စန်ပြေါ်မှုမျာိုးကို

သရှပစရန်နှင်ံ့

ာင်ရွက်သငံ့်သညံ့်အြျက်မျာိုးကို ရှာပြပလံ့လာသိုိုးသပ်ထာိုးပြင်ိုး

ပြစ်ပါသည်။
၃။
ပ

အြန်ိုး
ိုးဘက်

(၂)

သည်

ပေသတွင််းအ

င်နှင်

နိုငင
် တ
ံ ကာအ

င်

ိုင်ရာပစစည််းြျာ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍအလာိုးအလာ၊ ကမ္ာံ့ပ

အပပြအပန၊ စန်ပြေါ်မှုမျာိုးနှငံ့် အြငံ့်အလမ်ိုးမျာိုး၊ ပဒသတင်ိုးပူိုးပပါင်ိုးပ
ပမန်မာနိုင်ငပါဝင်ပ

ာင်ရွက်မှုကို ခြြုငိုပလံ့လာထာ်းပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ိုးဝါိုးပ ိုးကက်

ာင်ရွက်မှုမျာိုးတင်
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၄။

အြန်ိုး (၃) သည် မြန်ြာနိုင်င၏
ံ

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍအပပြအပနမျာိုးပြစ်သညံ့် လက်ရှရင်

အြန်

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှု၊ ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု

အသဉာဏ်ပစစည်ိုးမူပိုငြ
် ငံ့်

ာင်ရွက်ြျက်မျာိုး၊ တိုငိုး် ရင်ိုးပ

Co., Ltd. ၏ ပ
ပ

ိုးဝါိုးလအ
ို ပ်ြျက်၊ ပ
ိုင်ရာပ

ိုးဝါိုးအသိုိုး

ာင်ရွက်ြျက်မျာိုး၊

ိုငရ
် ာနှငံ့် အြန်မဟိုတ်ပသာအပြာိုးြစာိုးြငံ့်မျာိုး ပံ့ပိုိုးပပိုးမှုအပပြအပန၊ ကိုန်သယ်မှု

အပပြအပနနှငံ့်
ပ

ိုင်ောပစစည််း

င
ို ပ
် နရပသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ

အပပြအပနအပါအဝင် ကျန်ိုးမာပရိုးပစာင်ပရှာက်မှုနှငံ့် ပ
စရတ်သိုိုးစမှု၊ ပပည်တင်ိုး၌ ပ

ကျန််းြာပေ်း

ပ

ိုးသိုပတသန

ိုင်ရာ

ိုးကဏ္ဍပမငံ့်တင်မှုနှငံ့် FAME Pharmaceuticals Industry

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှုနှငံ့် ပပည်ပပ ိုးကက်သိုို့ ထိုးို ပြာက်နိုငသ
် ညံ့်ကကြုိုးပမ်ိုး

ာင်ရွက်ြျက်မျာိုးနှငံ့် လက်ရှရင်

ပလံ့လာ

ိုင်ရာတိုိုးတက်မန
ှု ှငံ့်

ိုငပ
် နရပသာအြက်အြနှင်ံ့ စန်ပြေါ်မှုမျာိုးကို အပသိုးစတ်

န်ိုးစစ်ထာိုးပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။

၅။

အြန်ိုး (၄) သည် ပမန်မာနိုငင
် ၏ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာပစစည်ိုး

ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍကို ပမငံ့်တင်နိုငပ
် ေ်းအတွက် ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ြိုနှစ်အထ နိုငင
် ၏ ပ

ိုးဝါိုး

သိုိုးစမှုပမ ာ်မှန်တန်ြိုိုးကို ြနို့်မှန်ိုးတက်ြျက်ထာိုးပပိုး ၎င်ိုးအပပေါ် အပပြြ၍ သိုပတသနနှင်ံ့
ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးတိုိုးတက်ပရိုး၊
တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှုကို

ပမငံ့်တင်နိုင်ပရိုးနှင်ံ့ အြန်
ကျကျ

ပံ့ပိုိုးပပိုးနိုငပ
် ရိုး

ပမငံ့်တင်နိုင်ပရိုး၊

ဦိုးစာိုးပပကဏ္ဍအပြစ်

ပမန်မာံ့

ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု

ိုငရ
် ာနှင်ံ့ အြန်မဟိုတ်ပသာအပြာိုးြစာိုးြငံ့်မျာိုးကို မဟာဗျျူဟာ
စသည်တိုို့ပါဝင်သညံ့်

လက်ပတွဲ့အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
မခင််းမြစ်ပေါသည်။

နည်ပညာလပပပာင်ိုးပမငံ့်တင်နိုငပ
် ရိုး၊

သိုသပ်ြျက်မျာိုးနှငံ့်

ာင်ရွက်နိုင်ရန်အတက်

အကကပပြုြျက်မျာိုးကို

ေှာပြွပလလာပြာ်ထိုတ်ထာ်း
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ဘင်္ဂလာေးဆေရှ ်နိုင်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြလ
ှု ိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
၆။

၂၀၂၆ ခိုနှစ်တွင် ြွံ ပြြုိုးြှုအနည််း

ံို်းနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းစာေင််းြှ နှုတ်ထက
ွ ်ေန် ပြ ာ်ြှန််းထာ်း

သည် ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်င၏
ံ
ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ

ိုင်ောြူဝေါေကို ၅ နှစ် စြံကန််းပေ်း

၁၉၉၈ ခိုနှစ်ြှစ၍ နှစ်အလက
ို ် အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
လူဦ်းပေနှင် အစာအာဟာေကဏ္ဍ
လျက်ေှပေါသည်။

ပ

ွွဲပပ်း

ာင်ေွက်ခွဲမခင််းမြစ်ပပ်း ကျန််းြာပေ်း၊

ိုငေ
် ာစြံကန််း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁) ကို လက်ေှပ

ာင်ေွက်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုအပိုင််းတွင် နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းထက်

မပည်တွင််းလိုပ်ငန််းြျာ်းတို်းတက်ပေ်းကို ပိုြိုအပလ်းထာ်းပ

ာင်ေွက်ပပ်း နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

လိုပ်ငန််းြျာ်းထံြှ နည််းပညာေယူေန် အခက်အခွဲေှမခင််းပ ကာင် မပည်တွင််းလိုပ်ငန််းြျာ်း၏
သိုပတသနြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းကို
ထိုတ်လိုပ်နိုငေ
် န် ကက ်းပြ််းပ

ဉ်းစာ်းပပ်းမခင််းမြင်

နိုငင
် တ
ံ ကာအ

ငြ
်

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

သက်ဆိုငသ
် ည်ဌာနြျာေး
၇။

နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍအတွက် ကျန််းြာပေ်းနှင် ြသာ်းစိုပေ်းောဝန်ကက်းဌာနက

အဓကတာဝန်ယပ
ူ

ာင်ေွက်ပပ်း

ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအတက်

ဘဂဂလာ်းပေေှ်ေင််းနှ်း

မြြှ ပ်နှံြှုြံွ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်းအာဏာပိုငအ
် ြွွဲ (BIDA) နှင် ြက်စပ်ကိုြပဏြျာ်းနှင် လိုပ်ငန််းြျာ်း
အတွက် ြှတ်ပံိုတင်အောေှရံ်းို (RJSC) တက
ို တာဝန်ယူပ
ပေေှ်ပ

်းဝေါ်းသိုပတသန

လိုပ်ပ

ာင်ပပ်းလျက်ေှပပ်း

ပ

ိုင်ောပကာင်စ (BMRC) က ကျန််းြာပေ်းသိုပတသနြျာ်းကို တို်းမြြှင်
ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ပ

ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုငစ
် င်

ေယူေန်အတွက်

(DGDA) က အဓကတာဝန်ယပ
ူ
၈။
အ

်းဝေါ်းသိုပတသန

ာင်ေွက်လျက်ေှပပ်း အနာဂတ်တွင် အ

ကက ်းပြ််းပ

ပ
င်

ာင်ရွက်လျက်ရှပေါသည်။ ဘဂဂလာ်း

င်ြပ

ိုင်ောကစစေပ်ြျာ်းအပပေါ်

အပလ်းထာ်း

်းဝေါ်းြျာ်း ပိုြိုထိုတ်လိုပ်နိုင်ပေ်းအတွက်

်းဝေါ်းအြျ ်းအစာ်းအလိုက် ြှတ်ပံိုတင်မခင််းနှင် ပ
ပ

်းဝေါ်းစြံခန်ခွွဲပေ်း

်းဝေါ်း

ိုင်ောညွှန် ကာ်းပေ်းြှ ်းချ ပ်ရံို်း

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြလ
ှု ိုင်စင်ေေှေန် DGDA သို ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်

င၊် ပေါဝင်ပစစည််း၊ အသံို်းမပ ပံိုစသည်တပေါ
ို ဝင်သည် ပလ ာက်ထာ်းလွှာတင်မပေြည်

မြစ်ပပ်း ပလ ာက်ထာ်းလွှာလက်ခံေေှပေါက DGDA ေှ ကွင်း်
တည်ပနောသို လာပောက်စစ်ပ
အစေင်ခံစာပပေါ် ြူတည်၍ ပ

င််းစစ်ပ

်းပေ်းအြွွဲ က စက်ရံို

်း၍ အစေင်ခံစာတစ်ပစာင်တင်မပြည်မြစ်ပေါသည်။ အ

ိုပေါ

်းဝေါ်းထန််းချ ပ်ပေ်းပကာ်ြတ (DCC) နှင် ထိုတ်လိုပ်ြှုနည််းစနစ်
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ိုငေ
် ာစစ်ပ

်းပေ်းပကာ်ြတ (Recipe Assessment Committee) တြှ
ို ခွင်မပ စာ ထိုတ်ပပ်း

ြည်မြစ်ပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုငစ
် င်ေေှေန် အချန် ၁၂ လခန် ကာမြင်ပေါသည်။

မပည်တွငေး် လိုအပ်ြျက်နှင် ပက
ိုို့ ိုန်သွင်ေးကိုန်တန်ဖိုေး
၉။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုပ ်းကွက်တန်ြို်းသည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင်

အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃.၁ ဘလယံမြစ်ပပ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၌ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃.၅၄ ဘလယံနှင်
၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆ ဘလယံအထ တို်းတက်နိုငပ
် ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်းပေါ
သည်။ တစ်ဦ်းချင််းပ

်းဝေါ်းပစစည််းသံို်းစွွဲြှုတန်ြ်းို သည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ

၁၈.၉ မြစ်ပေါသည်။ ပ

်းပစစည််းကေယာထိုတ်လိုပ်ြသ
ှု ည် သွင််းကိုန်ဦ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ

တစ်ခိုမြစ်ပပ်း မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုသည် ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်၏ ၁၅ ောခိုငန
် ှုန််းကိုသာ
ထိုတ်လိုပ်နိုငပ် ပ်း ၈၅ ောခိုင်နှုန််းကို မပည်ပြှ တင်သွင််းေလျက်ေှပေါသည်။
၁၀။

၂၀၀၉ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အထ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းတင်ပိုြှုသည် ၁၁ နှစ်

တာကာလအတွင်း် ၄၄.၄ ောခိုငန
် ှုန််းနှငံ့် တင်သင်ိုးြသ
ှု ည် ၆၀.၄ ောခိုင်နှုန််းအထ တို်းတက်ခွဲပပ်း
နှစ်အလက
ို ်ပ

်းဝေါ်းတင်ပြှု
ို နှင် တင်သွင််းြှုတန်ြို်းသည် ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်။
ဇယာေး (၁)။ နှစ္်အလိုက် ပိုို့ကန
ို ်နှင် သွငေး် ကိုန်တန်ဖိုေး

ြိုနစ္
ှ ်

တင်ပြှု
ို စိုစပ
ို ပေါင််းတန်ြို်း

တင်သင
ွ ််းြှုစိုစပ
ို ပေါင််းတန်ြ်းို

(အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)

(အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)

2009

49.449

294.501

2010

43.327

363.781

2011

60.232

309.719

2012

50.433

321.903

2013

76.961

319.413

2014

74.044

384.302

2015

78.785

363.121

2016

100.406

440.271

2017

107.275

518.399

2018

107.712

558.635

2019

122.202

542.471

2020

111.222

486.952

စုစပ
ု ေါင်း

982.048

4,903.468
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ပံပို ြဂရြ် (၁)။ နှစ္်အလက
ို ် ဆဆေးနှငက
် ျန်ေးြာဆရေးဆိုငရ
် ာပစ္စည်ေးတင်သွငေး် ြှုနှင် တင်ပြ
ိုို့ ှုတန်ဖိုေး
(အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)
600
500
400
300
200
100
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Export
ပိုကိုန်

2016

2017

2018

2019

2020

Import
သွင််းကိုန်

ပံပို ြဂရြ် (၂)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနှစ္်အတွက် ဘင်္ဂလာေးဆေရှ်နိုငင
် ံက ဆဆေးဝ ေးပစ္စည်ေး
တင်ပိုို့သည် နိုင်ငြ
ံ ျာေးစ္ာရင်ေး
အာြဂန်နစ်စတန်

လိုဗ်းန်းယာ်း

နပပေါ
သေလကဂာ ၁၅%

ဗယက်နြ်
ကပြ္ာေ်းယာ်း
ကင်ညာ ၆%

မြန်ြာ
၁၄%

ြလစ်ပိုင် ၁၀%

အပြေကန် ၁၁%

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု
၁၁။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအက်ဥပပေ (၁၉၈၀) အေ ပ

ိုငေ
် ာကစစေပ်ြျာ်းကို

နိုငင
် မံ ခာ်းပိုဂဂလက

ာင်ေွက်လျက်ေှပပ်း စက်ပစစည််း၊ ပ

ာက်လိုပ်ပေ်း

ပစစည််းကိုန် ကြ််းပစစည််း၊ ယာဉ်ယနတော်းြျာ်းတင်သွင်း် မခင််းအတွက် သွင််းကိုန်ခွန်၊ အပကာက်ခွန်
နှင် အမခာ်းအခွန်ြျာ်းကို ၅ ောခိုငန
် ှုန််းြှ ၁၂ ောခိုငန
် ှုန််းအထ ကင််းလွတ်ခွင်၊ အမြတ်ပငွ
မပန်လည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံမခင််းြှ ဝင်ပငွခွန် ၁၀ ောခင
ို န
် ှုန််းြှ ၄၀ ောခိုငန
် ှုန််းအထ ကင််းလွတ်ခွင်
ေေှြည်မြစ်ပေါသည်။
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ဇယာေး (၂)။ အြွန်အဆကာက်ကင်ေးလွတ်ြွင်နှင် သက်သာြွင်ြျာေး
အဆ ကာင်ေးအရာ

အြွန်

သက်တြ်ေး

ြှတ်ြျက်

သွင််းကိုန်ခွန်အပကာက်
ခွန်နှင်အမခာ်းအခွန်ြျာ်း
(၅ % ြှ ၁၂ %)

၅ နှစ်ြှ
၇ နှစ်

Customs Act 1969

Value Added Tax
(၀ % ြှ ၁၅ %)

-

Value Added Tax
and Supplementary
Duty Act, 2012

နိုင်ငံမခာ်းသာ်းဝန်ထြ််းြျာ်း၏ လစာ

ဝင်ပငွခွန်
(၀ % ြှ၂၅ %)

၃ နှစ်

-

အမြတ်ပငွမပန်လည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံမခင််း

ဝင်ပငွခွန်
(၁၀% ြှ ၄၀%)

-

Income Tax
Ordinance of 1984

စက်ပစစည််း၊ ပ ာက်လိုပ်ပေ်းပစစည််း
ကိုန် ကြ််းပစစည််း၊ ယာဉ်ယနတော်းြျာ်း တင်သွင််းမခင််း
သတ်ြှတ်ထာ်းသည်ပ ်းပစစည််း
အစတ်အပိုင််းြျာ်းတင်သွင််းမခင််း

၁၂။
ပပ င်

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် အပေ်းပေါသည် ကိုန် ကြ််းြျာ်းတင်သွင်း် ောတွင် ပ ်းနှုန််း

ိုငြ
် ှုေှမခင််း၊ ကိုန် ကြ််းတင်သွင််းေန် အခက်အခွဲေှမခင််းတက
ို ို ပမြေှင််းနိုင်ေန် ေည်ေွယ်၍

၂၀၀၈ ခိုနှစ်တွင် စတင်တည်ပထာင်ခွဲသည် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်ဇိုန် (Active

Pharmaceutical Ingredients – APIs Park) တွင် ပ

ာင်ေွက်သည်ကိုြပဏြျာ်းအပနမြင်

ဝင်ပငွခွန်၊ Value Added Tax အပေါအဝင် အမခာ်းပသာအခွန်အပကာက်ြျာ်း ကင််းလွတ်ခွင်ကို
၂၀၃၂ ခိုနှစ်အထ ခံစာ်းေေှနိုင်ြည်မြစ်ပေါသည်။ ဇိုန်တည်ပထာင်မခင််းြှ အလိုပ်အကိုင်အခွင်
အလြ််း ၂၅,၀၀၀ ြန်တ်းပပ်းနိုငပ် ပ်း ပ
ထိုတ်ကိုန်ြျာ်းတင်ပန
ို ိုငေ
် န်

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းသွင်း် ကိုန်ပြာဏ ပလျာချနိုငမ် ခင််းနှင်

အပထာက်အကူမပ မခင််းတပ
ို ကာင်

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှုကဏ္ဍ

ိုင်ောတို်းတက်ြှုတစ်ခိုလည််းမြစ်ပေါသည်။
ဆဆေးသိုဆတသန
၁၃။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ

်းဝေါ်းသိုပတသန

ိုင်ောပကာင်စသည် အေည်အပသွ်းမပည်ဝသည်

သိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်း ပပေါ်ပပေါက်လာပစေန် ပ

်းပညာ

င
ို ေ
် ာပကာလပ်ြျာ်းတွင် သိုပတ

သနအြွွဲ ြျာ်းြွွဲ စည််းတည်ပထာင်မခင််း၊ သင်တန််းြျာ်း၊ အလိုပ်ရံိုပ

ွ်းပနွ်းပွွဲြျာ်း၊ နှ်းပနှာြလှယ်

ပွွဲြျာ်းကျင််းပမခင််း၊ အြျာ်းမပည်သူသို အသပညာမြနပ
် ဝမခင််းြျာ်းကို ပ
သည်။ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငေ
ံ ှပ
စံညွန််းနှင်မပည်စံိုပပ်း မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်းသည် ကြ္ာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ (WHO) ၏ စံချန်
်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းတို်းတက်ပေ်းကို အဓကထာ်းပ

သည် နိုငင
် ံ၏ အစအစဉ်ပ ကာင် အေည်အပသွ်းပကာင််းြွန်သည်ပ
လအ
ို ပ်ချက်မပည်ြပအာင် ထိုတ်လိုပ်နိုင်ခွဲပေါသည်။ ပ
အပ

ာင်ေွက်ပပ်းလျက်ေှပေါ

ာက်အအံလ
ို ပ
ံို လာက်ြှုေှမခင််းပ ကာင် မပည်တွင််းပ

ာင်ေွက်ခွဲ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ပ ်းကွက်

်းဝေါ်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှု

ိုင်ောအပမခခံ

်းဝေါ်းကိုြပဏ Incepta Vaccine Ltd.
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နှင် တရိုတ်နိုင်င၏
ံ Sinopharm Group တအ
ို ကာ်း Sinopharm COVID-19 Inactivated
ကာကွယ်ပ

်းပူ်းပပေါင်း် ထိုတ်လိုပ်ေန် စစဉ်ထာ်းပပ်းမြစ်ပေါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငက
ံ နြူနာယူဆဆာင်ရွက်သင်သည်အြျက်ြျာေး
၁၄။

ဘဂဂလာ်းပေေှ ်နိုင်ငံ၏

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််း

ကဏ္ဍနှင်စပ်လျဉ််း၍ ပအာက်ပေါတိုသည် မြန်ြာနိုင်ငက
ံ နြူနာယူပ

ာင်ေွက်သင်သည်အချက်

ြျာ်းမြစ်ပေါသည်(က)

ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍြွံ ပြ ်းတ်းို တက်ပေ်းအတွက်

လက
ို ်ပလျာညပထွေှသည် ပံိုစံတစ်ခို ပြာ်ပ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းကို ကက
အတွက် မပည်တွင်း် ပ
(ခ)

အပနအထာ်းနှင်

ာင်နိုငမ် ခင််း၊ ဉပြာ - နိုငင
် မံ ခာ်း

ိုမခင််းနှင်အတူ ပေေှည်ေပ်တည်နိုငပ
် ေ်း

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းကို မြြှင်တင်ပပ်းမခင််း။

အွန်လိုင်း် စနစ်ကို ပမပင်စွာအပကာင်အထည်ပြာ်နိုငမ် ခင််း၊ ဉပြာ- ကိုဗစ်၁၉ ပ

(ဂ)

နိုင်ငံ၏

ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််း

်းဝေါ်းသိုပတသနပ

ိုင်ော Website ကို တည်ပထာင်မခင််း။

ာင်ေွက်ြှုကို ပံပို်းပပ်းမခင််း။

အင်ေန
ို ေးရှာေးနိုငင
် ံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
၁၅။

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ံသည် အ

နိုငင
် တ
ံ စ်နိုင်ငမံ ြစ်သည်အမပင်

င်အတန််းမြင်ြာ်းသည် ပ

၎င််းတို၏

လိုပ်ငန််းြျာ်း တို်းတက်ပေ်းကို အပလ်းထာ်းပ
၂၀၁၆ ခိုနှစ်ြှစတင်၍
အြျ ်းသာ်းအ

ပ

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်နိုင်သည်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုတို်းတက်ပစေန်

မပည်တွင််း

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသည်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍကို မြြှင်တင်နိုငပ
် ေ်းအတွက် နိုငင
် ံ၏

င် ြဟာဗျ ဟာကျပသာလိုပ်ငန််းတစ်ခိုအမြစ် သတ်ြှတ်၍ ပ

မခင််းကဏ္ဍ ြွံ ပြ ်းပစပေ်းလြ််းမပပမြပံိုကို ပေ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်

ွွဲချြှတ်ခွဲပေါသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်တွင် The

Universal Healthcare System နှင် အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းအာြခံအစအစဉ်ကို ြတ်
ပနာက် ပ

က်ပပ်း

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍသည် သသသာသာတို်းတက်လာပေါသည်။

ထအ
ို စအစဉ်သည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်ြတိုင်ခင် အင်ေိုန်းေှာ်းလူဦ်းပေ၏ ၈၄ ောခိုငန
် ှုန််းဝန််းကျင်ကို
လွှြ််းခခံ နိုင်ေြည်ဟို ပြာ်မပခွဲပပ်း သတ်ြှတ်ောခိုင်နှုန််း ြမပည်ြပသာ်လည််း ၇၉ ောခိုငန
် ှုန််းခန်
ေှခွဲပေါသည်။
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သက်ဆိုငသ
် ည်ဌာနြျာေး
၁၆။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်သည်ကဏ္ဍကို အင်ေိုန်းေှာ်း

နိုငင
် က
ံ ျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန (MOH) နှင် ၎င််းလက်ပအာက်ေှ အင်ေိုန်းေှာ်းအြျ ်းသာ်းပ
နှင် အစာ်းအစာထန််းချ ပ်ပေ်းပအဂျင်စ (BPOM) ြှ တာဝန်ယူပ
၂၀၂၀

မပညန
် ှစ်တွင်

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် စ
ံ က်ြှုဝန်ကက်းဌာနြှ

မပည်တွင််းထိုတ်ကိုန်ပေါဝင်ြှု (Local Contents) ကို အ
အချ ်းအစာ်းြျာ်းနှင် အသအြှတ်မပ လက်ြှတ်ေေှနိုငပ
် ေ်း

ပ

်းဝေါ်း

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။
်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်းအတွက်

င်ြျာ်းခွွဲမခာ်း၍ ထိုတ်လိုပ်ေြည်
ိုင်ောမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းနှင် လိုပ်ထ်းံို

လိုပ်နည််းြျာ်း (MOI Reg. 16/2020) ကို ထိုတ်မပန်ခွဲပေါသည်။
၁၇။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းသပပံအြွွဲ အစည််း (LIPI) သည် အစို်းေ၏ အကက်း

ြွံ ပြ ်းပေ်းအြွွဲ အစည််းမြစ်ပပ်း
ပ

ပ

ံို်းသိုပတသနနှင်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင်ပတ်သက်ပသာသိုပတသနြျာ်းကို

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ကျန််းြာပေ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံ

ိုငေ
် ာကစစေပ်ြျာ်းနှင်

စပ်လျဉ််း၍ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအြွွဲ (BKPM) က တာဝန်ယူပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပပ်း

၂၀၂၀ မပည်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မပဋ္ဌာန််းခွဲပသာ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ဥ
ံ ပပေပပေါင််းချ ပ် (Omnibus
Law) တွင် ဘဏ္ဍာပေ်း
မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းအမပင်

ိုင်ောခံစာ်းခွင်ြျာ်းနှင် အလိုပ်အကိုငအ
် ခွင်အလြ််းြန်တ်းြှု
ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုနှင်

ပ

ိုင်ော

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြက
ှု ဏ္ဍအတွက်

ပမြပလ ာပပ်းသည်မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းကိုပေါ ထည်သွင်း် မပဋ္ဌာန််းထာ်းပေါသည်။
၁၈။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းစြ််းသပ်ထိုတ်လိုပ်ြှုတွင် ထိုတ်လိုပ်ပပ်းအြျ ်းအစာ်းတူ

Generic Drugs နှင် New Drugs ဟူ၍ နှစ်ြျ ်းခွွဲမခာ်းထာ်းပေါသည်။ Generic Drugs ထိုတ်လိုပ်
မခင််းအတွက် ြည်သည်ခွင်မပ ချက်ြ ပလ ာက်ထာ်းေန် ြလိုအပ်ဘွဲ ဓာတ်ခွွဲခန််းတွင် စြ််းသပ်၍
ပ

ာင်ေွက်နိုငပ် ပ်း ပ

မြစ်ပေါသည်။

ပ

်းဝေါ်းမြန်ချခွင်လင
ို စ
် င်ကို ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူက ပလ ာက်ထာ်းေြည်

်းဝေါ်းအသစ်ပြာ်စပ်ထိုတ်လိုပ်ောတွင်

တစ်ခိုခို၌ စြ််းသပ်ပအာင်မြင်ပပ်းမြစ်ပေါက သက်
လက်ြှတ်ကို ပ

ပ
ို ေါပ

်းဝေါ်းသည်

မပည်ပနိုင်ငံ

ိုင်ောနိုငင
် ံ၏ စြ််းသပ်ြပ
ှု အာင်မြင်သည်

်းဝေါ်းမြန်ချခွင်လိုငစ
် င်ပလ ာက်ထာ်းောတွင် ပူ်းတွွဲတင်မပေြည်မြစ်ပေါသည်။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံအတွင််း
ပ

အ

ြည်သည်ပ

်းဝေါ်းြှတ်ပတ
ံို င်မခင််းြှတစ်

ကိုန် ကြ််းထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင်

်းဝေါ်းကိုြ

ို

မြန်မြ ်းမခင််းြမပ ြ

e-Registration

င် BPOM ၏ ခွငမ် ပ ချက်ကို ေယူေြည်မြစ်ပေါသည်။ ပ
ပ

်းဝေါ်း ကိုန်ပချာထိုတ်လိုပ်မခင််း လိုပ်ငန််း ြျာ်းတွင်

်းဝေါ်း

နိုငင
် မံ ခာ်း

သာ်းပိုင်

ိုင်ြှုအချ ်းကို ကန်သတ်ထာ်းမခင််းြေှပသာ်လည််း ပ

ြူ်းယစ်ပ

်းထိုတ်လိုပ်မခင််း (Narcotic production) တွင် MOH ၏ အထူ်းခွင်မပ ြန် လအ
ို ပ်

ပေါသည်။

်းဝေါ်းပြာ်စပ်ော၌ လအ
ို ပ်သည်
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မပည်တွငေး် လိုအပ်ြျက်နှင် ပက
ိုို့ ိုန်သွင်ေးကိုန်တန်ဖိုေး
၁၉။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍြွံ ပြ ်းပစပေ်းလြ််းမပပမြပံိုအေ ၂၀၂၅ ခိုနှစ်၌ ပ ်းကွက်

တန်ြို်းအပြေကန်ပေေါ်လာ ၄၈.၅၁ ဘလယံမြင် ကြ္ာအ င် ၁၅ မြင် ပ
ပြ ာ်ြှန််းထာ်းပေါသည်။ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်း၏ ၉၅ ောခိုငန
် ှုန််းကို

မပည်ပြှ တင်သွင််းလျက်ေှပပ်း မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းက ပ
ောခိုငန
် ှုန််းခန်သာ ထိုတ်လိုပ်နိုင်မခင််းမြစ်သည်။ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်နိုင်ေန်

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်း၏ ၅

်းဝေါ်းြျာ်းကို မပည်တွင်း် ၌ ၇၅ ောခိုငန
် ှုန််းခန်

သာ ထိုတ်လိုပ်နိုငပ် ပ်း ကျန် ၂၅ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကို မပည်ပြှ တင်သွင်း် ပနေမခင််းမြစ်ပေါသည်။
၂၀။

ဇယာ်း (၃) တွင် ပြာ်မပထာ်းသည်အတိုင်း် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၀

မပည်နှစ်အတွင််း ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းနှင် စိုစိုပပေါင််းပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်သည် တမြည််း

မြည််း မြင်တက်လာခွဲပပ်း ခန်ြှန််းပမခအာ်းမြင် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၀၂၃
သန််းပပေါင််းအမြစ်လည််းပကာင််း၊ စိုစိုပပေါင််းမပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ
၂၀၃၀ သန််းပပေါင်း် အမြစ်လည််းပကာင််း၊ မပည်တွင််းသံ်းို စွွဲြအ
ှု ပနမြင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၇၀၂
သန််းပပေါင််းေှခွဲပေါသည်။
ဇယာေး (၃)။ ဆဆေးဘက်ဆိုင်ရာကရယာြျာေးနှင် စ္က်ပစ္စည်ေးြျာေး၏ ဆ ေးကွက်၊ ထိုတ်လိုပ်ြှု၊
ပက
ိုို့ ိုန်သွငေး် ကိုန်အဆမြအဆနနှင် မပည်တွင်ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု (အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေးဆပ င်ေး)
အပ
စုစုပ ေါင်းပ ်း

ြောင်းအရြော

2017

ွ

စုစုပ ေါင်းပ ညတွင်းထုတလု မှု
စုစုပ ေါင်း ုို့

ုန

စုစုပ ေါင်းသွင်း

ုန

စုစုပ ေါင်းပ ညတွင်းသု်းစွွဲမှု

၂၁။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ပ

2018

2019

2020
(ခန်းမှန်းချ

)

2,410

2,665

2,879

3,023

1,598

1,757

1,933

2,030

581

590

604

634

1,394

1,488

1,550

1,672

2,992

3,245

3,483

3,702

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်းထိုတ်လိုပ်ော၌ အသံို်းမပ သညံ့် ကိုန် ကြ််း

ြျာ်း၏ ောခိုငန
် ှုန််းအြျာ်းစိုကို အဓကအာ်းမြင် တရိုတ်နိုင်ငံနှင် အနဒယနိုငင
် တ
ံ ြှ
ို တင်သွင််း
လျက်ေှပေါသည်။ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံသို ပ

်းဝေါ်းနှင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း အြျာ်း

ံို်း တင်သွင််း

သည် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငြ
ံ ှာ အပြေကန်၊ တရိုတ်၊ ဂျာြန၊ အနဒယနှင် ပဗတန်နိုင်ငံတိုမြစ်ပေါသည်။
အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ံသည် မပည်တွင််း၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုလအ
ို ပ်ချက်ကို မြည်
ြှ

န််းသစ်တထွင်ထာ်းပသာပ

မြစ်ပေါသည်။ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ံသို ပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်း
်းဝေါ်းနှင်

ည််းေန် မပည်ပနိုငင
် ြ
ံ ျာ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းကို ြှခိုပနေ

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း အြျာ်း

ွဲ

ံို်းတင်ပသည
ို
် နိုင်ငံ

၅ နိုငင
် ြ
ံ ှာ စင်ကာပူနိုငင
် ၊ံ ြလစ်ပိုင်နိုငင
် ၊ံ ဂျပန်နိုင်င၊ံ တိုင်ပပနှင် အနဒယနိုင်ငတ
ံ မြစ်
ို သည်။
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ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု
၂၂။

၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် ထိုတ်မပန်ခွဲသည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းစာေင််းအသစ်တွင်

ကိုန်ပချာပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းနှင် ကိုန် ကြ််းပ

လိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် နိုင်ငမံ ခာ်းသာ်းပိုင်
သည်။ ပ
ပိုင်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်

ိုငြ
် ှုအချ ်းကို ောနှုန််းမပည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံေန် ခွင်မပ ထာ်းပေါ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်း (APIs) ကို ထိုတ်လပ
ို ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် နိုင်ငမံ ခာ်းသာ်း

ိုင်ြှုအချ ်း ၈၅ ောခိုင်နှုန််းြှ ၂၀၁၆ ခိုနှစ် ၁၀၀ ောခိုငန
် ှုန််းခွင်မပ ပပ်းခွဲမခင််းမြစ်ပေါသည်။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသြမတအြနအ
် ြှတ် (၁၀/၂၀၂၁) အေ ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်ြည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
လိုပ်ငန််း

၂၄၅

ခိုကို

ကန်သတ်ချက်ြျာ်းပမြပလျာပပ်းပပ်း

အပမခခံအပ

ာက်အအံိုြျာ်း

ပထာက်ပံြှုနှင် လင
ို စ
် င်ပတာင််းခံောတွင် လွယ်ကူပစမခင််း စသည်တိုကို ပံပို်းပပ်းထာ်းပေါသည်။
၂၃။
ပေှ ပ

အဓကပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းသည်

ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်သည်

ာင်စက်ြှုလိုပ်ငန််း (Pioneer Industries) ကဏ္ဍ ၁၈ ခိုတွင် ပေါဝင်သည်အတွက် အခွန်

ိုင်ောခံစာ်းခွင်အမြစ် ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း် အင်ေန
ို ်းေှာ်းရူပ်း ၁၀၀ ဘလယံ (အပြေကန်
ပေေါ်လာ ၆.၉ ြလယံ) နှင် အင်ေိုန်းေှာ်းရူပ်း ၅၀၀ ဘလယံ (အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၄.၈ ြလယံ)
အ ကာ်း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအတွက် ပကာ်ပိုေတ်ဝင်ပငွခွန် (CIT) ၅၀ ောခိုငန
် ှုန််း ပလ ာပပေါခံစာ်းခွင်
ေှပပ်း ၅ နှစ်နှင် နှစ် ၂၀ ကာလအတွင််း အင်ေန
ို ်းေှာ်းရူပ်း ၅၀၀ ဘလယံ (အပြေကန်ပေေါ်လာ
၃၄.၈ ြလယံ) ပကျာ် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအတွက် ၁၀၀ ောခိုငန
် ှုန််း ခံစာ်းခွင်မပ ထာ်းပေါသည်။ CIT
ကင််းလွတ်ခွင်ခံစာ်းခွင်ကိုန်

ံို်းသည်အချန်ြှ တစ်

က်တည််း ပနာက်ထပ် ၂ နှစ်အတွက် CIT

ပလ ာပပေါခံစာ်းခွင်ကို ခံစာ်းခွဲသည်နှုန််း၏ တစ်ဝက်ကို ထပ်ြံခံစာ်းခွင်ေှပေါသည်။ ပ
ထိုတ်လပ
ို ်မခင််းအပေါအဝင်

ကိုန်ထိုတ်လိုပ်သည်စက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းသည်

သတ်ြှတ်စက်ြှုဇိုန်ြျာ်းအတွင််း လိုပ်ငန််းပ
ပေ်းနှင် လြ််းြျာ်းပေါဝင်ပသာအပမခခံအပ

ာင်ေွက်ြည်

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်ငေ
ံ ှ

ိုပေါက လ ပ်စစ်၊ ဓာတ်ပငွ ၊ ပေေေှ

ာက်အအံိုြျာ်းနှင် အပထာက်အပံြျာ်းကို အလွယ်

တကူ ေေှြည်မြစ်ပေါသည်။ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုပ
ောခိုငန
် ှုန််း သာလွန်အခွန်နှုတ်ယူခွင်

်းဝေါ်း

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းအတွက် ၃၀၀

ိုငေ
် ာခံစာ်းခွင်ြျာ်းကို ခံစာ်းခွင်မပ ထာ်းပေါသည်။

ဆဆေးသိုဆတသန
၂၄။

အစို်းေ၏ အကက်း

သည် ပ

်းဝေါ်းနှင်

ံို်းသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်းအြွွဲ အစည််းအမြစ် LIPI

က်စပ်ပစစည််းြျာ်းကို ဇဝပဗေနှင် ဇဝနည််းပညာသိုပတသနဌာန၊ သယံ

ဇာတပစစည််းြျာ်းနည််းပညာအတွက် ဓာတိုပဗေနှင် သိုပတသနဌာနတပအာက်
ို
ေှ ြျာ်းစွာပသာ
သိုပတသနဌာနြျာ်းြှ ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငက
ံ နြူနာယူဆဆာင်ရွက်သင်သည်အြျက်ြျာေး
၂၅။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ

နှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ ပအာက်ပေါတိုသည် မြန်ြာနိုင်ငံက နြူနာယူပ

ာင်ေွက်သင်သည်အချက်ြျာ်း

မြစ်ပေါသည်(က)
(ခ)

Local Content Regulations မြင် ထန််းညြှ၍ နိုင်ငသ
ံ ာ်းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းကို
ပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်တွင် ေပ်တည်နိုငပ
် ေ်းထည်သွင်း် စဉ််းစာ်းမခင််း။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် အခွန်

ပ

်းဝေါ်းပြာ်စပ်မခင််းသိုပတသနနှင်

ိုင်ောခံစာ်းခွင်ြျာ်းနှင်

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုပ

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်း

အတွက် သာလွန်ခံစာ်းခွင်ြျာ်းကို ပလ ာက်ထာ်းခံစာ်းခွင်မပ မခင််း။
(ဂ)

သိုပတသနပ

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းြွံ ပြ ်းလာပစေန် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ အသ

ဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်ြျာ်းကို ြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေ (Law No. 13 of 2016) မြင်
ထန််းပကျာင််းလျက်ေှမခင််း။
(ဃ)

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကာလအတွင််း Digital Health Ecosystem နှင်
အင်တာနက် စ်းပွာ်းပေ်းတသည်
ို
လျင်မြန်စွာတို်းတက်လာပပ်း တစ်ြူထူ်းမခာ်း
သည် Omnibus Law မပဋ္ဌာန််းမခင််းနှင်အတူ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်း ပမြပလျာ
မခင််းနှင် အခွန်

ိုငေ
် ာနှင် အမခာ်းခံစာ်းခွင်ြျာ်းကို အာ်းမြည်ပပ
ံ ို်းပပ်းထာ်းမခင််း။

ထင
ို ေး် နိုင်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
၂၆။

ထင
ို ်း် နိုင်ငအ
ံ စို်းေသည် လူဦ်းပေအချ ်းအစာ်းနှင် ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုကို ကာကွယ်နိုင်

ြည် ြူဝေါေအမြစ် Universal Health Coverage (UHC) ကို အပလ်းထာ်းပ

ာင်ေွက်ခွဲပေါသည်။

ထင
ို ်း် နိုင်င၏
ံ UHC၊ Thailand 4.0၊ တန်ြို်းအပမခမပ စ်းပွာ်းပေ်း (Value-based Economy) သို
ဉ်းတည်၍ ြဟာဗျ ဟာစြံကန််း (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မြစ်သည် Thailand: A Hub of Wellness and
Medical Services နှင် ၂၀၂၅ ခိုနှစ်၌ ကြ္ာထပ်တန််းပ
အမြစ် မြြှင်တင်နိုငရ
် န်အတွက် ပ

်းပညာေပ်

်းပညာေပ်

ိုင်ောအပမခခံအပ

ိုငေ
် ာအချက်အချာပနော

ာက်အအံိုြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်း

နှင် တထွငြ
် န်တ်းြှုကို မြြှင်တင်နိုင်ြည် eHealth Strategy (၂၀၁၇ - ၂၀၂၆) ကို ထိုတ်မပန်
ခွဲပေါသည်။ အစို်းေ၏ ပထာက်ပြှု
ံ မြင် ပ
ဝန်ပ

ာင်ြှုကဏ္ဍကို ချတ်

်းဘက်

ိုင်ောခေ်းသွာ်းလိုပ်ငန််းနှင် ကျန််းြာပေ်း

က်၍ လက်ပတွ ကျကျအပကာင်အထည်ပြာ် ပ

ာင်ေွက်ခွဲသည်
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အတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါြတိုငြ
် က နိုင်ငံတကာြှ ပ

်းကိုသြှုခံယူလိုသည် ခေ်းသွာ်း

ြျာ်းသည် တစ်နှစ်လ င် ပ ြ််းြ အာ်းမြင် ၃ သန််း လာပောက်ပလေှပေါသည်။
၂၇။

၂၀၂၅ ခိုနှစ်အထ နိုင်ငံတွင််း၌ ြှတ်ပံိုတင်၍ ထိုတ်လိုပ်သည် ကျန််းြာပေ်းသံို်း

ပစစည််းြျာ်း သိုြဟိုတ် နိုငင
် တ
ံ ွင််း၌ မပ လိုပ်သည်တထွင်

န််းသစ်ြှု စိုစိုပပေါင််း၏ ၃၀ ောခိုငန
် ှုန််း

အထအာ်း မပည်တွင်း် ထိုတ်ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းအတွက် စ်းပွာ်းပေ်းအကျ ်းအမြတ်အေ
အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁.၃ ဘလယံ ေေှပစေန်နှင် မပည်တွင်း် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း၏
ထိုတ်လိုပ်ြှုကွင််း

က်ကို

ခိုင်ြာအာ်းပကာင််းပစေန်တိုအတွက်

အစို်းေ၏

ဝယ်ယူြှုနှင်

အပထာက်အပံအမြစ် တို်းမြြှင်ပပ်းေန် လျာထာ်းသတ်ြှတ်ထာ်းပေါသည်။
သက်ဆိုငသ
် ည်ဌာနြျာေး
၂၈။
ယူပ

မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနသည် ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍအတွက် အဓကတာဝန်
ာင်ေွက်မခင််းမြစ်ပပ်း မပည်နယ်ကျန််းြာပေ်းရံို်းြျာ်းနှင် မပည်သူူ့ပ

်းရံြ
ို ျာ်းသည် ဝင်ပငွကို

ကိုယ်တိုင်ေှာပြွအသံို်းမပ ခွင်အာဏာပပ်းထာ်းကာ စာေင််းစစ်ရို်းံ က ၎င််းတို၏ ဘဏ္ဍာပေ်းစာေင််း
ကို ပံိုြှန်စစ်ပ
နှင် ပ

်းမခင််းမြစ်သည်။ ထမပင်
ို
မပည်နယ်ကျန််းြာပေ်းရံို်းြျာ်းကို ပိုဂဂလကပ

်းခန််းြျာ်းအတွက် လင
ို စ
် င်ပလ ာက်ထာ်းမခင််းနှင် အစာ်းအစာ၊ ပ

ပစစည််းြျာ်း၏ စာ်းသံို်းသူ/အသံို်းမပ သူြျာ်း အကာအကွယ်ပပ်းမခင််း

်းဝေါ်းြျာ်း

်းဝေါ်းနှင် အလှကိုန်

ိုငေ
် ာစည််းြျဉ််းစည််းကြ််း

ြျာ်းထိုတ်မပန်ခွင်အာဏာကိုပေါ ပပ်းအပ်ထာ်းပေါသည်။ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနှင်စပ်လျဉ််း၍ Board of
Investment က အ

မို ပ လွှာြျာ်း စစစ်ခွင်မပ ပပ်းမခင််း၊ လွယ်ကူပချာပြွ ြှုေှပစမခင််းနှင် အခွန်

ိုင်ောခံစာ်းခွင်ြျာ်းနှင် အမခာ်းခံစာ်းခွင်ြျာ်းကို ြဟာဗျ ဟာကျကျ ပံပို်းပပ်းထာ်းပေါသည်။ Thai
Food Drug and Administration (TFDA) သည် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ တင်သွင််းမခင််း၊

ပောင််းချမခင််းနှင် ပ ်းကွက်မြနခ
် ျမခင််းတတွ
ို င် စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းကို လိုပ်ငန််းြျာ်းကို
လက
ို ်နာပ
၂၉။

ာင်ေွက်မခင််းေှ ြေှ ကက်း ကပ်မခင််းနှင် လင
ို စ
် င်ထိုတ်ပပ်းမခင််းမြစ်သည်။
Department of Intellectual Property သည် ပ

်းဝေါ်းအသစ်ြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်

သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် ြူပိုင်ခွင်ထိုတ်ပပ်းမခင််းနှင် ြူပိုငခ
် ွင်အကာအကွယ်ပပ်းမခင််း

ိုငေ
် ာ

လိုပ်ငန််းြျာ်းကို ကက်း ကပ်မခင််းမြစ်ပပ်း International Patent Classification (IPC) စနစ်မြင်
အမပည်မပည်

ိုငေ
် ာြူပိုင်ခွင်ပလ ာက်ထာ်းေမခင််းမြစ်သည်။ TFDA ပအာက်ေှ Medical Device

Control Division (MDCD) သည် အြျာ်း
ပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းကို ကက်း ကပ်စစ်ပ

ံို်းတင်သွင််းေသည် အ

်းမခင််းနှင် ပ

်းဘက်

င်မြင်နည််းပညာသံို်းကျန််းြာ

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းကို အိုပ်စို ၄ စို

ခွွဲမခာ်း၍ ြှတ်ပံိုတင်ပပ်းမခင််းနှင် လင
ို ်စင်ထိုတ်ပပ်းမခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်းကို အြျာ်း

ံို်းေက်ပပေါင််း
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၃၀၀ ခန် အချန်ယူ၍ ပ
Industry 4.0

ာင်ေွက်ပပ်းမခင််းမြစ်ပေါသည်။ အပေှ ဘက်ပိုင််းစ်းပွာ်းပေ်းစကကြံရ်းံို သည်

ိုင်ောပေှ ပမပ်းအထူ်းစ်းပွာ်းပေ်းဇိုန်မြစ်သည် အပေှ ဘက်ပင
ို ်း် စ်းပွာ်းပေ်းစကကြံ

(EEC) ကို ကက်း ကပ်ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

မပည်တွငေး် လိုအပ်ြျက်နှင် ပက
ိုို့ ိုန်သွင်ေးကိုန်တန်ဖိုေး
၃၀။

နိုငင
် တ
ံ ွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်သည် ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏ ၉၀ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကို နိုငင
် ံတွင််း၌ပင်

အသံို်းမပ မခင််းမြစ်သည်။ မပည်တွင််းပ ်းကွက်စိုစိုပပေါင််းတန်ြို်း၏ ၈၀ ောခိုင်နှုန််းကို အစို်းေ
ပ

်းရံြ
ို ျာ်းသို ၆၀ ောခိုငန
် ှုန််းနှင် ပိုဂဂလကပ

ပြာဏ ၂၀ ောခိုငန
် ှုန််းကို ပ

်း

်းရံြ
ို ျာ်းသို ၂၀ ောခိုငန
် ှုန််း မြန်ချမခင််းနှင် ကျန်

ိုင်ြျာ်းသို မြန်ချမခင််းမြစ်သည်။ ဇယာ်း (၄) တွင် ပြာ်မပ

ထာ်းသည်အတိုင်း် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်တွင် စိုစိုပပေါင််းမပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ
3,729 သန််း၊ စိုစိုပပေါင််းပိုကိုန်သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ 2,607 သန််း၊ စိုစိုပပေါင််းသွင်း် ကိုန်သည်
အပြေကန်ပေေါ်လာ 4,973 သန််း၊ အပြေကန်နိုင်ငံြှ စိုစိုပပေါင််းသွင််းကိုန်သည် 702 သန််းနှင်
စိုစိုပပေါင််းမပည်တွင််းသံို်းစွွဲြှုသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၉,၄၀၄ သန််းဟို ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်။
ဇယာေး (၄)။ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးသံိုေးပစ္စည်ေးြျာေး၏ ထိုတ်လိုပ်ြှု၊ ပိုို့ကန
ို ်၊ သွင်ေးကိုန်နှင်
မပည်တွင်ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုအဆမြအဆန (အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေးဆပ င်ေး)
အပ

ြောင်းအရြော

2018

2019

2020

2021 (ခန်းမှန်းချ

)

စုစုပ ေါင်းပ ညတွင်းထုတလု မှု

3,909

3,935

3,880

3,729

စုစုပ ေါင်း ုို့

2,736

2,754

2,716

2,607

5,123

5,275

5,180

4,973

712

784

731

702

၉,၇၄၄

၉,၉၉၄

၉,၇၉၁

၉,၄၀၄

ုန

စုစုပ ေါင်းသွင်း
အပမရ

ုန

နနုငငမှ သွင်း

ုန

စုစုပ ေါင်းပ ညတွင်းသု်းစွွဲမှု

၃၁။

ထင
ို ်း် နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍသည် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခိုနှစ်

အတွင််း ၈ ောခိုင်နှုန််းြှ ၁၀ ောခိုင်နှုန််းအတွင်း် တို်းတက်ခွဲပပ်း အာ
ိုင်ောပစစည််းြျာ်းကို အြျာ်း
နိုငင
် ံ၏ ပ

်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ယံပေသတွင််း၌ ကျန််းြာပေ်း

ံို်းတင်ပသည
ို
်နိုငင
် မံ ြစ်လာခွဲသည်။ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် ထိုင််း
ိုင်ော

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း စိုစိုပပေါင််းတင်ပိုြှုသည် အပြေကန်

ပေေါ်လာ ၅ ဘလယံခန်ေှပေါသည်။ အဓကတင်ပိုသည်နိုင်ငြ
ံ ျာ်းြှာ အပြေကန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊
နယ်သာလန်နိုငင
် ၊ံ ဂျာြနနိုင်ငံတိုမြစ်ပေါသည်။ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် စိုစိုပပေါင််းသွင်း် ကိုန်တန်ြို်း
သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂.၆ ဘလယံခန်ေှပပ်း ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်းကို အပြေကန်
နိုငင
် ၊ံ တရိုတ်နိုင်ငံ၊ ဂျာြနနိုင်ငံနှင် ဂျပန်နိုင်ငတ
ံ ြှ
ို အြျာ်း

ံို်းတင်သွင်း် မခင််းမြစ်သည်။
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ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု
၃၂။
ပ

၂၀၂၁ ခိုနှစ် ပထြနှစ်ဝက်အတွင်း် လ ပ်စစ်ပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍပပ်းလ င်
်းဘက်

ိုင်ောကဏ္ဍသည် ေိုတယပမြာက်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအြျာ်း

ံို်းဝင်ပောက်ခွဲသည်ကဏ္ဍ

အမြစ် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁.၃၂ ဘလယံ ေေှခွဲပပ်း ကိုေ်းယာ်းနိုင်ငြ
ံ ှပ
တွင် အကျ ်းတူပူပပေါင််းပ

်းဘက်

ိုင်ောကဏ္ဍ

ာင်ေွက်ြှုပိုစ
ံ ံမြင် အကက်းစာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကို မပ လိုပ်ခွဲမခင််းပ ကာင်

ယခင်နှစ်ကာလတူနှင်နှုင််းယှဉ်ပေါက ၃
ကဏ္ဍသည် ပဉ္စြပမြာက်အြျာ်း

ပကျာ် ပိုြိုဝင်ပောက်ခွဲမခင််းမြစ်ပေါသည်။ ဇဝနည််းပညာ

ံို်းဝင်ပောက်သည်ကဏ္ဍမြစ်ပပ်း အပြေကန်ပေေါ်လာ ၀.၆၃

ဘလယံ ဝင်ပောက်ခွဲပေါသည်။ Board of Investment သည် Investment Promotion Act No.
2 B.E. 2534၊ No. 3 B.E. 2544 နှင် No. 4 B.E. 2560 တနှ
ို ငအည
်
ပအာက်ပေါအခွန်

ိုင်ောခံစာ်းခွင်

ြျာ်းအမပင် စက်ပစစည််းနှင် ကိုန် ကြ််းတင်သွင််းမခင််းတအတွ
ို
က် အပကာက်ခွန်ကင််းလွတ်ခွင်
တက
ို ို ခံစာ်းခွင်မပ ထာ်းပေါသည်။
ဇယာေး (၅)။ အြွန်ဆိုငရ
် ာကင်ေးလွတ်ြွင်ြျာေး
စ္ဉ်

လိုပ်ငန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး

ြံစ္ာေးြွင်ြျာေး

၁။

အ င်မြင်နည််းပညာသံို်းကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််း

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၈ နှစ်

၂။

ချည်ြ င်အသံို်းမပ ထိုတ်လိုပ်မခင််းြေှသည်

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၅ နှစ်

အမခာ်းကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််း

ထိုတ်လပ
ို ်သည်လိုပ်ငန််း
၃။

ချည်ြ င်အသံို်းမပ ၍ ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််း

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၃ နှစ်

၄။

နိုင်ငံတွင််း

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၈ နှစ်

နှင်

န််းသစ်တထွင်ြှုမြင် ပ

်းဘက်

သိုပတသနအြွွဲ အစည််းမျာိုးပြငံ့်

ိုင်ောသိုပတသနပညာေှင်ြျာ်း

လက်ပတွသိုပတသနဗဟိုဌာနြျာ်း

တည်ပထာင်မခင််း
၅။

စာေင််းထိုတ်မပန်ထာ်းသည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ောတွင် လိုအပ်

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၈ နှစ်

သည် ပစစည််းအြျ ်းအစာ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်မခင််း
၆။

သတ်ြှတ်မပည်နယ်ြျာ်းတွင် ပ
ပ

၇။

်းဘက်

ိုင်ောဗဟိုဌာနြျာ်းနှင် အ

င်မြင်

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၈ နှစ်

်းဝေါ်းအတွက် လိုအပ်သည် ပစစည််း

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၅ နှစ်

်းရံိုြျာ်း တည်ပထာင်မခင််း

စာေင််းထိုတ်မပန်ထာ်းသည် တိုင််းေင််းပ
အြျ ်းအစာ်းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်မခင််း

၈။

ထိုင််းနိုင်ငံတိုင််းေင််းပ

၉။

ကျန််းြာပေ်း

၁၀။

်းပညာ

ိုင်ောဗဟိုဌာနြျာ်း တည်ပထာင်မခင််း

ိုင်ောသယ်ယူပိုပ

နည််းပညာနှင် တထွင်

န််းသစ်ြှု

ာင်ပေ်းဝန်ပ

ာင်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း

ိုင်ောြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၅ နှစ်
ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၅ နှစ်
ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၁၀
နှစ်နှင် ၁ နှစ် ထပ်တ်းို ပပ်းမခင််း

၁၁။

EEC တွင် သက်ေှြျာ်း၏ ြျ ်းရို်းဗဇနှင် သပပံ
ပ

ိုင်ောသိုပတသနစြံကန််းကို

ာင်ေွက်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်း

ဝင်ပငွခွန်ပလ ာချပပ်းမခင််း
(၂ နှစ်အတွင််း ၅၀ ောခိုင်နှုန််း
အထ)

၁၂။

န််းသစ်တထွင်ြှုမြင် ပ

ာင်ေွက်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်း

ထပ်တို်းဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်
၁ နှစ်နှင် အခွန်သက်သာခွင်
အြျာ်း

ံို်း ၁၃ နှစ်ပပ်းမခင််း
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၃၃။

ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍအတွက် ပံပို်းပပ်းထာ်း

သည် အမခာ်းခံစာ်းခွင်ြျာ်းြှာ နိုငင
် မံ ခာ်းသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူကို ၁၀၀ ောခိုင်နှုန််းပိုင်
မခင််း၊ ပမြပိုင်

ိုင်ခွင်ပပ်း

ိုင်ခွငပ
် ပ်းမခင််း၊ နိုငင
် မံ ခာ်းပငွပ က်းတွင် ကန်သတ်ထာ်းြှုြေှမခင််း၊ ဘာသာေပ်ပိုင််း

ိုင်ောအထူ်းကျွြ််းကျင်ြှုေှပသာနိုငင
် မံ ခာ်းသာ်းြျာ်းနှင် ၎င််းတို၏ ြသာ်းစိုြျာ်းအတွက် Smart
Visa မြင် ပနထင
ို ခ
် ွင်ဗဇာသက်တြ််းကို အြျာ်း

ံို်း ၄ နှစ်ပပ်းမခင််း၊ အလိုပ်လိုပ်ကင
ို ခ
် ွင်လက်ြှတ်

ြလိုအပ်ဘွဲ လိုပ်ကိုငခ
် ွင်မပ မခင််း၊ မပည်ဝင်ခွင်ဗဇာထပ်ြံပလ ာက်ထာ်းေန် ြလိုအပ်မခင််းနှင်
ပလ

ပ်ြျာ်းတွင် အထူ်းအမြန်ဝန်ပ

ာင်ြှုပပ်းမခင််းတက
ို ို ပံပို်းပပ်းလျက်ေှပေါသည်။

ဆဆေးသိုဆတသန
၃၄။

ထင
ို ်း် နိုင်င၏
ံ
ပထြ

ံို်းပသာသပပန
ံ ှင် နည််းပညာဇိုန်အမြစ် Thailand Science

Park (TSP) ကို ၂၀၀၂ ခိုနှစ်တွင် တည်ပထာင်ခွဲပပ်း သိုပတသနဌာန ၄ ခိုကို ြွင်လှစ်ကာ
စြ််းသပ်စစ်ပ

်းြှု

ိုင်ောဝန်ပ

ာင်ြှုြျာ်းနှင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုအတွက် ပနော

ငှာ်းေြ််းအသံို်းမပ ခွင်၊ ပမြငှာ်းေြ််းအသံို်းမပ ခွင်၊ အ

င်မြင် ICT အပမခခံအပ

ာက်အအံိုနှင်

ကွန်ဗင််းေှင်း် ဌာနအပေါအဝင် လိုအပ်သည်အမခာ်းအပထာက်အပံြျာ်းကိုပေါ ပံပို်းပပ်းထာ်းပေါသည်။
Thailand 4.0 နှငအ
် ည EEC တွင်လည််း နိုင်ငံအ
စြ််းသပ်စစ်ပ

်းသည်ဗဟိုဌာနြျာ်း၊ ပ

င်သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှု

်းသိုပတသနဓေါတ်ခွွဲခန််းြျာ်းနှင် အ

ိုင်ော

င်မြင်နည််းပညာ

အထူ်းစ်းပွာ်းပေ်းဇိုန်တက
ို ို ြွင်လှစ်ခွဲပပ်း ြျ ်းရို်းဗဇ ၅၀၀၀၀ ၏ DNA ကို ဓေါတ်ခွွဲစြ််းသပ်နိုင်ပသာ
Genome Sequencing Center တည်ပထာင်ေန်နှင် ြျ ်းရို်းဗဇ

ိုငေ
် ာစာ ကည်တိုက်အတွက်

ထင
ို ်း် နိုင်ငအ
ံ စို်းေက ေန်ပပ
ံို ငွတစ်ဝက်ထည်ဝင်ပပ်းမခင််းနှင် ကျန်တစ်ဝက်ကို မပည်တွင််းနှင်
နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းကို ြတ်ပခေါ်သွာ်းြည်မြစ်သည်။
၃၅။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကာကွယ်ပ

Institute ြှတစ်

်းထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်းအတွက် National Vaccine

င် အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင််း ၉၀ တန်ြို်းေှ ပထာက်ပပ
ံ က်းအစအစဉ်

ကို အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကပူ်းပပေါင်း် ၍ SARS-CoV-2 ဗိုင််းေပ်စ်ပ်းို ၏ ဗဇြျ ်းကွွဲအသစ်ြျာ်းကို တာ်း
ကာကွယ်နိုင်ြည် ChulaCOV19 ကာကွယ်ပ

်း

်းကို စြ််းသပ်ြှုမပ လိုပ်လျက်ေှကာ ပအာင်မြင်

ပေါက ၂၀၂၂ နှစ်လယ်ပိုင််းတွင် အပေအတွက်ပြာဏြျာ်းစွာ ထိုတ်လိုပ်သွာ်းြည်မြစ်သည်။
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မြန်ြာနိုင်ငက
ံ နြူနာယူဆဆာင်ရွက်သင်သည်အြျက်ြျာေး
၃၆။

ထင
ို ်း် နိုင်င၏
ံ

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍနှင်

စပ်လျဉ််း၍ ပအာက်ပေါတသည်
ို
မြန်ြာနိုင်ငံက နြူနာယူပ

ာင်ေွက်သင်သည်အချက်ြျာ်း

မြစ်ပေါသည်(က)

ပ

်းဘက်

ချတ်
ပြာ်ပ

က်၍

ိုင်ောခေ်းသွာ်းလိုပ်ငန််းနှင်
ကြ္ာထပ်တန််းပ

ြျာ်း ချြှတ်၍ အ
(ခ)

ပ

်းဘက်

ာင်နိုငပ
် ေ်းအတွက် နိုငင
် ံ၏ ပ

ပေ်းနှင် ခေ်းသွာ်းဝန်ပ
်းဘက်

ဇဝပ

ာင်ြှုကဏ္ဍကို

ိုင်ောအချက်အချာပနောအမြစ်

်းပညာအ

င်အတန််းနှင် ကျန််းြာ

ာင်ြှုြျာ်းကို ခိုငြ
် ာသည် ဥပပေစည််းြျဉ််းစည််းကြ််း

င်မြြှင်တင်မခင််း။

ိုင်ောခေ်းသွာ်းလိုပ်ငန််းကို မြြှင်တင်မခင််းမြင် ပ

လသ
ို ည် နိုင်ငတ
ံ ကာခေ်းသွာ်းြျာ်းကို
(ဂ)

ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

ွွဲပ

်းကိုသြှုခံယူ

ာင်လျက်ေှမခင််း။

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို မြြှင်တင်ေန်အတွက် အစို်းေြှ စည််းြျဉ််း

စည််းကြ််းမပ မပင်ပမပာင််းလွဲြှုြျာ်းနှင် ြူဝေါေပိုင်း်

ိုင်ောပံပို်းပပ်းြှုြျာ်းအမပင်

မပည်တွင််းေှ ပညာေှင်ြျာ်းနှင် သိုပတသနပညာေှငြ
် ျာ်း၏ စွြ််းပ

ာင်ေည်

ကို ပိုြိုမြြှင်တင်ပပ်းမခင််း။
(ဃ)

မပည်တွင်း် ေှ အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုင်ခွင်

ိုင်ောစည််းြျဉ််းစည််းကြ််းနှင် ဥပပေ

ြူပဘာင်ြျာ်းကိုလည််း ပိုြိုအာ်းပကာင်ခိုငြ
် ာြှုေှပအာင် ပ
(င)

အ င်မြင်နည််းပညာြျာ်းအသံို်းမပ ြှု၊

သိုပတသနနှင်

ာင်ေွက်မခင််း။

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုနှင်

န််းသစ်တထွငြ
် ှုတိုကို မြင်တင်နိုငြ
် ည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြြ
ှု ူဝေါေနှင် အထူ်းခံစာ်း
ခွင်ြျာ်းကို ပံပို်းပပ်းမခင််းမြင် ေင််းနှမြြှ ပ်နှံြှုကို
(စ)

ွွဲပ

ာင်မခင််းနှင် မြြှင်တင်မခင််း။

နည််းပညာဇိုန်ြျာ်း တည်ပထာင်ကာ အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍ ပူ်းပပေါင်း်
ပ

ာင်ေွက်ြှုအမြစ် မပည်ပကျွြ််းကျင်ပညာေှင်ြျာ်းနှင် နာြည်ေနိုငင
် ံတကာ

ကိုြပဏြျာ်းကို ြတ်ပခေါ်၍

န််းသစ်တထွင်ြှုနှင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်း

တို်းတက်ြှုကို အာ်းပပ်းမြြှင်တင်မခင််း၊ ဥပြာ သပပန
ံ ှင် နည််းပညာဇိုန်နှင် EEC။
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နုငင
် တ
ံ ကာနှင် ဒေသတွင််းအဆင် ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြှု
လိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ အလာေးအလာကို ဆလလာသံိုေးသပ်မြင်ေး
၃၇။

ကြ္ာပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း၏ ပ ်းကွက်တန်ြ်းို သည် ၂၀၂၀

မပည်နှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၄၅၆.၈ ဘလယံန်းပေါ်းေှခွဲပပ်း အ

ိုပေါပ ်းကွက်သည် ၂၀၂၅

ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆၂.၀ ဘလယံ၊ ၇.၇ ောခိုငန
် ှုန််းအထ မြင်တက်နိုင်ပချေှပပ်း
၂၀၃၀ မပည်နှစ်တွင် ပ ်းကွက်တန်ြ်းို အပြေကန်ပေေါ်လာ ၈၆၃.၂ ဘလယံအထ မြင်တက်
နိုငပ
် ြျေှပေါသည်။ ကြ္ာ GDP တွင် ဇဝပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ၏ စိုစိုပပေါင််းပေါဝင်ြှုသည်

အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၈၃၈ ဘလယံေှပပ်း ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ပြပြာ်ဝေါေလအထ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်
ပရာပဂါ ကာကွယ်ပ

်းထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် စာချ ပ်ပပေါင််း ၂၃၄ ခိုနှင် ကာကွယ်ပ

အတွက် စာချ ပ်ပပေါင်း် ၁၁၀ ခိုအထ ချ ပ်

ိုခွဲပပ်းမြစ်သည်။ ပ

်းမြန်မြ ်းြှု

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်း

ပစစည််းြျာ်းပ ်းကွက်သည် လာြည်နှစ်ြျာ်းအတွင််း ပောဂေါစြ််းသပ်ေှာပြွသည် ကေယာြျာ်း
ပောင််းချြှုသည် ထပ်တန််းသိုို့ ပောက်ေှနိုငပ် ပ်း ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် ကြ္ာနှစ်စဉ်ပောင််းေပငွ
အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၃.၆ ဘလယံအထ ေေှနိုင်ပ ကာင််းနှင် ပ

်းရံပ
ို

်းခန််းသံို်းပစစည်း် ြျာ်း

ပောင််းချြှုသည် ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် ၁၈၁.၉ ဘလယံအထ ေေှနိုင်ပ ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်။
အာ

ယံပေသတွင််းေှ ပ

်းဘက်

ိုင်ောနည််းပညာနှင် ဇဝပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ပ ်းကွက်သည်

နှစ်စဉ် ၈ ောခိုငန
် ှုန််းခန် တို်းတက်လာပပ်း ၂၀၂၄ ခိုနှစ်တွင် စိုစိုပပေါင််းပေေါ်လာ ၅၃ ဘလယံအထ
ပောက်ေှြည်ဟို ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
၃၈။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပေေှည်တည်တံခိုင်ပြွဲပပ်း ဟန်ချက်ညပသာြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုစြံကန််း

(MSDP) (၂၀၁၈) ေှ ြဏ္ဍြုင် (၃) နှင် ပန််းတိုင် (၄) ေှ ြဟာဗျ ဟာြျာ်းအေ မြန်ြာနိုငင
် ံသည်
၂၀၃၀ မပည်နှစ်၌ လူတိုင််းလက်လှြ်း် ြှအသံို်းမပ နိုင်ပသာကျန််းြာပေ်းစနစ်ေေှေန် ေည်ြှန််းထာ်း
ပပ်း အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းစြံကန််း (၂၀၁၇ - ၂၀၂၁) ၏ မပည်သူလူထိုတစ်ေပ်လ်းံို အတွက်
ြေှြမြစ်လိုအပ်ပသာကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုြျာ်းကို လက်လှြ််းြ ေေှပေ်းကို ကက ်းပြ််း
ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်အတွင််း မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကျန််းြာပေ်း

အသံို်းစေတ် နှစ်စဉ်တို်းတက်ြှုနှုန််းသည် ၈.၅ ောခိုငန
် ှုန််းေှပပ်း ကြ္ာဘဏ်၏ အချက်အလက်
ြျာ်း (၂၀၂၁) အေ မြန်ြာနိုင်င၏
ံ
ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်သည် ၂၀၁၄ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၈
ခိုနှစ်အထ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၅၅.၄ သန််းြှ ၃၂၁.၆ သန််းအထနှင် မပည်သူတစ်ဉ်းချင််းစ၏
ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၅၂.၆၂ ြှ ၅၉.၂ အထ တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲလာ
ကပေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းအသံို်းစေတ်သည် အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကတ၏
ို အသံို်းစေတ်

ြျာ်းြှ ကိုန်ကျသည်စေတ်ြျာ်းမြစ်ပပ်း ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ပ

်းဝေါ်းအသံို်းစေတ်ကို စိုစိုပပေါင််း

ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏ ၃၉.၄၀ ောခိုင်နှုန််းအထ သံို်းစွွဲထာ်းပေါသည်။
မပည်တွင်ေးလိုအပ်ြျက်နှင် ပိုို့ကန
ို ်သင
ွ ်ေးကိုန်တန်ဖိုေး
၃၉။

၂၀၁၆ ခိုနှစ်ပနာက်ပင
ို ်း် တွင် ပ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်စက်ရြ
ံို ျာ်းက

ပ

်းဝေါ်းတင်သွင်း် ြှုြှာလည််း တို်းမြြှင်လာ ကပေါသည်။ လက်ေှတွင် နိုင်ငပ
ံ ိုင်ပ

မြစ်သည် ပ

ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုြျာ်းမပာ်းလာမခင််းပ ကာင် မပည်တွင််းေှ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်)နှင် ပ

်းဝေါ်းြျာ်းတို်းမြြှင်ထတ
ို ်လိုပ်လာမခင််းနှင်

်းဝေါ်းစက်ရံို (၁၁) ရံိုက ပ

လက်ပအာက်ေှ ပ

ပတ်တ်းနှင် အပထွပထွပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (၉) ရံ၊ို စိုစိုပပေါင််း

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်အမပင် ကာကွယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန

်းသိုပတသန၊ တပ်ြပတာ်ပ

ပေ်းေှင််းလက်ပအာက်ေှ ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (၂) ရံို

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင်ပောင််း) နှင် မြန်ြာနိုင်ငံသာ်း

ကိုြပဏ (၆) ခိုနှင် နိုငင
် မံ ခာ်းကိုြပဏ (၃) ခိုမြစ်သည် ပိုဂဂလကပိုင်ပ
ပ

မပည်ပြှ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းနှင် မြန်ြာစ်းပွာ်းပေ်းပကာ်ပို

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းြှလည််း စစ်ဘက်သို်းံ ပ
်းဝေါ်းအသံို်းအပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊ ငှက်ြျာ်းပ

်း၊

ာင်ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပေါသည်။ မြန်ြာနိုငင
် ေ
ံ ှ

ပ

်းရံြ
ို ျာ်းတွင် ြမြစ်ြပနလိုအပ်သည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ပ

်းဝေါ်းြေေှြှုသည် ၂၅ ောခိုငန
် ှုန််းေှခွဲပေါသည်။

်းဝေါ်းေေှြှုသည် ၇၅ ောခိုငန
် ှုန််းမြစ်ပပ်း
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ဇယာေး (၆)။ မပည်တွင်ေးဆဆေးဝ ေးစ္က်ရိုြ
ံ ျာေး၏ ထိုတ်လပ
ို ်ြပ
ှု ြာဏ (အဆရအတွက်)
ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ (အဆရအတွက်-သန်ေး)
မပည်တွင်ေးဆဆေးဝ ေး
ထိုတ်လပ
ို ်သည်

Tablets &
Capsules

စ္က်ရံိုြျာေး
ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို(အင််းစန်)

ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို(အင်ပောင််း)

Liquids
(Oral &
External)

Injection,
Cream &

Disposable

Infusion &

Ointment

Syringe

Biological

Powder

Products

၁၀၀၈.၀၀

၀.၇၀

၀.၀၅

-

၄၅.၂၀

၀.၆၂

-

-

-

၇.၅၀

၃၇.၀၀

၀.၃၂

Alidac Healthcare

၅၀၀.၀၀

-

-

-

-

-

Fame Pharmaceutical

၅၀၈.၀၀

၀.၂၄

၄၈၆၀.၀၀

-

-

-

Myanmar Jick-Young

-

-

-

၁၅၀.၀၀

-

-

၅၆၃.၆၀

၁.၃၈

-

-

-

၅၇.၇၀

-

၀.၆၆၁

-

-

-

-

၄၆၇၅.၀၀

၂၂.၅၀

-

-

၁၉.၂

၅၅.၀၀

Treasure Pharma

-

၁.၅၀

-

-

-

-

Yee Shin Co., Ltd.

၁၀၀၀.၀၀

၀.၇၅

-

-

၁၂.၀၀

-

Zifam Pyrex

၁၁၀၀.၀၀

၀.၇၀

-

-

၄.၂၀

၀.၇၀

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

၉၃၅၄.၆၀

၂၈.၄၃၁

၄၈၆၀.၀၅

၁၅၇.၅၀

၁၁၇.၆၀

၁၂၈.၆၄

Pacific Medical
Progress Biochem
RVK Myanmar Co., Ltd.

ဇယာေး (၇)။ ြရှြမဖစ္်လိုအပ်ဆသာဆဆေးဝ ေးြျာေးနှင် ဆထာက်ပံြှုနှင် ဆဆေးဝ ေးမပတ်လပ်ြှုဇယာေး
စ္ဉ်

ဆဆေးရံို/ဆဆေးြန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး

၁။

မပည်သူူ့ဆဆေးရံိုကကေးြျာေး
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်ပတာက်ြှု

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

၂၄ %

်းဝေါ်းပထာက်ပံြှု

၂။

၈၀ %
မြျု နယ်ဆဆေးရံိုြျာေး

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်ပတာက်ြှု

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

၁၉ %

်းဝေါ်းပထာက်ပံြှု

၃။

၇၅ %

အဆမြြံကျန်ေးြာဆရေးဆစ္ာင်ဆရှာက်ြှုဌာန
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်ပတာက်ြှု

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

၄၀။

ရာြိုင်နှုန်ေး

၁၈ %

်းဝေါ်းပထာက်ပံြှု

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ

်းနှင် ပ

၅၉ %

်းဝေါ်းပစစည််းလိုအပ်ချက်၏ ၁၅ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကိုသာ

မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်နိုငပ် ပ်း ၈၅ ောခိုငန
် ှုန််းကို မပည်ပြှ တင်သွင်း် ပနေမခင််းမြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပ

်းဝေါ်းတင်သွင်း် ြှုတန်ြို်းသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆၂၃.၇၁ သန််းေှော

ြှ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုပ ကာင် ပ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ

ပစစည််းြျာ်း လအ
ို ပ်ချက်ြျာ်းမပာ်းလာသမြင် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သွန််းကိုန်တန်ြို်း
သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆၇၈.၂၃၆ သန််းအထ မြင်တက်ခွဲပေါသည်။ တင်သွင််းသည် ပ
နှင် ပ

်းဘက်

်းဝေါ်း

ိုင်ောထိုတ်ကိုန် ၈၅ ောခိုင်နှုန််းအနက် ၄၆ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကို အနဒယနိုင်ငံြှ
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အဓကတင်သွင်း် ပနေမခင််းမြစ်သည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင််း အနဒယနိုငင
် ြ
ံ ှ တင်သွင်း်
သည်သွင်း် ကိုန်တန်ြို်းသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၈၄.၉၁ သန််းေှပပ်း ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်င၊ံ
တရိုတ်နိုင်ငံ၊ ဂျာြနနိုင်င၊ံ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်င၊ံ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုေ်းယာ်းနိုင်င၊ံ ြပလ်းေှာ်းနိုင်ငံ၊
ြလစ်ပိုင်နိုငင
် ၊ံ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ တရိုတ်နိုငင
် ံ (တိုင်ပပ)၊ ထင
ို ်း် နိုင်င၊ံ အပြေကန်နိုင်ငံနှင်
ဗယက်နြ်နိုင်ငံတိုြှလည််း တင်သွင်း် လျက်ေှပေါသည်။

အပြေကန်ပေေါ်လာ (သန််းပပေါင််း)

ပံိုမပင်္ရပ် (၃)။ နှစ္်အလိုက် ဆဆေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေးတင်သွငေး် ြှု
၈၀၀.
၇၀၀.

၅၃၁.၁၂၂

၆၀၀.
၅၀၀.
၄၀၀.
၃၀၀.

၆၂၃.၇၁

၂၂၅.၇၉၄

၂၇၁.၇၅၂ ၂၅၁.၃၃

၃၅၃.၂၆၄

၄၀၄.၁၉၆

၆၇၈.၂၃၆

၃၉၇.၄၅၉
၂၈၈.၅၃၂

၂၈၀.၃၁၉

၂၀၀.
၁၀၀.
၀.

သွင််းကိုန်ပြာဏ (US$ in Million)

၄၁။
ပ

တင်ပြှု
ို အပနမြင် FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. အပေါအဝင် မပည်တွင််း
်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်းြှ ထိုတ်လပ
ို ်သည်ပ

်းနှင် ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းကို တူေကနိုင်င၊ံ

ြပလ်းေှာ်းနိုင်င၊ံ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ကူဝတ်နိုငင
် ၊ံ ဘဂဂလာ်းပေေှ ်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုငင
် ၊ံ ထိုင်း် နိုင်င၊ံ
တရိုတ်နိုင်ငံ၊ ကပနေေါနိုငင
် ၊ံ ယူပအအ်းနိုငင
် ၊ံ ပေါကစစတန်နိုင်ငံ၊ အပြေကန်နိုင်ငံ၊ လူဗ်းယာ်း
နိုငင
် ၊ံ ပဟာင်ပကာင်၊ ရိုေှာ်းနိုင်င၊ံ ဩစပ တ်းလျနိုင်င၊ံ အနဒယနိုင်င၊ံ ကိုေ်းယာ်းနိုငင
် န
ံ ှင်
ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုငင
် ံ စသည် နိုင်ငံပပေါင််း ၁၉ နိုင်ငံသို တင်ပိုလျက်ေှပေါသည်။
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ဇယာေး (၈)။ နိုငင
် ံအလိုက် ဆဆေးနှင်ဆဆေးဘက်ဆိုငရ
် ာပစ္စည်ေးမ ာ်း တင်ပိုို့ြွဲြှုအဆမြအဆန
စဉ်

၂၀၁၆ ြိုနှစ္်

နိုင်ငံ

၁။

တူေကနိုင်င

၂။
၃။

၂၀၁၇ ြိုနှစ္်

၂၀၁၈ ြိုနှစ္်

၂၀၁၉ ြိုနှစ္်

၂၀၂၀ မပည်နှစ္်

(အပမရကန်ဆေေါ်လာသန်ေးဒြေါင််း)
၀

၀

၀

၀

၂၇၇

ြပလ်းေှာ်းနိုင်င
စင်ကာပူနိုင်င

၁၅
၈၃

၆၆
၂

၇၃
၈

၃၅
၂၂

၃၉
၂၆

၄။
၅။

ကူဝတ်နိုင်င
ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်င

၀
၃၀

၀
၁

၂၂
၁၄

၇၉
၀

၃၆
၂၃

၆။
၇။

ဂျပန်နိုင်င
ကပနေေါနိုင်င

၀
၄၅

၁၇
၀

၄၀
၀

၀
၀

၀
၀

၈။
၉။
၁၀။

ယူပအအ်းနိုင်င
ပေါကစစတန်နိုင်င
တရိုတန
် ိုင်င

၂၈
၀
၀

၀
၂၅
၁

၀
၀
၆

၀
၀
၁

၀
၀
၁၅

၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။

ပဟာင်ပကာင်
အပြေကန်နိုင်င
လူဗ်းယာ်းနိုင်င
ေှေှာ်းနိုင်င
ဩစပ တ်းလျနိုင်င

၀
၀
၀
၀
၀

၀
၀
၀
၀
၀

၀
၁
၀
၈
၁

၀
၉
၀
၀
၁

၁၇
၅
၈
၀
၃

၁၆။
၁၇။
၁၈။

အနဒယနိုင်င
ထိုင််းနိုင်င
ကိုေ်းယာ်းနိုင်င

၅
၀
၁

၀
၀
၀

၀
၄
၂

၀
၀
၀

၀
၀
၀

၁၉။

ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်င

၀

၀

၁

၀

၀

၂၀၇

၁၁၂

၁၈၀

၁၄၇

၄၄၉

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု
၄၂။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍအတွက် မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင် (MIC) က

မြန်ြာနိုင်ငံသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု ၈ ခိုကို အပြေကန်ပေေါ်လာ ၅၄.၈၃၁ သန််းအပေါအဝင် ကျပ်
သန်ိုးပပါင်ိုး ၈၇၂၃၃.၉၉၀ မြင် ခွင်မပ ပပ်းခွဲပေါသည်။ နိုင်ငမံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအမြစ် ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ လိုပ်ငန််း
ကဏ္ဍတွင် စိုစိုပပေါင်း် နိုင်ငမံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု၏ ၁.၄၃ ောခိုငန
် ှုန််းကို ြက်စပ်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ပံိုစံြျာ်းမြင် ဗယက်နြ်နိုငင
် န
ံ ှင် စင်ကာပူနိုင်ငတ
ံ ိုြှ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု ၂ ခိုကို ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ပြာဏအပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၃ သန််းမြင် ခွင်မပ ပပ်းခွဲမခင််းမြစ်သည်။
၄၃။

နိုငင
် ပ
ံ တာ်အပနမြင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ြမြစ်ပွာ်းြကတည််းက ကကံ ပတွ ပနေ

သည် စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ကိုငပ
်
မြစ်ပွာ်းပပ်း ထပ်ြံေင်

ာင်ေွက်ြှု

ိုငေ
် ာအခက်အခွဲြျာ်းနှင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ

ိုငေ
် သည်စ်းပွာ်းပေ်းထခိုက်ြှုြျာ်း၊ အ ကပ်အတည််းြျာ်းကို SMART

Programme လြ််းစဉ် (၅) ေပ်မြစ်ပသာ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်းကို ရ်းို ေှင််းလွယ်ကူပချာပြွ
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ပစမခင််း (S - Streamlining and Simplifying Procedures)၊ အွန်လိုင််းဝန်ပ
ပိုြိုတို်းမြြှင်ပ

ာင်ြှုြျာ်းကို

ာင်ေွက်မခင််းနှင် စ်းပွာ်းပေ်းအဟန်အတာ်းြျာ်းကို ပလျာနည််းပစမခင််း (M -

Maximizing Online Services and Minimizing Barriers to Business)၊ စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််း
စတင်ပ

ာင်ေွက်ပပ်းပနာက်ပင
ို ်း် ဝန်ပ

ာင်ြှုြျာ်းပပ်းမခင််းကို ပကာင််းြွန်ပအာင်ပ

မခင််း (A - Assuring After-care Services)၊ လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းပိုင််း

ာင်ေွက်

ိုငေ
် ာဝန်ထိုပဝ
် န်ပို်းြျာ်းကို

ပလ ာချမခင််း (R – Reducing Regulatory Burden) နှင် ပွင်လင််းမြင်သာြှုအာ်းပကာင််းလာ
ပစမခင််း (T–Transparency Enhancement) တမြင
ို ် ပံပို်းပ
၄၄။

ာင်ေွက်ပပ်းလျက်ေှပေါသည်။

ကိုဗစ် - ၁၉ ပ ကာင် ထခိုက်ခွဲသည်စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း မပန်လည်ကိုစာ်းနိုငပ
် ေ်း

ကို အပထာက်အကူမပ နိုငေ
် န်အတွက် MIC က ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်ေြည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလပ
ို ်ငန််း
ကဏ္ဍ ၆ ခိုကို ထိုတ်မပန်ခွဲပပ်း ၎င််းတအနက်
ို
ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်

သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းကို ဦ်းစာ်းပပ်းကဏ္ဍတစ်ခိုအမြစ် အာ်းပပ်းမြြှင်တင်ေန် နိုငင
် ပ
ံ တာ်က ဦ်းတည်
ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းပနစဉ်ကာလအတွင််း ကျန််းြာပေ်း

သံို်းပစစည််းြျာ်း မပတ်လတ်ြှုြေှပစေန်အတွက် CMP စနစ်မြင် လိုပ်ငန််းအြျ ်းြျ ်းပ

ာင်ေွက်

ပနသည်ကိုြပဏြျာ်းအာ်း ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ကိုသောတွင် လအ
ို ပ်သည် Mask နှင် PPE ြျာ်း
ကို ြူလလိုပ်ငန််းတည်ပနောတွင် ထိုတ်ကိုန်တို်းမြြှင်သည်အပနမြင် ထိုတ်လိုပ်ပောင််းချနိုင်ေန်
ပမြပလ ာပပ်းခွဲပပ်း နိုငင
် မံ ခာ်းကိုြပဏ ၁၀ ခိုနှင် မြန်ြာနိုင်ငသ
ံ ာ်းကိုြပဏ ၁ ခိုတက
ို ို ခွင်မပ ြန်
ထိုတ်ပပ်းခွဲပေါသည်။

ရိုပ်ပျ တိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ငန််းနှင်

Industry Co., Ltd. တသည်
ို
MIC ၏ ခွင်မပ ြန်မြင် ပ
ပ
၄၅။

FAME

Pharmaceuticals

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းကို

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။
MIC သည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်း

အတွက် မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဥပပေ (၂၀၁၆) နှငအ
် ည ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအခွင်အလြ််းြျာ်း
အမြစ် အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်နှင် သက်သာခွင်ြျာ်း၊ စက်ပစစည််းနှင် ကိုန် ကြ််းပစစည််းတင်သွင််းမခင််း
တအတွ
ို
က် အပကာက်ခွန်ကင််းလွတ်ခွင်ြျာ်းနှင် အမခာ်းခံစာ်းခွင်ြျာ်းအမြစ် ပမြနှင် အပ

ာက်

အအံိုအသံို်းမပ ခွင်နှင် ပစစည််းတန်ြို်းပလ ာတွက်နှုန််းထာ်းတက
ို ို ပံပို်းပပ်းထာ်းပေါသည်။ သပသာ်
ို
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းအပပေါ်တွင် ပပ်းအပ်လျက်ေှပသာ
အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်နှင် သက်သာခွင်ြျာ်းသည် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် န
ံ ှင် ထိုင်း် နိုငင
် တ
ံ ိုက ပံပို်း
ပပ်းပနြှုနှင်နှုင််းယှဉ်ပေါက နည််းပေါ်းပနပပ်း သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်မှုလိုပ်ပ

ာင်ချက်

ြျာ်းအပပေါ် ြူတည်၍ ထပ်ပပေါင်း် ပပ်းအပ်သည်ခံစာ်းခွင်ြျာ်းကို ပံပို်းပပ်းထာ်းမခင််းြေှပ ကာင််း
ပတွ ေှေပေါသည်။
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ဇယာေး (၉)။ အြွန်ဆိုငရ
် ာကင်ေးလွတ်ြွင်၊ သက်သာြွင်ြျာေး
ဝင်ဆငွြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်၊
စ္ဉ်
၁။

သက်သာြွင်

လိုပ်ငန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး
ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊ ပ

်းဝေါ်း

ိုင်ောဓာတိုပဗေစစည််းနှင် ရိုကခပဗေ

ိုင်ော ထိုတ်ကိုန်

ဇိုန် (၁)

ဇိုန် (၂)

ဇိုန် (၃)

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

ြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်မခင််း
၂။

တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း

၃။

ပ

၄။

ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

်းဝေါ်းကိုသမခင််း

ိုင်ောအပထာက်အကူမပ တန်
ာင်ြှု

ာပလာြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်မခင််း

ိုင်ောအပထာက်အကူမပ လိုပ်သာ်းပလကျင်ပြွ်းထိုတ်

ပေ်းလိုပ်ငန််း
၅။

ပ

်းရံိုလိုပ်ငန််း

၆။

ပောဂေါေှာပြွပေ်းလိုပ်ငန််း

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇။

တိုင််းေင််းပ

်းရံိုလိုပ်ငန််း

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၈။

ပိုဂလ
ဂ ကပ

်းခန််းလိုပ်ငန််း

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၉။

ပ

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

်းပညာနှင် ပ

်းဝေါ်းသိုပတသန ြွံ ပြ ်းြှု လိုပ်ငန််း

၁၀။

တိုင််းေင််းပ

်းသိုပတသနနှင် ဓာတ်ခွွဲ လိုပ်ငန််း

၁၁။

မပည်ပနိုင်ငံြျာ်းေှ ပ

်းရံြ
ို ျာ်းသို လူနာြျာ်း ပိုပ

ာင်မခင််းလိုပ်ငန််း

(နိုင်ငံသာ်းနှင် ြက်စပ်လိုပ်ကိုင်မခင််းအတွက်သာ ခွင်မပ မခင််း)

င ေးဆူဆတာင်ဆဆေးဝ ေးစ္က်ြှုဇိုန်
၄၆။

မပည်တွင်း် ၌ ထိုတ်လိုပ်နိုငမ် ခင််းြေှပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်နိုငေ
် န်နှင် ပ

်းဝေါ်း

နှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ၌ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းမြြှင်တင်နိုငေ
် န် ေည်ေွယ်
၍ မြန်ြာပ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းနှင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနတို ပူ်းပပေါင်း် ၍ ငေါ်း

ကို အစို်းေ - ပိုဂဂလကပူ်းပပေါင်း် ပ
သည်။ အ

ပ
ို ေါပ

ူပတာင်ပ

ာင်ေွက်ြှု (PPP) စြံကန််းအမြစ် ပ

်းဝေါ်းစက်ရက
ံို ို တည်ပ

ာက်ပပ်းစ်းပေါက မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းစက်ြှုဇိုန်

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှု၏ ၂၀

ောခိုငန
် ှုန််းခန်အထ တို်းတက်ထတ
ို ်လိုပ်လာနိုင်ြည်မြစ်ပပ်း နိုင်ငမံ ခာ်းြှ ပ

်းဝေါ်းတင်သွင််းြှု

အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင််း ၂၀၀ ခန် သက်သာလာြည်မြစ်သည်။
အသဉာဏ်ပစ္စည်ေးဆိုငရ
် ာြူပိုငြ
် ွင်
၄၇။

အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုင်ခွင်

ိုင်ောကိုန်အြှတ်တံ

ပ် ပလ ာက်ထာ်းနိုင်ေန်အတွက်

စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏ ြူပိုင်ခွင်ဦ်းစ်းဌာနက အလက်ထပောနစ်
ပလ ာက်လွှာလက်ခံမခင််းစနစ် (WIPO FILE) ကို အသံို်းမပ ၍ ကိုန်အြှတ်တံ
ြျာ်းကို လက်ခံပ

ပ်ပလ ာက်လွှာ

ာင်ေွက်ပပ်းပပ်း တထွငြ
် ှုြူပိုင်ခွင်အာ်း ခွင်မပ ပပ်းပေါက ယင််းတထွငြ
် ှုအတွက်

ပလ ာက်လွှာတင်သွင်း် သည်ပနြှ နှစ်ပပေါင်း် (၂၀) အထ အကာအကွယ်ေေှြည်မြစ်ပေါသည်။
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တင် FAME ပ
ပြစ်ပပိုး
ပ

ာပခင််း

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းသည် MIC ၏ ြငံ့်ပပြုမနို့ပ် ြငံ့် ပ
်းဝေါ်းပြာ်စပ်ပေ်းသိုပတသနြျာ်းကို

ာင်ရွက်ပပိုးမှသာ

ပ

ာင်ရွက်ပနသညံ့် လိုပ်ငန်ိုး

နိုငင
် တ
ံ ကာစံသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းနှင်အည

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးပြစ်သည်။

FAME

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်း၏

ြတ်ြက်လိုပ်ငန််းမြစ်ပသာ FAME Pharma Pte Ltd. သည် ၂၀၁၅ ြိုနှစ် ဇန်နဝါရလ ၁၀
ရက်ပနို့တင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ပင်နဇူလာ်းပလာဇာ (၄) လွှာေှ

ိုငအ
် ြှတ် (၅၁) တွင် ရိုးို ြအပြစ်

Showroom & Sale Center ကို စတင်ြွင်လှစ်ြံ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင််း
FAME ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းက ပ

်းဝေါ်းအြျ ်းပပေါင််း ၁၀၄ ြျ ်းကိုထိုတ်လိုပ်နိုင်ခွဲပပ်း ၎င််းတို

အနက် ၉၅ ြျ ်းကို စင်ကာပူနိုင်င၊ ရိုေှာ်းနိုင်င၊ ကူဝတ်နိုငင
် ၊ ပတာင်ကိုေ်းယာ်းနိုငင
် နှင်ံ့ မပင်သစ်
နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းသို တင်ပပောင်
ို
်းချလျက်ေှပေါသည်။ Nemoderm၊ Nonifit Gold Russ၊ Curcumin၊
Noni Powder၊ Resveratrol၊ Ladymax၊ Noni Capsule၊ Herbicough၊ Rejuvir၊ Bee Pollen၊
Bromelain၊ Alfalfa၊ Noni Honey၊ Tomatec၊ Wheat grass Powder တက
ို ို မပည်ပသို
အြျာ်း

ံို်းတင်ပန
ို ိုငခ
် ွဲပပ်း ပံိုမပဂေပ် (၄) ပြငံ့် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။
ပံိုမပင်္ရပ် (၄)။ မပည်ပသိုို့အြျာေးဆံေးို တင်ပိုို့ြွဲသည် ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေးြျာေး
3880

Nonifit Gold Russ
Noni Honey

1120

Wheat grass Powder

1000

၂၀၁၉-၂၀၂၀ တင်ပိုြှု
အပေအတွက်(ပ
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10150
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0
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ဆဆေးဝ ေးနှင်

ကျန်ေးြာဆရေးဆိုငရ
် ာပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို

မြြှင်တင်

ဆဆာင်ရွကန
် ုငဒ
် ရ်းအတွက် သံု်းသြ်ခ က်မ ာ်းနှင် အကကံပြြုခ က်မ ာ်း
၄၉။

၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုပြ ာ်ြှန််းတန်ြို်းကို တွက်ချက်ော

တွင် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ မပည်တွင််းေှ ပ
ြှ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏနှင် မပည်ပနိုင်ငြ
ံ ျာ်းြှ တင်သွင်း် သည် ပ

တန်ြို်းကို မပည်တွင််း၏ ပ

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်း

်းဝေါ်းပြာဏစိုစိုပပေါင်း်

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြပ
ှု ြာဏအမြစ် သတ်ြှတ်၍ ေေှလာပသာနှစ်စဉ်ပ

်းဝေါ်း

သံို်းစွွဲြှုတို်းတက်ြှုနှုန််းကို ပ ြ််းြ ေယူမခင််းမြင် တွက်ချက်ထာ်းမြစ်သည်။ ထပ
ို ကာင် ၂၀၂၁ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၉ -၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ နှစ်စဉ်ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုတို်းတက်ြှုနှုန််းသည်

၀.၁၇ ောခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်လာနိုငြ
် ည်ဟို ပြ ာ်ြှန််းထာ်းပေါသည်။
ဇယာေး (၁၀)။ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး
(အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေး)
စ္ဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ္်

ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုတန်ဖိုေး

တိုေးတက်ြှုရာြိုင်နှုန်ေး

ဘဏ္ဍာနှစ္်

ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု
ဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး

၁။

၂၀၁၁ - ၂၀၁၂

၂၃၇.၉၄၇

-

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂

၈၂၇.၁၇၇

၂။

၂၀၁၂ - ၂၀၁၃

၂၈၅.၈၆၃

၀.၂

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃

၈၂၈.၅၄၃

၃။

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄

၂၇၃.၇၇၅

-၀.၀၄

၂၀၂၃ - ၂၀၂၄

၈၂၉.၉၁၁

၄။

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅

၃၆၉.၁၃၇

၀.၃၅

၂၀၂၄ - ၂၀၂၅

၈၃၁.၂၈၂

၅။

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆

၂၉၄.၅၈၂

-၀.၂

၂၀၂၅ - ၂၀၂၆

၈၃၂.၆၅၅

၆။

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇

၄၂၆.၇၄၂

၀.၄၅

၂၀၂၆ - ၂၀၂၇

၈၃၄.၀၃

၇။

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈

၅၇၃.၁၃၇

၀.၃၄

၂၀၂၇ - ၂၀၂၈

၈၃၅.၄၀၈

၈။

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉

၆၆၄.၈၂၁

၀.၁၆

၂၀၂၈ - ၂၀၂၉

၈၃၆.၇၈၇

၉။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀

၇၂၈.၈၁

၀.၁

၂၀၂၉ - ၂၀၃၀

၈၃၈.၁၆၉

၁၀။

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

၈၂၅.၈၁၃

၀.၁၃

-

ြှတ်ချက်။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ ပ

-

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုအပပေါ် အပမခခံ၍ တွက်ချက်ထာ်းပေါသည်။
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ပံိုမပင်္ရပ် (၅)။ နှစ္်အလိုက် ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး

အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင််း

(၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်မှ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်)
၈၄၀.
၈၃၈.
၈၃၆.
၈၃၄.
၈၃၂.
၈၃၀.
၈၂၈.
၈၂၆.
၈၂၄.
၈၂၂.
၈၂၀.

၈၂၇.၁၇၇

၈၂၈.၅၄၃

၈၂၉.၉၁၁

၈၃၄.၀၃

၈၃၂.၆၅၅

၈၃၁.၂၈၂

၈၃၅.၄၀၈

၈၃၆.၇၈၇

၈၃၈.၁၆၉

အြက်အြွဲြျာေးနှင် လိုအပ်ြျက်ြျာေး
၅၀။

မပည်ပြှ ပ

်းဝေါ်းတင်သွင်း် ောတွင် ပပ်းပ

ာင်ေသည်အခွန်အခသည် ၁.၅ မြစ်ပသာ်

လည််း မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် လိုအပ်ပသာပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်း တင်သွင််းောတွင်

HS Code ပပေါ် ြူတည်၍ ၃ - ၇.၅ ောခိုငန
် ှုန််းအထ ပပ်းပ
တင်သွင်း် ပသာပ

ာင်ပနေသည်အတွက် မပည်ပြှ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ပ ်းနှုန််းယှဉ်ပပ င်နိုငစ
် ွြ််းတွင် အခက်အခွဲမြစ်ပစပေါသည်။ ထမပင်
ို

နိုငင
် ပ
ံ တာ်၏ ပစစည််းဝယ်ယူပေ်းဥပပေလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်း၏ ရှုပ်ပထွ်းြှုြျာ်းနှင် ကန် ကာြှု
ြျာ်းပ ကာင် ပ

်းပစစည််းကိုန် ကြ််းတင်သွင်း် ောတွင် အချန်ပနာက်ကျြှ ေေှမခင််း၊ အ

ပ
ို ေါ

မြစ်စဉ်ြျာ်းပ ကာင် ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်နှင် မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်းလိုအပ်ချက်ြျာ်းအေ လအ
ို ပ်
ပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်းေန် ပနှာင်ပနှ်း ကန် ကာေှမခင််း၊ ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်အေ

အချန်ြှထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းပပ်းနိုငေ
် န်အတွက် မပည်ပြှ ပ
တင်သွင်း် ောတွင်

နှစ်ေှည်စာချ ပ်ချ ပ်

ထိုတ်လိုပ်သူြျာ်း အဓကေင်
၅၁။

စသည်တိုသည်

မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်း

ိုင်ပနေပသာအခက်အခွဲြျာ်းမြစ်သည်။

ပြာ်မပပေါအခက်အခွဲြျာ်းကို ပမြေှင််းနိုင်ေန်အတွက် ပ

တင်သွင်း် ပေ်းြူဝေါေနှင် ပ
နိုငေ
် န်၊ အ

ိုဝယ်ယူေမခင််း

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းပစစည််းြျာ်း ဝယ်ယူ

်းနှင် ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းကေယာ

်းပစစည််းကေယာထိုတ်လိုပ်ပေ်းြူဝေါေတက
ို ို ပမြပလ ာပပ်း

ပ
ို ေါြူဝေါေြျာ်းကို အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍနှစ်ေပ်စလံ်းို ြှ ညြှနှုင်း် ၍ ကိုန်သွယ်ြှုနှင်

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအစအစဉ်တွင်
ဘတ်ဂျက်သံို်းစွွဲြှုစနစ်တွင်

ထည်သွင််းပေ်း
ပ

်းနှင်

ပ

ွွဲေန်နှင်

လက်ေှအစို်းေပစစည််းဝယ်ယူြှုနှင်

်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍအတွက်

အထူ်း
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ပမြပလျာြှုြျာ်းမပ လိုပ်ပပ်းေန် လိုအပ်ပေါသည်။ ထမပင်
ို
အ
ပ

ိုပေါကဏ္ဍကို အဓကကိုင်တွယ်

ာင်ေွက်သည် FDA အပေါအဝင် ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနနှင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနတိုအမပင်
က်စပ်ဌာနြျာ်းြှ ပ

လက်ြှတ်၊
ပ

ပ

်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ခွင်လင
ို ်စင်၊ မပည်တွင််းထိုတ်ပ

်းပစစည််းတင်သွင််းခွင်ြှတ်ပံိုတင်လက်ြှတ်၊

ပ

်းပစစည််းြှတ်ပတ
ံို င်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူလင
ို ်စင်၊

်းဝေါ်းြှတ်ပတ
ံို င်လက်ြှတ်ြျာ်း အပေါအဝင် လိုငစ
် င်/ပေါြစ်ပပေါင််း ၁၂ ခိုခန် ေယူေပေါသည်။

ထပ
ို ကာင် အဆပ
ို လိုင်စ္င်ပ ြစ္်ြျာေးကို တစ္်ဆပ င်ေးတစ္်စ္ည်ေးတည်ေးဆပေးသည်စ္နစ္် (Medical
License Package) သိုို့ြဟိုတ် One Stop Service တည်ဆထာင်ဆပေးရန် လိုအပ်ပ သည်။
၅၂။

နိုငင
် အ
ံ ာ်းလံ်းို သည် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍတွင် နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််း

ြျာ်း ပိုြိုတို်းတက်ပစပေ်းကို အာ်းပပ်းပသာ်လည််း နိုငင
် တ
ံ စ်ခိုချင််းစ၏ ပထဝဝင်အပနအထာ်း၊
နိုငင
် ပ
ံ ေ်းနှင် စ်းပွာ်းပေ်းောအပမခအပန၊ စြံခန်ခွွဲနိုငြ
် ှုပပေါ် ြူတည်၍ ထပောက်ပအာင်မြင်ြှု
ကွာမခာ်းလျက်ေှမခင််းမြစ်ပေါသည်။ နိုင်ငမံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း ခံစာ်းခွင်ေှသည် အခွန်
ိုင်ောကင််းလွတ်ခွင၊်

သက်သာခွင်ြျာ်းနှင်

အာြခံချက်ြျာ်းသည်

နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းအာ်းလံ်းို တွင်

သသာစွာ ကွာမခာ်းြှုြေှပသာ်လည််း ြြတန
ို ိုင်ငအ
ံ ပနမြင် အမခာ်းပသာနိုငင
် ံြျာ်းနှင် နှု င်း် ယှဉ်ပေါ
က ခိုင်ြာသည်မပ မပင်ပမပာင််းလွဲြှုလိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ေပ် လိုအပ်လျက်ေှပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။
အကကံမပျုဆဆာင်ရွက်သင်သည်အြျက်ြျာေး
၅၃။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပ

နိုငေ
် န်အတွက် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုငေ
် ာပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို မြြှင်တင်

ာင်ေွက်သင်သည်အချက်ြျာ်းကို ပအာက်ပေါအတိုင်း် အကကံ မပ တင်မပအပ်

ပေါသည်(က)

နိုငင
် တ
ံ ကာြှ ပ
ပေါက ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ေန် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြလ
ှု ိုပ်ငန််းြျာ်း ြတ်ပခေါ်

်းအြျ ်းအစာ်းနှင် ပ

်းပစစည််းကေယာထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် အသ

ဉာဏ်ပစစည်ြူပိုငခ
် ွင်ဥပပေနှင် ချတ်
နိုငင
် န
ံ ှင်

က်

လျက်ေှပသာ
မပည်တွင််းပ
သြဟို
ို
တ် အ
(ခ)

က်ြှတ်ပံိုတင်ေသည်အတွက် မြန်ြာ

ံပေ်းပကာင််းြွန်ပပ်း ပ
တရိုတ်နိုငင
် ၊ံ

်းဝေါ်းအြျာ်း

ရိုေှာ်းနိုင်ငံ၊

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်း၌ လိုအပ်သည်ပ

ံို်းတင်သွင်း် လှ ေေါန််း

အနဒယနိုင်ငတ
ံ နှ
ို ငပ
် ူ်းပပေါင််း၍
်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်မခင််း

ိုပေါနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းြှ ောနှုန််းမပည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြြ
ှု ျာ်း ြတ်ပခေါ်မခင််း။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ပ

ပတ်သက်၍ ပ

်းသိုပတသနဦ်းစ်းဌာနနှင် တကကသိုလ်ြျာ်းအပေါအဝင် ကြ္ာ

ကျန််းြာပေ်း

်းဝေါ်းသိုပတသနနှင်

ိုငေ
် ာအြွွဲ အစည််းြျာ်း၊

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းနှင်
နည််းပညာအပထာက်အပံပပ်းနိုင်
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သည် နိုငင
် ံတကာနှင် မပည်တွင််းေှ အစို်းေြဟိုတ်ပသာအြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင်
စဉ်

က်ြမပတ် ထပတွ

က်

ံ၍ ပ

်းပညာေပ်

ိုင်ောနည််းပညာနှ်းပနှာ

ြလှယ်ပွွဲြျာ်း မပ လိုပ်မခင််းအမပင် လက်ပတွ သိုပတသနမပ လိုပ်၍ ပတွ ေှချက်
ြျာ်းအပပေါ် ပလလာသံို်းသပ်ပ

ာင်ေွက်ြည်အြွွဲ သြဟို
ို
တ် အြွွဲ အစည််း

တစ်ခိုကို ြွွဲ စည််း၍ စနစ်တကျပ
(ဂ)

ပ

်းဘက်

ိုင်ော

ာင်ေွက်မခင််း။

န််းသစ်တထွငြ
် ှု၊

သိုပတသနနှင်

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှု

လိုပ်ငန််းြျာ်းကို အာ်းပပ်းမြြှင်တင်မခင််း၊ ဘဏ္ဍာပငွတို်းမြြှင်သံို်းစွွဲမခင််း၊ ပ

်းဝေါ်း

ကျွြ််းကျင်သူြျာ်း၊ ဓာတ်ခွွဲကျွြ််းကျင်သူြျာ်းကို မပ စိုပျ ်းပထာင်မခင််း၊ လူူ့စွြ်း်
အာ်းအေင််းအမြစ်ြျာ်းြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်းပ

ာင်ေွက်မခင််း၊ ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ပစစည််းြျာ်းအတွက် အာြခံချက်ေှပသာပ ်းကွက်ေေှပေ်း ပ
နည််းပညာလွှပ
ွဲ မပာင််းြှုြျာ်း

မြြှင်တင်ပ

ာင်ေွက်နိုငေ
် န်

်း

ာင်ေွက်မခင််း၊

တရိုတ်နိုင်ငံနှင်

ဗယက်နြ်နိုင်ငံတိုကွဲသို Technology Transfer Promotion Law ကို

(ဃ)

မပဋ္ဌာန််း၍ အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ေွက်မခင််း။

အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်

ိုငေ
် ာလိုပ်ပ

အပထာက်အကူမပ လိုပ်ပ

ာင်ချက်ြျာ်းနှင်

ာင်ချက်ြျာ်း၊ ဘဏ္ဍာပေ်း

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းပိုင််း

ိုင်ော

ပမြပလ ာပပ်းြှုနှင် ခိုင်ြာပစမခင််း၊ ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ကဏ္ဍအတွ က်

သ်းမခာ်းေင််း နှ်းမြြှ ပ် နှံ ြှု မြြှ င် တ င် ပေ်း

ထို င်း် နို င် ငံ ကွဲ သို

်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည်

မဟာဗျ ဟာနှင် အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်

ိုငေ
် ာအထူ်းခံစာ်းခွင်

ြျာ်း ပံပို်းပပ်းမခင််း။
(င)

အာဆယံအပ အဝင်

နိုငင
် တ
ံ ကာ၌

ဆဆာင်ရွက်ဆနသကွဲသိုို့

နိုင်ငံ၏

လအ
ို ပ်ြျက်ဆပေါ် ြူတည်၍ အြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်နှင် သက်သာြွင်ဆပေးသည်
အထူေးဆဆေးဝ ေးဇိုန်ြျာေး၊

စ္က်ြှုဇိုန်ြျာေး၊

ပိုို့ကန
ို ်ထိုတ်လိုပ်ြှုအထူေးဇိုန်ြျာေး၊

နည်ေးပညာဇိုန်ြျာေးနှင် တထွငဆ
် န်ေးသစ္်ြှုဇိုန်ြျာေးြျာေးကို တည်ဆထာင်မြင်ေး
နှင် ကိုန် ကြ်ေးရရှြှု၊

လြ်ေးပန်ေးဆက်သွယ်ြှု၊ ဆ ေးကွက်အဆမြအဆနနှင်

ဆရနှင် လ ပ်စ္စ္်ြေးရရှြှု အလာေးအလာရှဆသာ ြဟာဗျျူဟာဆမြာက်သည်
အရပ်ဆေသ (ြျာေး) ကို ဆရွေးြျယ်၍ အြွန်ကင်ေးလွတ်ြွငန
် ှင် သက်သာြွင်ဆပေး
သည် ဆဆေးဝ ေးဇိုန်ြျာေးအမဖစ္် တည်ဆထာင်မြင်ေး။

29

(စ)

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ပ

်းဘက်

ိုငေ
် ာပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း

ကဏ္ဍတွင် မပည်ပသွင််းကိုန်အစာ်းထ်းို ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်းအတွက် ြူဝေါေြျာ်း
နှင် လိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်းအပနမြင် ကိုန်သွယ်ြှုနှင် ဝန်ပ
ိုင်ောမပ မပင်ပမပာင််းလွဲမခင််း၊

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

ဘဏ္ဍာပေ်းနှင် အပကာက်ခွန်ကဏ္ဍ
သနနှင်

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်း

ပစာင်ပေှာက်ြှုစနစ်နှင်
မပ မပင်ပမပာင််းလွဲမခင််း

ပ
စသည်

ာင်ြှုကိုန်သွယ်ပေ်း

ိုငေ
် ာမပ မပင်ပမပာင််းလွဲမခင််း၊

ိုငေ
် ာမပ မပင်ပမပာင််းလွဲမခင််း၊ သိုပတ

ိုင်ောမပ မပင်ပမပာင််းလွဲမခင််း၊

ကျန််းြာပေ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်းပောင််းချပေ်း

မပ မပင်ပမပာင််းလွဲသင်သည်အချက်ြျာ်းကို

ြူဝေါေြျာ်းနှင် လိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်းကို ြဟာဗျ ဟာကျကျ ချြှတ်ပ
( )

ိုင်ော

ဘဏ္ဍာပေ်းအပထာက်အကူမပ လိုပ်ပ

ာင်ေွက်မခင််း။

ာင်ချက်ြျာ်းအပနမြင် ေန်ပပ
ံို ငွြျာ်း

ထူပထာင်၍ အတို်းြွဲပငွလ်းံို ပငွေင််းြျာ်း ယာယအသံို်းမပ ခွင်ပပ်းမခင််း၊ အတို်း
နည််းပချ်းပငွြျာ်း ပထာက်ပပပ်းမခင်
ံ
်း၊ အေင််းအနှ်းအမြစ် အစို်းေက ပငွပ က်း
သြဟို
ို
တ် ပံိုပသပိုင်ပစစည််းြျာ်း ထည်ဝင်ပပ်းမခင််း၊ လိုပ်ငန််းပ
ပမြပနောနှင် အပ

ာင်ေွက်ေန်

ာက်အအံိုြျာ်း ပထာက်ပပပ်းမခင်
ံ
်း၊ လိုပ်ငန််းပိုင်း်

သင်တန််းြျာ်းပပ်းနိုငေ
် န် အစို်းေက အပ

ာက်အအံိုနှင် ပထာက်ပံပပ
ို

ိုင်ော
ာင်

ပေ်း ကွဲသပသာ
ို
လအ
ို ပ်သည်အပထာက်အပံြျာ်းပပ်းမခင််း။
၅၄။

ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

အတွက်

ြူဝေါေ၊

ဉပပေနှင်

ိုင်ောပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍကို မြြှင်တင်နိုငပ
် ေ်း

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းပိုင်း် တွင်

မပ မပင်ပမပာင််းလွဲြှုမပ လိုပ်ရံိုမြင်

ြလံိုပလာက်ဘွဲ အြက်ြက်က ပံပို်းကူညြှုြျာ်း လအ
ို ပ်ြည်မြစ်ော အ
နိုငင
် ပ
ံ တာ်၏ အာ်းပပ်းမြင်တင်လိုသည်

ိုပေါကဏ္ဍအတွက်

နဒ (Political Will)၊ ပကာင််းြွန်ပသာစြံအပ
ို ်ချ ပ်ြှု

အပလအကျငံ့မ် ြင် အစို်းေယနတော်း လျင်မြန်ပချာပြွ ပစပေ်း၊ ပညာပေ်းကဏ္ဍ၊ ကျန််းြာပေ်း
ကဏ္ဍ၊ နည််းပညာနှင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုကဏ္ဍြျာ်း တို်းတက်ပစပေ်း၊ အသဉာဏ်
ပစစည််း

ိုငေ
် ာအကာအကွယ်ပပ်းြှုတွင်

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြြှင်တင်ပေ်း၊

ခိုင်ြာြှုေှပစပေ်း၊

ပိုဂဂလကကဏ္ဍ၏

ဘဏ္ဍာပငွပိုြိုခွွဲပဝအသံို်းမပ နိုင်ပေ်း၊

အာ်းပကာင််းပစပေ်းနှင် လအ
ို ပ်သည်အပမခခံအပ

အစို်းေ၏

ာက်အအံိုပိုင်း် ကို အ

မပည်စံိုြှသာလ င် တို်းတက်ပအာင်မြင်နိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။

ပေါဝင်ြှုမြင်

ဝယ်ယူြှုစနစ်

င်သင်မြစ်ပစပေ်းတို

န ောက်ဆက်တွဲ
ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နိုငင
် ၊ံ ဗီယက် မ်နိုငင
် ၊ံ အင် ို ီားရ ားနိုငင
် ၊ံ ထင
ို ား် နိုငင
် ၊ံ လ အိုနိုငင
် ၊ံ ကနမဘ

ီားယ ားနိုင်ငန
ံ ငေ့် မမ ်မ နိုင်ငံတိုို့၏ နဆားနငေ့် ကျ ်ားမ နရားဆိုင်ရ ပစ္စည်ားမျ ား

ထိုတ်လိုပ်မြင်ားလိုပ်င ်ားကဏ္ဍအနပေါ် နတွေ့ရြျက်မျ ားအ ား နှိုငား် ယဉ်နလေ့လ ြျက်
အန က င်ားအရ
အကျယ်အဝ ား် /လူဉားီ နရ

မမ မ
် နိုငင
် ံ

ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နင
ို ်ငံ

ဗီယက် မ်နင
ို ်ငံ

အင် ို ီားရ ားနင
ို ်ငံ

ထိုင်ားနိုင်ငံ

လ အိုနင
ို င
် ံ

၆၇၆,၅၇၅ စတုရန်း

၁၄၃,၉၉၉ စတုရန်း

၃၃၁,၂၁၂ စတုရန်း

၁,၉၀၄,၅၆၉

၅၁၃,၁၂၀

၂၃၇,၉၅၅

၁၈၁,၀၃၅

ကီလုမီတာ/

ကီလုမီတာ/၁၆၆ သန်း

ကီလုမီတာ/

စတုရန်းကီလုမတ
ီ ာ/

စတုရန်းကီလု

စတုရန်းကီလုမတ
ီ ာ/

စတုရန်းကီလုမတ
ီ ာ/

၉၇.၅၉၁ သန်း

၂၇၆ သန်း

မီတာ/၆၉.၆၃ သန်း

၇.၁၆၉ သန်း

၁၆.၄၉၀ သန်း

၅၄.၈၃ သန်း
နဆားဝ ားနငေ့် ကျ ား် မ နရား

ကနမဘ

ီားယ ားနင
ို ်ငံ

USD ၆၇၈.၂၃၆ သန်း

USD ၅၄၂.၄၇၁ သန်း

USD ၃,၃၁၃.၆၉ သန်း

USD ၉၁၂.၀၀ သန်း

USD ၅,၂၇၅ သန်း

USD ၄၆ သန်း

USD ၂၃၄ သန်း

USD ၁၄၇.၀၀ သန်း

USD ၁၂၂.၂၀၂ သန်း

USD ၁၈၅.၉၉၂ သန်း

USD ၅၅၆.၀၀ သန်း

USD 2,754 သန်း

USD ၀.၄၇ သန်း

USD ၈ သန်း

ဆိုင်ရ ပစ္စည်ားမျ ား
တင်သင်ားမှို (၂၀၁၉)
နဆားဝ ားနငေ့် ကျ ား် မ နရား
ဆိုင်ရ ပစ္စည်ားမျ ား တင်ပို့ိုမှို
(၂၀၁၉)
နဆားဝ ားနငေ့် ကျ ား် မ နရား

ရရရှညတညတံ့ခင
ု မမြဲမ ီ်း

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာမူဝါဒ

ဆိုင်ရ ပစ္စည်ားထိုတ်လိုပ်မှို

ဟနချကညီရသာဖွံ့မဖ ်းတု်း

ကဏ္ဍဆိုင်ရ မူဝ

၂၀၃၀ အထရမ ာမှန်း

The Universal

eHealth Strategy

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာ

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာ

ကု ၁၉၉၈ ခုနစ
ှ မှစ၍ ၅ နှစ သညံ့ ဗီယကနမနင
ု င

Healthcare System

(၂၀၁၇-၂၀၂၆) အရ

မူဝါဒအရနဖဖငံ့ ၂၀၀၀

မူဝါဒ Master Plan ကု

တကမှုစီမကန်း (MSDP)

တစကကမရရ်းဆြဲမ ီ်း HPSP၊

၏ ရဆ်းဝါ်းလု ငန်း

(၂၀၁၄) နှငံ့ ရဆ်းဝါ်း

ရဆ်း ညာရ ဆင
ု ရာ

ဖ ညံ့နှစစတင

၁၉၉၃ ခုနစ
ှ တင

အရ ၂၀၃၀ ပြညနှစ

HNPSP၊ HPNSDP၊

ဖွံ့မဖ ်းတု်းတကမှု

နှငံ့ ကျန်းမာရရ်းကဏ္

အရဖခခအရဆာကအဦ

အရကာငအထညရဖာ

ထုတဖ နခြဲံ့မ ီ်း စီမကန်း

နနောကဆု်းထာ်း၍ လူတုင်း

HPNSP တဖုို့ ဖစရာ လကရှ

အတက အထူ်းစီမချက

တု်းဖမြှငံ့ဖခင်းဆုငရာ

ဖွံ့မဖ ်းရရ်းနှငံ့ တီထင

ခြဲမံ့ ်းီ PHC၊ RMNCH၊

၁၂ ခု ါဝင ါသည။

လကလှမ်းမှီအသု်းပြြုနုင

တင စတုတထရဖမာက

၂၀၂၀ ကု ဖ ဌာန်းထာ်း

ညွှနကကာ်းချက (၂၀၁၆)

ဖနတီ်းမှုဖမြှငတင
ံ့
ရရ်း

NSHRH တဖုို့ ဖစကကမ ်းီ

Health Information

နသာကျန်းမာနရ်းစနစရရှ

စီမကန်းကု ရဆာငရွက

ါသည။ ရဆ်းဝါ်း

တက
ုို့ ု ထုတဖ နခြဲံ့မ ီ်း

ရဆာငရွကခြဲံ့ ါသည။

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာဖ

System Master Plan

ရန ရညမှန်း၍ MSDP ၏

လျကရှမ ီ်း ကျန်းမာရရ်း

စစည်းမျာ်းကု

အာ်းရ ်းရဆာငရွက

ရဆ်းဘကဆုငရာ

ဖ ငရဖ ာင်းလြဲမှု မဟာ

(၂၀၁၆-၂၀၂၀) ဖဖငံ့

မဏ္ င ၃ နှငအညီ
ံ့
မဟာ

အသု်းစရတအဖဖစ GDP ၏

နင
ု ငဖခာ်းမှ တငသင်း

လျကရှ ါသည။

ဗျျူဟာမျာ်း ချမှတ

၅.၈ ရာခုငနှုန်းအသု်းဖ

မှုအရ ေါ် မှီခရ
ု နရမှုကု

ရဆ်းဝါ်းထုတလု ဖခင်း

စစည်းထုတလု မှုကဏ္ ဗျျူဟာ (၂၀၁၃-၂၀၂၅)
နှငံ့ ကျန်းမာရရ်း

တစရ ချမှတ

လု ငန်းရဆာငရွက
လျကရှ ါသည။

အန က င်ားအရ

မမ မ
် နိုငင
် ံ

ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နင
ို ်ငံ

ဗီယက် မ်နင
ို ်ငံ

အင် ို ီားရ ားနင
ို ်ငံ

ဖံွေ့ဖဖ ားတိုားတက်နရားအတက်
လိုပ်နဆ င်န သညေ့်ပံိုစ္ံ

လ အိုနင
ို င
် ံ

ကနမဘ

ီားယ ားနင
ို ်ငံ

ရဆာငရွကလျကရှ ါသည။

လျကရှ ါသည။ ရဆ်းနှငံ့

ရလ ာံ့ချရနနှငံ့

ကဏ္ဖွံ့မဖ ်းရစရရ်း

ရစာငံ့ရရှာကမှုကဏ္

ရဆာငရွကလျကရှ ါ

ကျန်းမာရရ်းအသု်း

အမျြု်းသာ်းနဆ်းဝါ်းမူဝါဒ

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာ စစည်း

ရခတမီရဆ်းဝါ်း

လမ်းဖ ရဖမ ု (၂၀၁၆)

ဖမြှငံ့တငရရ်း

သည။

စရတအဖဖစ GDP ၏

(၂၀၁၈ - ၂၀၂၁) ထုတဖ န

မျာ်း ထုတလု ဖခင်းအရ ေါ်

ထုတလု နင
ု ရရ်း

ကု ရရ်းဆြဲခြဲံ့မ ီ်း အဆငံ့

ကက ်း မ်းရဆာငရွက

ကူ်းစကရရာဂါအရရ်း

၆ ရာခင
ု နှုန်း အသု်းဖ

မ ်းီ ယင်းမူဝါဒ၏ မဟာ

ဖ ညတင်းလု ငန်းမျာ်းကု

ရညမှန်းထာ်းရှ ါ

မီ ရဆ်းဝါ်းမျာ်း

လျကရှရာ ရဒသတင်း

ရ ေါ်အရဖခအရနကု

လျကရှ ါသည။

ဗျျူဟာနှငအညီ အနကာင

ဦ်းစာ်းရ ်းမ ်းီ မူဝါဒ ုင်း

သည။

ထုတလု နင
ု ရရ်း စီမ

နုငငမျာ်းအနက နည်း

တုနို့ဖ နရဆာငရွက

အထညန ာပြင်းအစီအစဉ

ဆုငရာ ံ့ ု်းရ ်းလျကရှ ါ

ရဆာငရွကခြဲံ့ ါသည။

ညာဖမငံ့ ဝနရဆာငမှု

ကု ၂၀၁၈ ြုနစ
ှ တွင

သည။

ရ ်းနုငသညံ့ နင
ု ငတစခု

ထုတဖ နြြါသည။
နဆားဝ ားထိုတ်လိုပ်မှိုကဏ္ဍ

ထိုင်ားနိုင်ငံ

နုငင င
ု ရဆ်းဝါ်းစကရု ၂ ရု၊

သညံ့ အစီအမမျာ်း
ရရ်းဆြဲထာ်းရှ ါသည။

ဖဖစ ါသည။
နုငင၏ နဆ်းဝါ်းထုတလုြ

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှုဉ ရဒ

နုငင၏ ရဆ်းဝါ်းထုတ

ရဆ်းဝါ်းထုတလု ဖခင်း

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှုဉ ရဒအ

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

မှု သမုင်းန ကာင်းအရ

၂၀၂၀ အရ ရဆ်းဝါ်း

လု မှုကဏ္ကု

ဆုငရာ ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

သစ (၂၀၁၆) ကု

လု ငန်းကု နုငငဖခာ်း

တမ
ုို့ ှ ရဆ်းဝါ်းမျာ်း ထုတ

နဆ်းဝါ်းထုတလုြမှုကဏ္ဍ

ထုတလု မှုအာ်းလု်းကု

ဖမြှငံ့တငရန ရင်းနှီ်း

လု ငန်းမျာ်းကု

ဖ ဌာန်းခြဲမံ့ ်းီ ကျန်းမာ

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု ၁၀၀

လု လျကရှရသာလည်း

တွင နင
ု ငပြာ်းရင်းနှီ်းပမြုြနှ

ဦ်းစာ်းရ ်းကဏ္အဖဖစ

ဖမြှ နှမှုဥ ရဒအသစ

ဦ်းစာ်းရ ်းမ ်းီ ဉ ရဒ၊

ရရ်းကဏ္ ကု ဦ်းစာ်း

ရာခုငနှုန်း ရဆာငရွက

ကုနကကမ်းဖ တလတမှု

မှုလုြငန်းမျာ်းထက ပြည

သတမှတထာ်း ါ

တင ုမု အသာ်းရ ်း

လု ထု်းလု နည်းမျာ်း

ရ ်းဖမြှငတငံ့
ံ့
သညံ့

ခငံ့ ရ ်းမ ်းီ ဉ ရဒ

ရကကာငံ့ ဖ ညတင်းလုအ

တွင်း လုြငန်းမျာ်း

သည။

ရရ်းဆြဲခြဲံ့သည။

ဖဖငံ့ ံ့ ု်းရ ်းလျကရှ ါ

ကဏ္အဖဖစ သတမှတ

ရကကာင်းအရ ဦ်း

ချက ဖ ညံ့မီရနနှငံ့ ဖ ည

တု်းတကနရ်းကု ြုမု

ရယဘုယျအာ်းဖဖငံ့

သည။

ထာ်း ါသည။ ရဆ်းဝါ်း

စာ်းရ ်းသညံ့ ကဏ္

သုို့ တင န
ို့ု င
ု ရန ကက ်း မ်း

အနလ်းနြ်းြန ကာင်း

နုငငဖခာ်းရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ကုနသယမှုကတ
ု ု်း

တစခုဖဖစ ါသည။

ရဆာငရွကလျကရှ ါသည

နတွွေ့ရရြါသည
ှ
။ ပြညတွင်း

ကုဉီ်းစာ်းရ ်းသညံ့

တကရရ်းကုလြဲ

လုြငန်းမျာ်းကု ဦ်းစာ်းနြ်း

နုငငတစခုဖဖစသည။

အရလ်းထာ်းသညံ့

ုဂဂလကရဆ်းဝါ်းစကရု ၉ ရု

ပြင်းန ကာင နုငငတကာ

နုငငတစခုဖဖစ ါသည။

အဆငမီ နဆ်းဝါ်းမျာ်း
ထုတလုြနင
ု ရန ကကြု်းြမ်း
ြန ကာင်းနတွွေ့ရရြါသည
ှ
။
ကိုဗစ္် ၁၉ ဆိုင်ရ စ္ီမံ

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

၂၀၂၀ ပြညနှစ ကုဗစ-၁၉

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ အတင်း

ကျန်းမာရရ်းမဟာဗျျူ

နဆ င်ရက
ွ ်ြျက်

မပ စြွာ်းမီနှငံ့ ဖဖစ ာ်းမ ီ်း

ဆုငရာစီမြျကနရ်းဆွပြီ်း

ကာကွယကုသနရ်း

ဆုငရာသကရရာကမှု

ကာကယရဆ်း

လူဦ်းရရ၏ ၅၀

ဟာစီမကန်း (၂၀၁၆-

ရငဆုငရသညံ့ စီ်းြွာ်းနရ်း

လုအြသည ထန်းြျြုြမှု

ဆုငရာတုင်းရင်းနဆ်း

မျာ်းကု ဖ နလည

ChulaCOV19 ကု ၂၀၂၂

ရာခုငနှုန်းကု ကုဗစ -

၂၀၂၀) အရ ရရာဂါ

အန က င်ားအရ

မမ မ
် နိုငင
် ံ

ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နင
ို ်ငံ

ဗီယက် မ်နင
ို ်ငံ

အင် ို ီားရ ားနင
ို ်ငံ

ထိုင်ားနိုင်ငံ

လ အိုနင
ို င
် ံ

ကနမဘ

ီားယ ားနင
ို ်ငံ

ထခက
ု မှုမျာ်း၊ အ ကြ

မျာ်းကု COVID-19 Online

မျာ်းကု ပ စြွာ်းလျက

ရကာင်းမနရစရရ်း

နှစလယ ုင်းတင

၁၉ က ရရာဂါ

ကုသရရ်းအတကအ
်

အတည်းမျာ်းကု SMART

Reporting System ဖဖငံ့

ရှသည နဒသမျာ်းသုို့

ဉ ရဒ၊ မူဝါဒနှငံ့

ထုတလု နင
ု ရရ်း

ကာကယရဆ်း

ရရ်း ါသညံ့ ကျန်းမာ

Programme လမ်းစဉ (၅)

သတင်းထုတဖ နဖခင်း၊

နုငငနတာ၏ အစီ

လု ထု်းလု နည်းမျာ်း

ရဆာငရွကထာ်းရှ ါ

ထု်းနှနုငရရ်း စီစဉ

ရရ်းဝနထမ်းမျာ်း

ရြဖဖငံ့ အရကာငအထည

ရဆ်းနှငံ့ ရဆ်း စစည်းဖ တ

အစဉပ င ြြု်း

ကု အချနနှငံ့ တစရဖ ်း

သည။ ၎င်းကာကယ

ထာ်းရှမ ီ်း ဌာနဆုငရာ

ရရှရစရရ်း

ရဖာလျကရှ ါသည။

လတမှု မရှစရရ်း ံ့ ု်းရ ်း

နြ်းလျကရှြါသည။

ညီ ထုတဖ နလျက

ရဆ်းဆုငရာသုရတသန

အဖြဲွံ့မျာ်း ါဝငသညံ့

ကက တငဖ ငဆငဖခင်း

ရှ ါသည။

အဖြဲွံ့အစည်းမျာ်းကု

National Task Force

နှငံ့ တုနဖို့ နဖခင်းတက
ုို့ ု

ရှ ါသည။ ကုဗစကာကယ

ရထာက ရ
ံ့ ကက်းရ ်းနုင

အဖြဲွံ့ ဖြဲွံ့စည်းရဆာင

ရဆာငရွကရန

ရဆ်းနှငံ့ ကုသရဆ်းမျာ်းကု

ရရ်း စီစဉထာ်းရှ ါသည။

ရွကလျကရှ ါသည။

စီစဉလျကရှ ါသည။

ဖခင်းတုို့ ရဆာငရွကလျက

ဖ ညတင်းတင ထုတလု
ရန ဖဖနို့ဖဖျူ်းရ ်းနုငရရ်း
စီစဉထာ်းရှ ါသည။
သုံးသပ်ချက်

ကုန ကမ်းြစစည်းမျာ်းကု

လူဦ်းနရမျာ်းပြာ်းနသာ

ရ ်းနှုန်းချ သာသညံ့

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

တစနင
ု ငလု်းလွှမ်းခခ

နုငငဖခာ်းရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ပြညြမှ တငသွင်းနနရပြင်း၊

လည်း ပြညတွင်းနဆ်းဝါ်း

ရဆ်းဝါ်းမျာ်းအစာ်း

တင ကမ္ာံ့အဆငံ့ ၁၅

အထုကအရလျာကရှ

သညံ့ ကျန်းမာရရ်း

လု ငန်းမျာ်း

ပြညတွင်း၌ ကျွမ်းကျင

ထုတလုြမှုအာ်းနကာင်း

ရကာင်းမနသညံ့

ရှ နုငငတစခုဖဖစမ ်းီ

သညံ့ အာ်းရလျာစာ

ရစာငံ့ရရှာကမှု (UHC)

ဝငရရာကမှုကု

အလုြသမာ်းမျာ်း ရှာ်းြါ်း

ပြင်းန ကာင ပြညတွင်း

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

နင
ု် ငဖခာ်းရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ကျန်းမာရရ်းရစာငံ့

ကု ရရှရရ်း ရဆာငရွက

အရလ်းထာ်း

ပြင်း၊ ကုန ကမ်းမျာ်းကု

သု်းစွမှုကု လုနလာကမှု

လမ်းစဉကု ကျငံ့သု်း

လု ငန်းမျာ်းကု ံ့ ု်း

ရရှာကမှု၊ ရဆ်း ညာနှငံ့

လျကရှရာ ဖ ညတင်း

ရဆာငရွကလျကရှမ ်းီ

ပြညြက တငသွင်းရပြင်း

ရှြါသည။ နဆ်းဝါ်း ထုတ

မ ်းီ နုငငတကာ

ရ ်းလျကရှသညံ့ နင
ု င

ရဆ်းဘကဆုငရာ

ဖ ည ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ကျန်းမာရရ်းကဏ္

န ကာင ထုတလုြမှု

လုြရန အနပြြ

အဆငံ့မီရဆ်းဝါ်းမျာ်း

ဖဖစ ါသည။ ရဆ်းဝါ်း

ခရီ်းသာ်းကဏ္တက
ုို့ ု

မျာ်းကု ဖတရခေါ်

ဆုငရာ လူူ့စမ်းအာ်း

စရတပမငမာ်းပြင်း၊

အနဆာကအဦ

ထုတလု နင
ု ရရ်း
်

ထုတလု ဖခင်းအတက

ရဆာငရွကလျကရှ ါ

အရင်းအဖမစနည်း ါ်း

ရဆာငရွကလျကရှ ါ

သုရတသနနှငံ့ ဖွံ့မဖ ်း

သည။

ဖခင်းသည အဓက

သည။ ကုနသယမှုနှငံ့

တု်းတကရရ်းကု အဓက ရဆ်းဘကဆုငရာ ဇီဝ

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှုဆုငရာ

ထာ်းရဆာငရွကလျက

နည်း ညာဖမငံ့လု ငန်း

သရဘာတူစာချ မျာ်း

ရှ ါသည။

မျာ်း ရဆာငရွကနင
ု ရန

စာ်းသု်းသူမျာ်းအနနပ င
အရညအနသွ်း နကာင်းမွန
ပြီ်း န ်းနှုန်းသကသာနသာ
အမနီ်းြျင်းနင
ု ငမျာ်းမှ တင
သွင်းနသာ နဆ်းဝါ်းမျာ်း
အနြေါ်တင
ွ မှီြုအာ်းထာ်း

လုနလာကမှုရှပြင်း၊
ကျွမ်းကျငဝနထမ်းမျာ်း
ရှပြင်းတန
ုို့ ကာင
နုငငတကာနှင ြူ်းနြါင်း
နဆာငရွကမညဆုြါက

အရ အလာ်းအလာ
ရကာင်းသညံ့ ရဆ်းဝါ်း

ူ်းတြဲဖမြှငတင
ံ့
ရဆာင
ရွကလျကရှ ါသည။

စီမချကမျာ်း ချမှတမ ်းီ

စနရခေါ်မှု ဖဖစ ါသည။

အန က င်ားအရ

မမ မ
် နိုငင
် ံ

ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နင
ို ်ငံ

ဗီယက် မ်နင
ို ်ငံ

အင် ို ီားရ ားနင
ို ်ငံ

ထိုင်ားနိုင်ငံ

နနသပ င ပြညတွင်းထုတ

လည်း ပြီ်းပြညစုသည

နှငံ့ရဆ်း စစည်း

အရကာငအထညရဖာ

လုြသူမျာ်းအတွက

ြုစတစြုပ စြါသည။

ထုတလု မှုကဏ္တစ

လျကရှ ါသည။

န ်းကွကတွင ယှဉပြြုငရန
အြကအြရှပြင်း၊ ပြညြမှ
တရာ်းမဝင ဝငနရာက
လာနသာ နဆ်းဝါ်းမျာ်း
န ကာင န ်းကွကမတည
မပငမ ပ စပြင်း အစရှသည
စနနြေါ်မှုမျာ်းစွာရှရန ါ
သည။ ကျန်းမာရရ်းကဏ္
ဆုငရာ လူူ့စမ်းအာ်းအရင်း
အဖမစနည်း ါ်းဖခင်းသည
လည်း စနရခေါ်မှုတစခု
ဖဖစ ါသည။ အဆု ါ
စနရခေါ်မှုမျာ်းကု ရငဆင
ု
ရဖဖရှင်းနင
ု ရနအတက
စီမချကမျာ်း အရကာင
အထညရဖာနုငရရ်း
ကက ်း မ်းလျကရှ ါသည။

ခုဖဖစ ါသည။

လ အိုနင
ို င
် ံ

ကနမဘ

ီားယ ားနင
ို ်ငံ

မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးထိုတ်လပ
ို ်ြှုကဏ္ဍကို
မြြှင်တင်ဆဆာင်ရွကမ် ြင်ေး
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မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို
မြြှင်တင်ဆဆာင်ရွက်မြင်ေး
နေ န်ေး
၅၅။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တည်ပနရာအပနအထာိုးသည် စိုးပာိုးပရိုးအရ ပ ိုးကက်ပပေါ်ထန်ိုး

ပပိုးပြစ်ပသာ
အာ
ပ

အင်အာိုးကကိုးနိုင်ငမျာိုးပြစ်သညံ့်

ယပဒသတင်ိုး၊

တရိုတ်နိုင်ငနှင်ံ့

မပြါင်ပမစ်ဝှမိုး် ပဒသတင်ိုးနှငံ့်

အနဒယနိုငင
် တိုို့အကကာိုးနှင်ံ့

ပဒသတင်ိုးဘက်စိုစိုးပာိုးပရိုးပူိုးပပါင်ိုး

ာင်ရွက်မ၏
ှု
အြျက်အြျာကျပသာပနရာ၌ တည်ရှပပိုး ပရြပပမြပကာင်ိုး၍ သဘာဝ

အရင်ိုးအပမစ်မျာိုး

ပပါကကယ်ဝပသာြွဲ့ပြြုိုး

နိုင်ငတစ်နိုင်ငပြစ်ပါသည်။

အာ

ယံနိုင်ငံြျာ်း

အနက် ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံ ပပ ိုးလ င် ပမန်မာန ိုင်င သည် ကူိုး စက်န ိုင်ပသာပရာဂါမျာိုးနှငံ့်
မကူိုးစက်နိုငပ
် သာပရာဂါမျာိုးကို

အမျာိုး

ိုိုးြစာိုးရပသာနိုင်ငပြစ်သကံ့သိုို့

အမခာ်းနိုင်ငံြျာ်း

နည််းတူ ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ာကပ်ပောဂေါ၏ ရက
ို ်ခတ်ြှုကိုလည်ိုး မပင််းထန်စွာ ြစာိုးရပသာနိုင်င
တစ်နိုင်ငပြစ်ပါသည်။
၅၆။
ကကညံ့်မည်

ြွဲ့ပြြုိုး

နိုင်ငပြစ်သညံ့်အာိုးပလျာ်စာ နိုင်င၏ ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကဏ္ဍကို

ိုပါက မြင်နှငံ့် ကပလိုးကျန်ိုးမာပရိုး၊ အာဟာရပပညံ့်ဝပရိုး၊ ကူိုးစက်နိုငပ
် သာ

ပရာဂါနှင်ံ့ မကူိုးစက်နိုင်ပသာပရာဂါမျာိုးထန်ိုးြျြုပ်ပရိုး၊ ပ

ိုးလပ်ပသာက်သိုိုးမှု ထန်ိုးြျြုပ်ပရိုး၊

ပပည်သူမျာိုးအာိုး အရည်အပသိုးပပညံ့်ဝသညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ပ

ာင်မှုကို လက်လှမ်ိုးမ ပံ့ပိုိုး

ပပိုးနိုင်ပရိုးတိုို့အတက် ယြိုအြျန်အထ လိုအပ်ြျက်မျာိုးရှပနပါသည်။ Global Health Security
Index (2019)1 အရ ပမန်မာနိုငင
် ၏ ကျန်ိုးမာပရိုး
ပစာင်ပ
ံ့ ရှာက်မှု

ိုငရ
် ာစမ်ိုးပ

ာင်ရည်အ

ိုင်ရာလိုခြြုစတ်ြျရမှုနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ငံ့်သည် နိုင်ငပပါင်ိုး ၁၉၅ နိုငင
် အနက် ၇၂ နိုင်င

ပပမာက်ပနရာတင် ရပ်တည်လျက်ရှပါသည်။ နိုငင
် ပပါင်ိုး ၁၉၅ နိုင်င၏ ပပည်သူူ့ကျန်ိုးမာပရိုး
ပစာငံ့်ပရှာက်မှုလိုအပ်ြျက်ပျမ်ိုးမ စနှုန်ိုးသည် ၄၆.၉ ရှပပိုး ပမန်မာနိုငင
် ၏ စနှုန်ိုးသည် ၃၀.၁ တင်
ရှသညံ့်အတက်ပကကာငံ့် နိုငင
် ၏ ကျန်ိုးမာပရိုးကဏ္ဍကို ဘက်ပပါင်ိုးစိုမှ ပမငံ့်တင်နိုငပ
် ရိုးတင်
လအ
ို ပ်ြျက်မျာိုး မျာိုးစာရှပနပြင်ိုးပင်ပြစ်ပါသည်။
၅၇။

ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကဏ္ဍနှင်ံ့

သမိုင်ိုးပကကာင်ိုးကို ပပန်ကကည်ံ့မည်

ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပံ့ပိုိုးမှု

ိုငရ
် ာ

ပနာက်ြ

ိုပါက ကမ္ာံ့နိုငင
် မျာိုးကံ့သိုို့ ပမန်မာနိုငင
် တင် ကူိုးစက်နိုင်

ပသာပရာဂါမျာိုးပြစ်သညံ့် တိုပ်ပကိုးပရာဂါ၊ ငှက်ြျာိုးပရာဂါ၊ တဘပရာဂါ၊ ြိုြအာိုးကျ
1

https://www.ghsindex.org/country/myanmar/.

https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/08/Myanmar.pdf.

င်ိုးမှု
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HIV/AIDS

ပရာဂါနှင်

ပရာဂါမျာိုးပြစ်သညံ့်
ိုင်ရာပောဂေါ၊

အမခာ်းလင်ြှတစ်

င်ကူ်းစက်ပသာပောဂေါြျာ်း၊

ဦ်းပနှာက်ပသွ်းပ ကာမပတ်မခင််းနှငံ့်

မကူိုးစက်နိုငပ
် သာ

ပသွ်းတိုိုးပြင်ိုး၊

်းချ ပောဂေါ၊ နာတာရှည်အသက်ရှုလမ်ိုးပကကာင်ိုး

နှလံို်းပသိုးပကကာ

ိုင်ရာပရာဂါနှငံ့် ကင်

ာ

ပောဂေါမျာိုး စသည်တိုို့သည် လက်ေှမြန်ြာနိုင်ငံတွင် အမြစ်ြျာ်းပသာပောဂေါြျာ်းမြစ်ပပ်း လအ
ို ပ်
ပသာပ
၅၈။

်းဝေါ်းအြျာ်းစိုြှာ ကြ္ာနိုင်ငအ
ံ သ်းသ်းြှ တင်သွင်း် ပနေပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်းပင်မြစ်သည်။

ကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ ကြ္ာသြိုင််းပ ကာင််းကို မပန် ကည်ပေါက

ပအာက်ပါအတိုငိုး် ပတွဲ့ရှရပါသည်(က)

၁၇၉၃ ခိုနှစ်တွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် Philadelphia Yellow Fever Epidemic။

(ြ)

၁၈၈၉ - ၁၉၈၀ ခိုနှစ်ြျာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် ကြ္ာတိုပ်ပကွ်းကပ်ပောဂေါ။

(ဂ)

၂၀ ောစိုအပစာပိုင်း် တွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် ကြ္ာပလပ်ကူ်းစက်ပောဂေါ။

(ဃ)

၁၉၁၆ ခိုနှစ်တွင် ပိုလယိုပောဂေါ၊၊

(င)

၁၉၁၈ - ၁၉၂၀ ခိုနှစ်ြျာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် ကြ္ာတိုပ်ပကွ်းကပ်ပောဂေါ။

(စ)

၁၉၅၇ - ၁၉၅၈ ခိုနှစ်ြျာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် အာေှတိုပ်ပကွ်း။

(

)

၁၉၈၁ ခိုနှစ်ြှ လက်ေှအချန်အထ မြစ်ပွာ်းလျက်ေှသည် ခိုခံအာ်းကျ

င််းြှု

AIDS ပောဂေါ။
(ဇ)

၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ခိုနှစ်ြျာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် H1N1 ဝက်တိုပ်ပကွ်းပောဂေါ။

( )

၂၀၁၄-၂၀၁၆ ခိုနှစ်ြျာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် အပနာက်အာြေကအဘိုလာ
ကူ်းစက်ပောဂေါ။

(ည)

၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် စတင်ခွဲသည် ဇကာကူ်းစက်ပောဂေါ။

(ဋ)

၂၀၁၉ ခိုနှစ်ြှ လက်ေှအချန်အထ မြစ်ပွာ်းလျက်ေှသည် ကိုဗစ် - ၁၉
ကြ္ာကပ်ပောဂေါ။

၅၉။

ပြာ်ပပပါပောဂေါြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍

အချန်အထ လူသန််းပပေါင််းြျာ်းစွာ အသက်

ကာကွယ်ပ

်းြျာ်း စြ််းသပ်ြထိုတ်နိုင်သည်

ံို်းရံှု်းခွဲပေါသည်။ လက်ရှကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ာ

ကပ်ပောဂေါ၏ ရက
ို ်ခတ်ြှုကလ
ို ည််း မြန်ြာနိုင်ငံအပေါအဝင် ကြ္ာနိုင်ငြ
ံ ျာ်းအာ်းလံ်းို ခံစာ်းေ
လျက်ေှမခင််းပ ကာင် အ

ိုပေါကပ်ပောဂေါကို ကာကွယ်နိုင်ြည် လအ
ို ပ်သည်ပ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင်

ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း၏ လအ
ို ပ်ချက်မြင်တက်လာခွဲကာ ကြ္ာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ (WHO)
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၏ ပထာက်ခံချက်မြင် ကာကွယ်ပ
စဉ်

က်ြမပတ် လိုပ်ပ

၆၀။

်းြျာ်း စြ််းသပ်ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပပ်း ကိုသြှုြျာ်း ကိုလည််း

ာင်လျက်ေှပေါသည်။ (Live Science, 2021)

၁၉၀၆ ခိုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံသို ပောက်ေှလာခွဲသည် ပလပ်ကူ်းစက်ပောဂေါသည်

၁၉၁၀ ခိုနှစ်ပနာက်ပိုင််းတွင် အပနာက်တိုင်း် ပ
အတွင််းမှာပင် အတတ်နိုင်

်းပညာမြင် ကိုသခွဲသည်အမပင် ြြအြ်

ံို်းပနထိုင် ကမခင််း (Stay Home)၊ ပောဂေါမြစ်ပွာ်းပသာကကွက်နှင်

ပောဂေါြမြစ်ပွာ်း ပသာကကွက်ကို ကည်ယံိုမြငံ့်ပင် သေှနိုင်ပအာင် ပလလာ ကမခင််း (Research)၊
ကက တင်ကာကွယ်သည်စနစ်ပကာင််းြွန်မခင််းပ ကာင် အမခာ်းတိုင််းမပည်ြျာ်းနှင် နှုင်း် ယှဉ်ပေါက
ပသ

်းံို ြှုနှုန််း ပလျာနည််းခွဲပပ်း ပိုလပ်ပောဂေါကပ်

ို်းကက်းကို ပကျာ်လာွှ ်းနိုငခ
် ွဲ ကပေါသည်။ ၂၀၁၉

ခိုနှစ် နှစ်ကိုန်ပင
ို ်း် ြှစ၍ တရိုတ်မပည်သူူ့သြမတနိုငင
် ၊ံ ဝူဟန်ပြ ြှ စတင်မြစ်ပွာ်းခွဲသည် ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ပရာဂါသည် ကမ္ာတစ်ဝန်ိုးသိုို့ ပျွဲ့နှို့ြံ့ကာ မြန်ြာနိုင်ငတွင် ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ြတ်လ ၂၂
ေက်ပနတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို စတင်စစ်ပ

်းပတွ ေှခွဲပါသည်။ ြျ ်းရို်းဗဇပမပာင််းလွဲ

ကူ်းစက်လာြှုပ ကာင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပထြလှုင််း၊ ေိုတယလင
ှု ်း် နှငံ့် တတယလှုငိုး် တိုို့၏
ရက
ို ်ခတ်ြှုကို ခံစာ်းြံ့ရပေါသည်။
၆၁။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင် ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ကကိုးဌာနနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ထမ်ိုး

မျာိုး၏ အပရိုးကကိုးအြန်ိုးကဏ္ဍနှင်ံ့ ၎င်ိုးတိုို့၏ အာိုးကကြုိုးမာန်တက် ကကြုိုးပမ်ိုးပ

ာင်ရွက်မှုမျာိုးကို

မျက်ဝါိုးထင်ထင် ပတွဲ့ပမင်ရပသာ်လည်ိုး ၎င်ိုးတက
ိုို့ ို အဓကပံ့ပိုိုးပပိုးမညံ့် ြေှြမြစ် ပ
ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်းသည် မပည်တွင််း၌ သံို်းစွွဲြှုြလံိုပလာက်မခင််း၊ ပ

်းဝေါ်းနှင်

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ပစစည််းြျာ်း၏ ပ ိုးနှုန်ိုးကို ထန်ိုးြျြုပ်ရန်ြက်ြပြင်ိုး၊ မပည်ပြှ တင်သွင်း် ပြင်ိုးနှင်ံ့ ပ

ိုးဝါိုးပြနို့်ပြျူိုးမှု

အပိုင်ိုးတတ
ိုို့ င် အခက်အခွဲြျာ်းေှမခင််း စသညံ့်တိုို့ကို လက်ရှကကြုပတွဲ့ပနရပြင်ိုးပကကာငံ့် အမခာ်း
ြွံ ပြ ်း
ရှ

ွဲနိုင်ငံြျာ်းနည််းတူ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း လအ
ို ပ်ချက် မြင်တက်လျက်

ပြစ်ပါသည်။ မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအပိုင်း် ကို ကကညံ့်မည်

ေှင်ြျာ်းနှငံ့် ပ

်းဝေါ်းကျွြ််းကျင်ြှုအ

ပနာက်ခံအပ ကာင််းေင််းမြစ်ပသာ
မြန်မြ ်းပပ်းြှုအပိုင်း် ၌

ိုပါက ပ

်းပညာ

ငံ့်အတန်ိုးသည် ပေှ တန််း၌ ရပ်တည်ပန ကသည်တိုင်
ပခတ်ြအစွြ််းထက်ပ

လိုအပ်ချက်ြျာ်းေှပနခွဲလ င်လည််း

်းဝေါ်းြျာ်းကို

ထိုတ်လိုပ်တင်သွင််း

ထပောက်ပသာကျန််းြာပေ်း

ပစာင်ပေှာက်ြှုြျာ်းကို ပပ်းစွြ််းနိုငြ
် ည်ြဟိုတ်ပပ။
၆၂။

ထပ
ို့ို ကကာငံ့် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ပေ်းစက်ရံိုကက်းြျာ်း၊ အစာ်းအပသာက်နှင် ပ

ကက်း ကပ်ကွပ်ကွဲပေ်းနှငံ့်သက်
တင်သွင်း် သူြျာ်း၊

ပ

ိုငသ
် ညံ့်ဌာနြျာ်း၊ ပ

်းဝေါ်းြျ ်းစံိုတင်သွင််းသူြျာ်းနှင်

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း စိုက်ပျ ်းထိုတ်လိုပ်သူနှင်
အ

ပ
ို ေါတင်သွင်း် ြှုြျာ်းအတွက်

စစစ်
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ကပ်ြတ်ခွင်မပ ပပ်းသညံ့်ဌာနြျာ်း၊ အေည်အပသွ်းစစ်ပ
နှင် ပ

်းပသာဌာနြျာ်း၊ ပ

်းဝေါ်းကိုန်ပချာြျာ်းကို တာေှည်သိုပလှာင်ထန််းသြ််းနိုင်သည် ပခတ်ြပ

ကက်းြျာ်း စသညံ့် ရိုပ်ပိုင်ိုး
ိုင်ရာဝန်ပ

ာင်မှုမျာိုး

ိုင်ရာအပပြြအပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း
်းဝေါ်းသိုပလှာင်ရံို

ာက်အအိုမျာိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှု

ပံ့ပိုိုးပပိုးနိုငမ
် ညံ့်အပပြြအပ

ာက်အအိုမျာိုး

တိုိုးတက်ပစပရိုးတို

သည် အဓကအပရိုးပါသညံ့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်ပြစ်လာြံ့ပါသည်။2 နိုငင
် ပတာ်အပနမြင် လက်ရှတင်
ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသိုိုးပစစည််းြျာ်းကို မပည်တွင််း၌ အရည်အပသိုးမ ထိုတ်လိုပ်နိုငေ
် န်နှင်

မပည်သူြျာ်းကို ပ ်းနှုန််းသက်သာစွာမြင် ပြနို့ပ် ြျူိုးပောင််းချနိုငေ
် န်၊ မပည်ပသို တင်ပပောင်
ို
်းမခင််း
မြင် နိုငင
် မံ ခာ်းဝင်ပငွေေှပစေန်တိုအတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုငေ
် ာ

ပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို ဦိုးစာိုးပပိုးပမငံ့်တင်ရန် လအ
ို ပ်လာပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။
၆၃။

မြန်ြာပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းြျာ်းကို ကည်ပေါက ၁၉၅၄ ခိုနှစ်တင် စက်ြှု

ဝန်ကက်းဌာန၊ မြန်ြာပ
(BPI)

(အင််းစန်)

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းလက်ပအာက်၌ Burma Pharmaceutical Industry

စတင်ြငံ့်လှစ်ြံ့ပပိုး

အာနသင်ထက်မြက်ပပ်း

စံချန်စံညန
ွှ ််းမပည်ြမခင််း

ပကာင််းြွန်ပသာ ထိုတ်လိုပ်ြှုအပလံ့အကျငံ့် (Good Manufacturing Practice - GMP) နှင်
အည ပ

ိုးအမျြုိုးအစာိုးပပါင်ိုး ၄၁ ြျ ်းနှင် ကာကွယ်ပ

ထိုတ်လိုပ်နိုငခ
် ွဲပါသည်။ ထပ
ို့ို နာက် တပ်မပတာ်ပ
(အင်ပောင််း) နှငံ့် ပ

ိုးနှငံ့် ကိုသပ

်း ၆ ြျ ်းတက
ို ို စတင်

ိုးဝါိုးစက်ရို (ပမှာ်ဘ)၊ BPI ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

်းဝေါ်းစက်ရံို (မပင်ဦ်းလွင)် တက
ိုို့ ို တည်ပထာင်ြံ့ပါသည်။ BPI ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

မျာိုးမှ ကမ္ာံ့ကျန်ိုးမာပရိုးအြွဲ့ (WHO) ၏ WHO GMP, PIC/S GMP နှငံ့် ISO 9001 : 2015
လက်မှတ်3 နှငအ
ံ့် ည ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးကို ထိုတ်လိုပ်လျက်ရှပါသည်။ ပနာက်ပိုင််းတွင် မပည်တွင်း်

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြလ
ှု ိုပ်ငန််းြျာ်းကို နိုငင
် ပတာ်ပိုငပ
်

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပသာစက်ရြ
ံို ျာ်း

အာ်းပပ်းပမငံ့်တင်ြံ့ရာ ပထြ

တည်ပထာင်၍

်းံို ပိုဂဂလကပ

ိုးဝါိုးစက်ရမ
ို ျာိုးအပပင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍမှ
ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်နိုင်ပရိုးအတက်

်းဝေါ်းစက်ရံိုအမြစ် AA ပ

်းကိုြပဏပိုငစ
် က်ရံိုနှင်ံ့

ေိုတယပမြာက်စက်ရံိုအမြစ် Silver Shine International ကိုြပဏပိုငစ
် က်ရတ
ံို ို ြွင်လှစ်နိုင်ခွဲ
ပေါသည်။ လက်ေတ
ှ င် နိုင်ငပ
ံ ိုင်ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို ၂ ရံိုနှင်ံ့ ပိုဂဂလကပ

ိုးဝါိုး ထိုတ်လပ
ို ်သညံ့်စက်ရို ၉

ရအ
ို ထ တည်ပထာင်နိုင်ြံ့ပပပြစ်ပါသည်။
၆၄။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပေေှည်တည်တံခိုင်ပြွဲပပ်း ဟန်ချက်ညပသာြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုစြံကန််း

(MSDP) (၂၀၁၈) ၏ ြဏ္ဍြုင် (၃)၊ ပန််းတိုင် (၄) ေှ ြဟာဗျ ဟာြျာ်းအရ မြန်ြာနိုင်ငသ
ံ ည် ၂၀၃၀
မပည်နှစ် ပနာက်

ံို်းထာ်း၍ လူတိုင််းလက်လှြ််းြှအသံို်းမပ နိုငပ
် သာကျန််းြာပေ်းစနစ် ေေှ ေန်

2

https://www.mdn.gov.mm/index.php/my/mnmaaniungngnalypiungk-pnnysuuchewthuttlupreck run.

3

https://www.mpmdma.org/bpi-insein/
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ရည်မှန်ိုးထာိုးပပိုး အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းစြံကန််း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ၏ မပည်သူလူထိုတစ်ေပ်
လံ်းို အတွက် ြေှြမြစ်လိုအပ်ပသာ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုြျာ်းကို ပဏာြကျန််းြာပေ်း
ပစာင်ပေှာက်ြှုပံိုစံမြင် လူတိုင််းလက်လှြ််းြေေှပေ်းကို ကကြုိုးပမ်ိုးပြာ်ပ
ပ

ာင်နိုင်ပရိုးအတက်

ာင်ရွက်လျက်ရှပသာ်လည်ိုး ၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် ပမန်မာနိုင်င၏ စိုစိုပပါင်ိုးလူဉိုးပရသည်

၅၄.၁၀ သန်ိုးရှရာ (Trading Economics, 2021) နိုငင
် ၏ စိုစိုပပါင်ိုးလူဦိုးပရနှငံ့် နိုငင
် တင်ိုး
ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပြနို့်ပြျူိုးပရာင်ိုးြျမှုအြျြုိုးသည် မျာိုးစာ ကာဟလျက်ရှပနသည်ံ့အပပင် ကိုဗစ် -

၁၉ ကမ္ာံ့ကပ်ပရာဂါ၏ ရိုက်ြတ်မှုပကကာငံ့်လည်ိုး ပပည်တင်ိုး၌ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုး

မျာိုး၏ သိုိုးစမှုလအ
ို ပ်ြျက်ပမငံ့်တက်လာသညံ့်အတက် ပမန်မာနိုင်င၏ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍကို အပရိုးတကကိုး ပမငံ့်တင်ရန် လိုအပ်လာပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။
၆၅။

ထပ
ို့ို ကကာငံ့် ဘဂဂလာိုးပဒရှွဲ့်နိုင်င၊ အင်ဒန
ို ိုးရှာိုးနိုငင
် နှငံ့် ထင
ို ိုး် နိုင်ငတိုို့၏ ပ

ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍ

လည်ိုးပကာင်ိုး၊
ကျန်ိုးမာပရိုး

ကပမ္ာဒိုးယာိုးနိုငင
် ၊

ပမငံ့တ
် င်ပရိုးအပတွဲ့အကကြုမျာိုးကို
ဗယက်နမ်နိုငင
် တ၏
ိုို့

ပ

ိုးဝါိုးနှင်ံ့

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍ တစ်စတ်တစ်ပိုင်ိုးကိုလည်ိုးပကာင်ိုး၊

ပဒသတင်ိုးအ

ငံ့်နှငံ့်

နိုင်ငတကာအ

ထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍ
ပြစ်ပပိုး ပမန်မာနိုငင
် ၏ ပ
အတက်

လာအိုနိုင်ငနှငံ့်

ိုးဝါိုးနှင်ံ့

ငံ့်

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့်

ကျန်ိုးမာပရိုး

အလာိုးအလာမျာိုးကိုလည်ိုးပကာင်ိုး
ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး

ပလံ့လာသိုိုးသပ်ထာိုးပြင်ိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍ ပမငံ့်တင်ပရိုး

အဓကအပထာက်အကူပပြုနိုင်မညံ့်အြျက်မျာိုးကို

ပအာက်ပါရည်ရွယ်ြျက်မျာိုးနှင်ံ့

အည ရှာပြပြာ်ထိုတ်ပလံ့လာထာိုးပြင်ိုးပြစ်ပါသည်(က)

နိုငင
် ံသူနိုင်ငသ
ံ ာ်းတ၏
ို

ကျန််းြာပေ်းအာြခံြှုေှပစပေ်းအတွက်

ပ

်းဝေါ်း

မျာိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးကို အေည်အပသွ်းမပည်ြစွာ ထိုတ်လိုပ်
နိုငေ
် န်နှင်

ပပည်သူူ့ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကဏ္ဍကို

အပထာက်အပံ့

ပပြုပစရန်။
(ခ)

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်းပ

ာင်ေွက်မခင််းမြင်

ိုင်ော

က်စပ်ပစစည််း ြျာ်းကို

မပည်တွင်း် သံ်းို စွွဲြက
ှု ို

ြူလပ
ံို စပပိုး

မပည်သူြျာ်း၏ ကျန််းြာပေ်းအတွက် စတ်ချလံိုခခံ ြှုေှပစေန်။
(ဂ)

ထိုတ်လိုပ်သူမျာိုးအတက် လိုပ်သာကိုင်သာရှပသာဝန်ိုးကျင်ကို ြန်တိုးပပိုး
ရန်၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မပည်တွင််း၌ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း တို်းမြြှင်
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ေန်၊ မပည်ပြှ ပ

်းဝေါ်းတင်သွင်း် ြှုြျာ်းကို ပလျာချေန်နှငံ့် မမနိုင်ငမှ ပပည်ပသိုို့

ပပန်လည်တင်ပပ
ို့ို ရာင်ိုးြျနိုငရ
် န်။
(ဃ)

ြြနိုငင
် န
ံ ှင် အပမခအပနမခင််း တူညပသာ အမခာ်းပေသတွင်း် နိုင်ငံြျာ်း၏
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကာကွယ်ထန််းချ ပ်မှုတင် အဓကအပရိုးပါသညံ့်
ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့်

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လိုပ်ကဏ္ဍနှင်ံ့

ပြနို့်ပြျူိုးမှု

အပပြအပနမျာိုး၊ နြူနာပကာင််းြျာ်းကို နှုငိုး် ယှဉ်ပလလာ၍ ြြနိုင်ငန
ံ ှင်
အန်းစပ်
(င)

ံို်းနည််းလြ််းြျာ်းကို ပလလာပြာ်ထိုတ်ရန်။

ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုကဏ္ဍ

မြြှင်တင်မခင််းနှင်အတူ

နိုငင
် ပ
ံ တာ်၏

စ်းပွာ်းပေ်းြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုကို အပထာက်အကူမပ နိုငြ
် ည် ြူဝေါေြျာ်းချြှတ်
နိုငပ
် ေ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းနှင်

က်စပ်ပသာဇိုန်ြျာ်း တည်ပထာင်နိုငေ
် န်။

36

အခန််း (၁)
ဘဂဂ

ာ်းဒေရှ ်နုင်ငံ၊ အင်ေုန်းရှာ်းနုင်ငံနှင် ထုင််းနုင်ငံတ၏
ုို့ ဒဆ်းဝေါ်းနှင်

က န််းမာဒရ်းဆုင်ရာြစစည််းမ ာ်းထုတ်

ုြ်မှု

ုြ်ငန််းကဏ္ဍကု ဒ

ာပခင််း
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အခန််း (၁)
ဘဂဂ

ာ်းဒေရှ ်နုင်ငံ၊ အင်ေုန်းရှာ်းနုင်ငံနှင် ထုင််းနုင်ငံတ၏
ုို့ ဒဆ်းဝေါ်းနှင်

က န််းမာဒရ်းဆုင်ရာြစစည််းမ ာ်းထုတ်
၁-၁။ ဘဂဂ

ာ်းဒေရှ ်နုင်ငံ၏

ုြ်မှု

ဆဆေးဝ ေးနှင်

ုြ်ငန််းကဏ္ဍကု ဒ

ာပခင််း

ကျန်ေးြာဆရေးပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြှု

လိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
ဆယဘိုယျဆဖာ်မပြျက်
၆၆။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏ ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍအတွက် ကျန််းြာပေ်းနှင် ြသာ်းစိုပေ်းော

ဝန်ကက်းဌာန (Ministry of Health and Family Welfare)4 က အဓကတာဝန်ယူပ
ပပ်း The Vaccination Act (1880) အပေါအဝင် ကျန််းြာပေ်း
စိုစိုပပေါင််း ၃၉ ခိုပကျာ်မြင် ချြှတ်ပ
သက်သာသည်နှုန််းထာ်းမြင်

ာင်ေွက်

ိုငေ
် ာဥပပေနှင် အက်ဥပပေြျာ်း

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ပေသတွင််းနိုင်ငံြျာ်းအနက်

ထပောက်သည်ကိုသြှုပပ်းနိုငပ
် သာ

ကျန််းြာပေ်းစနစ်ေှသည်

နိုငင
် တ
ံ စ်ခိုလည််းမြစ်ပေါသည်။
၆၇။

နိုင် ငံ ၏

ကျန််း ြာပေ်းကဏ္ဍ

ထပောက်မရ
ှု ှပသာ အ

ိုင်ောဦ်းတည်ချက် သ ည်

နို င်ငံ သာ်းတို အတွက်

ငံ့ပ် မငံ့်ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုကို ေေှပစပေ်း၊ လူပနြှုဘဝကို

မြြှင်တင်ပပိုး အပမခခံလူူ့အခွင်အပေ်းနှငပ
် လျာ်ညသည် ကျန််းြာပေ်းစနစ် မြစ်ပစပေ်းကို ဦ်းစာ်း
ပပ်း၍ ကျာ်းြတန််းတူညြ မှုပြငံ့် လူြျ ်းဘာသာြခွွဲမခာ်းဘွဲ သာတူညမ ပစာင်ပေှာက်ြှုပပ်းေန်
ေည်ေွယ်ပေါသည်။ အြျ ်းသြ်း၊ ကပလ်းသူငယ်နှင် သက်ကက်းေွယ်အိုြျာ်း အပေါအဝင် လူတန််းစာ်း
အာ်းလံို်းအတွက် စဉ်

က်ြမပတ်ကျန််းြာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကို ပံ့ပိုိုးပပိုးရန်၊ အာဟာေေှြှုနှင်

ြသာ်းစိုစြံချက်ြျာ်း တို်းတက်ခိုငြ
် ာပစေန်၊ စတ်ပင
ို ်း်
ပစေန် ေည်ြှန််းချက်ထာ်းပ
၆၈။

ိုင်ောနှငံ့် ရိုပ်ပိုင်း်

ိုင်ောပကာင််းြွန်

ာင်ေွက်ပနမခင််းမြစ်ပေါသည်။

ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအပနမြင် Bangladesh Statistical Pocket Book

(2019)5 အေ နိုငင
် တ
ံ စ်ဝန််းတွင် အစို်းေပိုငပ
်

်းရံို ၂၂၅၈ ခို၊ ပိုဂဂလကပိုင်ပ

ခန််း ၁၄၃,၃၉၄ ခို၊ စိုစိုပပေါင််း ၁၄၅,၆၅၂ ခိုေှပပ်း
ဦ်းေှပေါသည်။ လူဦ်းပေ ၁၀,၀၀၀ ဦ်းလ င်

်းရံန
ို ှင် ပ

်းပပ်း

ောဝန်နှင် ကျန််းြာပေ်းဝန်ထြ််း ၆၃,၈၉၃

ောဝန် ၆ ဦ်းနှုန််းမြင် လည်ပတ်ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှ

4

www.mohfw.gov.bd

5

Bangladesh Statistical PocketBook (2019) by Bangladesh Bureau of Statistics Statistics and Informatics

Division Ministry of Planning (http://bbs.portal.gov.bd)
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ပေါသည်။ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံ၏ ပျြ််းြ လူူ့သက်တြ််းသည် ၂၀၀၀ မပည်နှစ်တွင် ၆၅.၀၅ နှစ်၊
၂၀၀၅ ခိုနှစ်တွင် ၆၇.၄၉ နှစ်၊ ၂၀၁၀ မပည်နှစ်တွင် ၆၉.၆၁ နှစ်၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစတ
် ွင် ၇၁.၃၃ နှစ်နှင်
၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် ၇၂.၇၂ နှစ်တိုမြစ်ပေါသည်။ လူူ့သက်တြ််းတို်းမြငလ
် ာမခင််းသည် သသာ
ထင်ေှာ်းသည် တို်းတက်ြှုတစ်ခိုမြစ်ပပ်း ၁၉၇၁ ခိုနှစ်တွင် နိုငင
် ၏
ံ ပျြ််းြ လူူ့သက်တြ််းသည်
၄၆.၉၄ နှစ်သာေှပေါသည်။6 အမြစ်ြျာ်းသည်ပောဂေါြျာ်းြှာ လူကက်းပိုင်း် ြျာ်းတွင် နှလံို်းကကွက်သာ်း
ိုင်ောပောဂေါြျာ်း၊ ကင်
အသည််းပောဂေါနှင်

ာပောဂေါ၊

်းချ ပသွ်းချ ပောဂေါ၊ နှလံို်းပောဂေါ၊ ပလမြတ်ပောဂေါ၊

နာတာေှည်အသက်ရှုလြ််းပ ကာင််း

ိုငေ
် ာပောဂေါ

စသည်

ြကူ်းစက်

နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်းမြစ်ပေါသည်။

ြူဝ ေနှင် ဆြ ာ်ြှန်ေးြျက်
၆၉။

နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ

ိုင်ောြူဝေါေကို ၅ နှစ် စြံကန််းပေ်း

စ၍ နှစ်အလက
ို ် အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ွွဲပပ်း ၁၉၉၈ ခိုနှစ်ြှ

ာင်ေွက်ခွဲော ၎င််းစြံကန််းြျာ်းြှာ ပအာက်ပေါ

အတိုင်း် မြစ်ပေါသည်(က)

ကျန််းြာပေ်းနှင် လူဦ်းပေကဏ္ဍ

ိုင်ောစြံကန််း (Health and Population

Sector Program - HPSP) (၁၉၉၈ - ၂၀၀၃)။
(ခ)

ကျန််းြာပေ်း၊ အစာအာဟာေနှင် လူဦ်းပေကဏ္ဍ

ိုင်ောစြံကန််း (Health,

Nutrition and Population Sector Program - HNPSP) (၂၀၀၃ ၂၀၁၁)။
(ဂ)

ကျန််းြာပေ်း၊

လူဦ်းပေနှင်

အစာအာဟာေကဏ္ဍြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှု

င
ို ်ော

စြံကန််း (Health, Population, Nutrition Sector Development
Program - HPNSDP) (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆)။
(ဃ)

ကျန််းြာပေ်း၊ လူဦ်းပေနှင် အစာအာဟာေ ကဏ္ဍ

ိုင်ောစြံကန််း (Health,

Population, Nutrition Sector Program - HPNSP) (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁)။
၇၀။

လက်ေှပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပသာ ၄ ခိုပမြာက်စြံကန််းမြစ်သည် HPNSP သည်

သင်ပလျာ်ြှန်ကန်သည်ပဋသပနေတာ်းမြစ်မခင််းနည််းလြ််းြျာ်းကို နိုင်ငတ
ံ စ်ဝန််းေှ မပည်သူြျာ်း
သေှလိုက်နာနိုင်ပေ်း အသပညာပပ်းနိုင်ေန်အတက် ကျန််းြာပေ်းဝန်ထြ််းြျာ်းကို ပလကျင်
6

Pharmaceutical Industry of Bangladesh (3rd Edition) (2019) by Md. Abdullah Al Faisal,

www.arx.cfa/~/media/2A85F9B2CEAB43CFAF325AB54F3EF404.ashx
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သင် ကာ်းပပ်းမခင််းကို အဓကပ

ာင်ေွက်ပြင်ိုးမြစ်ပပ်း အစို်းေအပနမြင် ၎င််းစြံချက်အတွက်

အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း ၄၀၀ အထ သံို်းစွွဲသွာ်းေန် လျာထာ်းသတ်မှတ်ြံ့ပေါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်အပနမြင် မပည်တွင်း် စိုစိုပပေါင်း် ထိုတ်လိုပ်ြှု (GDP)
၏ ၅.၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ တို်းမြြှင်အသံို်းမပ ြည်မြစ်ပေါသည်။
၇၁။

ထမပင်
ို
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါရိုက်ခတ်ြှုပ ကာင် အစို်းေ၏ ြူလကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောအစအစဉ်ြျာ်းအမပင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ
ဝန်ပ

ာင်ြှု

ိုငေ
် ာစြံချက်7 ကို ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောညွှန် ကာ်းြှုဦ်းစ်းဌာန (DGHS) ပအာက်ေှ ကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်း

ထန််းချ ပ်ပေ်းဌာန (CDC)၊ ကပ်ပောဂေါပဗေနှင် ပောဂေါထန််းချ ပ်ပေ်းနှင် သိုပတသနဌာန
(IEDCR) တို ပူ်းပပေါင်း် ၍ ပေ်း

ွွဲခွဲပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ ကာကယ်ထန်ိုးြျြုပ်ကိုသ

နိုငပ
် ရိုးနှငံ့်စပ်လျဉ်ိုး၍ ကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်း (ကာကွယ်၊ ထန််းချ ပ်မခင််းနှင် တိုက်ြျက်
မခင််း

ိုင်ော) အက်ဥပပေ (၂၀၁၈) (Infectious Diseases (Prevention, Control and

Elimination) Act, 2018)8 တင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါထန််းချ ပ်ကာကွယ်ပေ်း
အသွာ်းအလာကန်သတ်ပနထင
ို မ် ခင််း (Quarantine)

ိုင်ော သ်းမခာ်း

ိုင်ရာပပဋ္ဌာန်ိုးြျက်ကို မြည်စွက်ပြာ်မပ

ခွဲပေါသည်။ ၎င််းဥပပေသည် အစို်းေက ထိုတ်မပန်သည်အြန်ပ ကာ်မငာစာမျာိုး၊ ပောဂေါစြ််းသပ်
စစ်ပ

်းမခင််းြျာ်းအပေါအဝင်

သ်းမခာ်းပနထိုင်မခင််း

ိုင်ောကစစေပ်ြျာ်းအတွက်

သက်ပောက်ြှုေှြည်မြစ်ပေါသည်။ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံ၏ ပ

အကျံ ်းဝင်

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍတွင် မပည်တွင်း် ထိုတ်လိုပ်ြှုပမငံ့်ြာ်းပသာပ ကာင် မပည်တွင််းလိုအပ်ချက်
ကို မပည်ြပအာင် မြည်
ကာကွယ်ပ

ည််းပပ်းနိုင်သညံ့်အပပင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါအတွက် လအ
ို ပ်သည်

်းနှငံ့် ကိုသပ

်းြျာ်းကို စြ််းသပ်ထိုတ်လိုပ်နိုငေ
် န် စစဉ်ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါ

သည်။

မပည်တင
ွ ်ေးလိုအပ်ြျက်
၇၂။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုပ ်းကွက်တန်ြို်းသည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင်

အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃.၁ ဘလယံမြစ်ပပ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၌ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃.၅၄ ဘလယံနှင်
၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆ ဘလယံအထ တို်းတက်နိုငပ
် ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်းပပိုး
တစ်ဦ်းချင််းပ

်းဝေါ်းပစစည််းသံ်းို စွွဲြတ
ှု န်ြို်းသည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၈.၉

7

Bangladesh Preparedness and Response Plan: COVID-19 Monthly SITREP | United Nations in Bangladesh

8

The Infectious Diseases Act and Resource Allocation during the COVID-19 Pandemic in Bangladesh.

https://link.springer.com/article/10.1007/s41649-020-00149-9#Bib1
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မြစ်ပေါသည်။9 ပ

်းပစစည််းကေယာထိုတ်လိုပ်ြှုသည် သွင််းကိုန်ဦ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍတစ်ခို

မြစ်ပပ်း မပည်တွင်း် ထိုတ်လိုပ်ြှုသည် ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်၏ ၁၅ ောခိုငန
် ှုန််းကိုသာ ထိုတ်လိုပ်
နိုငပ် ပိုး ၈၅ ောခိုငန
် ှုန််းကို မပည်ပြှ တင်သွင်း် ေလျက်ေှပေါသည်။ အဓကအာ်းမြင် အပြေကန်၊
တရိုတ်၊ ပတာင်ကိုေ်းယာ်းနှင် အမခာ်းဉပောပနိုင်ငြ
ံ ျာ်းြှ အြျာ်း
သိုပတသန

ိုင်ရာနည််းပညာလိုအပ်ချက်၊ အပမခခံအပ

ံို်းတင်သွင််းလျက်ေှပေါသည်။

ာက်အဦလအ
ို ပ်ချက်နှင် ကျွြ််းကျင်

လိုပ်သာ်းေှာ်းပေါ်းြှုြျာ်းပ ကာင် အပူချန်တိုင်း် စက် (Thermometer) နှင် နှလံို်းပသွ်းပ ကာ

ိုငေ
် ာ

အစာ်းထ်းို သည်စက် (Pacemaker) စသည်တိုကိုပေါ မပည်ပြှတင်သွင််းေလျက်ေှပေါသည်။10
၇၃။

နိုငင
် ံသာ်းြျာ်းအပနမြင် တန်ြို်းသင်တင်ြ တ၍ အေည်အပသွ်းမပည်ြသည် ပ

်းဝေါ်း

ြျာ်း လက်လှြ််းြေေှပစပေ်းသည် အစို်းေ၏ ဦ်းစာ်းပပ်းြူဝေါေတစ်ခိုမြစ်ပပ်း မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်း

နှင် ပ

်းပစစည််းကေယာထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ို အပလ်းထာ်းပ

ာင်ေွက်လျက်ေှော ကိုဗစ် - ၁၉

ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းပနသည်ကာလအတွင််း အမခာ်းနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းနည််းတူ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို
ကိုသနိုင်မည်ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါလူနာြျာ်းကို

ကိုသောတွင် WHO ၏ လြ််းညွှန်ချက်မြင် အသံို်းမပ လျက်ေှပသာ Remdesivir၊ Favipiravir၊
Hydroxychloroquine၊ Ivermectin၊ Doxycycline နှငံ့် Azithromycin စသည်ပ
မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းေန် စစဉ်ထာ်းေှပပ်းမြစ်ပေါသည်။ ၎င််းပ
ထန််းသြ််းသယ်ပ
နိုငင
် တ
ံ ကာအ

ာင်ြှုြှန်ကန်ပစပေ်း၊

င်ြပ

ပ ်းကွက်တွင်

်းဝေါ်းြျာ်း အသံို်းမပ ောတွင်

ပစစည််းမပတ်လပ်ြှုြေှပစပေ်းနှင်

်းဝေါ်းြျာ်း ေေှပစပေ်းတအတွ
ို
က် အစအြံြျာ်း ချြှတ်ပ

ေှပေါသည်။ ပံိုြှန်အာ်းမြင် အစို်းေ၏ ကျန််းြာပေ်း

်းဝေါ်းြျာ်းကို

ာင်ေွက်လျက်

ိုငေ
် ာနှစ်အလက
ို ်အသံို်းစေတ်သည် GDP ၏

၃ ောခိုင်နှုန််း မြစ်ပသာ်လည််း ကိုဗစ် - ၁၉ ပောဂေါမြစ်ပွာ်းပနစဉ်ကာလအတွင်း် ကျန််းြာပေ်းစနစ်
မပန်လည်ပကာင််းြွန်လာပစေန်နှင် ပိုြြ
ို နိုင်ရည်ရှပစေန် ေည်ေွယ၍
် GDP ၏ ၅ ောခိုငန
် ှုန််း
ပကျာ်အထ တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲလျက်ေှပေါသည်။11

9

Bangladesh Pharma Market and Regulatory Report by Pharmaceutical Export Promotion Council of India

https://pharmexcil.com/uploads/countryreports/Bangladesh_Market_Regulatory_report 2020.pdf
10

https://databd.co/stories/medical-equipment-industry-potential-lifeline-for-the-healthcare-sector10350#

ref_4
11

Bangladesh Preparedness and Response Plan for COVID-19, http://www.mohfw.gov.bd/index.php?

option=com_docman&task=doc_download&gid=23359&lang=en
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ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုနင
ှ ် ထိုတ်လပ
ို ်ြှု
၇၄။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံသည် စိုက်ပျ ်းပေ်းကို အပမခခံသည် စ်းပွာ်းပေ်းစနစ်ြှ ပခတ်သစ်

စ်းပွာ်းပေ်းစနစ်သို ကူိုးပမပာင််းခွဲော နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနှင် ကြ္ာလံ်းို
ကဏ္ဍပေါ အ င်
အပမခခံအပ

ိုင်ောကိုန်သွယ်ြှု

င်ပမပာင််းလွဲလာခွဲပေါသည်။ သပသာ်
ို
နိုငင
် မံ ခာ်းပငွလွဲလှယ်နှုန််း ြတည်ပငြ်မခင််း၊

ာက်အဦနှင် ဝန်ပ

ာင်ြှုကဏ္ဍမပင်

င်ေန် လအ
ို ပ်မခင််းစသည်အချက်ြျာ်း က

နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုတို်းတက်လာမခင််းကို အဟန်အတာ်းမြစ်လျက်ေှပေါသည်။
၇၅။

နိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ

ိုငေ
် ာ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းကို အဓကအာ်းမြင်

မပည်တွင််းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းက လွှြ််းြို်းထာ်းပပ်း အမခာ်းပသာကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန််းြျာ်းနည််းတူ
အလိုပ်အကိုငအ
် ခွင်အလြ််းြျာ်းစွာ ြန်တ်းပပ်းနိုငသ
် ည် လိုပ်ငန််းကဏ္ဍတစ်ခိုလည််း မြစ်ပေါ
သည်။ နည််းပညာအာ်းမြင် ပကာင််းြွန်အ

င်မြင်သည်ပ

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်နိုင်ပသာ်လည််း

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအပနမြင် မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနည််းပေါ်းသည်ကဏ္ဍတစ်ခိုမြစ်ပေါသည်။ မပည်တွင််း
လိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းက ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ပပ်း ပောင််းချပနသည် ပ

်းဝေါ်းအြျ ်းအစာ်းြျာ်း မပည်ပြှ

တင်သွင်း် မခင််းကိုလည််း ကန်သတ်ထာ်းေှပေါသည်။
၇၆။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံသည် နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအတက် နိုင်ငမံ ခာ်းပိုဂဂလကေင််းနှ်း

မြြှ ပ်နှံြှုအက်ဥပပေ (၁၉၈၀) (Foreign Private Investment Act 1980) မြင် အဓက
ပ

ာင်ေွက်ပပ်း ၎င််းဉပပေတွင် နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းကို အကာအကွယ်မခင််း၊ မြြှင်တင်

မခင််း၊ နိုငင
် ပ
ံ ိုင်သြ််းယူြှုြမပ မခင််းတက
ို ို အာြခံထာ်းေှပပ်း အမြတ်ပငွကို မပည်ပသို လွှပ
ွဲ မပာင််း
မခင််းနှင် အစိုေှယ်ယာလွှွဲပမပာင််းပောင််းချမခင််းတို ပ
နှင်
ပ

မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူြျာ်းကို
်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

တန််းတူ

က်

ာင်ေွက်နိုငြ
် ည်မြစ်ပ ကာင််းနှင် မပည်တွင််း
ံြည်မြစ်ပ ကာင််း

ပြာ်မပထာ်းပေါသည်။

ိုင်ော ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းသည် အခွန်အပကာက်ကင််းလွတ်ခွင်

ခံစာ်းနိုငြ
် ည်ကဏ္ဍြျာ်းတွင် ပေါဝင်ပပ်း ၎င််းတက
ို ို ကက

ိုအာ်းပပ်းသည်အပနမြင် ဉပပေပ ကာင််း

အေ အခွန်အပကာက်ကင််းလွတ်ခွင်နှင်ံ့ သက်သာခွင်မျာိုးကို တစ်ြက်ပေါအတိုင်း် ြစာိုးြငံ့်
ပပိုးထာိုးပေါသည်-
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ဇယာ်း (၁ - ၁ - ၁)။ အြွန်အဆကာက်ကင်ေးလွတ်ြွင်နှင် သက်သာြွင်မ ာ်း
အဆ ကာင်ေးအရာ

အြွန်

ရာြိုင်နှုန်ေး

သက်တြ်ေး

ြှတ်ြျက်

သွင််းကိုန်ခွန်

၅ % ြှ

၅ နှစ်ြှ

Customs Act 1969

ကိုန် ကြ််းပစစည််း၊ ယာဉ်ယနတော်းြျာ်း

အပကာက်ခွန်နှင်

၁၂ %

၇ နှစ်

တင်သွင််းမခင််း

အမခာ်းအခွန်ြျာ်း
Value Added

၀ % ြှ

-

Tax

၁၅ %

စက်ပစစည််း၊ ပ

ာက်လိုပ်ပေ်းပစစည််း

သတ်ြှတ်ထာ်းသည်ပ

်းပစစည််း

အစတ်အပိုင််းြျာ်းတင်သွင််းမခင််း

Value Added Tax and
Supplementary Duty
Act, 2012

နိုင်ငံမခာ်းသာ်းဝန်ထြ််းြျာ်း၏ လစာ

ဝင်ပငွခွန်

၀ % ြှ

၃ နှစ်

-

-

Income Tax

၂၅ %
အမြတ်ပငွမပန်လည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံမခင််း

ဝင်ပငွခွန်

၁၀% ြှ
၄၀%

Ordinance of 1984

အေင််းအမြစ်: KPMG Investment Guide Bangladesh, https://home.kpmg/bd/en/home/insights/2020/09/
bangladesh_investment_guide.html.

၇၇။

အထက်တွင် ပြာ်မပခွဲသည်အတိုင်း် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ၏ ပ ်းကွက် ၈၀

ောခိုငန
် ှုန််းပကျာ်ကို မပည်တွင််းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြလ
ှု ိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းက လွှြ််းြို်းထာ်းပပ်း ၎င််းအချက်
သည် သသာသည်ပမပာင််းလွဲြှုတစ်ခိုမြစ်ပေါသည်။ ၁၉၈၅ ခိုနှစ်တွင် နိုငင
် ံ၏ ထပ်တန််းပ

်းဝေါ်း

လိုပ်ငန််းြျာ်းသည် နိုင်ငံတကာကိုြပဏြျာ်း (Multinational Companies - MNCs) မြစ်ပသာ်
လည််း ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် မပည်တွင််းကိုြပဏြျာ်းက ပနောယူလျက်ေှသည်ကို ပအာက်ပေါ
အတိုင်း် ပတွ ေှေပေါသည်ဇယာ်း (၁ - ၁ - ၂)။ ၂၀၂၀ မပည်နှစ္်တွင်

ုြ်ကုင်

က်ရှသည် MNCs နှင် ပြည်တွင််းကုမပဏမ ာ်း

၁၉၈၅ ြိုနှစ္်

စ္ဉ်

လိုပ်ငန်ေးအြည်

၂၀၂၀ မပည်နှစ္်
ြှတ်ြျက်

လိုပ်ငန်ေးအြည်

ြှတ်ြျက်

၁။

Square Pharmaceuticals Ltd.

Local

Square Pharmaceuticals Ltd.

Local

၂။

BPI Ltd.

MNC

Incepta Pharmaceuticals

Local

၃။

Glaxosmithkline Ltd.

MNC

Beximco Pharmaceuticals Ltd.

Local

၄။

Opsonin Pharmaceuticals Ltd.

Local

Opsonin Pharmaceuticals Ltd.

Local

၅။

Pfizer Ltd.

MNC

Renata Ltd.

Local

၆။

Fisons Ltd.

MNC

Eskayef Bangladesh Ltd.

Local

၇။

Gonoshasthya Kendra

Local

Acme Pharmaceuticals Ltd.

Local

၈။

MSD Co., Ltd.

MNC

ACI Ltd.

Local

၉။

Ciba Geigy

MNC

Aristopharma Ltd.

Local

၁၀။

Hoechst

MNC

Drug International Ltd.

Local

အေင််းအမြစ် : IQVIA 2020. Pharmaceutical Manufacturing in Bangladesh by Padmashree Gehl Sampath.
http://www.pharmatips.in/Articles/Pharma-Companies/Top-Pharmaceutical-Companies-InBangladesh.aspx,

43

၇၈။

နိုငင
် တ
ံ ွင််း ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှုအပနမြင် ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်း

ိုင်ော

အသင််း (Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries - BAPI)12 ၏ စာေင််း
ြျာ်းအေ လင
ို စ
် င်ေပ

်းဝေါ်းကိုြပဏ ၁၇၃ ခိုေှပပ်း ထိုတ်လိုပ်သည်ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏ ၈၀ ောခိုင်နှုန််း

သည် Generic Drugs မြစ်ပပ်း ကျန် ၂၀ ောခိုငန
် ှုန််းသည် Patented Drugs ြျာ်းမြစ်ပေါသည်။
ထိုတ်လိုပ်သည်ပ

်းဝေါ်းပံိုစံြျာ်းအေ အြျ ်းအစာ်း ၅ ြျ ်းခွွဲမခာ်းထာ်းပပ်း ၎င််းတြှ
ို ာ Allopathic

(အပနာက်တိုင််းပ

်းဝေါ်း)၊ Ayurvedic (ပေှ်းပခတ်ပ

(ပေပ

်းဝေါ်း)၊ Unani (အနဒယပ

်းဝေါ်း)၊ Herbal

်း)၊ Homeopathic and Biochemic (သဘာဝပစစည််းနှင် ဓာတိုပစစည််းသံို်းပ

တမြစ်
ို ပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းစြံခန်ခွွဲပေ်း

ိုင်ောညွှန် ကာ်းပေ်းြှ ်းချ ပ်ရံို်း (Directorate General

of Drug Administration - DGDA) က ထိုတ်မပန်ထာ်းသည် ပ
ြှတ်ပံိုတင်ထာ်းေှပသာ အြှတ်တံ
ထမပင်
ို
ကာကွယ်ပ

်းဝေါ်း)

်းအြျ ်းအစာ်းအလိုက်

ပ်အပေအတွက်စိုစိုပပေါင်း် သည် ၄၆,၁၆၈ ြျ ်းမြစ်ပေါသည်။

်းနှင် ကိုယ်ခံအာ်းမြြှင်တင်မခင််း

ိုင်ောသ်းမခာ်းပ

်းဝေါ်းအြျ ်းအစာ်း ၃၄ ြျ ်း

ကို မပည်တွင်း် ၌ ထိုတ်လိုပ်ပပ်း အမခာ်း ၅၅ ြျ ်းကို မပည်ပြှ တင်သွင််းလျက်ေှပေါသည်။ နိုင်ငံ
အတွင််းေှ ပ
နှုန််းအထ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုသည် နိုငင
် ံသာ်းြျာ်း၏ ပ
မြည်

ည််းပပ်းနိုင်မခင််းပ ကာင်

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်အပပေါ် ၉၈ ောခိုင်

အလာ်းအလာပကာင််းပသာပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ကဏ္ဍတစ်ခိုမြစ်ပ ကာင််း ပပေါ်လွငလ
် ျက်ေှပေါသည်။
၇၉။

ပ

ပ ်းနှုန််းပပ င်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြအ
ှု တွက်
င
ို ြ
် ှုေှမခင််း၊

ကန် ကာမခင််းနှင်
ေှပနခွဲသည်။

မပည်ပေှ

အပေ်းပေါသည်

စက်ရံိုြျာ်းပတ်မခင််းပ ကာင်

အချန်ြထိုတ်လိုပ်နိုင်ေန်

မပည်တွင်း် တွင်

ကိုန် ကြ််းြျာ်းတင်သွင််းောတွင်

နာြည်ကက်းပ

အခက်အခွဲေှမခင််း

ကိုန် ကြ််းတင်သွင်း် ေန်
စသည်

အြက်အြြျာ်း

်းဝေါ်းကိုြပဏြျာ်းစွာေှပသာ်လည််း

ပ

်းဝေါ်း

ကိုန် ကြ််း (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) အြျ ်း ၄၀၊ စိုစိုပပေါင််း ပ ်းကွက်
လအ
ို ပ်ချက်၏ ၆၀ ောခိုင်နှုန််းခန်သာ ထိုတ်လိုပ်နိုင်သမြင် မပည်ပနိုငင
် ံြျာ်း အထူ်းသမြင်
အနဒယနိုငင
် ၊ တရိုတ်နိုင်င၊ အတလနိုင်ငနှင် ဂျာြနနိုင်ငြ
ံ ျာ်းြှ တင်သွင်း် လျက်ေှပေါသည်။
အ

ပ
ို ါအြက်အြကို ပမြေှင််းနိုင်ေန်အတက် အစို်းေြှ APIs Park ကို ၂၀၀၈ ခိုနှစ်တွင် စတင်

တည်ပထာင်ခွဲပေါသည်။

12

http://www.bapi-bd.com/
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ဆဆေးဝ ေးကိုန် ကြ်ေးထိုတ်လိုပ်သည်ဇိုန် (Active Pharmaceutical Ingredients Park – APIs
Park)
၈၀။

အ

ပ
ို ေါ API Park သည် Munshiganj ပေသေှ ပမြဧေယာဧက ၂၀၀ အတွင််း

အပကာင်အထည်ပြာ်မညံ့် အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကပူ်းပပေါင်း် ပ
ဦ်းစ်းပ

ာင်ေွက်မစ
ှု ြံကန််းမြစ်ပပ်း အဓက

ာင်ေွက်သည်အြွွဲ အစည််းသည် Bangladesh Associations of Pharmaceutical

Industries (BAPI) မြစ်ပေါသည်။ ြူလစြံကန််းပပ်းစ်းြည်အချန်ကို ၂၀၁၀ မပည်နှစ်၊ ေဇင်ဘာ
လဟို ခန်ြှန််းခွဲပသာ်လည််း ပ

ာက်လိုပ်ပေ်းလိုပ်ငန််း

မပည်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် ပပ်းစ်းခွဲပေါသည်။

ိုင်ော ကန် ကာြှုြျာ်းပ ကာင် ၂၀၂၀

API Park ၏ လိုပ်ကွက်အြှတ် ၄၂ ခိုတွင် ပ

ကိုန် ကြ််းပံပို်းပပ်းနိုင်ြည် ကိုြပဏ ၂၈ ရံို ပေါဝင်ပ

ာင်ေွက်ြည် မြစ်ပပိုး လိုပ်ငန််းပ

်းဝေါ်း

ာင်ေွက်

သည် ကိုြပဏြျာ်းအပနမြင် ဝင်ပငွခွန်၊ VAT အပေါအဝင် အမခာ်းပသာအခွန်အပကာက်ြျာ်း
ကင််းလွတ်ခွင်ကို ၂၀၃၂ ခိုနှစ်အထ ခံစာ်းေေှနိုင်ြည်မြစ်ပေါသည်။ စိုစိုပပေါင််းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
တန်ြို်းသည် ဘဂဂလာ်းပေေှ်တာကာ ၄၀၀၀ သန််း (အပြေကန်ပေေါ်လာ ၄၇.၁၃ သန််း) မြစ်၍
အလိုပ်အကိုငအ
် ခွင်အလြ််း ၂၅,၀၀၀ ြန်တ်းပပ်းနိုငြ
် ည်မြစ်ကာ ကိုန် ကြ််းသွင််းကိုန်ပြာဏ
ပလျာချနိုငမ် ခင််းနှင် ထိုတ်ကိုန်ြျာ်း မပည်ပသို တင်ပိုနိုင်ေန် စစဉ်ထာ်းမခင််းတိုပ ကာင် ပကာင််းြွန်
သည် စ်းပွာ်းပေ်းတို်းတက်ြှုတစ်ခို ပပေါ်ပပေါက်လာနိုင်ြည်မြစ်ပေါသည်။13

ကိုန်သွယ်ြှု
၈၁။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း တင်သွင််းြှုသည်

၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၄၈၆.၉၅၂ သန််းမြစ်ပပ်း တင်ပိုြှုသည် အပြေကန်
ပေေါ်လာ ၁၁၁.၂၂၁ သန််းမြစ်ပေါသည်။ တင်သွင်း် သည်ပစစည််းြျာ်းသည် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းနှင်

ပ

်းပစစည််းကေယာြျာ်းမြစ်ပေါသည်။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်အထ ၁၀ နှစ်အတွင််း

ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း တင်သွင်း် ြှုနှင် တင်ပြှု
ို စာေင််းြှာ တစ်ြက်ပေါ

အတိုင်း် မြစ်ပေါသည်-

13

Pharmaceutical Industry of Bangladesh (3rd Edition) (2019) by Md. Abdullah Al Faisal,

www.arx.cfa/~/media/2A85F9B2CEAB43CFAF325AB54F3EF404.ashx

45

ပံပို ြဂရြ် (၁ - ၁ - ၁)။ နှစ္အ
် လက
ို ် ဆဆေးနှငက
် ျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးတင်သွငေး် ြှုနှင်
တင်ပြ
ိုို့ ှုတန်ဖိုေး (အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေး)
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အေင််းအမြစ် - www.ceicdata.com။

ပံပို ြဂရြ် (၁ - ၁ - ၂)။ ဆဆေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေးကရယာတင်ပိုို့ြှု၊ တင်သွင်ေးြှုနှင် Nominal
Growth Rate (%) တိုို့၏ နှစ္်အလက
ို ် တိုေးတက်ဆမပာင်ေးလွဲြှု
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အေင််းအမြစ် - www.ceicdata.com/en/indicator/bangladesh/nominal-gdp-growth/။

၈၂။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၊ ပကို
ို န်မြြှင်တင်ပေ်းဗျ ရို (Export Promotion Bureau) ၏

အချက်အလက်ြျာ်းအေ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် နိုငင
် ပ
ံ ပေါင်း် ၁၁၈ နိုငင
် ၊ံ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ၁၂၁ နိုငင
် န
ံ ှင်
၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် ၁၀၃ နိုငင
် တ
ံ ိုသို ပ

်းဝေါ်းတင်ပိုခွဲပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။ ၎င််းအနက် ၂၁

နိုငင
် က
ံ ိုသာ စိုစိုပပေါင်း် တင်ပြှု
ို ၏ ၈၈ ောခိုငန
် ှုန််းကို တင်ပခွဲ
ို ပပ်း ကျန် ၉၇ နိုင်ငက
ံ ို ၁၂ ောခိုငန
် ှုန််း
တင်ပခွဲ
ို ပေါသည်။ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုသည် အ

င်မြင်ြာ်းပသာ်လည််း

တင်ပြည
ို
်နိုင်ငြ
ံ ျာ်း၏ ပ ်းကွက်အပနအထာ်း၊ သံို်းစွွဲသူြျာ်း၏ စတ်တိုင််းကျြှု၊ ကြ္ာပ

်းဝေါ်း

46

ပ ်းကွက်နှင် ပ

်းဝေါ်း

ိုငေ
် ာသပဘာတူညချက်၊ ဥပပေနှင် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်းကို ပလလာ

ေန် အာ်းနည််းမခင််းပ ကာင် အမခာ်းနိုင်ငကံ က်းြျာ်းနှင်နှုင််းယှဉ်ပေါက ပ

်းဝေါ်းတင်ပြှု
ို နယ်ပယ်တွင်

ကက်းစို်းနိုင်ေန် အပမခအပနပလျာပေါ်းပနေမခင််းမြစ်ပေါသည်။ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် ထိုတ်မပန်သည်
ပကို
ို န်မြြှင်တင်ပေ်းဗျ ရို၏

စာေင််းအေ

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံက

ပ

်းဝေါ်းပစစည််းတင်ပိုသည်

နိုငင
် ြ
ံ ျာ်း၏ စာေင််းြှာ ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်ပံပို ြဂရြ် (၁ - ၁ - ၃)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနှစ္်အတွက် ဘင်္ဂလာေးဆေရှ်နိုငင
် ံက ဆဆေးဝ ေးပစ္စည်ေး
တင်ပိုို့သည် နိုင်ငြ
ံ ျာေးစ္ာရင်ေး
အာြဂန်နစ်စတန်

လိုဗ်းန်းယာ်း

နပပေါ
သေလကဂာ ၁၅%

ဗယက်နြ်
ကပြ္ာေ်းယာ်း
ကင်ညာ ၆%

မြန်ြာ
၁၄%

ြလစ်ပိုင် ၁၀%

အေင််းအမြစ်

-

အပြေကန် ၁၁%

https://www.thefinancialexpress.com.bd/views/bangladeshs-pharmaceutical-export-an-

overview-1604586993။

၈၃။

မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်း၏

၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် ပ

ထိုတ်လိုပ်ြှုတို်းတက်လာမခင််းပ ကာင်

၂၀၁၈

-

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပောင််းချမခင််းြှ မပည်ပပကို
ို န်ဝင်ပငွေေှြှုသည် ၂၅.၆

ောခိုငန
် ှုန််းအထ တို်းတက်လာခွဲပေါသည်။14 ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် စိုစိုပပေါင်း် ပိုကိုန်၏ ၀.၃၃
ောခိုငန
် ှုန််းသည် ပ
နည််းပေါ်းပသာ်လည််း
တစ်ခိုဟို

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြပ
ှု ်းကွက်ြှမြစ်ပပ်း ၎င််းပြာဏသည် အပတာ်အသင်
ြွံ ပြ ်းြှုနည််းပေါ်းသည်နိုင်ငံတစ်ခိုအပနမြင်

ိုနိုင်ြည်မြစ်ပေါသည်။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏

ထူ်းမခာ်းပသာပအာင်မြင်ြှု

နာြည်ကက်းပ

်းဝေါ်းကိုြပဏြျာ်း

မြစ်သည် Square Pharmaceuticals Ltd.၊ Beximco Pharmaceuticals Ltd. နှင် ACME
Laboratories Ltd. တိုသည် ကြ္ာပပေါ်ေှ နိုင်ငံပပေါင််း ၆၀ သို ပ
အပြေကန်အစာ်းအပသာက်နှင် ပ

်းဝေါ်းကွပ်ကွဲြှုဦ်းစ်းဌာန (USFDA) ၏ တော်းဝင်ခွင်မပ ချက်

ေေှထာ်းသမြင် အပြေကန်နိုင်ငသို ပ
14

်းဝေါ်းြျာ်း တင်ပလျက်
ို
ေှပပ်း

်းဝေါ်းတင်ပခွ
ို င် ေေှထာ်းပသာကိုြပဏြျာ်းမြစ်သည်ကို
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ကကညံ့်ပြင်ိုးအာိုးပြငံ့်
အ

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏

နိုင်ငတ
ံ ကာအ

င်ြ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်နိုင်ြှု

ငံ့်အတန်ိုးကို ပြာ်မပလျက်ေှပေါသည်။

အသဉာဏ်ပစ္စညေး် ဆင
ို ရ
် ာြူပင
ို ်ြွင်
၈၄။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းတွင် အသဉာဏ်ပစစည််း

ိုင်ောြူပိုငခ
် ွင်သည် အပေ်း

ပေါပပ်း တထွငြ
် န်တ်းြှုအသစ်ြျာ်းမပ လိုပ်နိုင်ေန် တွန််းအာ်းတစ်ခိုလည််းမြစ်ပေါသည်။ အသဉာဏ်
ပစစည််း

ိုငေ
် ာြူပိုင်ခွင်သည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူြျာ်းအပနမြင် ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်၊ ထိုတ်လိုပ်

သည် ပစစည််းအြျ ်းအစာ်းအပပေါ် ြူတည်၍ သတ်ြှတ်ထာ်းသည်နှုန််းထာ်းကို ြူပိုင်ခွင်ေေှ
ထာ်းသူထံ ပပ်းပချေမခင််းမြစ်သမြင် ထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ိုန်ကျစေတ် ပိုြမို ြင်တက်ပစပေါသည်။
၈၅။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ အပေါအဝင် ြွံ ပြ ်းြှုနည််းပေါ်းသည် ၄၉ နိုငင
် ပ
ံ ေါဝင်ပပ်း ၂၀၀၂ ခိုနှစ်

တွင် လက်ြှတ်ပေ်းထ်းို ချ ပ်
နှငသ
် က်

ိုင်သည်

ခ
ို ွဲသည် ကြ္ာကိုန်သွယ်ြှုအြွွဲ အစည််း (WTO) ၏ ကိုန်သွယ်ြှု

အသဉာဏ်ပစစည််း

စာချ ပ်ဝင်နိုင်ငြ
ံ ျာ်းသည် ပ

ပ

(TRIPS)15

သပဘာတူညချက်အေ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ၂၀၀၆ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်အတွင််း လွတ်လပ်စွာ

တင်ပန
ို ိုငြ
် ည်မြစ်ပ ကာင််း၊ ြူပိုင်ခွငေ
် ပ
Generic Drugs ပံိုစံမပင်

ိုင်ောြူပိုင်ခွင်

်းဝေါ်းြျာ်းကို ကက တင်ခွင်မပ ချက်ေယူေန် ြလိုအပ်ဘွဲ

င်နိုင်ပ ကာင််းနှင် ၎င််းပ

်းဝေါ်းသည် တင်ပြည
ို
်နိုငင
် တ
ံ ွင် ြူပိုငခ
် ွင်ေ

်းဝေါ်းဟို သတ်ြှတ်ထာ်းမခင််းြေှပေါက အလွယ်တကူတင်ပိုနိုင်ြည်မြစ်ပ ကာင််း ပြာ်မပထာ်း

ပေါသည်။ ထမပင်
ို
ြွံ ပြ ်းြှုနည််းပေါ်းသည်နိုငင
် တ
ံ စ်ခိုမြစ်သမြင် အ
ခိုနှစ်အထ

ထပ်ြံသက်တြ််းတို်းမြြှင်ပ ကာင််း

ထပ
ို ကာင် ပ
ပပ်း
အ

ပ

၂၀၁၅

ပ
ို ေါသပဘာတူညချက်ြျာ်းသည်

နိုငင
် ံ၏

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံအတွက်

သတ်ြှတ်ခွဲပေါသည်။ 16

ာင်ေွက်ေန် အာ်းပပ်းောပောက်

ပိုြိုအာ်းစိုက်ထိုတ်နိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။
ပ

တို်းတက်ပစပပ်း အမခာ်းနိုင်ငံြျာ်းနှငန
် ှုင်း် ယှဉ်ပေါက ပ
မြင်ပနသည်

ခိုနှစ်တွင်

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း အသစ်စတင်ပ

်းဝေါ်းသိုပတသနြွံ ပြ ်းြှုလပ
ို ်ငန််းြျာ်းတွင်

ိုပေါသတ်ြှတ်ချက်ကို ၂၀၃၃

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုအခန််းကဏ္ဍကို
်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု အပတာ်အသင် အ

ပကာင််းြွန်သည်

Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property Rights.

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
16

င်

အလာ်းအလာတစ်ခိုလည််း

မြစ်ပေါသည်။

15

ပိုြို

Pharmaceutical Industry of Bangladesh (3rd Edition) (2019) by Md. Abdullah Al Faisal.
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ဆဆေးသိုဆတသန
၈၆။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံသည် အေည်အပသွ်းမပည်ြသည် ပ

ပမြာက်ြျာ်းစွာ

ပပေါ်ထွက်လာနိုငပ
် ေ်းကိုလည််း

အည ကျန်ိုးမာပရိုး

်းဝေါ်း

ိုင်ောသိုပတသန

မျာိုးစွာအပလ်းထာ်းသညံ့်နိုင်ငပြစ်သည်နှင်ံ့

ိုင်ရာသိုပတသနြျာ်းကို တာဝန်ယပ
ူ

နှင် မသာိုးစိုပရိုးရာဝန်ကက်းဌာနပအာက်တွင် ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ

ာင်ေွက်ေန်အတွက် ကျန််းြာပေ်း
်းဝေါ်းသိုပတသန

ိုင်ောပကာင်စ

(Bangladesh Medical Research Council)17 ကို ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငသြမတ၏ လြ််းညွှန်ချက်
နှငအ
် ည ၁၉၇၂ ခိုနှစ်၌ စတင်ြွွဲ စည််းခွဲသည်။ အ
ပ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ရာ

ပ
ို ေါပကာင်စ၏ ေည်ေွယ်ချက်ြျာ်းြှာ

သပပံပညာေပ်ြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််းသည်မပဿနာေပ်ြျာ်းကို

ပြာ်ထိုတ်အပမြေှာမခင််းနှင် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုလအ
ို ပ်ချက်ြျာ်း၊ ေည်ြှန််းချက်ြျာ်း၊
ြူဝေါေြျာ်းနှင် ေည်ေွယ်ချက်မျာိုးအပပေါ် အပမခခံသည် ဦ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ကိုငေ
် ြည် သိုပတသန
နယ်ပယ်ြျာ်းကို သတ်ြှတ်မခင််းတမြစ်
ို ပေါသည်။18
၈၇။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ

်းဝေါ်းသိုပတသန

ိုင်ောပကာင်စ၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်ြှာ သိုပတ

သနအတက် လအ
ို ပ်သညံ့် အပထာက်အပံြျာ်း ပံပို်းပပ်းမခင််း၊ သင်တန််းြျာ်းြွင်လှစ်မခင််းနှင်
သိုပတသနရလဒ်မျာိုးကို အြျာ်းမပည်သူသို အသပပ်းမြနပ
် ဝမခင််းစသည်တက
ို ို အာ်းပကာင််း
လာပစေန် လိုပ်ပ

ာင်ပပ်းမခင််းြှတစ်

င် ကျန််းြာပေ်းသိုပတသနြျာ်းကို တို်းမြြှင်လပ
ို ်ပ

ာင်

မခင််းမြင် နိုငင
် တ
ံ စ်ဝန်ိုးေှ လူဦ်းပေတစ်ေပ်လံို်းကို ထပောက်ြှုေှပပ်းအေည်အပသွ်းမြင်ြာ်းသည်
ကျန်ိုးမာပရိုးပစာင်ပေှာက်ြှုအပထာက်အပံပကာင််းြျာ်း ြန်တ်းပပ်းနိုင်ေန်မြစ်ပေါသည်။ ၁၉၉၁
ခိုနှစ် ဇန်နဝေါေလြှစတင်၍ ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ
ပညာေှင်ြျာ်းသည်
ပပ်းလျက်ေှပပ်း

ဦ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ပ

ာင်ေြည်

က်လက်ပ

ိုင်ောပကာင်စေှ ကျွြ််းကျင်

သိုပတသနနယ်ပယ်ြျာ်းကို

သိုပတသနမပ လိုပ်လိုသည်သူြျာ်းသည်

ိုင်ောပကာင်စ၏ ဝက်ဘ်
စာတြ််းြျာ်းကို

်းဝေါ်းသိုပတသန

ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ

သတ်ြှတ်

်းဝေါ်းသိုပတသန

ိုေ်တွင် ပလ ာက်လာွှ တင်၍ သတ်ြှတ်ချက်နှင် မပည်စံိုသည်
ာင်ေွက်နိုငေ
် န် လအ
ို ပ်သည်အပထာက်အပံ့နှငံ့် အကူအညြျာ်း

ပပ်းလျက်ရှပေါသည်။ ၁၉၉၃ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၀၃ ခိုနှစ်အထ ပကာင်စက ပထာက်ပံပပ်းခွဲပသာ
သိုပတသနစာတြ််း ၇၅၇ ခိုေှပပ်း ကျန််းြာပေ်းစနစ်ကို ပလလာသံို်းသပ်သည် စာတြ််းပပေါင်း်
၁၄၉ ခိုေှပေါသည်။

17

https://www.bmrcbd.org/index.php

18

https://www.bmrcbd.org/aboutus_mission.php
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၈၈။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ

်းဝေါ်းသိုပတသန

ိုင်ောပကာင်စသည် အေည်အပသွ်းမပည်ဝသည်

သိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်း ပပေါ်ပပေါက်လာပစေန်ေည်ေွယ်၍ ပ

်းပညာ

ိုင်ောပကာလပ် ၈ ခို ၌

သိုပတသနအြွွဲ ြျာ်း ြွဲ့စည်ိုးတည်ပထာင်မခင််း၊ လူူ့စွြ်း် အာ်းအေင််းအမြစ်ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်း
သင်တန််းြျာ်း၊ အလိုပ်ရံိုပ
WHO နှင် ပူ်းပပေါင်း် ၍ ပ

ွ်းပနွ်းပွွဲြျာ်း၊ နှ်းပနှာြလှယ်ပွွဲြျာ်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင််း ကျင််းပမခင််းတိုကို
ာင်ေွက်ပပ်းလျက်ေှပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းနှင်ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောသိုပတ

သနြျာ်းြှ ထွကပ
် ပေါ်လာသည်ေလေ်ြျာ်းကို စနစ်တကျ အသံို်းချနိုငပ
် ေ်းအတွက် အြျာ်း
မပည်သူသို

အသပပ်းမြန်ပဝောတွင်

ဘဂဂလာ်းပေေှ်

ပ

်းဝေါ်းသိုပတသန

ိုင်ောပကာင်စ

သတင််းလွှာ (BMRC Bulletin) ကို တစ်နှစ်လ င် သံို်းကကြ် ထိုတ်ပဝ၍ ၎င််းသတင််းလွှာတွင်
ပကာင်စ၏ ပငွပ က်းပထာက်ပံြှုမြင် မပ စိုထာ်းပသာသိုပတသနစာတြ််းြျာ်းအပပေါ် အပမခခံ
သည် သပပံပညာေပ်
၈၉။

ိုင်ောပ

စန်ပခေါ်ြှုြျာ်းကို

ာင််းပေါ်းြျာ်း ပေါဝင်ပေါသည်။
ေင်

ိုင်ပကျာ်လွှာ်းေန်

နည်ိုးလမ်ိုးမျာိုးအနက် တစ်ခိုသည် သိုပတသနနှင်

အပကာင််း

ံို်းနှင်

အထပောက်

ံို်း

န််းသစ်တထွင်ြှုပင်မြစ်သည်19 ဟို ခံယူ

ထာ်းပသာ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံသည် လူသာ်းြျ ်းနွယတ
် စ်ခိုလို်းံ ကို ပခြ််းပမခာက်လျက်ေှပသာ
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို ထန်ိုးြျြုပ်ကာကယ်နိုငမ
် ညံ့်နည်ိုးလမ်ိုးမျာိုးကို ကက ်းစာ်းေှာပြွလျက်
ေှပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြက
ှု ဏ္ဍအ

ငမ် ြြှင်တင်မခင််းနှင်အတူ မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းကိုြပဏ

တစ်ခိုမြစ်သည် Beximo Pharmaceutical Ltd. က ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို ကိုသောတွင်
အသံို်းမပ သည် Remdesivir ကို ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ပြလတွင် စတင်မြန်မြ ်းပောင််းချပနပပ
မြစ်ပေါသည်။20
၉၀။

၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဩဂိုတ်လ ၁၆ ေက်ပနတွင် Video Conference စနစ်မြင်

ဘဂဂလာ်းပဒရှွဲ့်နိုင်င ကျန််းြာပေ်းနှင် ြသာ်းစိုပေ်းောဝန်ကက်းဌာန၊ မပည်တွင််းကာကွယ်ပ

်း

ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကိုြပဏပြစ်ပသာ Incepta Vaccine Ltd., နှင် တရိုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm
Group တအ
ို ကာ်း Sinopharm COVID-19 Inactivated ကာကွယ်ပ
နာ်းလည်မစ
ှု ာချွန်လွှာကို

လက်ြှတ်ပေ်းထို်းခွဲ ကပေါသည်။21

လစဉ် Sinopharm COVID-19 Inactivated ကာကွယ်ပ

်းပူ်းပပေါင်း် ထိုတ်လိုပ်ေန်

၎င််းနာ်းလည်ြှုစာချွန်လွှာအေ

်းအနည််း

ံို်း ၅ သန််းကို ပပည်တင်ိုး၌

ထိုတ်လိုပ်မြနပ
် ဝနိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။

19

https://www.bmrcbd.org/research-area/Recommendation_Area_of_Research_for_COVID-1909. 08.20.pdf

20

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bangladesh-remdesi-idINKBN22H1DD

21

http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/17/c1310132683.htm
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တင
ို ်ေးရင်ေးဆဆေးကဏ္ဍ
၉၁။

တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းြျာ်းသည် တကျစွာသံို်းစွွဲပေါက ပဘ်းထွက်

ို်းကျ ်းနည််းပေါ်းမခင််း၊

ပ ်းနှုန််းသက်သာမခင််း၊ ကိုယ်တိုင်အသံို်းမပ ကိုသနိုငမ် ခင််းတပ
ို ကာင် ကြ္ာနိုငင
် ံ အြျာ်းအမပာ်း
တွင် အသံို်းမပ လျက်ေှပေါသည်။ ဘဂဂလာ်းပေေှ်ပ
နိုငင
် တ
ံ ွင််း ထိုတ်လိုပ်သည်ပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်း

ိုင်ောအသင််း၏ စာေင််းအေ

်းဝေါ်းြျာ်းကို အြျ ်းအစာ်း ၅ ြျ ်းခွွဲောတွင် Allopathic ြှတစ်ပေါ်း

ကျန်သည် ၄ ြျ ်းသည် အပင်နှင် သဘာဝပစစည််းြျာ်းကို အပမခခံ၍ အသံို်းမပ ထာ်းသည်
တိုင််းေင််းပ

်းြျာ်းမြစ်ပေါသည်။ တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းအသံို်းမပ ြှုသည် အပေ်းပေါသည် အခန််းကဏ္ဍ

တစ်ခိုတွင် ပေါဝင်ပပ်း မပည်တွင််း ကနဦ်းကိုသြှု၏ ၇၀ ြှ ၇၅ ောခိုင်နှုန််းအထသည် တိုင််းေင််း
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကိုသာ အသံို်းမပ လျက်ေှပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။

၉၂။

အပင်ကို အပမခခံ၍ တိုင််းေင််းပ

ေမခင််းသည်လည််း
ပ

အပေ်းပေါသည်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ေမခင််းပ ကာင် ပ

လိုပ်ငန််းတစ်ေပ်မြစ်သညံ့်အတက်

်းပင်စိုက်ပျ ်း

နိုငင
် တ
ံ စ်ဝန််းလံို်း၌

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ောတွင် အသံို်းမပ သည် အပင်ြျ ်းစတ် ၅၀၀ ခန်ေှပပ်း နိုငင
် ံ၏ ပမြာက်ပိုင်း် ၊

Natore ပေသေှ ပမြဧေယာ ၆၅ ဧကအတွင်း် ပ

်းဘက်ဝင်အပင်အြျ ်းြျ ်းစိုက်ပျ ်းလျက်ေှော

စိုက်ပျ ်းသူဦ်းပေ ၆၀,၀၀၀ ခန်ေှပေါသည်။ ၎င််းပေသတွင် ေှာ်းပစာင််းလက်ပတ်အပေါအဝင်
အမခာ်းပသာအပင် ၃၀ ြျ ်းအထ ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပပ်း အြည်အာ်းမြင် Shotomul (Asparagus
racemosus), Misridana နှငံ့် Shimul mul စသည်တိုို့ပြစ်ပေါသည်။22 ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငတင်
တိုင််းေင််းပ
ောပ

်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ိုင်ောအြွွဲ အစည််းြျာ်းစွာေှပပ်း ၎င််းအြွွဲ အစည််းြျာ်းက သက်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက်

လအ
ို ပ်သည်အကူအညြျာ်းပပ်းနိုငေ
် န်

ိုင်

ကက ်းပြ််းလျက်ေှပေါ

သည်။
၉၃။

နိုငင
် တ
ံ ွင််းေှ

တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်

ကိုြပဏြျာ်းြှာ

The

ACME

Laboratories Ltd. (Herbal Unit) နှင် Square Pharmaceuticals Ltd. (Herbal Division)
တမြစ်
ို ပပ်း
တိုင််းေင််းပ

ထူ်းမခာ်းချက်အပနမြင်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်

်းထိုတ်လိုပ်သည်ဌာနခွွဲအပနမြင် သ်းမခာ်းပြာ်ပ

မြစ်ပေါသည်။ တိုင်း် ေင််းပ
အမပင် ပ

အပနာက်တိုင်း် ပ

ကိုြပဏြျာ်းက

ာင်၍ ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှမခင််း

်းထိုတ်လိုပ်မခင််းတွင် ကိုန်ပချာြျာ်းကို မပည်တွင််း၌ ပောင််းချမခင််း

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်းကို မပည်ပသို တင်ပမခင်
ို ်းလိုပ်ငန််းစဉ်လည််းပေါဝင်ပေါသည်။ Export

Promotion Bureau ၏ စာေင််းအေ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် မပည်ပသတင်
ို
ပိုသည် တိုင််းေင််းပ

22

https://bfti.org.bd/pdf/Herbal_products_and_medicinal_plants_BPC_research.pdf.
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ကိုန် ကြ််းတန်ြို်းသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၈.၀၇၇ သန််းမြစ်ပပ်း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခိုနှစ်တွင်
တင်ပသည
ို
်ကိုန် ကြ််းတန်ြို်း အပြေကန်ပေေါ်လာ ၄.၀၅၇ သန််းနှင် နှုင််းယှဉ်ပေါက ြျာ်းစွာ
တို်းတက်လာပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။23 တင်ပသည
ို
်ပစစည််းြျာ်းြှာ Adovas Syrup၊ Pepnor
Syrup၊ Probio Capsule၊ Arubin Capsule နှငံ့် Eyebill Capsule စသည်တိုမြစ်ပပ်း အဓက
တင်ပသည
ို
် နိုင်ငြ
ံ ျာ်းြှာ ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်ပံပို ြဂရြ် (၁ - ၁ - ၄)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ြိုနှစ္်အတွက် ဘင်္ဂလာေးဆေရှ်နိုငင
် ြ
ံ ှ တိုင်ေးရင်ေးဆဆေး
ကိုန် ကြ်ေးတင်ပိုို့သည် နိုငင
် ြ
ံ ျာေး
ကင်ညာ

နိုင်ဂျ်းေ်းယာ်း

ဂွာတြာလာ

ပြာေ်းတ်းယပ်

မြန်ြာ ၃၄%

ိုြာလယာ
ဗယက်နြ် ၅%

သေလကဂာ ၁၈%
အာြဂန်နစ်စတန်

ကန်ပူချော ၉%

၁၆%

အေင််းအမြစ် - Export Promotion Bureau။

၉၄။

သပ
ိုို့ သာ် တိုင််းေင််းပ

်းကဏ္ဍတို်းတက်လာပစေန် ပြာ်ပ

ာင်ောတွင် ထိုတ်ကိုန်

အေည်အပသွ်းပကာင််းြွန်မခင််းသည် နိုငင
် ေ
ံ ပ်မခာ်း၏ ဝယ်လိုအာ်းကို မြင်တက်ပစြည်မြစ်ော
နည််းပညာမြင်စိုက်ပျ ်းပေ်းနှင်

ထိုတ်လိုပ်ြစ
ှု နစ်၊

အပနအထာ်းစူ်းစြ််းပလလာြှုစနစ် စသည်တို

သိုပလှာင်ထန််းသြ််းြှုစနစ်၊

ပ ်းကွက်

လအ
ို ပ်ြည်မြစ်ပေါသည်။ တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်း

ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်း Ayurvedic စနစ်အတွက် ေပလိုြာေေှြည် ပကာလပ် ၇ ခို၊ Unani
စနစ်အတွက် ပကာလပ် ၁၃ ခိုေှပပ်း ၎င််းစနစ် ၂ ခိုလ်းံို သင် ကာ်းနိုင်ြည် ပကာလပ် ၁ ခိုေှော
တစ်နှစ်လ င် ခန်ြှန််းပမခအာိုးပြငံ့်

ောဝန် ၁၂၀၀ ဦ်းခန် ပြွ်းထိုတ်ပပ်းလျက်ေှပေါသည်။

လူူ့စွြ်း် အာ်းအေင််းအမြစ်တို်းတက်ပေ်းနှင် သိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်းကို ယခိုထက်ပြ
ို ိုဦ်းစာ်းပပ်း
ပ

ာင်ေွက်နိုငြ
် ည်

ိုပေါက နိုငင
် ံ၏ တိုင််းေင််းပ

်းကဏ္ဍတို်းတက်ြှုသည် ပိုြိုထင်ေှာ်းလာ

ြည်မြစ်ပေါသည်။

23

Export Promotion Bureau http://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/-.
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သံု်းသြ်ခ က်
၉၅။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏

ပ

်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍရှ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြအ
ှု ပိုင်း် ၌ မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ို အဓကထာ်းပပ်း ပ

ပ

်းပစစည််းကေယာြျာ်းကိုြူ မပည်ပြှ တင်သွင််းလျက်ေှပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းနှင်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုအပိုင််း

တွင် နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြလ
ှု ိုပ်ငန််းြျာ်းထက် မပည်တွင််းလိုပ်ငန််းြျာ်း တို်းတက်ပေ်းကို ပိုြို
အပလ်းပပ်းပ

ာင်ေွက်ခွဲပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။ နိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုသြိုင်း် ပ ကာင််း

အေ နိုင်ငမံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြလ
ှု ိုပ်ငန််းြျာ်းထံြှ နည််းပညာေယူေန် အခက်အခွဲေှမခင််းပ ကာင်
မပည်တွင််းလိုပ်ငန််းြျာ်း၏ သိုပတသနြွံ ပြ ်းပေ်းကို ဉ်းစာ်းပပ်းမခင််းမြင် နိုငင
် တ
ံ ကာအ
ပ

င်ြ

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်နိုင်ေန် ကက ်းပြ််းခွဲပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။

၉၆။

ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံသည် LDCs နိုငင
် စ
ံ ာေင််းတွင် ၁၉၇၄ ခိုနှစ်ြှစ၍ ပေါဝင်ခွဲပပ်း ၂၀၂၆

ခိုနှစ်တွင်

နှုတ်ထက
ွ ်ေန်

ပြ ာ်ြှန််းထာ်းေှပေါသည်။

၎င််းတို၏

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ပ

်းပစစည််း

ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍနှင်စပ်လျဉ််း၍ သသာထင်ေှာ်းသည် တို်းတက်ပမပာင််းလွဲြှုြျာ်း ပတွ ေှေပပ်း
အပကာင်အထည်ပြာ်လျက်ေှသည်

စြံကန််းြျာ်းသည်

စက်ြှု

ိုင်ောြူဝေါေ

(Industrial

Policy) နှင် ကျန််းြာပေ်းြူဝေါေ (Health Policy) တက
ို ို နှစ်ခိုပပေါင်း် ၍ ပကာင််းြွန်သည် ပံိုစံ
တစ်ခိုမြစ်ပပေါ်လာပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။24
ြံုပြဂရြ် (၁ - ၁ - ၅)။ စ္က်ြှုြူဝ ေနှင် ကျန်ေးြာဆရေးြူဝ ေတိုို့၏ ဟန်ြျက်ညြှု

စ္က်ြှုဆိုင်ရာြူဝ ေ

ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာြူဝ ေ

➢ ထိုတ်လပ
ို ်ြှု

✓ ပ

်းဝေါ်းေေှြှု

➢ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းြှု

မပည်သူြျာ်း

✓ ကျန််းြာပေ်းလံိုခခံ ြှု

➢ နည််းပညာ

ပ

✓ မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်း

➢ နိုင်ငံမခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
➢ မပည်ပပကို
ို န်ေပငွ

်းဝေါ်းေေှြှု

နှင် ပောဂေါကိုသနိုင်ြှု
✓ ပ

်းဝေါ်း

ိုင်ောြူဝေါေ

အရင်ိုးအပမစ် - https://www.eacgermany.org/storage/app/uploads/public/5fd/a30/fc6/5fda30fc68f0713617
5100.pdf

24

https://www.eacgermany.org/storage/app/uploads/public/5fd/a30/fc6/5fda30fc68f07136175100.pdf.
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၉၇။

ပ

စက်ြှု
အ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းမျာိုးထိုတ်လိုပ်ြအ
ှု တွက်

ဘက်စံိုပေါဝင်သည်

ိုင်ောြူဝေါေ (၂၀၀၉) (Comprehensive Industrial Policy 2009) ကို မပဌာန််းခွဲပပ်း

ပ
ို ေါြူဝေါေအေ ပအာက်ပေါအချက်ြျာ်းကို ပ

ာင်ေွက်ပပ်းခွဲပေါသည်-

(က) Import Policy Ordinance (2015) အေ ပ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍအတွက်

တင်သွင်း် သည် ကိုန် ကြ််းြျာ်းကို အခွန်သက်သာခွင်ပပ်းမခင််း၊
(ခ)

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

ိုငေ
် ာ အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်ကို ၅ နှစ်ြှ ၇ နှစ်အထ သတ်ြှတ်

ပပ်းမခင််း၊
(ဂ)

လူူ့စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ်ြွံ ပြ ်းပစေန် သက်
ြျာ်းြှ ဘွွဲ ေေှသူြျာ်းကို ပ

ိုငေ
် ာတကကသိုလ်နှငံ့် ပကာလပ်

်းဝေါ်းကိုြပဏြျာ်းနှင် ချတ်

က်၍ အလိုပ်အကိုင်

ြန်တ်းပပ်းမခင််း၊
(ဃ)

ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်းပံပို်းပပ်းနိုငသ
် ည် စက်ြှုဇိုန် APIs Park စစဉ်ပပ်းမခင််း၊

(င)

APIs ြျာ်းတင်ပမခင်
ို ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းကိုန်ပချာြျာ်းတင်ပမခင်
ို ်းအတွက် ပကို
ို န်ခွန်

သက်သာခွင်ပပ်းမခင််း။
၉၈။

ထမပင်
ို
ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောြူဝေါေပိုင််းအပနမြင် အြျ ်းသာ်းပ

(National Drug Policy 1982) ကို မပင်

်းဝေါ်းြူဝေါေ (၁၉၈၂)

င်သည် အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်းြူဝေါေ (၂၀၀၅) ကို မပဌာန််း

ခွဲပပ်း ၎င််းြူဝေါေတွင် အဓကအာ်းမြင် မပည်တွင််းနှင် မပည်ပပ

်းဝေါ်းကိုြပဏြျာ်း၏ ထိုတ်လိုပ်

မြန်မြ ်းြှုကို အာ်းပပ်းေန်၊ တန််းတူညြ အခွင်အပေ်းပပ်းေန်၊ မပည်တွင််းတွင် ကိုန် ကြ််းြျာ်း
ပိုြိုထိုတ်လိုပ်နိုင်ပေ်း ပံပို်းပပ်းေန်၊ သိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်း ပိုြိုပ
တပေါ
ို ဝင်ပပ်း မပည်သူြျာ်းပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းပစစည််းကေယာြျာ်းကို သင်တင်သည်ပ ်းနှုန််းမြင်

လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဝယ်ယူေေှနိုငပ
် ေ်းအတက် ေည်ေွယပ
် ေါသည်။
ပ

ာင်ေွက်နိုငပ
် ေ်း စစဉ်ပပ်းေန်

်းဝေါ်းြူဝေါေ (၂၀၁၆) ကို ထပ်ြံမပဌာန််းခွဲပပ်း ပ

က်လက်၍ အြျ ်းသာ်း

်းဝေါ်းပိုကိုန်မြြှင်တင်ေန်၊ အေည်အပသွ်း

မပည်ြပေ်း ပစာင် ကပ် ကည်ရှုေန်၊ မပည်သူြျာ်းအပနမြင် စတ်ချလံိုခခံ ြှုေှပသာ ပ

်းဝေါ်းြျာ်း ပိုြို

လက်လှြ််းြပစေန် စသည်အချက်ြျာ်း မြည်စွက်၍ အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ေွက်ခွဲပေါ

သည်။
၉၉။
ပ

ြူလစြံကန််းြျာ်းအမပင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းပနသည်ကာလအတွင််း
်းဝေါ်းပစစည််းမပတ်လပ်ြှုြျာ်း

မြစ်ပပေါ်ပေါက

လူထိုထံသို

အေည်အပသွ်းြ

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း
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အချန်ြေေှပစေန်အတွက် ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ
ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

ာင်ြှု

Services) က ပေ်း

ိုင်ောညွှန် ကာ်းြှုဦ်းစ်းဌာန

ွွဲထိုတ်မပန်ခွဲပေါသည်။ အ

ကူ်းစက်ြှုနှင်စပ်လျဉ််း၍
ပ

ပသ

်းံို ြှုနှုန််းပလျာချနိုငပ
် ေ်း၊

ပပ်းပေ်းတအမပင်
ို
စ်းပွာ်းပေ်းနှင် လူြှုပေ်း

၁၀၀။
ပ

of

Health

ိုပေါစြံချက်သည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ

ာင်ြှုြျာ်းေေှနိုငပ
် ေ်း၊ ကူ်းစက်ခံေနိုငြ
် ှု အြျာ်း

အပနအထာ်းသို အမြန်

General

အပေ်းပပေါ်ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုမျာိုးကို

်းရံတ
ို က်ပောက်ြှုနှုန််း၊

ဝန်ပ

(Director

ိုင်ောစြံချက်25 ကို

ပ

်းဘက်

ပပ်းနိုငေ
် န်မြစ်ပပ်း
ိုင်ောပစစည််းြျာ်းနှင်

ံို်းဦ်းစာ်းပပ်းအိုပစ
် ိုြျာ်းကို အကာအကွယ်

ိုင်ောထခိုက်ြှုြျာ်းကို ပလျာချနိုင်ေန်နှင် ြူလ

ံို်း မပန်လည်ပောက်ေှနိုင်ပစေန် ပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပေါသည်။

စြံချက်အေ နိုငင
် တ
ံ ွင််း ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ပျွဲ့နှံြှုကို ထန််းချ ပ်နိုင်ပစေန်၊

်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်းပ ်းကွက်တွင််း မပတ်လတ်ြှုြေှပစေန် COVID-19 Online

Reporting System (COVID-19 Dashboard)26 ကိုတည်ပထာင်ထာ်းပပ်း ကိုဗစ် - ၁၉
ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုကို သတင််းပပ်းပိုမခင််း၊ အကူအညပတာင််းခံမခင််းတက
ို ို ပ

ာင်ေွက်နိုင်ြည်

မြစ်ပေါသည်။ ၎င််း၏ အာ်းသာချက်ြှာ ပ ်းကွက်တွင််းေှ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကာကွယ်ပေ်း
ိုင်ောပစစည််းြျာ်းမြစ်သည် ပေါ်းစပ်နှင် နှာပခေါင််းစည််း (Mask)၊ ခွွဲစတ်ခန််းသံို်းလက်အတ်
(Surgical Gloves)၊ PPE ဝတ်စံို၊ ပို်းသတ်ပ

်းေည် (Sanitizer)၊ ြျက်နှာကာ (Face, Head,

Eye Shield) နှငံ့် အသက်ရှုစက် (Ventilator) တအမပင်
ို
ကူ်းစက်ပောဂေါ
ပ

ိုင်ောအပမခခံအြ်သံို်း

်းဝေါ်းြျာ်း စသည်တိုကို ဝယ်ယူေေှနိုငြ
် ည်ပနောမျာိုးနှင် ပစစည််းလက်ကျန်တက
ို ို ပြာ်မပ

ထာ်းမခင််းမြစ်ပေါသည်။ ထသ
ို ပ
ို

ာင်ေွက်မခင််းမြင် မပည်သူြျာ်းလွယ်ကူစွာ စစစ် ကညရ
် ှုဝယ်ယူ

နိုငြ
် ည်မြစ်သကွဲသို အစို်းေနှင် ထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းအပနမြင်လည််း ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်ကို
မပည်ြပအာင် ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်းစစဉ်နိုင်သည်ကို ပတွဲ့ရှရပေါသည်။
၁၀၁။
ပပ
ို

ကျန််း ြာပေ်းဝန်ပ
ာင်ပေ်း

ာင် ြှု

ိုငေ
် ာလိုပ်ငန််းအြွွဲ

ိုင်ောညွှန် ကာ်းြှုဦ်းစ်းဌာန

(DGHS)

၏

သယ် ယူ

(Logistics Working Group) က ဌာနြှ သတ်ြှတ်

ထာ်းပသာ ဦ်းစာ်းပပ်းလိုအပ်သည် ပ

်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုးို ပစစည််းြျာ်း၊ WHO က ခန်ြှန််းထာ်း

သည် ပိုြိုလအ
ို ပ်လာနိုင်ပသာပစစည််းြျာ်းကို ၃ လကက တင်၍ ပစစည််းေေှထာ်းပေ်း စြံကန််း (3month Supplies Plan) ကို စြံပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပပိုး ဗဟိုပ

်းဝေါ်းထန််းသြ််းပေ်းဌာန

(Central Medical Store Depot, CMSD) က မပည်တွင််း၊ မပည်ပပ ်းကွက်ြှ အချန်ြ ဝယ်ယူ
ေေှနိုင်ပေ်းညြှနှုင််းပ

ာင်ေွက်ြှုြျာ်း မပ လိုပ်လျက်ေှပေါသည်။ ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံ၏

ပ

်းနှင်

25

Bangladesh Preparedness and Response Plan: COVID-19 Monthly SITREP | United Nations in Bangladesh.

26

https://scmpbd.org/index.php/covid-19-dashboard
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ကျန်ိုး မာပရိုးသ ိုိုး ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ိုင်ော

ြူဝေါေနှင်

စြံကန််းြျာ်းသည်

သင်တ င်

ပကာင််းြွန်ြှုေှပသာ်လည််း လက်ေှမြစ်ပွာ်းပနသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ၏ ြျ ်းရိုးို ဗဇ
ပမပာင််းလွဲြှု လျင်မြန်စွာကူ်းစက်နိုငြ
် ှုသံသောြှ လွတ်ပမြာက်နိုငေ
် န် အစွြ််းကိုန် ကက ်းစာ်းပနေ
ွဲမြစ်ပေါသည်။ ြွံ ပြ ်းြှုနည််းပေါ်းသည်နိုငင
် တ
ံ စ်ခိုအပနမြင် နည််းပညာအခက်အခွဲေှမခင််းသည်
ပံိုြှန် မြစ်ပသာ်လည််း လက်ေှအချန်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကိုသပ
ပ

်းြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်နိုငသ
် ည်အထ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

လူူ့စွြ်း် အာ်းအေင််းအမြစ်ြျာ်း ြန်တ်းထာ်းနိုင်မခင််းသည်
တစ်ခိုမြစ်ပေါသည်။ ပ

်းနှင် ကာကွယ်

ိုင်ောအပမခခံအပ

ာက်အဦနှင်

သသာထင်ေှာ်းသည် ပမပာင််းလွဲြှု

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်းပံပို်းနိုင်ြည် API Park ကို တည်ပထာင်ထာ်းမခင််းမြင်

အနာဂတ်တွင် သွင််းကိုန်ပလျာချ၍ ပကို
ို န်တို်းမြြှင်နိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။ ပ

်းပစစည််းကေယာ

ထိုတ်လိုပ်ြှုအပိုင်း် တွင်ြူ အစို်းေ၏ ပံပို်းြှု အာ်းနည််းလျက်ေှပပ်း သွင််းကိုန်ကိုသာ ြှတည်
အသံို်းမပ ပနေပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။
ဆက်လက်ဆဆာင်ရွက်နိုငဆ
် ြျရှသည်လိုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ြျာေး
၁၀၂။ ဘဂဂလာိုးပဒံ့ရှ်နိုင်င၏

ပ

်းနှင်

ကျန်ိုးမာပရိုးသ ိုိုး ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍတွင်

မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုသည် မပည်တွင််းသံို်းစွွဲြှု၏ ၉၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး မပည်ြပသာ်လည််း ပ
ကိုန် ကြ််းြျာ်း တင်သွင််းပနေြှုပလျာချေန် နှင် ပကို
ို န်တို်းမြြှင်နိုင်ေန် ဦ်းစာ်းပပ်းပ

်းဝေါ်း

ာင်ေွက်

လျက်ေှပေါသည်။ မပည်ပတင်ပြှု
ို သည် တရိုတ်နိုင်ငံ၊ အနဒယနိုင်ငတ
ံ နှ
ို င် ယှဉ်ပပ င်ပနေမခင််း
ပ ကာင် ြူလကပင် ပြ ာ်ြှန််းထာ်းသပလာက် ပအာင်မြင်မခင််းြေှသည်အမပင် ၎င််းကစစေပ်သည်
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ပောဂေါကာလတွင် ပိုြိုပလျာကျလျက်ေှပေါသည်။ API Park တို်းတက်၍
ကိုန် ကြ််းြျာ်းမပည်တွင်း် လံပ
ို လာက်ပအာင် ထိုတ်လိုပ်ကာ မပည်ပတင်ပန
ို ိုငပ
် ေ်းနှင် ကိုန်ပချာ
ြျာ်း မပည်ပတင်ပန
ို ိုငပ
် ေ်းတက
ို ို ပိုြဦ
ို ်းစာ်းပပ်းပ

ာင်ေွက်ြည်မြစ်ပေါသည်။

၁၀၃။ ထမပင်
ို
ပ

ိုင်သည် ြူဝေါေနှင် ဉပပေပိုင််း

ြျာ်းကိုလည််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြန
ှု ှင် သက်
က်လက်ပ

ိုင်ောမပင်

ာင်ေွက်ေန် စစဉ်ထာ်းေှပပ်း ဉပြာအာ်းမြင် API Park အတွက်

လအ
ို ပ်သည် ထိုတ်လိုပ်ြှုြျာ်းနှင်သက်

ိုင်သည် ပစစည််းြျာ်းအတွက် Value Added Tax ၁၅ %

ကင််းလွတ်ခွင်အပပေါ် စစစ်သို်းံ သပ်မခင််း စသည်အချက်ြျာ်း ပေါဝင်ြည်မြစ်ပေါသည်။27 အ
မပင်

27

င်ြှု

င်ချက်ြျာ်းသည် လိုပ်ငန််းပ

ိုပေါ

ာင်ေွက်ြှုအပပေါ်ြူတည်၍ လအ
ို ပ်သည်ြျာ်းကို မပ မပင်ေန်
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ပေေှည်ပ

ာင်ေွက်သွာ်းေြည် ကစစေပ်ြျာ်းမြစ်ပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ၏ ရက
ို ်ခတ်ြှု

ပ ကာင် အမခာ်းပသာစ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းနည််းတူ ထခိုက်နစ်နာခွဲေသည်ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

လိုပ်ငန််းြျာ်းကို ကူညပပ်းနိုင်ေန် စစဉ်မခင််းသည် ကပ်ပောဂေါကာလအတွင််း နိုငင
် ံအတွက်
အပေ်းပေါသည်လိုပ်ငန််းကဏ္ဍကို ထပောက်စွာ ပံပို်းပပ်းောပောက်ြည်မြစ်ပေါသည်။ ဘဂဂလာ်း
ပေေှ်နိုငင
် ံသည် ပ
၍

်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသ ိုိုး ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်

ပေသတွင််းနိုင်ငြ
ံ ျာ်းအနက်

ပကာင််းြွန်ထပောက်သည်

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို

မပည်တွင််း

လအ
ို ပ်ချက် မပည်ြပအာင် ထိုတ်လိုပ်နိုငမ် ခင််း၊ ပခတ်ကာလနှင်ပလျာ်ညသည် အွန်လိုင််း
စနစ်မြင် ပစာင် ကပ် ကည်ရှု၍ သတင််းအချက်အလက်ေယူနိုငမ် ခင််း၊ ခိုင်ြာသည် ြူဝေါေနှင်
လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်းေှမခင််းတပ
ို ကာင် ပနာင်လာြည်နှစ်ြျာ်းတွင် ပပ်းမပည်စံိုသည် စံနံြူနာ
တစ်ခိုကို ပြာ်ပ

ာင်နိုင်ပြျရှပေါသည်။

စန်ဒခေါ်မှုမ ာ်း
၁၀၄။

သပသာ်
ို
၎င််းေည်ြှန််းချက်ကို ပနှာင်ပနှ်း ကန် ကာပစနိုင်ြည် ပအာက်ပါအချက်

ြျာ်းသည် ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ံ၏ အေှန်အဟိုန်ပြငံ့် ပအာင်မြင်ပနပသာ ပ

်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုး

သိုိုးပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို ထခိုက်ပစနိုင်သည် စန်ပြေါ်မှုြျာ်းမြစ်ပေါသည်(က)

၂၀၂၆ ခိုနှစ်တွင် LDCs စာေင််းြှ နှုတ်ထွက်ေန် စစဉ်ထာ်းမခင််းပ ကာင် LDCs
အပနမြင်

ခံစာ်းခွင်ေေှထာ်းသည်

ကိုန်သွယ်ြှုနှင်

ဘဏ္ဍာပေ်း

ိုင်ော

ခံစာ်းခွင်ြျာ်း ေပ်တန်နိုင်မခင််း။
(ခ)

WTO ၏ TRIPs

ိုင်ော ပ

်းဝေါ်းြူပိုငခ
် ွင်နှင်စပ်လျဉ််းသည် ခံစာ်းခွင်ြျာ်း

သည် ၂၀၃၃ ခိုနှစ်တွင် ေပ်တန်ြည်မြစ်မခင််း။
(ဂ)

အမခာ်းကိုန်ထတ
ို ်လိုပ်ငန််းြျာ်းကွဲသို
ြလွယ်ကူသညံ့်
အတက်

သိုပတသနနှင်

စစဉ်ေမခင််းပ ကာင်

အချန်တိုအတွင််း
နည််းပညာ

တည်ပထာင်ေန်

ိုင်ောအပမခခိုင်မာပစပေ်း

လိုပ်ငန််းခိုငြ
် ာပအာင်

တည်ပ

ာက်ေန်

ကန် ကာြှုြျာ်းေှမခင််း။
(ဃ)

မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုအြျာ်းစိုသည် မပည်တွင်း် လိုအပ်ချက်ကို မပည်ြပသာ်
လည််း ပကို
ို န်ေပငွတို်းတက်ပစေန် မပည်ပသို တင်ပော၌
ို
နိုငင
် တ
ံ ကာ
ပ ်းကွက်တွင် အြှတ်တံ

(င)

စြံချက်ြျာ်းကို

ပ်ပပ င်

လက်ပတွ

အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

လူဦ်းပေြျာ်းမပာ်းမခင််းပ ကာင် ဌာန
တစ်စည််းတည််း ချတ်

ိုင်ြှုမြင်ြာ်းမခင််း။
ာင်ေွက်ောတွင်

ိုငေ
် ာ Online Platform ြျာ်းကို တစ်စို

က်ေန် လအ
ို ပ်ြှုေှမခင််း။
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၁၀၅။

နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍတို်းတက်မခင််းသည် စ်းပွာ်းပေ်း၊ လူြှုပေ်းနှင် နိုငင
် ပ
ံ ေ်း

ကဏ္ဍြျာ်းကိုပေါ ပကာင််းြွန်သည် အကျ ်းသက်ပောက်ြမှု ြစ်ပစနိုငပ
် သာပ ကာင် ကျန််းြာပေ်း
ပစာင်ပေှာက်ြှုပပ်းော၌ အဓကကျသည် ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းကေယာြျာ်း ထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်း

ပောင််းချြှုအပိုင်း် တွင် အစို်းေ၊ မပည်သူနှင် စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းေှင်ြျာ်း ပူ်းပပေါင်း် ၍ အမခာ်း
နိုငင
် ြ
ံ ျာ်း၏ နြူနာပကာင််းြျာ်းကို ေယူကာ မပင်
မြစ်ပေါသည်။ ပ

င်ပ

ာင်ေွက်သွာ်း ကေန် လအ
ို ပ်ြည်

်းဝေါ်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍ တို်းတက်ပေ်းသည်

နိုငင
် ံ၏ စ်းပွာ်းပေ်းြူဝေါေ၊ ဘဏ္ဍာပေ်းြူဝေါေတို ခိုင်ြာေြည်အမပင်ထိုတ်လိုပ်သူနှင် သံို်းစွွဲသူြျာ်း
အတွက် လွယ်ကူအ

င်ပမပပစေန် ဦ်းစာ်းပပ်းပ

Business Rank အေ အ

ာင်ေွက်ေြည်မြစ်ပေါသည်။ Ease of Doing

င် ၁၆၈ တွင် ေှသည် ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်ငံအပနမြင် အစို်းေ၏

လိုပ်ငန််းစဉ်နှင် လက်ပတွ အသံို်းချြှုနယ်ပယ်တိုအ ကာ်း ကွာဟချက်နည််းပေါ်းပအာင် မပ လိုပ်
နိုငပ
် ေါက ပိုြိုသသာသည်ပမပာင််းလွဲြှုတစ်ခိုကို ပြာ်ပ

ာင်နိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။
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၁-၂။ အင်ေိုနေးရှာေးနိုင်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြှု
လိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
ဆယဘိုယျဆဖာ်မပြျက်
၁၀၆။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသည် အာေှတွင် လျင်မြန်စွာ တို်းတက်ပနပသာ ပ

်းဝေါ်းပြာ်စပ်

ထိုတ်လိုပ်မြနပ် ြျူိုးပနသည် ပ ်းကွက်ြျာ်းအနက် အလာ်းအလာေှပသာ နိုငင
် တ
ံ စ်နိုင်ငမံ ြစ်ပေါ
သည်28။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မြန်ပြျူိုးသညံ့်ပ ်းကွက်သည် ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင်

ပ ်းကွက်တန်ြ်းို အပြေကန်ပေေါ်လာ ၄၈.၅၁ ဘလယံ29 အထ ေှေြည်ဟို ပြ ာ်ြှန််းထာ်း
ပေါသည်30။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်င၏
ံ
ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်သည်

ကဏ္ဍကို အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန (MOH) နှင် ၎င််းလက်ပအာက်ေှ
အင်ေန
ို ်းေှာ်းအြျ ်းသာ်းပ
ပ

်းဝေါ်းနှင် အစာ်းအစာထန််းချ ပ်ပေ်းပအဂျင်စ (BPOM) ြှ တာဝန်ယူ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

၁၀၇။

၂၀၂၀

နိုငင
် မံ ခာ်းသာ်းပိုင်

မပည်နှစ်တွင်

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းတွင်

ိုင်ြှုကန်သတ်ချက်ကို ပယ်ြျက်ပပ်းပနာက် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်မခင််းသည်

အမြတ်အစွန််းြျာ်းစွာပပ်းနိုငပ
် သာ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအခွင်အလြ််းတစ်ခို မြစ်ပနပေါသည်။ နှစ်စဉ်
၁.၂ သန််းပကျာ်ပသာ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသာ်းြျာ်းသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂ ဘလယံထက်
ပိုပသာကိုန်ကျစေတ်ကို ကျခံ၍ မပည်ပနိုငင
် ြ
ံ ျာ်း၊ အထူ်းသမြင် စင်ကာပူနိုငင
် နှင် ြပလ်းေှာ်း
နိုငင
် တ
ံ တ
ိုို့ ွင် သွာ်းပောက်ကိုသပန ကသည်အတွက် မပည်တွင််း၌သာ ပ
အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည်
အပမခခံအပ
၁၀၈။

နိုငင
် ၏
ံ

ိုးကိုသြှုခံယူပစေန်

ကျန််းြာပေ်းပစာငံ့်ပရှာက်မှုအတက်

လအ
ို ပ်သညံ့်

ာက်အအံိုြျာ်းြွံပြ ်းပစရန် ကက ်းပြ််းအပကာင်အထည်ပြာ်လျက်ေှပေါသည်။31

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည် ၂၀၀၄ ခိုနှစ်တွင် လူတစ်ဦ်းလ င် ကျန််းြာပေ်းအတွက်

ကိုန်ကျစေတ် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၇ သံို်းစွွဲောြှ နှစ်စဉ်ပျြ််းြ ၁၁.၅၂ ောခိုငန
် ှုန််းတို်းလာပပ်း
28

https://www.embassyofindonesia.org/basic-facts/.

29

Indonesia Rupiah 700 trillion = 48,509,001,306.93 USD (1 USD = 14,426.9 IDR).
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=700000000000000&From=IDR&To=USD.

30

Potentials of Research Activities in Medicines at The Indonesian Institute of Sciences (LIPI).
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1733284&val=14686&title=ISSUES%20AN
D%20POTENTIALS%20OF%20RESEARCH%20TOPICS%20IN%20MEDICINESA%20RESEARCH%20PRIORIT
Y%20SETTING%20RPS%20IN%20THE%20INDONESIAN%20INSTITUTE%20OF%20SCIENCES%20LIPI.

31

https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-healthcare-industry-growing-opportunities-foreigninvestors/.
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၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၁၂ အထ သံို်းစွွဲခွဲပေါသည်။32 ောခိုငန
် ှုန််းအာ်းမြင် ၂၀၁၈
ခိုနှစ်တွင် မပည်တွင်း် အသာ်းတင်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ြှု GDP ၏ ၂.၉ ောခိုင်နှုန််းခန်မြစ်ပပ်း ခိုနှစ်
အလိုက် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်င၏
ံ
ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်ကို ပံိုမပဂေပ် (၆) မြင် ပြာ်မပအပ်ပေါ
သည်။ OECD ၏ အချက်အလက်ြျာ်းအေ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်း
ကဏ္ဍတွင်

ောဝန်အချ ်းသည် လူဦ်းပေ ၁၀၀၀ လ င် ၀.၇ ဦ်းမြစ်ပပ်း သူနာမပ အချ ်းသည်

လူဦ်းပေ ၁၀၀၀ လ င် ၁.၅ ဦ်းမြစ်ပ ကာင််း သရှရပါသည်33။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်င၏
ံ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်
စာေင််းအင််းစာပစာင်အေ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် အပထွပထွပ
၂၃၄၄ ခိုရှပပိုး ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် အထူ်းကိုပ

်းရံို ၂၂၆၉ ခိုနှငံ့် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင်

်းရံို ၅၄၄ ခိုနှငံ့် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ၅၃၃ ခို

တိုိုးတက်လာြံ့ပါသည်34။
ပံိုမပင်္ရပ် (၁ - ၂ - ၁)။ ၂၀၁၃ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ္်အထ အင်ေိုနေးရှာေးနိုငင
် ံ၏
ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်
ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ် (GDP ၏ ောခိုင်နှုန််း)
3.1

3.0

3.0

2013

3.1

2014

2015

2016

2.9

2.9

2017

2018

အေင််းအမြစ် - ကြ္ာဘဏ် (World Bank’s database)

၁၀၉။

၂၀၁၄ ခိုနှစ် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ စစ်တြ််းြျာ်းအေ ပသ

်းံို နှုန််းမြင်ြာ်းပသာပောဂေါ

ြျာ်းြှာ ပလမြတ်မခင််း (၂၁.၁ ောခိုငန
် ှုန််း)၊ နှလံို်းပောဂေါ (၁၂.၉ ောခိုငနှုန််း)၊

်းချ ပောဂေါ (၆.၇

ောခိုငန
် ှုန််း)၊ တဘပောဂေါ (၅.၇ ောခိုငန
် ှုန််း)၊ ပသွ်းတို်းပောဂေါ (၅.၃ ောခိုငန
် ှုန််း)၊ နာတာေှည်
ပလပပွန်ကျဉ််းပောဂေါ (၄.၉ ောခိုငန
် ှုန််း)၊ အသည််းပောဂေါ (၂.၇ ောခိုငန
် ှုန််း)၊ ယာဉ်ြပတာ်တ
ထခိုက်ြှု (၂.၆ ောခိုင်နှုန််း)၊ အသက်ရှ လြ််းပ ကာင််းပို်းဝင်မခင််း (၂.၁ ောခိုင်နှုန််း) နှင် ဝြ််းပလ ာ

32

https://knoema.com/atlas/Indonesia/Health-expenditure-as-a-share-of-GDP

33

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec8a199e-en/index.html?itemId=/content/component/ec8a199e-en

34
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မခင််း (၁.၉ ောခိုငန
် ှုန််း) တမြစ်
ို ပေါသည်35။ ထမပင်
ို
အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ံသည် ပြ ကက်းြျာ်းြှလွွဲ၍ အပြာိုး
ပနရာမျာိုးတင် သန်ေှင််းြှုရှရန် လိုအပ်ပနပပိုး သန်ေှင််းပသာပေကို ေေှေန်ခက်ခွဲလျက်ရှပါသည်။
ထပ
ို ကာင် ဝြ််းပလ ာမခင််း၊ အစာအြ်ပောဂေါနှင် အသက်ရှျူလြ််းပ ကာင််းပို်းဝင်မခင််း၊ ပသွ်းလွန်
တိုပ်ပကွ်းနှင် ငှက်ြျာ်းကွဲသိုပသာ ပောဂေါြျာ်း အပြစ်မျာိုးပြင်ိုးမြစ်ပေါသည်။ WTO ၏ ပြာ်မပချက်
အေ အသက် ၂၀ ပကျာ် အင်ေိုန်းေှာ်းအြျ ်းသာ်း ၇၀ ောခိုငန
် ှုန််းခန်သည် ပ
ြျာ်းမြစ်ပပ်း ကင်

ာပရာဂါ၊ ပလမြတ်မခင််း၊ နှလ်းံို ပောဂေါနှင်

်းလပ်ပသာက်သူ

်းချ ပောဂေါကွဲသပသာ
ို
ြကူ်းစက်

နိုင်သည်ပောဂေါြျာ်း မြစ်ပွာ်းမှု ြျာ်းမပာ်းလာပေါသည်။

ြူဝ ေနှင် ဆြ ာ်ြှန်ေးြျက်
၁၁၀။

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်း၊ ဇဝပဗေနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်

ောတွင် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငအစို်းေက ထိုတ်မပန်ထာ်းသည် ဥပပေနှင် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်းအတိုင််း
ပ

ာင်ေွက်ေြည်မြစ်ပေါသည်36ဇယာေး (၁ - ၂ - ၁)။ ကျန်ေးြာဆရေးနှင် ဆဆေးဝ ေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဥပဆေနှင် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးြျာေး
ဥပဆေနှင် လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးြျာေး

National Medicines Policy 2006

အကျဉ်ေးြျျုပ်
မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကို အာ်းပပ်းေန်နှငံ့် WTO

Agreements တွင် ပြာ်မပပေါေှပသာ အခွင်အလြ််းြျာ်းကို
အသံို်းချမခင််းမြင်

မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်း

ထိုတ်လပ
ို ်သည်

ကိုြပဏြျာ်းကို ြစာိုးြငံ့်ြျာ်းပထာက်ပံမခင််း။
No.1020/MENKES/PER/XII/2008 (BPOM)

ပ

်းဝေါ်းနှင် ဇဝပဗေထိုတ်ကိုန်ြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း ြှတ်ပံို

တင်မခင််းကစစပ
Law No. 36 of 2009 on Health (“Health Law”)

ပ

ာင်ေွက်မခင််း

်းဝေါ်း၊ ဇဝပဗေနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်း အပေါ

အဝင် ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍပ

ာင်ေွက်မခင််း

BPOM Regulation No. 24 of 2017 on Criteria and

ပ

်းဝေါ်းနှင် ဇဝပဗေထိုတ်ကိုန်ြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း ြှတ်ပံို

Management of Drug Registration (“BPOM Regulation

တင်မခင််းပ

24/2017”)

သတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းကို ပြာ်မပသည်လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်း

BPOM Regulation No. 26 of 2018 on Electronically

ပ

Integrated Business Licensing Services in the Drug and

တင်မပပလ ာက်ထာ်းမခင််းနှင်

Food Sector

လိုပ်နည််းြျာ်း

No. 98 of 2015 on the Provision of Information on

အမြင်

Highest Drug Retail Price (“MOH Regulation 98/2015”)

သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းပထာက်ပံြှု

MOH Regulation No. 62 of 2017 on Marketing

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်း

Authorization of Medical Devices

လိုပ်နည််းြျာ်း

ာင်ေွက်ပံို အ

င်

်းဝေါ်းနှင် အစာ်းအပသာက်

်းံို ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏

င်အမပင် လိုအပ်သည်
ိုင်ော အွန်လိုင််းြှ လိုင်စင်
က်စပ်သည်

လိုပ်ထံို်း

လက်လပ ်းနှုန််းြျာ်း
မြန်ချမခင််း

ိုင်ော

ိုင်ောလိုပ်ထံို်း

အရင်ိုးအပမစ် - The Pharma Legal Handbook (Indonesia) by Pharma Board Room။
35

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30630990/#:~:text=According%20to%20the%202014%20Indonesian,%

25)%2C%20pneumonia%20(2.1%25)%2C
36

The Pharma Legal Handbook (Indonesia) by Pharma Board Room.
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၁၁၁။

၂၀၁၄ ခိုနှစ်တွင် အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းအာြခံအစအစဉ်အပြစ် The Universal

Healthcare System (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) နှင် The National Health
Insurance Agency (BPJS Kesehatan) ကို အပကာင်အထည်ပြာ်ပပိုးပနာက် ပ

်းဝေါ်း

ထိုတ်ကိုန်ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍသည် သသသာသာတို်းတက်လာြံ့ပေါသည်။ အ

ပ
ို ါ

အစအစဉ်သည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်ြတိုငခ
် င် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် လူဦ်းပေ၏ ၈၄ ောခိုင်နှုန််းဝန််းကျင်ကို
လွှြ််းခခံ နိုင်ေြည်ဟို ပမ ာ်မှန်ိုးခွဲပပ်း သတ်ြှတ်ောခိုငန
် ှုန််း ြမပည်ြပသာ်လည််း ၇၉ ောခိုငန
် ှုန််းခန်
အထ ပ

ာင်ရွက်နိုငခ
် ွဲပေါသည်။37 ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင် မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းကို

အာ်းပပ်းမြြှင်တင်ေန်နှင် မပည်ပနိုငင
် ံြျာ်းက တင်သွင််းသည် ကိုန် ကြ််းြျာ်းအပပေါ် ြှခိုအာိုးထာိုးြှု
ကို ပလ ာချနိုင်ေန်အတက် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငအစို်းေသည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍကို ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပစပရိုးအတက် ညွှန် ကာ်းချက် (Directive No.6 of
2016) ကို ထိုတ်မပန်ခွဲပေါသည်။
၁၁၂။

ထမပင်
ို
အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငသည် ၂၀၁၆ ခိုနှစ်မှစတင်၍ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍ

ကို ပမငံ့်တင်နိုင်ပရိုးအတက် နိုငင
် ံ၏ အြျ ်းသာ်းအ ငံ့် ြဟာဗျ ဟာကျပသာစက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း
အနက် တစ်ခိုအမြစ် သတ်မှတ်၍ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်မခင််းကဏ္ဍ ြွံ ပြ ်းပစပေ်းလြ််းမပပမြပံို

(Indonesia Pharmaceutical Industry Roadmap) ကို ပေ်း

ွွဲြျမှတ်ခွဲပေါသည်။ အ ိုပါလြ််းမပ

ပမြပံိုသည် ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် ပ ်းကွက်တန်ြို်း အပြေကန် ပေေါ်လာ ၄၈.၅၁ ဘလယံမြင်
ကြ္ာအ င် ၁၅ မြင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်နိုငေ
် ြည်ဟို ပမ ာ်မှန်ိုးထာိုးပါသည်။ တစ်နည်ိုးအာိုးပြငံ့်

သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု အပေါအဝင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့် နည််းပညာြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်

ပေ်း၊ နိုင်ငံ၏ ပကို
ို န်ပ ်းကွက်နှင် သွင််းကိုန်အစာ်းထို်းပြင်ိုးကို အပထာက်အကူမပ ပစပေ်းနှင်
နိုင်င၏ ပ

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်နှင် အြျ ်းသာ်းပ

အပံမြစ်ပစပေ်းကို ဦ်းတည်ပ
၁၁၃။

်းဝေါ်းကဏ္ဍကို တစ်ြက်တစ်လြ််းက အပထာက်

ာင်ေွက်ေန် ရည်ရွယ်ပြင်ိုးမြစ်ပေါသည်။

အ ိုပါလြ််းမပပမြပံိုအရ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ပ

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပစပေ်းြဏ္ဍ င် ၄ ေပ်အပြစ် ဇဝပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍ ိုင်ရာစက်ြှုလိုပ်ငန််း

်းဝေါ်း၊ ကာကွယ်ပ

်းြျာ်း၊ သဘာဝနှင်

ဓာတိုပစစည််း ဟူ၍ သတ်ြှတ်ထာ်းပေါသည်။ အ ိုပါြဏ္ဍ င် ၄ ေပ်ပအာက်တင် အကျြုိုးဝင်သညံ့်
ပ ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန််းြျာ်း

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပစပေ်းအတွက်

အပထာက်အပံအမြစ်

အစို်းေြှ ဦိုးစာိုးပပိုးစ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းနယ်ပယ်သတ်မှတ်ပြင်ိုး၊ ကိုန် ကြ််းပထာက်ပန
ံ ိုငြ
် ှု၊ နည််း
ပညာအကူအည၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာိုး၊ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
37

ိုင်ရာအပထာက်အပံြျာ်းနှငံ့် ြစာိုးြငံ့်

Think Well Strategic Purchasing for Primary Health Care. 2020. “Country Factsheet: Indonesia 2020.”

Washington, DC: Think Well.
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ြျာ်း၊ အေည်အချင််းမပည်ြပသာ လူူ့စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ်ြျာ်း ပမိုးထိုတ်ပြင်ိုး စသည်တိုို့ကို
ပ

ာင်ေွက်သာိုးမည်ပြစ်သည်။38
ပံိုမပင်္ရပ် (၁ - ၂ - ၂)။ ဆဆေးဝ ေးစ္က်ြှုကဏ္ဍဖွံ မဖျုေးဆရေးအတွက် ြဏ္ဍျုငြ
် ျာေး (၂၀၂၅)

အရင်ိုးအပမစ် - GP Farmasil (2016)။

၁၁၄။

၂၀၂၀

ခိုနှစ်တင်

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံစက်ြှုဝန်ကက်းဌာနြှ

အတွက် မပည်တွင်း် ထိုတ်ကိုန်ပါဝင်မှု (Local Contents) ကို အ
ရမညံ့်အြျြုိုးအစာိုးမျာိုးနှင်ံ့

အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်ရရှနိုင်ပရိုး

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ငံ့်မျာိုးြပြာိုး၍ ထိုတ်လိုပ်
ိုင်ရာ

မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းနှင်

လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်း (MOI Reg. 16/2020) ကို ထိုတ်မပန်ခွဲပေါသည်။ ထိုသထ
ိုို့ ိုတ်ပပန်ပြင်ိုးသည်
ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍတွင် သွင််းကိုန်ြျာ်းအပပေါ် ြှခိုအာိုးထာိုးြှု ပလျာနည််းပစေန်

မြစ်ပပ်း ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍတွင် မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်ေြည်အ

ငံ့်မျာိုးအာ်းလံ်းို

ပေါဝင်ြှုအချ ်းကို ၂၀ ောခိုင်နှုန််းခန် ပြစ်ပစရန် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနက သတ်ြှတ်ထာ်းပေါသည်။
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူြျာ်းကို ပ
နိုငင
် တ
ံ ွင် ပ

်းဝေါ်းနှင်

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်းတည်ပ

က်စပ်ထိုတ်ကိုန်ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်နိုငေ
် န်နှင် အင်ေန
ို ်းေှာ်း
ာက်ေန် ေည်ေွယ်ချက်မြင် မပည်တွင်း် ထိုတ်ကိုန်ပါဝင်မှု

တင် ပပည်တင်ိုးရှ ကိုန် ကြ််းပစစည်း် ြျာ်းပါဝင်မှု (Raw Material Content)၊ သိုပတသနနှင်
38

Potentials of Research Activities in Medicines at The Indonesian Institute of Sciences (LIPI).
http://download.garuda.ristekdikti.go.idicle.php?article=1733284&val=14686&title=ISSUES%20AND%20POTE
NTIALS%20OF%20RESEARCH%20TOPICS%20IN%20MEDICINESA%20RESEARCH%20PRIORITY%20SETTING%20R
PS%20IN%20THE%20INDONESIAN%20INSTITUTE%20OF%20SCIENCES%20LIPI
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ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု (Research and Development)၊ ထိုတ်လိုပ်မခင််း (Production) နှငံ့်
ထိုပပ
် ို်းမခင််း (Packaging) ဟူပသာ အ

ငံ့် ၄

တွက်ချက်နိုင်ေန်

ခွွဲမခာ်းထာ်းပေါသည်။

မြစ်ပသာ ပ

အချ ်းအစာိုးြျာ်းမြင်

ငံ့ပ် ြငံ့် မပည်တွင််း၌ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းအပနမြင်လည််း ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ြှုကို

လိုပ်ငန််းလည်ပတ်လျက်ေှပပ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ောတွင် မပည်တွင််း၌

ထိုတ်လိုပ်ေြည်အချ ်းြျာ်းနှင် ကိုက်ညမှုရှရမည်ပြစ်သည်။39

မပည်တင
ွ ်ေးလိုအပ်ြျက်
၁၁၅။

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံကျန််း ြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနက ထိုတ်ပပန်သညံ့် Attachment II of

MOH Reg.27/2017 ၏ ပြာ်ပပြျက်အေ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်အတက် မပည်တွင််းရှ ကိုန်ကကမ်ိုး

ပစစည််းြျာ်းသည် လိုအပ်ပသာအေည်အပသွ်းနှင်ကိုက်ညမှုမရှသည်အတွက် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း

ြျာ်း၏ ၉၅ ောခိုငန
် ှုန််းကို မပည်ပြှ တင်သွင််းလျက်ေှပပ်း မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းက ပ

်းဝေါ်း

ကိုန် ကြ််းြျာ်း၏ ၅ ောခိုင်နှုန််းခန်သာ ထိုတ်လိုပ်နိုင်ပြင်ိုးပြစ်သည်။40 အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံတင်
ထိုတ်လိုပ်ပပိုးပ

ိုးဝါိုးမျာိုး သိုိုးစမှုအနက် ၇၅ ောခိုင်နှုန််းခန်သာ မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်နိုင်သညံ့်

အတက် ကျန် ၂၅ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကို ပပည်ပမှ တင်သင်ိုးပနရပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။ ထပ
ို့ို ကကာငံ့်
မပည်တွင််း၌ ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍသည် သွင််းကိုန်ပစစည််းြျာ်းအပပေါ် ြူတည်

ပနသည်အတွက် နိုငင
် ံ၏ သွင််းကိုန်အစာ်းထ်းို လိုပ်ငန််းတစ်ခိုအမြစ် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေ၏
ဦ်းစာ်းပပ်းကဏ္ဍြျာ်းတင် ထညံ့်သင်ိုးထာိုးပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။
၁၁၆။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် တ
ံ ွင် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်အထ ပ

ပကျာ်ေှပနပပ်း ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်သည် ကိုြပဏပပေါင်း် ၂၄၀

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းထိုတ်လိုပ်သည် စက်ရံို ၁၇ ရို၊ တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းစက်ရံို ၁၃၂

ရိုနှင် သဘာဝြှ ထိုတ်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်သညံ့်စက်ရံို (Natural Product Extract Industry) ၁၈
ရိုေှပေါသည်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်အတွင််း ပ

်းနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုးို ပစစည််းမျာိုး ထိုတ်လိုပ်

သည် ကိုြပဏအပေအတွက်သည် ၁၉၃ ခိုြှ ၈၉၁ ခိုထ တိုိုးတက်လာြံ့ပေါသည်။41 ယြင်က
အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသည် အာေှတွင် ပ
လည်ိုး လက်ရှတင် တစ်ဦ်းချင််းပ
သောတွ
ို
င်

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုအနြ်

ံို်းနိုငင
် ံမျာိုးစာရင်ိုးတွင် ပါဝင်ပသာ်

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုသည် လျင်ပမန်စာ မြင်တက်လာလျက်ရှသည်။

ရာဝန်၏ ညန်ကကာိုးြျက်မပါဘ ဝယ်ယူနိုင်သညံ့်ပ

ိုးမျာိုး (OTC)42 ကို တစ်ဦိုး

39

Invest Indonesia Now/Invest Magazine (Vol 2/2020) by BKPM

40

Invest Indonesia Now/ Invest Magazine (Vol 2/2020) by BKPM

41

https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/winning-potentials-in-indonesian-pharma-and-

medical-industries
42

Over-the-Counter (OTC) Medicines
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ြျင်ိုး ဝယ်ယူမှုသည် နိုင်ငံလူဦ်းပေ၏ အချ ်းနှငန
ံ့် ှုငိုး် ယှဉ်ပါက လူတစ်ဦ်းလ င် ပျြ််းြ အသံို်းစေတ်
အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၃ သို မြင်တက်ခွဲပပ်း

ယ်စိုနှစ်အတွင်း် တစ်ဦ်းချင််း OTC ပ

်းဝေါ်း

ဝယ်ယူမခင််းအသံို်းစေတ်သည် ပိုြိုသံို်းစွွဲလာနိုငပ
် ြျရှပါသည်။43 ထိုတ်လိုပ်ြှုတို်းချွဲ လာမခင််းနှင်
ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏ ဝယ်လိုအာ်းမြင်တက်လာမခင််းသည် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်င၏ ပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်

တို်းတက်ြှုအတွက် အဓကအပကကာင်ိုးအရင်ိုးမြစ်ပါသည်။

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုနင
ှ ် ထိုတ်လပ
ို ်ြှု
၁၁၇။

၂၀၂၀ မပည်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မပဋ္ဌာန််းခွဲပသာ ဥပပေပပေါင််းချ ပ် (Omnibus Law)

၌ ဘဏ္ဍာပေ်း
ြျာ်းအမပင်

ိုင်ောြစာိုးြငံ့်ြျာ်းနှင် အလိုပ်အကိုင်အခွင်အလြ််းြန်တ်းြှု
ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုနှင်

ပ

ိုင်ောမပဋ္ဌာန််းချက်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍတွင်

အချ ပသာ

မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းအတွက် ပမြပလ ာပပ်းြှုလည်ိုး ြျာ်းပေါဝင်ပေါသည်။ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်
ြှုနှငံ့် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍနှင်စပ်လျဉ််း၍ ထိုတ်ပပန်ြံ့ပပိုးပြစ်သညံ့် ပအာက်ပါဥပပဒမျာိုးကို

Omnibus Law တွင် မပင်
(က)

င်ထိုတ်ပပန်ြံ့ပေါသည်-

ကျန််းြာပေ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍ ၂၀၀၉ခို နှစ်၊ ဥပပေအြှတ် ၃၆ (ကျန််းြာပေ်း
ဥပပေ)။

(ခ)

ပ

်းရံြ
ို ျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ ၂၀၀၉ ခိုနှစ် ဥပပေအြှတ် ၄၄ (ပ

(ဂ)

စတ်ကို ပမပာင််းလွဲပစပသာပ

်းရံဥ
ို ပပေ)။

်းဝေါ်းြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ ၁၉၉၇ ခိုနှစ် ဥပပေ

အြှတ် ၅။
(ဃ)
၁၁၈။

ြူ်းယစ်ပ

်းဝေါ်းနှင်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၉ ခိုနှစ် ဥပပေအြှတ် ၃၅။

၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင် ထိုတ်ပပန်ြံ့သညံ့် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးစာေင််းအသစ်တွင်

ကိုန်ပချာပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးနှငံ့်

သညံ့်လိုပ်ငန််းမျာိုးတင် နိုငင
် မံ ခာ်းသာ်းပိုင်

်းဝေါ်းပြာ်စပ်သညံ့်စက်ရံိုနှင် အသိုိုးပပြုရမညံ့်

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းမျာိုး (APIs) ကို ထိုတ်လိုပ်သည်စက်ရြ
ံို ျာ်း ပပေါ်ပပေါက်လာပစေန်နှင် နိုငင
် တ
ံ ွင််း

ကိုန် ကြ််းအ
ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်

ိုင်ြှုအြျြုိုးကို ောနှုန််းမပည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံရန် ခွင်မပ

ထာ်းပါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည် ပ
ပ

ကိုန် ကြ််းပ

င် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း၏ အေည်အပသွ်း မပည်ြပစရန်အတက် ကိုန် ကြ််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန််းြျာ်းတင် နိုင်ငမံ ခာ်းသာ်းပိုင်

ိုငြ
် ှုအချ ်း ၈၅ ောခိုငန
် ှုန််းြှ ၂၀၁၆

ခိုနှစ်တွင် ၁၀၀ ောခိုငန
် ှုန််းခွင်မပ ပပိုးခွဲပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။44 ထသ
ို န
ိုို့ ိုင်ငမံ ခာ်းသာ်းပိုင်
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ောနှုန််းမပည်ခွင်မပ လိုက်မခင််းမြင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍတင် တိုက်ရိုက်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

သည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၅ ခိုနှစ်အတွင််း အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၉.၈ ဘလယံအထ ပောက်ေှ
လြ်ြည်ဟို အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ံအစိုိုးရက ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်။45
၁၁၉။

ပ

ိုးဝါိုးကိုန်ကကမ်ိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးနှငံ့် ပ

ြျာ်းတွင် နိုင်ငမံ ခာ်းသာ်းပိုင်

်းဝေါ်းကိုန်ပချာထိုတ်လိုပ်သညံ့် လိုပ်ငန််း

ိုင်ြှုအချ ်းကို ကန်သတ်ထာ်းမခင််းြေှပသာ်လည််း ပ

ောတွင် လအ
ို ပ်သည် ြူ်းယစ်ပ

်းဝေါ်းပြာ်စပ်

်းထိုတ်လိုပ်မခင််း (Narcotic Production) တွင် ကျန််းြာပေ်း

ဝန်ကက်းဌာနြှ အထူ်းခွင်မပ ြန်ကို လိုအပ်ပေါသည်။ ထမပင်
ို
အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် လ
ံ ူဦ်းပေ၏ ၈၈
ောခိုငန
် ှုန််းသည်

အစစလမ်လူြျ ်းြျာ်းမြစ်သည်အတွက်

စာ်းပသာက်ကိုန်အမပင်

ပ

်းဝေါ်း

ထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းြျာ်းသည်လည််း Halal Pharmaceutical Products Registration ပြငံ့်
ြှတ်ပံိုတင်ရမည်ပြစ်ပပိုး မှတ်ပိုတင်ထာ်းမခင််းြေှပေါက Halal Pharmaceutical Products
ြဟိုတ်ပ ကာင််း သတ်ြှတ်ပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။46 အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံအတွင််း ြည်သည်ပ
ြ

ို မြနပ် ြျူိုးပြင်ိုးမပပြုြ e-Registration ပ

်းဝေါ်းြှတ်ပံိုတင်မခင််းြှတစ်

င် BPOM ၏

ခွင်မပ ချက်ကို ေယူေြည်မြစ်ပေါသည်။ ဓာတိုပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုအပေါအဝင် ပ
သညံ့်ကဏ္ဍ၏

မပည်တွင်း် နှင်

နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအပမခအပနကို

်းဝေါ်းကို

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်

ပအာက်ပါအတိုင်ိုး

ပြာ်မပအပ်ပေါသည်ဇယာေး (၁ - ၂ - ၂)။ ဓာတိုနှင် ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်မြင်ေးကဏ္ဍတွင် မပည်တွင်ေးနှင် နိုငင
် မံ ြာေး
ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုအဆမြအဆန (ဓာတိုပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်ြအ
ှု ပ အဝင်)
ြိုနှစ္်

၂၀၁၇
၂၀၁၈
၂၀၁၉
၂၀၂၀

ဆဖာ်မပြျက်

ဓာတိုနှင် ဆဆေးဝ ေး

ဓာတိုနှင် ဆဆေးဝ ေး

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ကဏ္ဍ

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ကဏ္ဍ

(မပည်တွင်ေးရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု)

(နိုင်ငံမြာေးရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု)

စြံကန််းအပရအတက်

၅၆၄

၁,၁၃၅

၉,၅၁၉

၂၅,၇၈၅

၆၃၈

၁၀၀၁

၉,၂၄၅

၁၉,၃၈၃

၉၇၆

၁,၂၈၂

ြတည်ေင််းနှ်းပငွ (အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)

၆,၅၇၄

၁၄,၈၆၁

စြံကန််းအပရအတက်

၂,၂၈၃

၂,၅၉၈

၁၅,၆၁၅

၁၇,၄၂၅

ြတည်ေင််းနှ်းပငွ (အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)
စြံကန််းအပရအတက်
ြတည်ေင််းနှ်းပငွ (အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)
စြံကန််းအပရအတက်

ြတည်ေင််းနှ်းပငွ (အပြေကန်ပေေါ်လာသန််း)

အေင််းအမြစ် - အင်ေိုန်းေှာ်းစာေင််းအင််းစာပစာင် (၂၀၂၁)။
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ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြဆ
ှု ုငရ
် ာခံစာ်းခွင်ြျာေး
၁၂၀။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသြမတအြနအ
် ြှတ် (၁၀/၂၀၂၁)

မြင် ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်ြည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််း ၂၄၅ ခိုကို ကန်သတ်ချက်ြျာ်းပမြပလျာပပ်း
ပပ်း အြန်

ိုငရ
် ာြစာိုးြငံ့်မျာိုးနှငံ့် အြန်မဟိုတ်ပသာအပြာိုးြစာိုးြငံ့်မျာိုး (အပမခခံအပ

ာက်

အအံိုြျာ်းပထာက်ပံြှုနှင် လင
ို စ
် င်ပတာင််းခံောတွင် လွယ်ကူပစမခင််း) ြျာ်းကို ခံစာ်းခွင် ပပ
ံ့ ိုိုး
ပပိုးထာိုးပေါသည်။ အဓကပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း ထိုတ်လပ
ို ်မခင််းလိုပ်ငန််းသည် ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်

သည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းတွင် ပေါဝင်သည်အမပင် ပေှ ပ
Industries)47

ဟို

ကင််းလွတ်ြငံ့်နှင်ံ့

သတ်ြှတ်ထာ်းသည်ကဏ္ဍ
သက်သာြငံ့်မျာိုးကို

လိုပ်ငန််းသည် အြန်

၁၈

ြိုတင်

ာင်စက်ြှုလိုပ်ငန််း (Pioneer
ပါဝင်သညံ့်အတွက်

ခံစာ်းြငံ့်ပပိုးထာိုးပေါသည်။48 ထပ
ို့ို ကကာငံ့်

အခွန်
အ

ိုပေါ

ိုငရ
် ာြစာိုးြငံ့်အမြစ် ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း် အင်ေန
ို ်းေှာ်းရူပ်း ၁၀၀

ဘလယံ (အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆.၉ သန်ိုး) နှင် အင်ေန
ို ်းေှာ်းရူပ်း ၅၀၀ ဘလယံ (အပြေကန်
ပေေါ်လာ ၃၄.၈ သန်ိုး) အ ကာ်း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအတွက် ပကာ်ပိုေတ်ဝင်ပငွခွန် (Corporate
Income Tax – CIT) ၅၀ ောခိုငန
် ှုန််း ပလ ာပပေါခံစာ်းခွင်ေှပပ်း ၅ နှစ်နှင် နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း်
အင်ေန
ို ်းေှာ်းရူပ်း ၅၀၀ ဘလယံ (အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၄.၈ သန်ိုး) ပကျာ် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
အတွက် ၁၀၀ ောခိုငန
် ှုန််းခံစာ်းခွင်မပ ထာ်းပေါသည်။ CIT ကင််းလွတ်ခွင် ကိုန်
တစ်

ံို်းသည်အချန်ြှ

က်တည််း ပနာက်ထပ် ၂ နှစ်အတွက် CIT ပလ ာပပေါခံစာ်းခွင်ကို ခံစာ်းခွဲသည်နှုန််း၏

ထက်ဝက်ကို ထပ်ြံခံစာ်းခွင်ေှပေါသည်။ အြန်

ိုငရ
် ာြစာိုးြငံ့်ကို စ်းပွာ်းမြစ်စတင်သည်နှစ်ြှ

စတင်ပလ ာက်ထာ်းနိုငပ် ပ်း ခံစာ်းခွင်မျာိုးကို Online Single Submission (OSS) Website
ြှတစ်
၁၂၁။

င် တင်မပေြည်မြစ်ပေါသည်။
အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် တ
ံ ွင်

ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍြျာ်းအတွက်

စက်ြှုဇိုန်ြျာ်းသည်

အလိုပ်အကိုငြ
် န်တ်းေန်၊ နိုငင
် ၏ စ်းပွာ်းပေ်းကို မြြှင်တင်ေန်နှင် ပ ်းကွက်ယှဉ်ပပ င်နိုငစ
် ွြ််းကို
မြြှင်တင်ေန်နှငံ့် အင်ေိုန်းေှာ်းကျွန််း

ွယ်ြျာ်း၌ ပခတ်ြအပမခခံအပ

ာက်အအံိုြျာ်းတိုိုးတက်

လာပစေန် ေည်ေွယ်ချက်မြင် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည် စက်ြှုဇိုန်ြျာ်း တည်ပထာင်ပြင်ိုးကို
အပလိုးပပိုးပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည် အြန် (၂၄/၂၀၀၉) အေ

စက်ြှုဇိုန်ကို ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း စိုပဝ်းောပနောတစ်ခိုအမြစ် သတ်ြှတ်ခွဲပပ်း လအ
ို ပ်

47

ပေှ ပ

ာင်စက်ြှုလိုပ်ငန််း

ိုသည်ြှာ

မြင်ြာ်းပသာပပေါင််းစည််းပြင်ိုး၊

တန်ြို်းမြြှင်ထိုတ်ကိုန်ြျာ်းထိုတ်လပ
ို ်မခင််း၊

နည််း

ပညာသစ်ြျာ်း အသံို်းမပ မခင််းပြငံ့် အြျ ်းသာ်းစ်းပွာ်းပေ်းနှင် ြဟာဗျ ဟာအေ အပေ်းပေါပသာလိုပ်ငန််းြျာ်းမြစ်ပပ်း အြန်

ိုင်ရာ

ြစာိုးြငံ့်မျာိုးကို အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငအစို်းေက ခံစာ်းခွင်ပပ်းထာ်းပေါသည်။
48

https://www.aseanbriefing.com/news/set-limited-liability-company-indonesia/.
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သညံ့် အပမခခံအပ

ာက်အအံိုြျာ်းပံပို်းပပ်းခွဲပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းစက်ြှုဇိုန်ဌာန (Himpunan

Kawasan Industri Indonesia - HKI) ၏ စာေင််းြျာ်းအေ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်ငတ
ံ စ်ဝန်ိုး ပေသ ၂၀
တွင် စက်ြှုဇိုန်ပပေါင်း် ၇၃ ခိုအထ တည်ပထာင်ပပိုးပြစ်ပါသည်။
၁၂၂။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းအပေါအဝင် ကိုန်ထိုတ်လိုပ်သည် စက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းသည်

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ေ
ံ ှ စက်ြှုဇိုန်ြျာ်းအတွင််း လိုပ်ငန််းပ
ပေေေှပေ်းနှင် လြ််းြျာ်း စသညံ့် အပမခခံအပ

ာင်ေွက်ြည်

ိုပေါက လ ပ်စစ်၊ ဓာတ်ပငွ ၊

ာက်အအံိုြျာ်းနှင် အပထာက်အပံြျာ်းကို

အလွယ်တကူေေှနိုင်ြည်မြစ်ပေါသည်။ ထမပင်
ို
စက်ြှုဇိုန်ဧေယာဝန််းကျင်ေှ အဓက
လြ််းြကက်းြျာ်းြှတစ်

ပ်ကြ််းနှင်

င် ကိုန်ပစစည််းြျာ်းကို အလွယ်တကူမြန်ပြျူိုးနိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။ စက်ြှု

ဇိုန်ြျာ်းတွင် ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် စက်ရြ
ံို ျာ်း ပ

ာက်လိုပ်ော၌ ပ

ာက်လပ
ို ်ပေ်း

လင
ို စ
် င်ြျာ်း ပလ ာက်ထာ်းေန် ြလိုအပ်ဘ ပတ်ဝန််းကျင်

ိုငေ
် ာလင
ို စ
် င်ြျာ်းလည််း ေေှြည်

မြစ်ပေါသည်။ အစို်းေ၏ အြန်အြှတ် (၁၄၂/၂၀၁) သည် စက်ြှုဇိုန်တွင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူြျာ်းအာ်း
အခွန်

ိုင်ရာြစာိုးြငံ့်မျာိုးပပ်းအပ်ေန်

မပဋ္ဌာန််းထာ်းပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။

အခွန်

ပြာဏသည် Industrial Development Zone အလိုက် ကွွဲမပာ်းမှုရှပပိုး

ိုင်ရာြစာိုးြငံ့်

အစို်းေ၏ အခွန်

ကင််းလွတ်ခွင် သိုြဟိုတ် သက်သာြငံ့်မျာိုးကို ြစာိုးြငံ့်ရရှနိုင်မည်ပြစ်ပေါသည်။ ဥပြာအာ်းမြင်
ပမြနှင် အပ

ာက်အအံိုခွန်၊ ပမြယာနှင် အပ

သည်။49

49

https://www.cekindo.com/blog/industrial-parks.

ာက်အအံိုေေှပေ်းနှင် လြ််းြ်းခွန်ြျာ်း မြစ်ပေါ
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ဇယာ်း (၁ - ၂ - ၃)။ အခွန်ဆုငရ
် ာခံစာ်းခွင်မ ာ်းနှင် အခွန်မဟုတ်ဒသာအပခာ်းခံစာ်းခွင်မ ာ်း
စ္ဉ်

လိုပ်ငန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး

၁။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကာကွယမ် ခင််း
တင်သွင််းမခင််း

၂။

နှစ္်အဆရအတွက်

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်

၂၀၂၁ ခိုနှစ်

50

ကိုန် ကြ််း/ပချာပ

်းဝေါ်းနှင်

ပ

်းဘက်ပစစည််းြျာ်း
်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်
(Corporate Income

၂ နှစ် ထပ်တ်းို
၁၀ နှစ် - ၂၀ နှစ်

်းဝေါ်း

၁၀၀ ောခိုင်နှုန််း

နှင်

ာက်

ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်

ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်

မခင််း

Exemption

Value Added Tax

အမြာေးြံစ္ာေးြွင်ြျာေး

-

-

စက်ရံိုတည်ပ

(Business Entity: US$7million-35 million,

10 years; Business person: US$35 million-

၅ နှစ် - ၂၀ နှစ်

Tax - CIT exemption)
SEZ ြျာ်းတွင် ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ ပ
51

Custom Duty

စက်တင်ဘာလအထ

ထိုတ်လပ
ို ်မခင််းလိုပ်ငန််း၊တိုင််းေင််းပ
၃။

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း

ြံစ္ာေးြွင်ြျာေး

-

အပမခခံအပ
နှင်

ာက်အအံို

ပမြေေှြှု၊

အခွန်

(Corporate Income

သက်သာပစြှု၊ ပ

ာက်

Tax - CIT exemption)

လိုပ်ပေ်းလိုင်စင်

ကင််း

US$70million, 15 years; Business person: more

လွတ်ခွင်

than US$70 million)
၄။

သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုမြင် ပ
လိုပ်ငန််းြျာ်း (ပ
ပ

50

51

်းဝေါ်းနှင် တိုင််းေင််း

Super Tax Deduction

-

-

၃၀၀ ောခိုင်နှုန််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း)

Test Kits, ပအာက်

ပအာက်

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း၊ ပ

ာင်ေွက်သည်

ဂျင်နှင်

ဂျင်နှင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း၊ ပ

်းဝေါ်းနှင် ဗတာြင်ြျာ်း၊ အပူချန်တိုင််းကေယာ၊ Ventilator, PPE, Masks, Protective Clothes၊ Gloves နှင် ပအာက်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း ပေါဝင်ပေါသည်။

https://www.aseanbriefing.com/news/tax-incentives-for-special-economic-zones-in-indonesia/

ဂျင်နှင်
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ဆဆေးသိုဆတသန
၁၂၃။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် သပပံအြွွဲ အစည််း (Indonesian Institute of Sciences - LIPI)

သည် အစို်းေ၏ အကက်း

ံို်းသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းအြွွဲ အစည််းမြစ်ပပ်း ပ

ထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင်ပတ်သက်ပသာ သိုပတသနြျာ်းကို ပ

ာင်ေွက်လျက်ရှပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းနှင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်းကို ဇဝပဗေနှင် ဇဝနည််းပညာသိုပတသနဌာန၊ သယံဇာတပစစည််းြျာ်း
နည််းပညာအတွက် ဓာတိုပဗေနှင် သိုပတသနဌာနတပအာက်
ို
ေှ ြျာ်းစွာပသာ သိုပတသန
ဌာနြျာ်းြှ ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းစြ််းသပ်ထိုတ်လိုပ်ြှုတွင်

ထိုတ်လိုပ်ပပ်းအြျ ်းအစာ်းတူ Generic Drugs နှင် New Drugs ဟူ၍ နှစ်ြျ ်းခွွဲမခာ်းထာ်းပေါသည်။
Generic Drugs ထိုတ်လိုပ်မခင််းအတွက် ြည်သည်ခွင်မပ ချက်ြ ပလ ာက်ထာ်းေန် ြလိုအပ်ဘွဲ
ဓာတ်ခွွဲခန််းတွင် စြ််းသပ်၍ ပ
သူြှ
ပ

ာင်ေွက်နိုငပ် ပ်း ပ

ပလ ာက်ထာ်းေြည်မြစ်ပေါသည်။
်းဝေါ်းသည်

မပင်ပနိုင်ငတ
ံ စ်ခိုခို၌

ပ

်းဝေါ်းမြန်ြျခွင်လင
ို စ
် င်ကို ပ

်းဝေါ်းအသစ်ပြာ်စပ်ထိုတ်လိုပ်ောတွင်

စြ််းသပ်ပအာင်မြင်ပပ်းမြစ်ပေါက

စြ််းသပ်ြှု ပအာင်မြင်သည်လက်ြှတ်ကို ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်

သက်

အ

ိုပါ

ိုငေ
် ာနိုငင
် ံ၏

်းဝေါ်းမြန်ြျခွင်လင
ို စ
် င်ပလ ာက်ထာ်းောတွင် ပူ်းတွွဲ

တင်မပေြည်မြစ်ပေါသည်။52
၁၂၄။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံအစို်းေသည် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု

ိုင်ရာပ

ာင်ေွက်

ချက်ြျာ်းအတွက် ၃၀၀ ောခိုငန
် ှုန််း သာလွန်အခွန်နှုတ်ယူခွင် (Super Deduction) ြစာိုးြငံ့်
ြျာ်းကို ပံ့ပိုိုးပပိုးနိုင်မညံ့်လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်းကို ၂၀၂၀ ပပညံ့န
် ှစ် ပအာက်တိုဘာလ ၉ ေက်ပန၌
ထိုတ်မပန်ခွဲပေါသည်။

န််းသစ်တထွင်ြှုတစ်ခိုကို ေည်ေွယမ် ခင််း၊ အယူအ

တစ်ခိုကို အပမခခံမခင််း၊ ပနာက်

၊ အပတွ်းအပခေါ်

ံို်းေလေ်ကို ပသချာစွာကက ြသနိုငပ
် သာအောကို စြ််းသပ်မခင််း၊

ေည်ေွယ်ထာ်းပသာတကျသည် ဘဏ္ဍာပငွေှမခင််းနှင် တထွငြ
် န်တ်းလက
ို ်ပသာ အပ ကာင််း
အောသည် ပ ်းကွက်တွင် ကိုန်သွယ်ြှုမပ နိုင်မခင််း စသည် သတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းနှင် ကိုက်ည
သည်

သိုပတသနနှင်

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု

ိုင်ရာပ

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းကို

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်င

အစို်းေက ြစာိုးြငံ့်မျာိုး ပံ့ပိုိုးပပိုးပြင်ိုးမြင် အာ်းပပ်းပမငံ့်တင်လျက်ေှပေါသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇွန်လ
၂၆ ေက်ပနတင် သြဟို
ို
တ် အ
သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု

52

ပ
ို ါပနို့ရက်ပနာက်ပင
ို ်း် တွင် အခွန်ထြ််းကပ
ိုင်ရာပ

ာင်ေွက်ပနပသာ

ာင်ေွက်ချက်အချ သည် အစို်းေ၏ မြြှင်တင်ေြည်
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ဦိုးစာိုးပပိုးကဏ္ဍြျာ်း53

ထွဲပေါဝင်ပနပေါက

ပအာက်ပြာ်မပပေါအပမခအပနြျာ်းပပေါ်

အပမခခံ၍

သာလွန်အခွန်နှုတ်ယူခွင် (Super Deduction) ကိုန်ကျစေတ်ကို သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်း
တိုိုးတက်ြှု

ိုင်ရာကိုန်ကျစေတ်၏ ၃၀၀ ောခိုင်နှုန််းအထ ခံစာ်းခွင်ေှပေါသည်။54(က)

အြှန်တကယ် အေည်အပသွ်းမပည်ြပသာ ကိုန်ကျစေတ်ြျာ်းအတွက် ၁၀၀
ောခိုငန
် ှုန််း သာြန်နှုတ်ယူခွင် (Ordinary Deduction)။

(ြ)

ြူပိုင်ခွင် သြဟို
ို
တ် အပင်ြျ ်းကွွဲကာကွယ်ခွင် (PVT rights) ကို အင်ေိုန်းေှာ်း
နိုငင
် တ
ံ ွင် ြှတ်ပံိုတင်ထာ်းပေါက ၅၀ ောခိုငန
် ှုန််း

ိုပ က်းပငွနှုတ်ယူခွင်

(Bonus Deduction)။
(ဂ)

ြူပိုင်ခွင် သြဟို
ို
တ် အပင်ြျ ်းကွွဲကာကွယ်ခွင် (PVT rights) ကို အင်ေိုန်းေှာ်း
နိုငင
် န
ံ ှင် နိုငင
် မံ ပင်ပတွင် ြှတ်ပတ
ံို င်ထာ်းပေါက ၂၅ ောခိုငန
် ှုန််း

ိုပ က်းပငွ

နှုတ်ယူခွင် (Bonus Deduction)။
(ဃ)

သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု
မြစ်

ပ

ာင်ေွက်နိုငသ
် ည်အ

ိုင်ရာပ

င်သိုို့

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းသည် စ်းပွာ်း

ပောက်ေှပေါက

၁၀၀

ောခိုငန
် ှုန််း

ိုပ က်းပငွနှုတ်ယူခွင် (Bonus Deduction)။
(င)

သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု

ိုင်ရာပ

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းသည် အင်ေို

န်းေှာ်းအစို်းေ၏ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု
သြဟို
ို
တ် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ြ
ံ ှအ
ပ

ာင်ေွက်ြည်

ိုင်ရာအြွွဲ အစည််းြျာ်း

င်မြင်ပညာပေ်းအြွွဲ အစည််းမြင် ပူ်းပပေါင််း

ိုပေါက ၂၅ ောခိုငန
် ှုန််း

ိုပ က်းပငွနှုတ်ယူခွင် (Bonus

Deduction)။

အသဉာဏ်ပစ္စညေး် ြူပင
ို ြ
် ွင်
၁၂၅။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ အသဉာဏ်ပစစည််းြူပင
ို ခ
် ွင်ြျာ်းကို ြူပိုငခ
် ွင်ဥပပေ (၂၀၁၆)

(Patent Law No. 13 of 2016) မြင် ကကိုးကကပ်ပ

ာင်ရွက်လျက်ေှပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၌

အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်လိုင်စင် ထိုတ်ပပ်းသည်အြွွဲ အစည််းြှာ ဥပပေနှင် လူူ့အခွင်အပေ်း

53

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်သည်ကဏ္ဍြျာ်းတွင် အစာ်းအပသာက်၊ ပ

ောပစစည််းြျာ်း၊ စစ်ဘက်

်းဝေါ်း၊ အလှကိုန်၊ ပ

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း၊ အထည်အလပ်၊ သာ်းပေထိုတ်ကိုန်ြျာ်း၊ စွြ််းအင်နှင်

်းဘက်

လယ်ယာကဏ္ဍတို

ပေါဝင်ပေါသည်။
54

https://taxnews.ey.com/news/2020-2819-indonesia-updates-tax-holiday-incentive-and-provides-

guidance-for-300-percent-r-and-d-super-deduction

ိုင်
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ဝန်ကက်းဌာနပအာက်ေှ

အပထွပထွအသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်ဦ်းစ်းဌာနမြစ်ပပိုး

ြူပိုင်ခွငန
် ှင်ံ့

စပ်လျဉ်ိုး၍ ထိုတ်ပပန်ထာိုးသညံ့်စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးမျာိုးမှာ ပအာက်ပါအတိုငိုး် ပြစ်ပါသည်(က)

ြူပိုင်ခွင်အပကာင်အထည်ပြာ်မခင််း

ိုင်ော အစအစဉ်ြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််းပသာ

အစို်းေ၏ အြန်စာ (၂၇/၂၀၀၄)။
(ခ)

အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်လိုင်စင်

ိုင်ရာသပဘာတူညချက်ြျာ်း ြှတ်တြ််း

တင်မခင််းနှင်စပ်လျဉ််းပသာအစို်းေ၏ အြနစ
် ာ(၃၆/ ၂၀၀၄)။
(ဂ)

ြူပိုင်ခွင်

ိုင်ောသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်း ြှတ်တြ််းတင်မခင််း

ိုင်ော အစအစဉ်

ြျာ်းအတွက် သြမတ၏ အြနစ
် ာ (၃၃၇/၂၀၁၀)။
(ဃ)

ြူပိုင်ခွင်ပိုင်

ိုင်သူြှ

ြူပိုင်ခွင်အပကာင်အထည်ပြာ်မခင််း

ိုင်ောဥပပေနှင်

လူူ့အခွင်အပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏ အြနစ
် ာ (၁၅/၂၀၁၈)။
(င)

ြမြစ်ြပနြူပိုငခ
် ွင်လင
ို စ
် င်ထိုတ်ပပ်းေန်

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းနှင်ပတ်သက်၍

ဥပပေနှင် လူူ့အခွင်အပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏ အြန်စာ (၃၉/၂၀၁၈)။
(စ)

Patent Appeal Commission နှငပ
် တ်သက်ပသာ ဥပပေနှင် လူူ့အခွင်
အပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏ အြန်စာ (၃/၂၀၁၈)။

၁၂၆။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် တ
ံ ွင်

သြဟို
ို
တ်

တထွင်ြန်တ်းသူထံြှ

ြူပိုင်ခွငပ
် လ ာက်ထာ်းနိုင်ပသာသူသည်
ြူပိုင်ခွင်တစ်ခိုပလ ာက်ထာ်းေန်

တထွငြ
် န်တ်းသူ

အခွင်အပေ်းေေှပသာ

အြွွဲ အစည််း မြစ်ရမည်ပြစ်သည်။ နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံမြ
ှု ျာ်းကို အာ်းပပ်းပမငံ့်တင်ေန် ၂၀၂၀
ပပညံ့န
် ှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ေက်ပနတွင် မပဋ္ဌာန််းခွဲပသာ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ Omnibus Law (၂၀၂၀
ခိုနှစ်၊ ဥပပေအြှတ် ၁၁) တွင် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေကို
မပင်

င်မြည်စွက်ြှုြျာ်း ပ

ာင်ေွက်ခွဲပေါသည်။ ပထြအချက်အပနမြင် အသဉာဏ်ပစစည််း

ြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေနှငစ
် ပ်လျဉ််းပသာပမပာင််းလွဲြှုြျာ်းတွင် ရ်းို ေှင််းလွယ်ကူပသာ ြူပိုင်ခွင်ြျာ်းေေှပေ်း
အတွက် စတင်ပလ ာက်ထာ်းပသာေက်ြှ ၁၄ ေက်အတွင််း အြျာ်းသေှနိုင်ေန် ထိုတ်မပန်
ပ ကညာပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။ ကန်ကွက်မှုတစ်စိုတစ်ရာပပေါ်ပပေါက်လာပေါက စစ်ပ

်း

ွဲကာလ

အတွင််း ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းြည်မြစ်ပပ်း ပလ ာက်ထာ်းသည်ပနို့ေက်ြှ ၆ လထက် ပနာက်
ြကျပစဘွဲ ခွင်မပ မခင််း သိုြဟိုတ် မငင််းပယ်မခင််းကို ထိုတ်မပန်ြည်မြစ်ပေါသည်။
၁၂၇။

ေိုတယအချက်အပနမြင် နိုငင
် မံ ခာ်းြူပိုင်ခွင်ကိုင်ပ

နိုငင
် တ
ံ ွင် ထိုတ်လိုပ်သည်စက်ရေ
ံို ှေြည်
ေေှထာ်းပသာထိုတ်ကိုန်၏

ာင်ထာ်းသူသည် အင်ေိုန်းေှာ်း

ိုသည်အချက်နှင်ကိုက်ညပစေန်အတက် ြူပိုင်ခွင်

ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊

တင်သွင်း် မခင််း၊

လင
ို စ
် င်ေေှြှု၊

လိုပ်ငန််းစဉ်၊

72
နည််းလြ််း၊

အသိုိုးပပြုသညံ့်စနစ်

သိုြဟိုတ်

Omnibus Law တင် ကိုန်အြှတ်တံ
အ

ပ
ို ါပပင်

အသံို်းမပ မညံ့်ပိုစတက
ို ို

ပ်ဥပပေ (Trademark Law) ကိုလည်ိုး မပင်

င်သညံ့်ဥပပဒအရ ကိုန်အြှတ်တံ

ထိုတ်မပန်ပ ကညာသည် အချန်ကိုန်

သတ်ြှတ်ပါသည်။
င်ခွဲပပိုး

ပ်ပလ ာက်ထာ်းမခင််းကို အြျာ်းသေှနိုငေ
် န်

ံို်းပါက စစစ်သည်ကစစကို ချက်ချင််းပ

ာင်ေွက်ေမည်

မြစ်ပပ်း ကန်ကွကသ
် ည်ကစစြေှပေါက ေက်ပပေါင််း ၃၀ အတွင််း ခွင်မပ ပပ်းေန်မြစ်ပါသည်။
ကနက
် ွက်သည်ကစစေပ်တစ်စိုတစ်ရာေှလာပေါက

ေက်ပပေါင််း

၉၀

အတွင််း

ံို်းမြတ်ချက်

ထိုတ်မပန်ေန်မြစ်ပေါသည်။55 ြှတ်ပံိုတင်ပပ်းပေါက ြူပိုငခ
် ွင်သည် ြှတ်ပံိုတင်သည်ပနြှစ၍ အနှစ်
၂၀ ကာ အသံို်းမပ နိုင်ပပိုး Utility Patent သည် ြှတ်ပံိုတင်သည်ပနြှစ၍ ၁၀ နှစ်အထ
သက်တြ််းေှပေါသည်။
၁၂၈။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏

အသဉာဏ်ပစစည််းြူပင
ို ခ
် ွင်ဥပပေအေ

ြှတ်ပံိုတင်ထာ်းပသာ

ြူပိုင်ခွငေ
် ေှသူကို ြူပိုင်ခွင်ထတ
ို ်ကိုန်အပပေါ် ခွင်မပ ချက်ြရေှပသာအြွွဲ ြှ ယူသံို်းမခင််းအတွက်
ပအာက်ပြာ်မပပေါအတိုင်း် တာ်းမြစ်ထာ်းပေါသည်56(က)

ြူပိုင်ခွင်ပစစည််းတစ်ခိုနှင်စပ်လျဉ််း၍ မြန်ြျမခင််း၊ ငှာ်းေြ််းမခင််း၊ ပောင််းချမခင််း
စသည် ေည်ေွယ်ချက်ြျာ်းအတွက် အပထာက်အပံပပ်းမခင််း၊ မြန်ချမခင််း
သြဟို
ို
တ်

ငှာ်းေြ််းမခင််း၊

တင်သွင်း် မခင််း၊

ပောင််းချမခင််း၊

အသံို်းချမခင််း၊

ြန်တ်းမခင််း၊
(ခ)

ထိုတ်ကိုန်တစ်ခို ြန်တ်းေန် သိုြဟိုတ် ြူပိုင်ခွင်ပစစည််း ထိုတ်လိုပ်သည်
လိုပ်ငန််းစဉ်ကို အသံို်းမပ မခင််းနှင်စပ်လျဉ််း၍ အထက် အပိုဒြ
် (က) တွင်
ပြာ်မပထာ်းသည်အတိုင်း် ပ

(ဂ)

ာင်ေွက်မခင််း၊

ြူပိုင်ခွင်ပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််းစဉ်အာိုး အသံို်းမပ မခင််းကို တာ်းမြစ်
မခင််းသည်

ြူပိုင်ခွင်ပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းစဉ်ကို

တင်သွင်း် သည်သွင််းကိုန်ပစစည််းြျာ်းနှငံ့်သာ သက်

55

ိုင်ပစပြင်ိုး။

https://www.tilleke.com/insights/indonesias-omnibus-law-amends-patent-law-and-trademark-law-

support-foreign-investment/.
56

အသံို်းမပ ပပ်း

https://www.mondaq.com/intellectual-property/888068/patents-comparative-guide.
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ကိုန်သွယ်ြှု
၁၂၉။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ၌
ံ ၂၀၀၉ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်အထ ပ

်းဝေါ်းပစစည််းြျာ်း သွင််းကိုန်

ပြာဏတန်ြို်းကို ပံိုမပဂေပ် (၁ - ၂ - ၃) မြင် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်း

ပစစည််းြျာ်းတင်သွင််းမခင််းသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁,၁၅၉ သန််းအထ
ပောက်ေှခွဲမခင််းသည်

ကိုဗစ်

လအ
ို ပ်ချက်ကို မြည်

-

၁၉

ကပ်ပောဂေါ၏

ည််းနိုင်ေန်အတွက် ပ

မြင်တက်လာမခင််းမြစ်ပ ကာငံ့်ပြစ်ပါသည်။
ထိုတ်လိုပ်ောတွင်

်းဝေါ်းနှင်

သက်ပောက်ြှုပ ကာင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း သွင််းကိုန်တန်ြို်း

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏

အသံို်းမပ ပသာကိုန် ကြ််းြျာ်း၏

မပည်တွင််း

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ောခိုငန
် ှုန််းအြျာ်းစိုကို

အဓကအာ်းမြင်

တရိုတ်နိုငင
် နှင် အနဒယနိုငင
် ံတြှ
ို တင်သွင််းလျက်ေှပေါသည်။57
ပံိုမပင်္ရပ် (၁ - ၂ - ၃)။ ၂၀၀၉ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၂၀ ြိုနှစ္အ
် ထနှစ္်အလိုက် အင်ေန
ို ေးရှာေးနိုငင
် ံသိုို့
ဆဆေးဝ ေးပစ္စည်ေးြျာေး သွင်ေးကိုန်တန်ဖိုေး
အပြေကန်ပေေါ်လာ(သန််း)
1,159

380

521

484

579

656

710

739

802

925

991

912

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
အေင််းအမြစ် - Trademap database (International Trade Center)။

၁၃၀။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံသို ပ

်းဝေါ်းနှင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း အြျာ်း

ံို်း တင်သွင််းသည်နိုင်ငံ

၅ နိုငင
် ြ
ံ ှာ အပြေကန်နိုငင
် ၊ တရိုတ်နိုင်င၊ ဂျာြနနိုငင
် ၊ အနဒယနိုင်ငနှင် ပဗတန်နိုင်ငံတို
မြစ်ပေါသည်။58 အင်ဒန
ို ိုးရှာိုးနိုငင
် သည် မပည်တွင််း၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုအပ်ချက်ကို မြည်
မပည်ပနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းြှ
57

န််းသစ်တထွငထ
် ာ်းပသာ ပ

်းဘက်နှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ည််းေန်

ိုင်ရာပစစည််းြျာ်းကို

https://hsfnotes.com/indonesia/2021/04/21/new-foreign-investment-rules-in-indonesias-healthcareand-

pharmaceutical-sectors/
58

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c30%7

c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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ြှခိုပနေ

ွဲမြစ်ပေါသည်။

၂၀၁၉

ခိုနှစ်၌

ပ

်းဘက်

ိုင်ရာပစစည််းြျာ်းကို

စိုစိုပပေါင််းတင်သွင််းြှုေှယ်ယာ၏ ၂၀ ောခိုငန
် ှုန််းပြငံ့် အမျာိုး

တရိုတ်နိုင်ငံမှ

ံို်းတင်သွင််းရပပ်း ေိုတယ အမျာိုး

ံို်း

အပြစ် ဂျာြဏနိုငင
် မ
ံ ှ စိုစိုပပေါင််းတင်သွင််းြှုေှယ်ယာ၏ ၁၅ ောခိုငန
် ှုန််းကို တင်သင်ိုးြံ့ပြင်ိုး
မြစ်ပေါသည်။
၁၃၁။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ြ
ံ ှ မပည်ပသို ပ

်းဝေါ်းပစစည််းြျာ်းပကို
ို န်ပြာဏတန်ြို်းကို ပံိုမပဂေပ်

(၁ - ၂ - ၄) မြင် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းပစစည််းြျာ်းတင်ပမခင်
ို ်းသည်

၂၀၁၅ ခိုနှစ် တပြည်ိုးပြည်ိုး တို်းတက်လာမခင််းသည် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေက ၂၀၁၄ ခိုနှစ်
နှစ်

န်ိုးပိုင်ိုးတွင်

အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းအာြခံအစအစဉ်ပြစ်ပသာ

The

Universal

Healthcare System (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) နှင် The National Health
Insurance Agency (BPJS Kesehatan) ကို ြတ်
ကျန််းြာပေ်းနှင် ပ

က်ပပ်းပနာက်ပိုငိုး် အစို်းေအပနမြင်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍကို အာ်းပပ်းပမငံ့်တင်လိုသညံ့်အတက် ပ

ပကို
ို န်တို်းတက်လာမခင််းပြစ်ပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံမှ ပ
အြျာ်း

်းဝေါ်းနှင်

်းဝေါ်း

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း

ံို်းတင်ပိုသည်နိုင်ငံ ၅ နိုငင
် ံြှာ စင်ကာပူနိုငင
် ၊ ြလစ်ပိုင်နိုင်င၊ ဂျပန်နိုငင
် ၊ တိုင်ပပနှင်

အနဒယနိုငင
် တ
ံ ို မြစ်ပေါသည်။59
ပံိုမပင်္ရပ် (၁ - ၂ - ၄)။ ၂၀၀၉ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ္်အထ နှစ္်အလက
ို ် အင်ေိုနေးရှာေးနိုင်ငံ၏
ဆဆေးဝ ေးပစ္စည်ေးြျာေးပို့ိုကိုန်တန်ဖိုေး
အပြေကန်ပေေါ်လာ (သန််း)
586
518
386

433

566

558

546

556

592

443

307
213

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
အေင််းအမြစ် - Trademap database (International Trade Center)။

59

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c30%

7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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၁၃၂။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ ပပညံ့န
် ှစ် (ခန်ြှန််း) ပ

်းဘက်

ိုင်ော

ကေယာြျာ်းနှင် စက်ပစစည််းြျာ်း၏ ပ ်းကွက်၊ ထိုတ်လိုပ်ြှု၊ ပကို
ို န်နှင် သွင််းကိုန်အပမခအပန
ပအာက်ပါအတိုငိုး် ပြာ်မပပေါသည်ဇယာေး (၁ - ၂ - ၄)။ ဆဆေးဘက်ဆိုင်ရာကရယာြျာေးနှင် စ္က်ပစ္စည်ေးြျာေး၏ ဆ ေးကွက်၊
ထိုတ်လိုပ်ြှု၊ ပက
ိုို့ ိုန်သွင်ေးကိုန်အဆမြအဆနနှင် ပြည်တွင််းသံု်းစွွဲမှု
(အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေးဆပ င်ေး)60
အပ
စုစုပ ေါင်းပ ်း

ြောင်းအရြော

2017

ွ

စုစုပ ေါင်းပ ညတွင်းထုတလု မှု
စုစုပ ေါင်း ုို့

ုန

စုစုပ ေါင်းပ ညတွင်းသု်းစွွဲမှု

2019

2020
(ခန်းမှန်းချ

)

2,410

2,665

2,879

3,023

1,598

1,757

1,933

2,030

581

590

604

634

1,394

1,488

1,550

1,672

2,992

3,245

3,483

3,702

ုန

စုစုပ ေါင်းသွင်း

2018

အေင််းအမြစ် - International Trade Administration. 2021. Indonesia Medical Equipment (၁၁-၁၀-၂၀၂၀).61

ြံုပြဂရြ် (၁ - ၂ - ၅)။ ဆဆေးဘက်ဆိုင်ရာကရယာြျာေးနှင် စ္က်ပစ္စည်ေးြျာေး၏ ဆ ေးကွက်၊
ထိုတ်လိုပ်ြှု၊ ပက
ိုို့ ိုန်သွင်ေးကိုန်အဆမြအဆနနှင် ပြည်တွင််းသံု်းစွွဲမှု
(အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေးဆပ င်ေး)
အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင််း

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2017

2018

2019

2020 (ခန်းမှန်းချ

စိုစိုပပေါင််းပ ်းကွက်

စိုစိုပပေါင််းမပည်တွင််းထိုတလ
် ိုပ်ြှု

စိုစိုပပေါင််းပိုကိုန်

စိုစိုပပေါင််းသွင််းကိုန်

)

စိုစိုပပေါင််းမပည်တွင််းသံို်းစွွဲြှု

အေင််းအမြစ် - International Trade Administration. 2021. Indonesia Medical Equipment (၁၁-၁၀-၂၀၂၀).

60

https://www.trade.gov/knowledge-product/indonesia-medical-equipment

61

International Trade Administration. 2021. Indonesia Medical Equipment (၁၁-၁၀-၂၀၂၀).
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၁၃၃။

၂၀၁၉ ခိုနှစ်၏ ပ ်းကွက်အပမခအပနအေ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံမှ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်

သည် ထပ်တန််းကိုြပဏ ၁၀ ခိုကို ပံိုမပဂေပ် (၁ - ၂ - ၆) ပြငံ့် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။
ပံိုမပင်္ရပ် (၁ - ၂ - ၆)။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ္် ဆ ေးကွက်အရ အင်ေိုနေးရှာေးနိုင်ငံ၏
ထပ်တန်ေးဆဆေးဝ ေးကိုြပဏ ၁၀ ြို
Dexa Medica

6.10%

Sanbe Farma

5.40%

Kalbe Farma

5.30%

Kimia Farma (including Phapros)

3.90%

Biopharma

3.80%

Novartis

2.90%

Nvell Pharmaceutical Laboratories

2.90%

Lapi

2%

Interbat

2.00%

Ferron Pharmaceutical

1.90%

အေင််းအမြစ် - Farmisiindustri.com။

တင
ု ််းရင််းဒဆ်းကဏ္ဍ
၁၃၄။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏

လိုပ်ကိုငခ
် ွင်ကို

တိုင််းေင််းပ

ခွင်မပ ထာ်းမခင််းြေှဘ

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုကို

ပ

်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းတွင်

တိုင်း် ေင််းပ

ာင်ေွက်ောတွင်လည််း

်းနှငပ
် တ်သက်၍

သာလွန်အခွန်နှုတ်ယူခွင်

နိုငင
် မံ ခာ်းသာ်း
သိုပတသနနှင်ံ့
(Super

tax

Deduction) ကိုန်ကျစေတ်ကို သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုအတက် ကိုန်ကျစေတ်၏ ၃၀၀
ောခိုငန
် ှုန််းအထ တစ်ကကြ်တည််းမြစ်ပစ အကကြ်ကကြ်ခွွဲ၍မြစ်ပစ ခံစာ်းခွင်ေှပေါသည်။62 အင်ေို
န်းေှာ်းနိုင်ငံတင် ၂၀၁၇ ခိုနှစ်ြှလွွဲ၍ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်အတွင််း တိုင်း် ေင််းပ
သည် ကျ

်းတင်ပိုြှု

င််းခွဲပပ်းပနာက် ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ဇန်နဝေါေလြှ စက်တင်ဘာလအထ အင်ေိုန်းေှာ်း

နိုငင
် ံ၏ တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်း သြဟို
ို
တ် Biopharma တင်ပြှု
ို သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၉.၆၄

သန််းအထ စံချန်တင်နိုငခ
် ွဲပေါသည်။ ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ဇန်နဝေါေလြှ စက်တင်ဘာလတွင်
အင်ေန
ို ်းေှာ်းတိုင််းေင််းပ
ောခိုင်နှုန််း၊

်းဝေါ်းြျာ်းကို အနဒယနိုငင
် သိုို့ ၆၂.၃၀ ောခိုငန
် ှုန််း၊ စင်ကာပူနိုငင
် သိုို့ ၆.၁၅

ဂျပန်နိုငင
် သိုို့

၅.၀၈

ောခိုငန
် ှုန််း၊

ြပလ်းေှာ်းနိုငင
် သိုို့

ဗယက်နြ်နိုငင
် သိုို့ ၃.၁၇ ောခိုငန
် ှုန််း အသ်းသ်းတင်ပခွဲ
ို ပေါသည်။
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၃.၇၅

ောခိုငန
် ှုန််းနှင်

77
၁၃၅။

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံသည် ကြ္ာတိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်း တင်ပိုပနပသာ

နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းအနက် နံပေါတ် ၁၉ ပနောတွင် တည်ေှပနပပ်း ပ ်းကွက်အပနမြင် ၀.၆၁ ောခိုငန
် ှုန််း
ပေါသည်။ ကြ္ာတိုင်း် ေင််းပ

်းပ ်းကွက်တင် အနဒယနိုင်ငသည် ၃၃.၄၆ ောခိုင်နှုန််း၊ တရိုတ်နိုငင
်

သည် ၂၇.၅၄ ောခိုငန
် ှုန််း နှင် နယ်သာလန်နိုငင
် သည် ၆.၀၅ ောခိုင်နှုန််းပြငံ့် ပနရာယူလွှြ််းြို်း
ထာ်းပေါသည်။63
၁၃၆။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ကိုန်သွယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာနက နိုငင
် ံ၏ ဦ်းစာ်းပပ်းပိုကိုန်ြျာ်းတွင်

တိုင််းေင််းပ

်းပြာ်စပ်အသံို်းမပ ော၌

ပေါဝင်ပသာ

ပ

်းြက်ဝင်အပင်ြျာ်း၊

ကျန််းြာပေ်း

မြည်စွက်စာြျာ်း၊ နံသာပင်ြျာ်း၊ ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ Spa တွင် အသံို်းမပ ပသာ
အလှကိုန်ြျာ်းနှင် အပြွှ်းေနံကိုထို်းံ တပေါ
ို ဝင်ပ ကာင််း ပြာ်မပခွဲပေါသည်။ သိုောတွင် အင်ေိုန်းေှာ်း
နိုငင
် ံ၏ Biopharma ထိုတ်ကိုန်ြျာ်းသည် ပ ်းကွက်ေေှြှု၊ စဉ်
သံို်းစွွဲသူထပ
ံ ပ်းပောတွ
ို
င် တကျြှု၊ ပတ်ဝန််းကျင်
ပထာက်ခံချက်၊ ပထာက်ပပ
ံ ပ
ို

က်ြမပတ်ထိုတ်လိုပ်နိုငြ
် ှုနှင်

ိုငေ
် ာကစစေပ်ြျာ်း၊ ယှဉ်ပပ င်နိုငစ
် ွြ််း၊ ပအာ်ဂွဲနစ်

ာင်စေတ်မြင်ြာ်းမခင််း၊ ပကာင််းြွန်ပသာစိုကပ
် ျ ်းပေ်းအပလ

အကျင်ြျာ်းနှင် ပကာင််းြွန်ပသာထိုတ်လိုပ်ြှုအပလအကျင်ြျာ်း စသည် စန်ပခေါ်ြှုြျာ်းစွာနှင်
ေင်

ိုင်ပန

ပြစ်ပေါသည်။

သံု်းသြ်ခ က်
၁၃၇။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံအပနမြင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ စတင်ကူ်းစက်သည်ကာလ၌

နှာပခေါင််းစည််းထိုတ်လိုပ်သည် ကိုြပဏြှာ ၂ ခိုသာေှသည်အတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ၏
အပစာပိုင်း် ကာလြျာ်းတွင် ကျန််းြာပေ်းအတွက် အဓက လအ
ို ပ်ပသာနှာပခေါင်း် စည််းြျာ်းနှင်
လက်သန်ပ

်းေည်ြျာ်း ပပတ်လပ်မှုပကကာငံ့် ပ ်းနှုန််းမျာိုး မြင်တက်ပစခွဲပပိုး မပည်ပနိုငင
် ံြျာ်းြှ

နှာပခေါင််းစည််းြျာ်းြှာယူ၍ အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် တ
ံ စ်ဝန်ိုး နှာပခေါင််းစည််းဝယ်ယူသိုပလှာင်ေသည်
အပမခအပနသို ပောက်ေှခွဲပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကာလအတွင််း ကျန််းြာပေ်း
ကဏ္ဍအတက် လိုအပ်သညံ့်ပစစည်ိုးမျာိုး၏ ဝယ်လအ
ို ာ်း ပမငံ့်တက်လာြှုနှငအ
် တူ အင်ေိုန်းေှာ်း
နိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပသ
် ညံ့်ကဏ္ဍတင် လအ
ို ပ်ချက်ြျာ်း

မြစ်ပပေါ်ြံ့ပေါသည်။

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေအပနမြင်

၂၀၁၆

ခိုနှစ်၌

ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း

ထိုတ်လိုပ်ြှုတွင် ောနှုန််းမပည် နိုင်ငမံ ခာ်းသာ်းလိုပ်ပိုင်ခွငက
် ိုလည််းပကာင််း၊ ၂၀၂၀ ပပညံ့န
် ှစ်၌
Omnibus Law အပြစ် ဘဏ္ဍာပေ်း
မပင်

63

ိုင်ောနှင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

င်ပြင်ိုးအနက် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှမှုဥပပဒတွင် ပ

https://indonesiaaccess.id/news/detil/723

ိုငေ
် ာလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်းကို

်းဝေါ်းကိုန်ပချာထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ို ောနှုန််းမပည်

78
နိုငင
် မံ ခာ်းသာ်းလိုပပ
် ိုင်ခွင်ကိုလည််းပကာင််း မပင်
၁၉ ကပ်ပောဂေါကွဲသို ပ

င်သတ်ြှတ်မခင််းမြင် အနာဂတ်တွင် ကိုဗစ် -

်းဝေါ်းနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်း မပတ်လပ်သည် အြက်အြမျာိုး

ကို ပကျာ်လာိုးနိုငမ
် ည်ပြစ်သည်ံ့အပပင် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းထိုတ်လိုပ်ြှုနှငံ့် ကိုန်ပချာထိုတ်လိုပ်ြှု

ိုင်ရာနည််းပညာမျာိုးကိုပေါ လွှွဲပမပာင််းေယူနိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။
၁၃၈။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍကို

လအ
ို ပ်ြျက်ကို ပြညံ့်

အာ်းပပ်းပမငံ့်တင်မခင််းသည်

နိုင်ငံ၏

လက်ရှ

ည်ိုးပပိုးပြင်ိုးနှငံ့် စ်းပွာ်းပေ်းြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုကို မြြှင်တင်ပပိုးရိုသာြက

အနာဂတ်တွင် မြစ်နိုင်ပချေှပသာ ကူ်းစက်ပောဂေါြျာ်း၏ သက်ပရာက်မှုကို ြနိုင်ရည်ရှပစရန်
အပထာက်အကူမြစ်နိုင်လြ်ြည်ဟို

သံို်းသပ်ေပေါသည်။

နိုငင
် မံ ခာ်းသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူကို ောနှုန််းမပည် ပ

ပ

်းဝေါ်းကိုန်ပချာထိုတ်လိုပ်ြှုကို

ာင်ေွက်ခွင်မပ ပသာ်လည််း Local Content

Regulations မြင် ထန််းညြှ၍ နိုငင
် သာိုးလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းကို ပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်တွင် ေပ်တည်

နိုငပ
် ေ်းထည်သွင်း် စဉ််းစာ်းလျက်ေှပ ကာင််း ပတွ ေှေသည်။ အ

ိုပါအချက်သည် အင်ေိုန်းေှာ်း

နိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍြွံ ပြ ်းပစေန် အဟနအ
် တာ်းတစ်ခိုလည််း မြစ်ပကာင််းမြစ်နိုင်ပေါသည်။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် အစို်းေသည်
ြစာိုးြငံ့ြ
် ျာ်းနှင် ပ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက်

်းဝေါ်းပြာ်စပ်မခင််း

ိုငေ
် ာသိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု ပ

အခွန်

ိုင်ရာ

ာင်ရွက်ချက်

ြျာ်းအတွက် ြစာိုးြငံ့ြ
် ျာ်းကို ပလ ာက်ထာ်း၍ ြစာိုးခွင်မပ မခင််းကို ကကညံ့်ပြင်ိုးအာ်းမြင် နိုငင
် ံ၏
ပ

်းဝေါ်းနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍကို ကိုန်သယ်မှုြှ နိုငင
် တင်ိုးသိုို့

ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုဝင်ပရာက်ပရိုး သြဟို
ို
တ် နိုငင
် ၏

န်ိုးသစ်တထင်မှုတိုိုးတက်လာပရိုးအ

ငံ့်သိုို့

ပမပာင််းလွဲပနပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။
၁၃၉။

ထမပင်
ို
အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ တိုင််းေင််းပ

သာ်း လိုပ်ကင
ို ခ
် ွင်ြေှပသာ်လည််း တိုင််းေင််းပ
သညံ့် ပ

်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းတွင် နိုငင
် မံ ခာ်း

်းဝေါ်းကဏ္ဍြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပစပရိုးနှငံ့်

ာင်ရွက်ြျက်မျာိုးတင် လိုပ်ကိုငန
် ိုငပ
် စရန် အြန်

က်စပ်

ိုငရ
် ာခံစာ်းခွင်မျာိုးကို ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုး

သည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။
၁၄၀။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ံ၏ ပ

လူဦ်းပေအတက် အပမခခံပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်ပ ်းကွက်သည် နိုငင
် ံ၏ ြျာ်းမပာ်းပသာ

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်ပ ကာင် အနာဂတ်တွင် တိုိုးတက်မှု အလာ်း

အလာရှပသာ ကဏ္ဍတစ်ြိုပြစ်ပကကာင်ိုး ပတွဲ့ရှရပါသည်။ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၃၀ ခိုနှစ်အတွင်း်
နိုငင
် အ
ံ လက
ို ် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ၏ အလာ်းအလာကဏ္ဍတို်းတက်ြှုအပပေါ် ကက တင်

ခန်ြှန််းချက်အေ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံသည် တတယပနောတွင် တည်ေှပနပပ်း အနဒယနိုငင
် န
ံ ှင်
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တရိုတ်နိုင်ငံတိုသည် ပထြနှင် ေိုတယပနောအသ်းသ်းတွင် တည်ေှပနပ ကာင််း ပံိုမပဂေပ်
(၁ - ၂ - ၇) ပြငံ့် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်64။
ပံိုမပင်္ရပ် (၁ - ၂ - ၇)။ ၂၀၁၇ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၃၀ ပြည်နှစ္်အတွင်ေး ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လပ
ို ်ြက
ှု ဏ္ဍတွင်
နိုငင
် ံ အလက
ို ် ဆဆေးဝ ေးကဏ္ဍတိုေးတက်ြှုကို ကကျုတင်ြနို့်ြှန်ေးြျက်
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ဆက်လက်ဆဆာင်ရွက်နိုငဆ
် ြျရှသည်လိုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ြျာေး
၁၄၁။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းပ

်းဝေါ်းစက်ရသ
ံို ည် ကိုန် ကြ််းတင်သွင််းြှုအပပေါ် အလွန်ြှခိုပနေပသာ

ပ ကာင် အင်ေိုန်းေှာ်းအစို်းေသည် ကိုန် ကြ််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ပသာ ပ
တွင်

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းပိုြိုဝင်ပောက်လာေန်

ထိုတ်လိုပ်သည်အ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းကဏ္ဍ

စတ်အာ်းထက်သန်လျက်ေှပပ်း

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း

ငြ
် ျာ်းကို မပည်တွင််းေှ ကိုြပဏြျာ်းကို အာ်းပပ်းသည်အပနမြင် Local

Content Production Regulations ကို ချြှတ်အပကာင်အထည်ပြာ်လျက်ေှပေါသည်။ အင်ေို
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https://www.statista.com/statistics/783145/pharmaceutical-sector-growth-forecast-worldwide-by-

country/
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န်းေှာ်းနိုင်ငံပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍမြြှင်တင်ပေ်းလြ််းမပပမြပံို (၂၀၂၅) အေ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံ

သူြျာ်းကို အစို်းေအပနမြင် ပ ်းကွက်ေေှနိုငြ
် ှု၊ ကိုန် ကြ််းပထာက်ပန
ံ ိုင်ြှု၊ မပည်တွင််း/ မပည်ပြှု
နည််းပညာအကူအညြျာ်းမြင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကို မြြှင်တင်နိုင်ပချေှပေါသည်။ အင်ေန
ို ်းေှာ်း

နိုငင
် ံသည် Making Indonesia 4.0 ကို ဧပပလ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် စတင်ခွဲပပ်း ထအ
ို စအစဉ်တွင်
ပေေှည်ကိုန်ကျစေတ်ကိုပလ ာချပပ်းပပ်း ယှဉ်ပပ င်နိုငစ
် ွြ််းနှင် စွြ််းပ
ပသာ Industry 4.0 နည််းပညာကိုအသံို်းမပ သည် ပ

ာင်ေည်မြြှင်တင်နိုငပ
် ပ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍအပေါအဝင်

ဦ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ ၇ ခိုကို ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြက်လံို်းြျာ်းနှင် အပထာက်အပံြျာ်းပံပို်းမခင််း
အာ်းမြင် တို်းတက်ပစေန် အာ်းပပ်းလျက်ေှပေါသည်။65
စန်ဒခေါ်မှုမ ာ်း
၁၄၂။

အင်ေန
ို ်းေှာ်းပ

်းနိုငင
် ၌
ံ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ၏ သက်ပောက်ြှုပ ကာင် ပ

်းဝေါ်း

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််း၏ ဝယ်လိုအာ်းပမငံ့်တက်ြံ့မှုပကကာငံ့် ထိုတ်လိုပ်ြန
ှု ှင်ံ့ မြန်မြ ်းြှုလိုပ်ငန််း
စဉ်ြျာ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းနှင် ကိုန်ပချာပထာက်ပပေ်းကွ
ံ
င််း

ကကြုပတွဲ့ြံ့ရသညံ့်အပပင်

ပ

်းရံြ
ို ျာ်း၊

ောဝန်ြျာ်းနှင်

က်ြျာ်းတွင် အြက်အြြျာ်း

သူနာမပ နှင်

ပ

်းဝေါ်းကျွြ််းကျင်

လိုပ်သာ်းြျာ်းပေါဝင်ပနပသာ လူသာ်းအေင််းအမြစ်ခွွဲပဝအသံို်းချြှုြညြ ပြင်ိုးပကကာငံ့် အ

ိုပါ

ကဏ္ဍတင်

လူသာ်းအေင််းအမြစ်ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုသည်

စန်ပြေါ်မှုတစ်ရပ်ပြစ်လာပါသည်။

ထမပင်
ို
ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းထက် မပည်ပနိုင်ငံြျာ်းြှ ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း တင်သွင််းမခင််းကို

ပ

ာင်ေွက်ပနရ

အတွက် ပ

ွဲမြစ်သည်အတွက်

အေည်အပသိုးမပည်ြပသာ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းကို ပပည်တင်ိုး၌ ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ရိုးအတက် စန်ပခေါ်ြှုမျာိုး ေှပန

ွဲ

မြစ်ပေါသည်။
၁၄၃။

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ေန် မပည်တွင််းဓာတိုပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းစက်ရံိုြျာ်းတင် လိုအပ်

သညံ့် ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည််းြျာ်းကို ပပည်တင်ိုး၌ ထိုတ်လိုပ်နိုငမ
် ှုြေှမခင််းပ ကာင် ကိုန်ကျစေတ်
မြင်တက်ပနမခင််း၊ ပေေှည်တည်တံသညံ့်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း ြတ်ပြေါ်နိုငရ
် န် လိုပ်သာကိုင်သာ
ေှပသာစ်းပွာ်းပေ်းပတ်ဝန််းကျင်တစ်ခိုမြစ်ေန် လိုအပ်မခင််း၊ ပ
အတွက် ပ ်းနှုန််းမျာိုးတည်ပငြ်ြှုမရှပြင်ိုးပ ကာင် အ
အြပြစ်ပစမခင််း စသညံ့် စန်ပြေါ်မှုမျာိုးလည်ိုး ရှပန
သည် လွယ်ကူပနပသာ်လည််း ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍြျာ်းေှ ထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ပ
ို ါကဏ္ဍရှ လိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းကို အြက်
ပင်ပြစ်သည်။66 ပ

်းဝေါ်းပောင််းဝယ်မခင််း

်းဝေါ်းအသစ်ကို တထွငထ
် ိုတ်လိုပ်မခင််းသည် ပဒသတင်ိုးနှင်ံ့
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http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2016/indonesia_s_pharmaceutical_industry_
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ကြ္ာလံ်းို

ိုင်ောပပ င်

ိုင်ြှုြျာ်းနှင်နှုငိုး် ယှဉ်ပါက အင်ဒန
ို ိုးရှာိုးနိုငင
် အတက် စန်ပခေါ်ြှုတစ်ရပ်

ပင်ပြစ်ပေါသည်။
၁၄၄။

သပ
ိုို့ သာ် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုင်ငံသည် အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းအာြခံမြင် ကျန််းြာပေ်း

ပစာင်ပေှာက်ြှုအပပင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကာလအတင်ိုး Digital Health Ecosystem နှငံ့်
အင်တာနက်စိုးပာိုးပရိုးတိုို့သည် လျင်ပမန်စာ တိုိုးတက်လာပပိုး တစ်မူထူိုးပြာိုးသညံ့် Omnibus Law
ပပဋ္ဌာန်ိုးပြင်ိုးနှငံ့်အတူ

လိုပ်ထိုိုးလိုပ်နည်ိုးမျာိုး

ပပြပလျာံ့ပြင်ိုးနှငံ့်

ြစာိုးြငံ့်မျာိုးကို အာိုးပြညံ့်ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးပြင်ိုးပြငံ့် ပ

အြန်

ိုငရ
် ာနှင်ံ့

အပြာိုး

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်

သညံ့်ကဏ္ဍတင် ပတွဲ့ကကြုရနိုင်သညံ့်စန်ပြေါ်မှုမျာိုးကို ပကျာ်လာိုးနိုင်မည်ပြစ်ကာ မပည်သူြျာ်း၏
ကျန််းြာပေ်းပစာငံ့်ပရှာက်မှုအတွက် ပပည်တင်ိုးပ
ြျက်ကို ပြည်ံ့

ည်ိုးပပိုးနိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။

်းဝေါ်းနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးလအ
ို ပ်

82

၁-၃။ ထိုင်ေးနင
ို ်ငံ၏ ဒဆ်းဝေါ်းနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး

ထိုတ်လိုပ်ြှု

လိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ
ဒယဘုယ ဒြာ်ပြခ က်
၁၄၅။

ထိုင်ိုးနိုင်ငသည် အပရှွဲ့ပတာင်အာရှနှငံ့် အာ

ယတင် တည်ပနရာအပနအထာိုးအရ

အြျက်အြျာ ကျပသာပနရာတင် တည်ရှပပိုး တရိုတ်နိုင်ငနှင်ံ့ အနဒယနိုင်ငတက
ိုို့ ံ့သိုို့ တိုိုးတက်
အာိုးပကာင်ိုးသညံ့် ပ ိုးကက်နှင်ံ့ ြျတ်

က်နိုငပ် ြင်ိုးတပ
ိုို့ ကကာငံ့် စိုးပာိုးပရိုးြပြြုိုးတိုိုးတက်မှုနှင်ံ့

အတူ ဝင်ပငအလယ်အလတ်အထက်အ

ငံ့ရ
် ှပသာ နိုငင
် တစ်နိုင်ငအပြစ် ရပ်တည်လျက်ရှ

ပါသည်။ ထိုငိုး် နိုင်ငသည် ၁၉၉၉ ြိုနှစ်မှစ၍ မကူိုးစက်နိုငပ
် သာပရာဂါမျာိုးနှင်ံ့ ကူိုးစက်နိုငပ
် သာ
ပရာဂါမျာိုးပကကာငံ့် နိုငင
် လူဦိုးပရ အမျာိုးအပပာိုး အသက်

ိုိုးရှုိုးြံ့ရပါသည်။ မကူိုးစက်နိုငပ
် သာ

ပရာဂါမျာိုးပြစ်ပသာ

ကင်

နှလ်းံို ပသွ်းပ ကာ

နာတာေှည်အသက်ရှ လြ််းပ ကာင််း

ိုင်ောပောဂေါ၊

ာပရာဂါ၊

ိုငေ
် ာပောဂေါြျာ်းပကကာငံ့် ပသ

်းချ ပောဂေါနှင်

ိုိုးမှုသည် ၁၉၉၉ ြိုနှစ်

တင် ၅၈.၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ၂၀၀၄ ြိုနှစ်တင် ၆၄.၆ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှငံ့် ၂၀၀၉ ြိုနှစ်တင် ၇၅.၀
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှငံ့် ကူိုးစက်နိုငပ
် သာပရာဂါမျာိုးပြစ်သညံ့် ပသိုးလန်တိုပ်ပကိုးနှင်ံ့ အပြာိုးတိုပ်ပကိုး
ပရာဂါမျာိုး၊ ငှက်ြျာိုးပရာဂါမျာိုးပကကာငံ့် ပသ

ိုးို မှုသည် ၁၉၉၉ ြိုနှစ်တင် ၂၇.၇ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊

၂၀၀၄ ြိုနှစ်တင် ၂၁.၂ ရာြိုင်နှုန်ိုးနှငံ့် ၂၀၀၉ ြိုနှစ်တင် ၁၂.၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး ရှြံ့ပါသည် (World
Health Organization, 2015)။
၁၄၆။

ထပ
ို့ို ကကာငံ့် ထင
ို ိုး် နိုငင
် အစိုိုးရသည် လူဦိုးပရအြျြုိုးအစာိုးနှင်ံ့ ပရာဂါပြစ်ပာိုးမှုကို

ကာကယ်နိုင်မညံ့်

ပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုမူဝါဒပြစ်ပသာ

ပစာငံ့်ပရှာက်မှုကို

လက်လမ
ှ ်ိုးမရရှနိုငပ
် ရိုး

အပလိုးထာိုးပ

ပပည်သူမျာိုးအာိုးလိုိုး

(Universal

Healthcare

ကျန်ိုးမာပရိုး

Coverage)

ကို

ာင်ရွက်ြံ့ပြင်ိုးပကကာငံ့် World Health Organization ၏ အစရင်ြစာအရ

နိုငင
် တစ်ဝန်ိုး လူဦိုးပရ ၁၀၀၀၀ လ င် ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ထမ်ိုးအပရအတက် ပ မ်ိုးမ ၂၉.၃ အထ
ရှြံ့ပါသည်။ ထိုို့ပကကာငံ့် ပမိုးြာိုးမှုနှုန်ိုးနှငံ့် ပသ
ကျ

ိုိုးနှုန်ိုးပမငံ့်တက်ြံ့သညံ့်အ

ငံ့်မှ တပြည်ိုးပြည်ိုး

င်ိုးလာြံ့ပပိုး လက်ရှတင် အာရှ၏ ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုးကျန်ိုးမာပရိုးပစာင်ံ့ပရှာက်မှု အြျက်

အြျာပနရာတစ်ြိုအပြစ် တစ်ပြည်ိုးပြည်ိုးရပ်တည်လာနိုင်ပပပြစ်ကာ ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုးအြျက်
အြျာပနရာပြစ်လာပစပရိုးအတက် ကကြုိုးပမ်ိုးပ
၁၄၇။

စိုးပာိုးပရိုးအရ ကကညံ့်မည်

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်။

ိုပါက ကမ္ာတစ်ဝန်ိုးတင် ပြစ်ပာိုးလျက်ရှသညံ့် ကိုဗစ် -

၁၉ ကပ်ပရာဂါပကကာငံ့် အပြာိုးနိုင်ငမျာိုးနည်ိုးတူ ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ GDP တိုိုးတက်မှုနှုန်ိုးသည် ၂၀၁၉
ြိုနှစ်တင် ၂.၂၇ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးရှြံ့ရာမှ ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင် -၆.၀၉ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးသိုို့ ကျ

င်ိုးြံ့ပပိုး ၂၀၂၁
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ြိုနှစ် ပထမ ၃ လပတ်ကာလတင် GDP တိုိုးတက်မှုနှုန်ိုးသည် -၂.၆ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးသိုို့ ကျ

င်ိုးြံ့ပါ

သည် (ပိုပပဂရပ် (၁ - ၃ - ၁) တင် ကကညံ့်ပါ) (World Bank Database, 2021; World Bank,
2021a)။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍနှငံ့် ဝန်ပ

ာင်မှုကဏ္ဍတိုို့သည် နိုင်င

GDP ၏ ၃၅ ရာြိုင်နှုန်ိုးနှငံ့် ၅၆ ရာြိုင်နှုန်ိုး အသိုးသိုးရှပါသည် (Boomfueng et al., 2019)။
ြံုပြဂရြ် (၁ - ၃ - ၁)။ ထုင််းနုင်ငံ၏ နှစ်အ

ုက် GDP တု်းတက်မှုနှုန််း

(၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထ)
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အရင်ိုးအပမစ် - World Bank Database, 2021. https://data.worldbank.org/country/TH.

၁၄၈။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငတင် Universal Coverage Scheme အတက် အစိုိုးရအသိုိုးစရတ်ကို

၂၀၀၂ ြိုနှစ်တင် ၆၃ ရာြိုင်နှုန်ိုးအသိုိုးပပြုြံ့ရာမှ ၂၀၁၁ ြိုနှစ်တင် ၇၇ ရာြင
ို န
် ှုန်ိုးအထ တိုိုးပမငံ့်ြံ့
ပပိုး လူနာမှ ကျန်ိုးမာပရိုးအာမြမရှဘ တိုက်ရိုက်ပပိုးပြျရသညံ့်အသိုိုးစရတ်သည် ၂၀၀၂ ြိုနှစ်၊
စိုစိုပပါင်ိုးကျန်ိုးမာပရိုးအသိုိုးစရတ်၏ ၂၇.၂ ရာြိုင်နှုန်ိုးရှြံ့ရာမှ ၂၀၁၁ ြိုနှစ်တင် ၁၂.၄ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး
အထ ပလ ာံ့ြျနိုငြ
် ံ့ပါသည် (World Health Organization, 2015)။ အပထပထကျန်ိုးမာပရိုး
အသိုိုးစရတ်သည် ၂၀၀၂ ြိုနှစ်တင် စိုစိုပပါင်ိုးအစိုိုးရအသိုိုးစရတ်၏ ၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ၂၀၀၃ ြိုနှစ်
တင် ၁၁ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ၂၀၀၆ ြိုနှစ်တင် ၁၁ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ၂၀၁၁ ြိုနှစ်တင် ၁၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး (World
Health Organization, 2015)၊ ၂၀၁၇ ြိုနှစ်တင် ၇၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးရှြံ့ပပိုး စိုစိုပပါင်ိုးလူဦိုးပရ၏ ၇၀
ရာြိုငန
် ှုန်ိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် လူဦိုးပရ ၄၈ သန်ိုးအာိုး Universal Health Coverage အပြစ်
ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ပ

ာင်မှုမျာိုး ပပိုးနိုငြ
် ံ့ပါသည် (The Economist Intelligence Unit, 2020)။

ထိုင်ိုးနိုင်ငသည် အမျြုိုးသာိုးကျန်ိုးမာပရိုးအသိုိုးစရတ်ကို ၂၀၁၈ ြိုနှစ် တင် GDP ၏ ၃.၇၉
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ အသိုိုးပပြုြံ့ပြင်ိုးပြစ်သည် (The Economist Intelligence Unit, 2020)။
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ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၂)။ ထင
ို ေး် နိုငင
် ံ၏ ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ် (% of GDP)
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အရင်ိုးအပမစ် - World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=TH.

ြူဝ ေနှင် ဆြ ာ်ြှန်ေးြျက်
၁၄၉။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုးပ

ိုးပညာ

င
ို ရ
် ာနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှု

အြျက်အြျာပနရာတစ်ြို ပြစ်လာပစပရိုးအတက် ၂၀၀၀ ြိုနှစ်အပစာပိုင်ိုးကာလမျာိုးမှစ၍
နိုငင
် ၏ ကျန်ိုးမာပရိုးစနစ်ကို ပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုပပြုလိုပ်ရာတင် အာိုးလိုးို ပါဝင်အကျြုိုးြစာိုး
နိုငမ
် ညံ့်

ပပည်သူူ့ပရိုးရာမူဝါဒ

အပကာင်အထည်ပြာ်ပရိုးလိုပ်ငန်ိုးစဉ်အပြစ်

အသပညာ

သမ
ိုို့ ဟိုတ် နည်ိုးပညာကဏ္ဍ၊ လူမှုပရိုးအပပြပပြုကဏ္ဍနှင်ံ့ နိုငင
် ံ့ဝန်ထမ်ိုးမျာိုး၏ ပါဝင်မှုကဏ္ဍ
စသညံ့် အဓကကဏ္ဍ ၃ ြိုကို ဦိုးတည်၍ ပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုမျာိုး ပပြုလိုပ်ြံ့ပါသည် (Boomfueng
et al., 2019)။ အ

ပ
ို ါကာလမတိုင်မ ၁၉၆၀ ြိုနှစ်မျာိုးအတင်ိုး Civil Servants Medical

Benefit Scheme၊ ၁၉၇၀ ြိုနှစ်မျာိုးအတင်ိုး Low Income Card Scheme၊ ၁၉၈၀ ြိုနှစ်မျာိုး
အတင်ိုး Voluntary Health Card Scheme နှငံ့် ၁၉၉၀ ြိုနှစ်မျာိုးအတင်ိုး Social Security
Scheme စသညံ့် အစအစဉ် ၄ ြိုကို အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ရွက်ြံ့ပပိုး ၁၉၉၂ ြိုနှစ်တင်

Health Systems Research Institute ကို တည်ပထာင်ြံ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ြိုနှစ်၊ ထင
ို ိုး် နိုင်င
ဝန်ကကိုးြျြုပ် သက်
အမျြုိုးသာိုးအ

င်ရှငန
် ာဝပ်လက်ထက်တင် ပြာ်ပပပါအစအစဉ် ၄ ြိုလိုိုးကို ပပါင်ိုးစပ်၍

ငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုမျာိုးကို ပပည်သူအာိုးလိုးို လက်လှမ်ိုးမနိုင်ပရိုး
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(Universal Healthcare Coverage - UHC) မူဝါဒကို ြျမှတ်ြံ့ပပိုး ၎င်ိုးအရ “30 Baht Treat
All” အစအစဉ်67 ကို အစပျြုိုးပ
၁၅၀။

ာင်ရွက်ြံ့ပါသည်။ (Towse et al., 2004)

UHC ကို အပကာင်အထည်ပြာ်နိုငရ
် န်အတက် ၂၀၀၂ ြိုနှစ် နိုဝင်ဘာလတင်

အမျြုိုးသာိုးကျန်ိုးမာပရိုးလခို ြြုမအ
ှု က်ဥပပဒ (National Health Security Act - NHSA) ကို
ပပဋ္ဌာန်ိုးြံ့ပပိုး ပပည်သူကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ကကိုးဌာန (Ministry of Public Health – MoPH) သည်
လတ်လပ်ပသာကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာအြွဲ့အစည်ိုးမျာိုးအပြစ် ၂၀၀၁ ြိုနှစ်တင် Thai Health

Promotion Foundation၊ ၂၀၀၂ ြိုနှစ်တင် National Health Security Office (2002)၊ ၂၀၀၇
ြိုနှစ်တင် National Health Commission Office နှငံ့် ၂၀၀၉ ြိုနှစ်တင် Healthcare
Accreditation Institute တက
ိုို့ ို ြွဲ့စည်ိုးတည်ပထာင်ြံ့ပါသည်။ ပပည်နယ် ကျန်ိုးမာပရိုးရိုိုးမျာိုးနှငံ့်
ပပည်သူူ့ပ

ိုးရိုမျာိုးသည် ဝင်ပငကို ကိုယ်တိုင်ရှာပြအသိုိုးပပြုြငံ့်အာဏာ ပပိုးထာိုးပပိုး စာရင်ိုး

စစ်ရိုိုးက ၎င်ိုးတ၏
ိုို့ ဘဏ္ဍာပရိုးစာရင်ိုးကို ပိုမှန်စာရင်ိုးစစ်ပ
ကျန်ိုးမာပရိုးရိုိုးမျာိုးကို ပိုဂဂလကပ
ပြင်ိုးနှငံ့် အစာိုးအစာ၊ ပ
အကာအကယ်ပပိုးပြင်ိုး

ိုးဝါိုးမျာိုးနှငံ့် ပ

ိုးပြင်ိုးပြစ်သည်။ ထပို့ို ပင် ပပည်နယ်

ိုးြန်ိုးမျာိုးအတက် လင
ို စ
် င်ပလ ာက်ထာိုး

ိုးဝါိုးနှငံ့် အလှကိုန်ပစစည်ိုးမျာိုး၏ စာိုးသိုိုးသ/ူ အသိုိုးပပြုသူမျာိုးအာိုး

ိုင်ရာ

စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးကိုလည်ိုး

ထိုတ်ပပန်ြငံ့်အာဏာကို

ပပိုးအပ်ထာိုးပါသည်။ (World Health Organization, 2015)
၁၅၁။

UHC ပါ ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုမျာိုးအတက် အစိုိုးရသည် အဓကကျန်ိုးမာပရိုး

ပစာငံ့်ပရှာက်မှုဗဟိုဌာနမျာိုးကို ပပည်နယ်ြရင
ို မ
် ျာိုးတင် တည်ပထာင်ြံ့ပပိုး ၄ လအတင်ိုး
Universal Coverage Scheme အတက် မှတ်ပိုတင်သညံ့် ပပည်သူပပါင်ိုး ၄၅ သန်ိုးရှြံ့ပါသည်။
အ

ပ
ို ါအစအစဉ်ကို

ပအာင်ပမင်စာ

အပကာင်အထည်ပြာ်နိုငပ
် ရိုးအတက်

ပငပပိုးပြျမှု

နည်ိုးလမ်ိုးနှင်ံ့ အာမြအစအစဉ် ၃ ြိုပြစ်သညံ့် Civil Servant Medical Benefit Scheme
(CSMBS68)၊ Social Health Insurance Scheme (SHIS69) နှငံ့် Universal Coverage
Scheme (UCS70) တက
ိုို့ ို ြျတ်

က်ထာိုးသညံ့် Capitation Approach71 ကို အသိုိုးပပြုြံ့သည်

(Towse et al., 2004; World Health Organization, 2015)။ Universal Healthcare
Coverage ကို စဉ်

က်မပပတ်အပကာင်အထည်ပြာ်နိုငပ
် ရိုးသည် စဉ်

က်မပပတ် အာိုးလိုးို

67

Under the “30 Baht Treat All” scheme, Thai people pay 30 baht ($0.86) for access to health care services.

68

CSMBS သည် အစိုိုးရဝန်ထမ်ိုးမျာိုးနှငံ့် ၎င်ိုးတက
ိုို့ ို မှြိုသညံ့် အမ်ပထာင်စိုဝင်မျာိုးအတက် ပြစ်သည်။

69

SHI သည် ပိုဂဂလကကဏ္ဍတင် လိုပ်ကိုင်ပနသညံ့် အလိုပ်သမာိုးမျာိုးအတက်ပြစ်သည်။

70

UCS သည် အစိုိုးရဝန်ထမ်ိုးမျာိုးနှငံ့် ၎င်ိုးတက
ိုို့ ို မှြိုသညံ့် အမ်ပထာင်စိုဝင်မျာိုးနှငံ့် ပိုဂဂလကကဏ္ဍတင် လိုပ်ကိုင်ပနသညံ့်

အလိုပ်သမာိုးမျာိုး မပါဝင်သညံ့် နိုင်ငတင်ိုးရှ ကျန်လူဦိုးပရအတက်ပြစ်သည်။
71

Capitation Approach is a type of a healthcare payment system in which a doctor or hospital is paid a

fixed amount per patient for a prescribed period of time by an insurer or physician association.
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ပါဝင်အကျြုိုးြစာိုးနိုင်ပပိုး ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ ကိုယ်တိုငပ် ပညံ့်စိုလပ
ို လာက်ပသာ စိုးပာိုးပရိုးမူဝါဒကို
ပြာ်ပ

ာင်ပရိုးတင် ပင်မရည်မှန်ိုးြျက်တစ်ြိုအပြစ် ပါဝင်ပနသညံ့်အတက် ထင
ို ိုး် နိုငင
် အစိုိုးရ

သည် ၎င်ိုးကို နိုငင
် ၏ စဉ်

က်မပပတ်ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုရည်မှန်ိုးြျက် နှစ် ၂၀ စမကန်ိုးတင်

အဓကမဏ္ဍြုင်တစ်ြိုအပြစ် ထညံ့်သင်ိုးပရိုး
၁၅၂။

ြံ့ပါသည်။ (Sumriddetchkajorn et al., 2019)

၁၉၉၀ ြိုနှစ်မျာိုးအတင်ိုး ကမ္ာတစ်ဝန်ိုးတင် ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာြရိုးသာိုးကဏ္ဍမျာိုး

တိုိုးတက်လာပြင်ိုးနှငံ့်အတူ ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ၂၀၀၃ ြိုနှစ်မှစတင်၍ အာရှ၏ ပ

ိုးဘက်

ြရိုးသာိုးအြျက်အြျာပဒသ (Medical Tourism Hub of Asia) အပြစ် ပြာ်ပ

ိုငရ
် ာ

ာင်နိုငပ
် ရိုး

အတက် မဟာဗျျူဟာစမကန်ိုး (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ပြစ်သညံ့် Thailand: A Hub of Wellness and
Medical Services အရ ပပည်သူမျာိုးအာိုးလိုိုး အ

ငံ့ပ် မငံ့်ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကို ရရှ

နိုငပ
် ရိုး အာိုးပပိုးပမငံ့်ရန်၊ ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကဏ္ဍနှင်ံ့ ပ
အပ

ိုင်ရာ

ာက်အအိုမျာိုးကို ပမငံ့်တင်၍ ယှဉ်ပပြုင်နိုငစ
် မ်ိုးကို တိုိုးပမငံ့်ရန်နှင်ံ့ ၂၀၂၅ ြိုနှစ်တင်

ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုးပ
ကို ြျမှတ်ပ
ပ

ိုးဘက်

ိုးဘက်

ိုင်ရာအြျက်အြျာပနရာ ပြစ်လာပစရန် စသညံ့် ရည်မှန်ိုးြျက်မျာိုး

ာင်ရွက်ြံ့ပါသည် (Ayae, 2016; Board of Investment, 2021)။ ထသ
ို့ို ိုို့

ာင်ရွက်နိုငရ
် န်အတက် တထင်

ပြင်ိုးနှငံ့် ထိုတ်လိုပ်မှုကင်ိုး

န်ိုးသစ်မှုပြငံ့် နည်ိုးပညာမျာိုးြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုကို ပမငံ့်တင်

က်တစ်ပလ ာက် လိုအပ်သညံ့် နည်ိုးပညာ

ိုငရ
် ာ စမ်ိုးပ

ာင်ရည်

မျာိုးကို တိုိုးပမငံ့်နိုငပ
် ရိုးအတက် နိုငင
် ပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုကို ပမငံ့်တင်ပြင်ိုးတက
ိုို့ ို အပလိုးထာိုး
ပြာ်ပ
၁၅၃။

ာင်လျက်ရှပါသည် (Board of Investment, 2021)။
ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ပ

သညံ့် လိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍရှ ပ
ကကာရှည်ြသညံ့် ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုးဘက်

ိုင်ရာအသိုိုးအပ

ိုးနှင်က
ံ့ ျန်ိုးမာပရိုး

အပြာိုးအပထာက်အကူပပြုပစစည်ိုးမျာိုးနှငံ့်
တိုိုးပမငံ့်ထတ
ို ်လိုပ်နိုင်ပရိုးအတက်

ိုင်ရာ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်

ာင်မျာိုးနှင်ံ့ ပစစည်ိုးကရယာမျာိုး၊ ကာလ

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုးနှငံ့် ပ
စမ်ိုးသပ်စစ်ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာပ

ိုးသညံ့်ကရယာမျာိုး

ပအာက်ပါမဟာဗျျူဟာမျာိုး

ြျမှတ်ပ

ာံ့ြ်ဝလ်၊

စသည်တိုို့ကို
ာင်ရွက်လျက်ရှ

ပါသည် (Board of Investment, 2021)(က)

မဟာဗ ျူဟာ (၁)။ Reverse

Engineering

Approach72

မှတစ်

ငံ့်

ပပည်တင်ိုးပထာက်ပံ့မှုနှင်ံ့ လအ
ို ပ်ြျက်ကို ဘက်ညမ တပစရန်။

72

The term “reverse engineering” includes any activity you do to determine how a product works, or to

learn the ideas and technology that were originally used to develop the product. Reverse engineering is a
systematic approach for analyzing the design of existing devices or systems. https://www.npdsolutions.com/remethodology.html.
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(ြ)

မဟာဗ ျူဟာ (၂)။ အမျြုိုးသာိုးအ
၍

အစိုိုးရ၏

ငံ့်

န်ိုးသစ်တထင်မှုစာရင်ိုးကို အပပြပပြု

န်ိုးသစ်တထင်မှုပမငံ့်တင်ပရိုးနည်ိုးလမ်ိုးနှင်ံ့

ဝယ်ယူပရိုးလိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးနှငံ့် အပထာက်အပံ့မျာိုးမှတစ်

အစိုိုးရ၏

ငံ့် သတ်မှတ်

ြျက်မျာိုး၊ စြျန်စနှုန်ိုးမျာိုးနှငံ့် ပ ိုးနှုန်ိုးမျာိုးကို သတ်မှတ်၍ အပရအတက်
မျာိုးစာ ထိုတ်လိုပန
် ိုငပ
် ရိုး ပ
(ဂ)

ာင်ရွက်ရန်။

မဟာဗ ျူဟာ (၃)။ ပပည်တင်ိုး၌ ထိုတ်လိုပ်ရာတင် အသိုိုးပပြုရန်လအ
ို ပ်သညံ့်
စက်ပစစညိုး် အစတ်အပိုငိုး် မျာိုးနှငံ့်

ကိုန်ကကမ်ိုးမျာိုး၏

သင်ိုးကိုန်

ိုငရ
် ာ

အပကာက်ြန်နှုန်ိုးထာိုးမျာိုးကို သိုညအထ ပလ ာံ့ြျနိုင်ရန်နှငံ့် ပပည်တင်ိုးရှ
နည်ိုးပညာမျာိုးကို အ
(ဃ)

ငံ့်ပမငံ့်တင်ရန်။

မဟာဗ ျူဟာ (၄)။ သိုပတသနနှင်ံ့
နယ်ပယ်တင်
ပညာရပ်ပိုင်ိုး

လိုပ်ကိုင်ပ

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု၊

ာင်ရွက်ပနသညံ့်

န်ိုးသစ်တထင်မှု

ပပည်တင်ိုးလိုပ်ငန်ိုးရှင်မျာိုး၊

ိုင်ရာကျွမ်ကျင်သူမျာိုးနှငံ့် အြွဲ့အစည်ိုးမျာိုး၏ စမ်ိုးပ

ာင်ရည်

ကို ပမငံ့်တင်ရန်။
(င)

မဟာဗ ျူဟာ (၅)။ ပပညံ့်စိုပသာအရင်ိုးအပမစ်မျာိုးရရှပရိုး၊ လိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုး
လယ်ကူပြျာပမွဲ့ပစပရိုးနှငံ့်
ပတ်သက်

ြျတ်

က်နယ်သူမျာိုးအာိုးလိုးို ၏

က်မှုအာိုးပကာင်ိုးပစပရိုးတအ
ိုို့ တက်
အပထာက်အပံ့မျာိုးကို

ပပါင်ိုးစပ်

အသိုိုးပပြုရန်။
၁၅၄။

အ

ပ
ို ါမဟာဗျျူဟာမျာိုးအရ

လျာထာိုးသတ်မှတ်ြျက်မှာ

ပပည်တင်ိုးထိုတ်

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးအတက် စိုးပာိုးပရိုးအကျြုိုးအပမတ်အရ အပမရကန်ပဒေါ်လာ ၁.၃
ဘလယ ရရှပစရန်နှငံ့် ပပည်တင်ိုးကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး၏ ထိုတ်လိုပ်မှုကင်ိုး

က်ကို

ြိုင်မာအာိုးပကာင်ိုးပစရန်တအ
ိုို့ တက် ၂၀၂၅ ြိုနှစ်အထ နိုငင
် တင်ိုး၌ မှတ်ပိုတင်၍ ထိုတ်လိုပ်
သညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် နိုငင
် တင်ိုး၌ ပပြုလိုပ်သညံ့်တထင်

န်ိုးသစ်မှု

စိုစိုပပါင်ိုး၏ ၃၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးအထအာိုး အစိုိုးရ၏ ဝယ်ယူမှုနှငံ့် အပထာက်အပံ့အပြစ် တိုိုးပမငံ့်
ပပိုးရန်ပြစ်ပါသည် (Board of Investment, 2021)။
၁၅၅။

ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ Thailand 4.0 သည် တန်ြိုိုးအပပြပပြုစိုးပာိုးပရိုး (Value-based

Economy) သိုို့ ဉိုးတည်ပြင်ိုးနှငံ့်အတူ ၂၀၂၅ ြိုနှစ်တင် ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုးပ
အြျက်အြျာပနရာအပြစ်

ပမငံ့်တင်နိုင်ပရိုး

ထင
ို ိုး် နိုင်ငအစိုိုးရသည်

ိုးပညာရပ်

ပ

ရည်မှန်ိုးြျက်ကို

ိုင်ရာအပပြြအပ

ကကြုိုးပမ်ိုးပ

ာက်အအို

ိုးပညာရပ်

ိုငရ
် ာ

ာင်ရွက်ရာတင်

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးနှငံ့်
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တထင်ြန်တိုးမှုကို ပမငံ့်တင်နိုင်မညံ့် eHealth Strategy (၂၀၁၇-၂၀၂၆) ကို ထိုတ်ပပန်ြံ့ပါသည်။
အ

ပ
ို ါ eHealth Strategy အရ ပ

ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုးို ပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍနှင်ံ့

ာင်မှုကဏ္ဍမျာိုး၌

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်ိုးပညာတိုို့ကို

ပပါင်ိုးစပ်၍ Electronic Health Record၊ Computerized Physician Order Entry၊
ePrescribing၊ ပရာဂါရှာပြစမ်ိုးသပ်ကိုသမှု

ိုင်ရာအပထာက်အကူပပြုစနစ်၊ Telemedicine၊

လူနာမျာိုး၏ ကျန်ိုးမာပရိုးအြျက်အလက်မျာိုးထန်ိုးသမ်ိုးမှု၊ ကျန်ိုးမာပရိုးအသပညာ

ိုင်ရာစမ

ြနို့်ြမှု၊ Virtual ကျန်ိုးမာပရိုးပစာင်ပရှာက်မှုအြွဲ့နှငံ့် မိုဘိုင်ိုးလ်ြိုန်ိုးမျာိုးပြငံ့် အသိုိုးပပြုနိုင်မညံ့်
mHealth၊ ပ

ိုးဘက်

လည်ပတ်လိုပ်ပ

ိုင်ရာသိုပတသနနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသတင်ိုးအြျက်အလက်စနစ်တိုို့ကို

ာင်နိုင်ပရိုးတအ
ိုို့ တက် အပလိုးထာိုးပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်။ (Ministry

of Public Health, 2017; Boomfueng et. al., 2019)
၁၅၆။

eHealth

ကာကယ်ပ

Strategy

အရ

ိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး၊ မျြုိုးရိုိုးဗဇ

ပ

ိုးပညာရပ်

ိုငရ
် ာ

န်ိုးသစ်တထင်မှုမျာိုးအပြစ်

ိုငရ
် ာလက်ပတွဲ့စမ်ိုးသပ်မှုမျာိုး၊ CRISPR73 ကို အသိုိုး

ပပြု၍ မျြုိုးရိုိုးဗဇကို စမ်ိုးသပ်ပြင်ိုးနှငံ့် Cell-free Fetal DNA Testing စသညံ့်တက
ိုို့ ို ပ

ာင်ရွက်

လျက်ရှပါသည်။ eHealth Strategy ၏ လမ်ိုးပပပပမပပ
ို ါ ၂၀၁၇ ြိုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ြိုနှစ်အထကာလ
အတင်ိုး ကျန်ိုးမာပရိုးကဏ္ဍကို အပထာက်အကူပပြုနိုင်မညံ့် Smart ပစစည်ိုးမျာိုး၊ Robotics &
Mechatronics၊ Robotics & Mechatronics နှငံ့် Artificial Intelligence & Embedded
Technology တက
ိုို့ ို အသိုိုးပပြု၍ တစ်ြက်ပါလိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးကို ပ

ာင်ရွက်သာိုးမည်ပြစ်ပါသည်

(Ministry of Public Health, 2017)-

73

CRISPR

means a segment of DNA containing short repetitions of base sequences, involved in the

defence mechanisms of prokaryotic organisms to viruses; a genetic engineering tool that uses a CRISPR
sequence

of

DNA

and

its

associated

protein

to

edit

the

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=CRISPR+meaning.

base

pairs

of

a

gene.
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ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၁)။ eHealth Strategy ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထ ဒဆာင်ရွက်မည်
ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း
ြထမ ၅ နှစ် (၂၀၁၇ ခုနှစ် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
သင်ိုးကိုန်အစာိုးထိုိုး ပ
Bio-type ဇဝပ

ေုတယ ၅ နှစ် (၂၀၂၂ ခုနှစ် - ၂၀၂၆ ခုနှစ်)

ိုးဝါိုးမျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

သင်ိုးကိုန်အစာိုးထိုိုး ပ

ိုးဝါိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး

ကင်
ပ

ဇဝပ

ိုးဝါိုးမျာိုးနှငံ့် Pro-biotics ပ

ိုးဝါိုးထက်ကိုန်မျာိုး

ာပရာဂါနှငံ့်

ိုးဝါိုးမျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး
ဓါတ်မတညံ့်ပြင်ိုးမျာိုးအတက်

ဇဝ

ိုးဝါိုးသစ်မျာိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး

ကာကယ်ပ

ိုးမျာိုး စမ်ိုးသပ်ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး

ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး
သဘာဝသစ်ပမစ်သစ်ဉမျာိုး၊ ပရပ

ိုးပင်မျာိုးပြငံ့် အလှကိုန်

ပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး
မသန်စမ်ိုးသူမျာိုးကို

ပရာဂါရှာပြစမ်ိုးသပ်ပစစည်ိုးကရယာမျာိုး

စိုးပာိုးပြစ်

ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး
ကူညနိုင်မညံ့်

Smart

ပ

ိုးနှငံ့်

နိုင်ငတကာအ

ငံ့်အတန်ိုးနှငံ့်အည

ကျန်ိုးမာပရိုး

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးနှင်ံ့ စက်ရိုပ်မျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

အပထာက်အကူပပြုစက်ရိုပ်မျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

အသက်အရွယ်ကကိုးသူမျာိုးအတက် ပပန်လည်ထူပထာင်ပရိုး

အလိုအပလျာက်

ဌာန တည်ပထာင်ပြင်ိုး

အတက် အရည်အပသိုးပပညံ့်မသညံ့် အပထာက်အကူပပြု

ပရာဂါရှာပြစမ်ိုးသပ်သညံ့်ပစစည်ိုးမျာိုး

ပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး
ကျန်ိုးမာပရိုးကို အပထာက်အကူပပြုသညံ့် အစာိုးအစာနှငံ့်

အသက်အရွယ်ကကိုးသမ
ူ ျာိုးအတက်

ထိုတ်ကိုန်မျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

တည်ပထာင်ပြင်ိုး

ကျန်ိုးမာပရိုး

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်ိုးမာပရိုးနှငံ့်

ိုင်ရာြရိုးသာိုးလိုပ်ငန်ိုး

Smart

Village

ပရာဂါစမ်ိုးသပ်ရှာပြကိုသ

ရာတင် တကျပသာရလဒ် ထက်ပပေါ်ပစပြင်ိုး
အရင်ိုးအပမစ် - eHealth Strategy, Ministry of Public Health, 2017။

၁၅၇။

နိုငင
် တင်ိုးရှ ပ

အပါအဝင် တထင်
နိုငင
် တကာအ
ပ

ိုးဘက်နှင်ံ့ ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး

န်ိုးသစ်မှုရှသညံ့်စိုးပာိုးပရိုးစမ်ိုးပ

ာင်ရှငမ
် ျာိုးနှငံ့် ထိုတ်လပ
ို ်သူမျာိုးအာိုး

ငံ့်အတန်ိုးနှငအ
ံ့် ည သိုပတသနနှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး၌ မှတ်ပိုတင်

ာင်ရွက်နိုင်မညံ့် အမျြုိုးသာိုးအ

ငံ့်တထင်

န်ိုးသစ်မှုစာရင်ိုး (National List of Essential

Medicines - NLEM) ကို ထိုင်ိုးနိုင်ငအစိုိုးရက ထိုတ်ပပန်ြံ့ပါသည်။ အ

ိုပါမှတ်ပတ
ို င်ထာိုးသညံ့်

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးမှ ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးနှင်ံ့ ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးအာိုးလိုးို ၏ ၃၀

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးကို ၂၀၂၅ ြိုနှစ်အထ အစိုိုးရပ

ိုးရမ
ို ျာိုးက ဝယ်ယူနိုငပ
် ရိုးအစအစဉ်ကို ပ

ြံ့ပါသည်။ NLEM စာရင်ိုးအရ လက်ရှထိုတ်ပပန်ထာိုးသညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး
၂၅၇ မျြုိုးတင် ပ
ပ

ိုးဘက်

၁၅၈။

ာင်ရွက်

ိုင်ရာပစစည်ိုးစာရင်ိုး

ိုးဝါိုးထက်ကိုန်အမျြုိုးအစာိုး ၂၁၅ မျြုိုး၊ ကျန်ိုးမာပရိုးပစစည်ိုး ၂၆ မျြုိုးနှင်ံ့

ိုင်ရာသိုိုးပစစည်ိုး ၁၆ မျြုိုးတပ
ိုို့ ါဝင်ပါသည် (Board of Investment, 2021)။
၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် Joint Commission International (JCI)

လက်မှတ်ရရှထာိုးသညံ့် ပ

ိုးရပ
ို ပါင်ိုး ၆၉ ရရ
ို ှသညံ့်အတက် ထိုငိုး် နိုင်ငသည် အာ

တင်ိုး၌ JCI အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်ရရှထာိုးသညံ့် ပ

ိုးရိုအပရအတက် အမျာိုး

နိုငင
် ပြစ်ပပိုး အာရှတင် တရိုတ်နိုင်ငပပိုးလ င် ဒိုတယအမျာိုး
ြိုနှစ်၌ ပိုဂဂလကပ

အသအမှတ်ပပြု
ယပဒသ
ိုိုးရှသညံ့်

ိုိုးပြစ်ပါသည်။ ထပို့ို ပင် ၂၀၁၉

ိုးရို ၃၈၆ ရ၊ို ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုအပထာက်အကူပပြုလပ
ို ်ငန်ိုးပပါင်ိုး
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၂၇,၃၆၇ ြို၊ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုးပ ိုးကက်တိုိုးတက်မှုနှုန်ိုးသည် ၈

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးမှ ၁၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ ရှပပိုး ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာြရိုးသာိုးကဏ္ဍအတက် အပမရကန်

ပဒေါ်လာသန်ိုး ၆၀၀ ကို အသိုိုးပပြုနိုငပ် ြင်ိုးတပ
ိုို့ ကကာငံ့် ကမ္ာပ
ံ့
ပ ိုးကက်တင် အ

ိုင်ရာြရိုးသာိုးကဏ္ဍ

ငံ့် ၅ ပနရာ၌ ရပ်တည်ပနပြင်ိုးပြစ်သည် (Board of Investment, 2021)။

၁၅၉။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် နိုင်င၏

အတက်

လိုအပ်သညံ့်အပပြြအပ

အပါအဝင်

ိုးဘက်

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှငံ့် သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု
ာက်အအိုမျာိုးနှငံ့်

န်ိုးသစ်တထင်မှု

ိုင်ရာဗဟိုဌာန

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့ သိုပတသနနှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုလိုပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ြိုလိုိုးကို

ပမငံ့်တင်နိုင်မညံ့် အ

ငံ့်ပမငံ့်နည်ိုးပညာသိုိုးစက်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးအတက် အပထာက်အပံ့ပပြုပပိုးနိုင်

ပသာပနရာနှငံ့် ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ Industry 4.0

ိုင်ရာပရှွဲ့ပပပိုးအထူိုးစိုးပာိုးပရိုးဇိုန်အပြစ် အပရှွဲ့

ဘက်ပိုင်ိုးစိုးပာိုးပရိုးစကကြံ (Eastern Economic Corridor - EEC) ကို တည်ပထာင်ြံ့ပါသည်။
EEC သည် အစိုိုးရအြွဲ့အစည်ိုးပြစ်ပပိုး နိုငင
် အပရှွဲ့ဘက်ပင
ို ိုး် ရှ Chachoengsao၊ Chonburi နှငံ့်
Rayong ပပည်နယ် ၃ ြိုပါဝင်ပါသည်။ (Board of Investment, 2021)
ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၂)။ EEC ရံု်း၏ ဒမ ာ်မှန််းခ က်နှင် ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်း
ဒမ ာ်မှန််းခ က်
ထိုင်ိုးနိုင်င၏ Industry 4.0 နှငံ့်အည စိုးပာိုးပရိုးြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးကို ကကြုိုးပမ်ိုးပ
ြွဲ့ပြြုိုးပပိုးနိုင်ငအ

ာင်ရွက်လျက် ပပည်သူမျာိုးအတက်

ငံ့်သိုို့ ဦိုးတည်၍ နိုင်င၏ ပဒသတင်ိုးြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုအတက် အ င်သငံ့်အပကာင်အထည်ပြာ်နိုင်

ပသာ ပပိုးပပညံ့်စိုသညံ့်ပိုစပြငံ့် အပထာက်အကူပပြုနိုင်ရန်ပြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ခ က်
(က) ဝင်ပငတိုးို တက်ရရှပရိုးနှငံ့် လူပနမှုအ
တထင်မှုကို အပလိုးထာိုးပ
(ြ)

ငံ့်အတန်ိုးကို ပမငံ့်တင်နိုင်ပရိုးတိုို့အတက် နည်ိုးပညာသစ်မျာိုး

စိုးပာိုးပရိုးတိုိုးတက်ပရိုး၊ လူမှုပရိုးနှငံ့် ပတ်ဝန်ကျင်ထန်ိုးသမ်ိုးပစာင်ံ့ပရှာက်ပရိုးတက
ိုို့ ို ဦိုးစာိုးပပိုးပ
ထိုသပ
ိုို့

န်ိုးသစ်

ာင်ရွက်ရန်၊
ာင်ရွက်ရန်နှငံ့်

ာင်ရွက်နိုင်ပရိုးအတက် ရှင်ိုးလင်ိုးပသာစည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး၊ ြိုင်မာအာိုးပကာင်ိုးသညံ့် စမအိုပ်ြျြုပ်မှု

ပိုစနှငံ့် ထိုင်ိုးနိုင်င၏ အနာဂါတ်တင် ပပေါ်ထန်ိုးလာမညံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုစကကြံမျာိုးအတက် နမူနာပြစ်ပစရန်၊
(ဂ)

နိုင်ငပတာ်အ

ငံ့်၊

ပ

ာင်ရွက်မှုမှတစ်

ပ

ာင်ရွက်ရန်၊

ပဒသအ
ငံ့်

ငံ့်နှင်ံ့

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု

(ဃ) ထိုင်ိုးနိုင်င၏ အမျြုိုးသာိုးပရိုးအ
အရည်အပသိုးပပညံ့်မပသာ၊
အပ
(စ)

ထပရာက်မှုရှပသာ

ိုင်ရာရည်ရွယ်ြျက်မျာိုးကို

အာိုးလိုိုး

အစိုိုးရနှငံ့်

အပပညံ့်အဝ

ပိုဂဂလကပူိုးပပါင်ိုး

အပကာင်အထည်ပြာ်

ာင်ရွက်ရန်၊
မှြိုအာိုးထာိုးအသိုိုးပပြုနိုင်ပသာ

စိုစည်ိုးပပါင်ိုးစပ်ထာိုးသညံ့်

အပပြြ

ာက်အအိုစနစ်တစ်ြို တိုိုးတက်လာပစရန်၊

EEC ပပမဧရယာကို အနာဂါတ်အလာိုးအလာတိုိုးတက်မှုနှငံ့် စဉ်
အည ပကာင်ိုးမန်ပသာပပမအသိုိုးြျမှုပြစ်ပစပရိုး ပ

(

ငံ့်

ငံ့်လိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးနှငံ့် ပမ ာ်မှန်ိုးြျက်မျာိုးနှငံ့်အည EEC ၏ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု

စမကန်ိုးကို အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
(င)

ပပည်နယ်အ

) EEC ကို နိုင်ငတကာအ

က်မပပတ်ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုပန်ိုးတိုင်မျာိုးနှငံ့်

ာင်ရွက်ရန်၊

ငံ့်အတန်ိုးနှငံ့်အည ပြတ်မ၍ လိုခြြုစတ်ြျမှုရှပသာ၊ စိုးပာိုးပရိုးလိုပ်ငန်ိုးပ

ာင်ရွက်မှု

မျာိုးအတက် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုပဒသ ပြစ်လာပစရန်။
အရင်ိုးအပမစ် - Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO), 2021. https://www.eeco.or.th/en/visionmission.
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န်ိုးသစ်တထင်မှု၊ သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုနှငံ့် အ

ငံ့်ပမငံ့်နည်ိုးပညာမျာိုး

ကို ပမငံ့်တင်ရန်နှငံ့် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုကို အာိုးပပိုးရန်၊ စိုးပာိုးပရိုးလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး၊ သက်
အြွဲ့အစည်ိုးမျာိုးနှငံ့် အစိုိုးရဌာနမျာိုးအကကာိုး နိုးကပ်စာ ပူိုးပပါင်ိုးညနှုငိုး် ပ
အပထာက်အပံ့ပပိုးသညံ့်ရိုးို အပြစ် EEC ကို အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
EEC တည်ပထာင်ပြင်ိုးပြငံ့် ပ

ိုးပညာရပ်

ိုငရ
် ာ

ာင်ရွက်နိုငပ
် စရန်

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်။

င
ို ်ရာကိုထိုိုးမျာိုး၊ ထိုတ်လိုပ်မ၊ှု သိုပတသနနှင်ံ့

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုတတ
ိုို့ င် ရရှနိုင်မညံ့်စိုးပာိုးပရိုး

ိုင်ရာအြငံ့်အလမ်ိုးမျာိုးကို ပြာ်ပ

ာင်နိုင်မည်

ပြစ်ပါသည်။ ဒဆ်းြညာရြ်ဆုငရ
် ာကုထ်းံု မ ာ်းတင် မျြုိုးရိုိုးဗဇ

ိုင်ရာပ

ိုးပညာရပ်ကိုထိုးို မျာိုး

(Genomic Medicine) နှငံ့် ပပန်လည်

ိုင်ရာပ

ိုးပညာရပ်ကိုထိုိုးမျာိုး

န်ိုးသစ်ပပြုလိုပပ် ြင်ိုး

(Regenerative Medicine) ဟူ၍ ၂ မျြုိုးရှပပိုး ပပန်လည်

န်ိုးသစ်ထာိုးသညံ့်ကိုထိုိုးမျာိုးတင် Cell

Therapy၊ Gene Therapy၊ Tissue Engineering နှငံ့် ၎င်ိုးတက
ိုို့ ို ပပါင်ိုးစပ်ထာိုးသညံ့်
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) နှငံ့် ပမာ်လကျျူိုးနှင်ံ့ ဇဝပ
ပါဝင်ပါသည်။ ထုတ်

ိုးဝါိုးမျာိုး

ုြ်မှုတင် ကျန်ိုးမာပရိုးအပထာက်အကူပပြုပစစည်ိုးမျာိုး၊ Telemedicine နှငံ့်

Bioinformatics တပ
ိုို့ ါဝင်သညံ့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျန်ိုးမာပရိုးနှငံ့် လူသိုိုးပ

ိုးဝါိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်

ပြင်ိုးတိုို့ ပါဝင်ပပိုး သုဒတသနနှင် ြွံ ဖြြု်းတု်းတက်မှုတင် Pharmacogenomics၊ လက်ပတွဲ့
စမ်ိုးသပ်ြန်ိုးမျာိုးနှငံ့်

ပ

ိုးဝါိုးသစ်မျာိုးစမ်ိုးသပ်ရှာပြပြင်ိုးတိုို့

ပါဝင်ပါသည်။

(Board

of

Investment, 2021)

မပည်တင
ွ ်ေးလိုအပ်ြျက်
၁၆၁။

ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ ပ

ိုးဝါိုးနှင်ံ့ ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍနှင်ံ့

ပ ိုးကက်ကို ပအာက်ပါအြျက်မျာိုးပကကာငံ့် အာိုးပပိုးပမငံ့်တင်ပ
(က)

အစု်းရ၏ မူဝေါေြုင်း် ခ မှတ်ဒြာ်ဒဆာင်ပခင််း။ ထင
ို ိုး် နိုင်ငအာိုး အာရှနှင်ံ့
ကမ္ာတစ်ဝန်ိုး
နှငံ့် ပ

ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာအြျက်အြျာကျပသာထပ်တန်ိုးပနရာ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုးို ပစစည်ိုးမျာိုးကို နိုင်ငပြာိုးသိုို့ အဓကတင်ပန
ိုို့ ိုင်

သညံ့်အပပြပပြုပနရာအပြစ် ကကြုိုးပမ်ိုးပ
(ြ)

ာင်ရွက်ပနပြင်ိုးပြစ်သည်-

အသက်အရွယ်ကက်းသူမ ာ်း မ ာ်းပြာ်း

ာင်ရွက်ရန်။
ာပခင််း။ ထိုငိုး် နိုင်င၏ UHC ပကကာငံ့်

နိုငင
် ၏ ပ မ်ိုးမ လူူ့သက်တမ်ိုးသည် ၂၀၀၀ ပပညံ့်နှစ်၌ ၇၀.၆၂ နှစ်ရှြံ့ရာမှ
၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် ၇၇.၁၅ နှစ်အထ တစ်ပြည်ိုးပြည်ိုး တိုိုးတက်လာသညံ့်
အတက် ၆၀ နှငံ့်အထက် သက်ကကိုးလူဦိုးပရသည် ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင်
စိုစိုပပါင်ိုးလူဦိုးပရ၏ ၂၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးရှရာမှ ၂၀၃၀ ပပညံ့်နှစ်တင် ၂၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး

92
တိုိုးတက်နိုငပ
် ကကာင်ိုး (Boomfueng et. al., 2019) နှငံ့် ၂၀၃၅ ြိုနှစ်တင် ၃၀
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ တိုိုးတက်နိုငပ
် ြျရှပကကာင်ိုး Global Innovation Index 2019
၏ ပြာ်ပပြျက်အရ တိုိုးပာိုးလာသညံ့် သက်ကကိုးလူဦိုးပရအတက် ကျန်ိုးမာပရိုး
ပစာငံ့်ပရှာက်မှုကို ပမငံ့်တင်ရန် (The Economist Intelligence Unit, 2020;
International Trade Administration, 2021)။
(ဂ)

ဒရာဂေါပြစ်ြွာ်းမှုမ ာ်းပြာ်း

ာပခင််း။ ကူိုးစက်တက်ပသာပရာဂါမျာိုးနှငံ့် မကူိုး

စက်နိုင်ပသာပရာဂါမျာိုးပြစ်ပာိုးမှု မျာိုးပပာိုးလာပပိုး အထူိုးသပြငံ့် အသက်
အရွယ်ကကိုးသူမျာိုးတင်

ပိုမိုအပြစ်မျာိုးသညံ့်

ပရာဂါ၊ ပလပြတ်ပြင်ိုး၊ ကင်

ာနှင်ံ့

ပရာဂါမျာိုးပြစ်ပသာ

နှလိုိုး

ိုးြျြုပရာဂါနှငံ့် ကူိုးစက်လယ်ပသာ

တိုပ်ပကိုးပရာဂါမျာိုး ပြစ်ပာိုးမှုမျာိုးပပာိုးလာပြင်ိုးတိုို့ကို ထန်ိုးြျြုပ်နိုင်ရန်။
(ဃ)

ဒဆ်းကုသမှုခံယူ

ုသည်

နုငင
် ပံ ခာ်းခရ်းသွာ်းမ ာ်း

မ ာ်းပြာ်း

ထင
ို ိုး် နိုင်ငအစိုိုးရ၏ အာရှနှငံ့် ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုး ကျန်ိုးမာပရိုး
အြျာကျပသာပနရာတစ်ြို ပြစ်လာပစပရိုး ကကြုိုးပမ်ိုးပ

ာပခင််း။

ိုင်ရာအြျက်

ာင်ရွက်မှုပကကာငံ့်

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါမတိုင်မက ထင
ို ိုး် နိုင်ငသိုို့ နိုငင
် တကာမှ ပ

ိုးကိုသမှု

ြယူလိုသညံ့် ြရိုးသာိုးမျာိုးသည် တစ်နှစ်လ င် ပ မ်ိုးမ အာိုးပြငံ့် ၃ သန်ိုး
လာပရာက်ကကြံ့ကကပပိုး ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကာလအလန်တင် ြရိုး
သာိုးမျာိုး ပိုမိုလာပရာက်နိုငပ
် ြျရှသညံ့်အတက် ပ
ပိုင်ိုး
(င)

ိုင်ရာအရည်အပသိုးကို နိုငင
် တကာအ

ိုးရမ
ို ျာိုးနှငံ့် ပ

ိုးကိုသမှု

ငံ့်မ ပမငံ့်တင်ရန်။

ဒဆ်းဝေါ်းမ ာ်း၊ က န််းမာဒရ်းသံု်းြစစည််းမ ာ်းနှင် က န််းမာဒရ်းဝန်ဒဆာင်မှုမ ာ်းကု
ြုမအ
ု ဆင်ပမြှင်တင်ရန်

ုအြ်

ာပခင််း။

ထိုငိုး် နိုငင
် ၌

သက်ကကိုးလူဦိုးပရ

မျာိုးပပာိုးလာပြင်ိုး၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကံ့သပ
ိုို့ သာ ကပ်ပရာဂါနှင်ံ့ ရာသတိုပ်ပကိုး
မျာိုးပြစ်ပာိုးပြင်ိုး၊ ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာနိုငင
် ပြာိုးြရိုးသာိုးမျာိုး ပိုမိုလာပရာက်

နိုငပ
် ြျရှပြင်ိုးတပ
ိုို့ ကကာငံ့် Thailand 4.0 နှငံ့်အည ပ
သိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်မပ
ှု ိုင်ိုးတင်

(စ)

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့ သိုပတသန

ပပြုလိုပ်ပြင်ိုးပြငံ့် အ

ငံ့်ပမငံ့်တင်ထတ
ို ်လိုပ်ရန်။

ဒဆ်းရံုအသစ်မ ာ်း

တည်ဒထာင်ရန်

ြုမုရင််းနှ်းပမြှြုြန
် ှံ

ာပခင််း။

ြွဲ့ပြြုိုး

တိုိုးတက်လာသညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးကဏ္ဍနှင်ံ့ ပ ိုးကက်လိုအပ်ြျက်ပကကာငံ့်
တည်ရှ

ပ

ိုးရတ
ို ည်ပထာင်သူမျာိုးသည် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုမှတစ်

ငံ့် ပ

ိုးရို
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အသစ်မျာိုး တည်ပထာင်ရန်နှင်ံ့ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လိုပ်ရန်။

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုနင
ှ ် ထိုတ်လပ
ို ်ြှု
၁၆၂။

ထိုင်ိုးနိုင်ငသည် ပြာ်ပပပါလိုအပ်ြျက်မျာိုးနှငံ့်အည ပ ိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးအတက် ြိုင်မာသညံ့်ပ ိုးကက်တစ်ြိုပြစ်လာပသာပကကာငံ့် ထင
ို ိုး် နိုင်င
ကို ပြတ်မအပပြြအပ

ာက်အအို၊ သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုနှငံ့်

န်ိုးသစ်တထင်မှု

မျာိုးပြငံ့် ထိုတ်လိုပ်မှုနှင်ံ့ လိုပ်ငန်ိုးလည်ပတ်မှုအပပြပပြုပနရာအပြစ် နိုငင
် စိုတင် လိုပ်ကိုင်ပန
သညံ့်စိုးပာိုးပရိုးလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးကို

ပ

ာင်ြတ်ပြေါ်နိုငပ
် ရိုး ကကြုိုးပမ်ိုးပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်

(Board of Investment, 2021; World Investment Report, 2021)။ ၂၀၂၁ ြိုနှစ် ပထမ
ပလိုးလပတ်ကာလအတင်ိုး ထင
ို ိုး် နိုင်ငသိုို့ နိုငင
် ပြာိုးတိုက်ရိုက်ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုပမာဏ အပမ
ရကန်ပဒေါ်လာ ၁၁.၈၁ ဘလယဝင်ပရာက်ြံ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ြိုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတင်ိုး
လ ပ်စစ်ပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍပပိုးလ င်
ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု အမျာိုး

ဒဆ်းဘက်ဆုင်ရာကဏ္ဍသည်

ဒိုတယပပမာက်

ိုိုးဝင်ပရာက်ြံ့သညံ့်ကဏ္ဍအပြစ် အပမရကန်ပဒေါ်လာ ၁.၃၂ ဘလယ

ရှြံ့ပပိုး ကိုရိုးယာိုးနိုင်ငမှ ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာကဏ္ဍတင် အကျြုိုးတူပူပပါင်ိုးပ

ာင်ရွက်မှုပိုစပြငံ့်

အကကိုးစာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုကို ပပြုလိုပ်ြံ့ပြင်ိုးပကကာငံ့် ယြင်နှစ်ကာလတူနှင်ံ့ နှုငိုး် ယှဉ်ပါက ၃
ပကျာ် ပိုမိုဝင်ပရာက်ြံ့ပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။ ဇဝနည််းြညာကဏ္ဍသည် ပဉ္စမပပမာက်အမျာိုး

ိုိုး

ဝင်ပရာက်သညံ့်ကဏ္ဍပြစ်ပပိုး အပမရကန်ပဒေါ်လာ ၀.၆၃ ဘလယ ဝင်ပရာက်ြံ့ပါသည်။ (Bio
Spectrum Asia, 2021)
က န််းမာဒရ်းဒစာင်ဒရှာက်မှု
၁၆၃။

ုြ်ငန််းကဏ္ဍအတွက် ရင််းနှ်းပမြှြုြ်နှံမဆ
ှု ုငရ
် ာခံစာ်းခွင်မ ာ်း

ထင
ို ိုး် နိုင်င၊ Board of Investment သည် ပ

မျာိုးကို သိုပတသနနှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုပြငံ့် အ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

က်စပ်ပစစည်ိုး

ငံ့ပ် မငံ့်တင် ထိုတ်လိုပ်နိုငမ
် ညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး

အတက် Investment Promotion Act No. 2 B.E. 2534၊ No. 3 B.E. 2544 နှငံ့် No. 4 B.E.
2560 တန
ိုို့ ှငအ
်ံ့ ည အြန်

ိုင်ရာြစာိုးြငံ့်မျာိုးနှင်ံ့ အြန်မဟိုတ်ပသာအပြာိုးြစာိုးြငံ့်မျာိုးကို

ဇယာိုး (၁ - ၃ - ၃) ပါအတိုင်ိုး ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးပါသည် (Asawachintachit, 2020; Board of
Investment, 2021)။ ြစာိုးြငံ့်မျာိုးကို ပံ့ပိုိုးပပိုးရာတင် Standard Incentives နှငံ့် Additional
Incentives ဟူ၍ ၂ မျြုိုးရှပပိုး

Standard Incentives တင် ပါဝင်သညံ့် Activity- Based

Incentives အတက် လိုပ်ငန်ိုးအမျြုိုးအစာိုးပပေါ် မူတည်၍ ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့က
် ို အမျာိုး

ိုိုး

၈ နှစ်အထနှငံ့် Technology-based Incentives တင် Biotech၊ Nanotech၊ Advanced
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Material Technology နှငံ့် Digital Technology တန
ိုို့ ှငံ့် စပ်လျဉ်ိုးသညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးအတက်
ဝင်ပငြန် ကင်ိုးလတ်ြငံ့်ကို ၁၀ နှစ်အထ ြစာိုးြငံ့်ပပိုးထာိုးပါသည် (Board of Investment,
2021)။
၁၆၄။

Additional Incentives ၏ Merit-based Incentives အပြစ် သိုပတသနနှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုး

တိုိုးတက်မှု၊ နည်ိုးပညာနှင်ံ့ သိုပတသန
တိုိုးတက်မှုအတက်
အ

ငံ့်ပမငံ့်နည်ိုးပညာ

ိုင်ရာတကကသိုလ်နှငံ့် လူူ့စမ်ိုးအာိုးအရင်ိုးအပမစ် ြွဲ့ပြြုိုး

ရန်ပိုပငအပထာက်အပံ့မျာိုး၊

အသဉာဏ်ပစစည်ိုး

ိုင်ရာလင
ို စ
် င်ြမျာိုး၊

ိုငရ
် ာသင်တန်ိုးမျာိုး၊ ပပည်တင်ိုးပြနို့်ပြျူိုးပရာင်ိုးြျသူမျာိုးအတက် ြွဲ့ပြြုိုး

တိုိုးတက်ပစပရိုးအစအစဉ်မျာိုးနှငံ့် ထိုတ်ကိုန်နှငံ့် ထိုတ်ပိုိုးမှုပိုစ စသည်တိုို့ကို ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးပါ
သည်။ Additional Incentives ၏ Area-based Incentives အပြစ် EEC တင် ပါဝင်သညံ့်
ပပည်နယ် ၃ ြို၊ အထူိုးစိုးပာိုးပရိုးဇိုန်မျာိုးတည်ပထာင်ထာိုးသညံ့်ပပည်နယ် ၁၀ ြို၊ နိုငင
်
ပတာင်ဘက်ပိုငိုး် နယ်စပ်ရှ ပပည်နယ်မျာိုး၊ ဝင်ပငအနည်ိုး

ိုိုးရရှသညံ့်ပပည်နယ် ၂၀၊ စက်မှုဇိုန်

မျာိုး၊ သပပနှငံ့် နည်ိုးပညာဇိုန်မျာိုး စသည်တိုို့တင် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုပပြုလိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးအမျြုိုး
အစာိုးပပေါ် မူတည်၍ ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်မျာိုး ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးပါသည်။ (Asawachintachit,
2020)
၁၆၅။

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍအတက် Board of

Investment က ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးသညံ့် အြန်မဟိုတ်ပသာအပြာိုးြစာိုးြငံ့်မျာိုးမှာ နိုငင
် ပြာိုးသာိုး
ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှသူကို ၁၀၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး ပိုင်

ိုင်ြငံ့်ပပိုးပြင်ိုး၊ ပပမပိုင်

ိုင်ြငံ့်ပပိုးပြင်ိုး၊ နိုငင
် ပြာိုး

ပငပကကိုးတင် ကနို့်သတ်ထာိုးမှုမရှပြင်ိုးနှငံ့် အကကိုးတန်ိုးစမြနို့်ြသူနှင်ံ့ ကျွမ်ိုးကျင်ပညာရှင်
မျာိုးအတက် အလိုပ်လိုပ်ကိုင်ြငံ့န
် ှငံ့် ပနထိုငြ
် ငံ့်ဗဇာကို အထူိုးအစအစဉ်ပြငံ့် ပ
ပြင်ိုးတပိုို့ ြစ်ပါသည် (Asawachintachit, 2020)။ ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ အ
စမ်ိုးပ

ာင်ရွက်ပပိုး

ငံ့်ပမငံ့်နည်ိုးပညာနှင်ံ့

ာင်ရည်ပမငံ့်မာိုးစာပြငံ့် လာပရာက်လိုပ်ကိုင်သညံ့် အထူိုးကျွမ်ိုးကျင်မှုရပသာပညာရှ
ှ
င်

မျာိုး၊ အ

ငံ့်ပမငံ့်စမြနို့်ြသူမျာိုး၊ စမ်ိုးပ

ာင်ရည်ပမငံ့်မာိုးသညံ့် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှသူမျာိုးနှငံ့် စန်ို့ဦိုး

လိုပ်ငန်ိုးရှင်မျာိုးကို ြတ်ပြေါ်နိုငပ
် ရိုးသည် မဟာဗျျူဟာကျသညံ့် လိုအပ်ြျက်တစ်ရပ်ပြစ်သညံ့်
အတက် ၎င်ိုးတန
ိုို့ ှငံ့် ၎င်ိုးတ၏
ိုို့ မသာိုးစိုဝင်မျာိုးအတက် Smart Visa ကို အစိုိုးရမှ ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုး
ပါသည်။ Smart Visa ပြငံ့် ပနထိုငြ
် ငံ့်ဗဇာသက်တမ်ိုးကို အမျာိုး

ိုိုး ၄ နှစ်ပပိုးပြင်ိုး၊ အလိုပ်

လိုပ်ကိုငြ
် ငံ့်လက်မှတ် မလအ
ို ပ်ဘ လိုပ်ကိုငြ
် ငံ့်ပပြုပြင်ိုး၊ ပပည်ဝင်ြငံ့်ဗဇာ ထပ်မပလ ာက်ထာိုး
ရန် မလိုအပ်ပြင်ိုးနှငံ့် ထင
ို ိုး် နိုင်ငရှ နိုငင
် တကာပလ

ပ်မျာိုးတင် အထူိုးအပမန်ဝန်ပ

ပပိုးပြင်ိုးတက
ိုို့ ို ပံ့ပိုိုးပပိုးလျက်ရှပါသည်။ (Asawachintachit, 2020)

ာင်မှု
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ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၃)။ အခွန်ဆုငရ
် ာခံစာ်းခွင်မ ာ်းနှင် အခွန်မဟုတ်ဒသာအပခာ်းခံစာ်းခွင်မ ာ်း
စက်ြစစည််းမ ာ်း
စဉ်

ုြ်ငန််းအမ ြု်းအစာ်း

ခံစာ်းခွင်မ ာ်း

နှစ်အဒရအတွက်

တင်သွင််းပခင််းအဒြေါ်
အဒကာက်ခွန်
ကင််း

၁။

ထြိုက်နိုင်ပြျပမငံ့်မာိုးသညံ့် သိုမဟိုတ် အ
ပညာသိုိုးကျန်ိုးမာပရိုး

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လပ
ို ်သညံ့် လိုပ်ငန်ိုး
၂။

အပြာိုးကျန်ိုးမာပရိုး

ငံ့်ပမငံ့်နည်ိုး

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

ွတ်ခွင်ပြြုပခင််း

ြုို့ကုန်အတွက်
တင်သွင််းသည်
ကုန်ကကမ််းြစစည််းမ ာ်း
အဒြေါ် အဒကာက်ခွန်
ကင််း

အခွန်မဟုတ်ဒသာ
အပခာ်းခံစာ်းခွင်မ ာ်း

ွတ်ခွင်ပြြုပခင််း

၈ နှစ်

(Corporate Income

74

Tax - CIT exemption)

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လပ
ို ်သညံ့်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၅ နှစ်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၃ နှစ်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၈ နှစ်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၈ နှစ်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၈ နှစ်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၅ နှစ်

လိုပ်ငန်ိုး ြျည်မ င်အသိုိုးပပြုထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးမရှသညံ့်လိုပ်ငန်ိုး)
၃။

ြျည်မ င်အသိုိုးပပြု၍

ကျန်ိုးမာပရိုး

ထိုတ်လပ
ို ်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုး
၄။

ထိုင်ိုးနိုင်ငရှ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

75

န်ိုးသစ်တထင်မှုပြငံ့်

သိုပတသနပညာရှင်မျာိုးနှငံ့်
သိုပတသနအြွဲ့အစည်ိုးနှငံ့်

ပ

ိုးဘက်

ပူိုးတလိုပ်ပ

ိုင်ရာ

ာင်ရမညံ့်

လက်ပတွဲ့သိုပတသနဗဟို

ဌာနမျာိုး တည်ပထာင်ပြင်ိုး
၅။

စာရင်ိုးထိုတ်ပပန်ထာိုးသညံ့် ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်

ရာတင် လိုအပ်သညံ့် ပစစည်ိုးအမျြုိုးအစာိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး
၆။

သတ်မှတ်ပပည်နယ်မျာိုးတင်
မျာိုးနှငံ့် အ

၇။

ငံ့်ပမငံ့် ပ

ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာဗဟိုဌာန

ိုးရိုမျာိုး တည်ပထာင်ပြင်ိုး

စာရင်ိုးထိုတ်ပပန်ထာိုးသညံ့်

တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးအတက်

လိုအပ်သညံ့် ပစစည်ိုးအမျြုိုးအစာိုးမျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး
74

ဥပမာ - X-Ray Machine၊ MRI Machine၊ CT Scan Machine & Implants တက
ိုို့ ို

ပ

ာင်ရွက်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးနှငံ့် သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုး တိုိုးတက်မှုနှငံ့် တထင်

75

ဥပမာ - ပ

အကျြုိုးဝင်ပါသည်။

ိုးရိုသိုိုးဝတ်စိုြျာ်း၊ ပ

ိုးရိုသိုိုးပတ်ထည်ြျာ်း၊ ပြါင်ိုးပ

ိုလပို ြင်ိုးပြစ်ပပိုး ၎င်ိုးအိုပ်စိုတင် သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုနှငံ့် တထင်

န်ိုးသစ်မှုပြငံ့်

န်ိုးသစ်မှု မပါဝင်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး နှစ်မျြုိုးလိုိုး အကျြုဝင်ပါသည်။

ာင်ိုးြျာ်း၊ ပါိုးစပ်နှာပြါင်ိုးစည်ိုးမျာိုးနှငံ့် ြျက်နှာြံို်းြျာ်း၊ ပတ်ကျွဲစနှငံ့် ဂွြ််းစြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး
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စက်ြစစည််းမ ာ်း
စဉ်

ုြ်ငန််းအမ ြု်းအစာ်း

ခံစာ်းခွင်မ ာ်း

နှစ်အဒရအတွက်

တင်သွင််းပခင််းအဒြေါ်
အဒကာက်ခွန်
ကင််း

၈။

ထိုင်ိုးနိုင်ငတိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးပညာ

ိုင်ရာဗဟိုဌာနမျာိုး တည်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၅ နှစ်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၅ နှစ်

ွတ်ခွင်ပြြုပခင််း

ြုို့ကုန်အတွက်
တင်သွင််းသည်
ကုန်ကကမ််းြစစည််းမ ာ်း
အဒြေါ် အဒကာက်ခွန်
ကင််း

အခွန်မဟုတ်ဒသာ
အပခာ်းခံစာ်းခွင်မ ာ်း

ွတ်ခွင်ပြြုပခင််း

ပထာင်ပြင်ိုး
၉။

ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာသယ်ယူပိုို့ပ

ာင်ပရိုးဝန်ပ

ာင်မှု

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး
၁၀။

နည်ိုးပညာနှငံ့် တထင်

န်ိုးသစ်မှု

ိုင်ရာြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး (Biotech၊ Nanotech၊ Advanced Material
Technology နှငံ့် Digital Technology)
ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပပန်လည်ထူပထာင်ပရိုးဗဟိုဌာနမျာိုး

၁၂။

အပရှွဲ့ဘက်ပိုင်ိုး စိုးပာိုးပရိုးစကကြံ (EEC) တင် သက်ရှမျာိုး၏
ိုင်ရာသိုပတသနစမကန်ိုးကို ပ

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

၁ နှစ်
ထပ်တိုိုးပပိုးပြင်ိုး

၁၁။

မျြုိုးရိုိုးဗဇနှငံ့် သပပ

၁၀ နှစ်

ာင်

ရွက်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး

-

-

ဝင်ပငြန်ပလ ာံ့ြျပပိုး

၂ နှစ်အတင်ိုး

ပြင်ိုး

၅၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးအထ

-

(ယြင် ြငံ့်ပပြုထာိုးသညံ့် ဝင်ပငြန်
ကင်ိုးလတ်ြငံ့်အပပင်)

၁၃။

န်ိုးသစ်တထင်မှုပြငံ့်
(ပပည်တင်ိုးရှ

ပ

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးက

ာင်ရွက်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး
သိုပတသနနှငံ့်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

ြွဲ့ပြြုိုး

၁ နှစ်

-

-

-

-

-

-

ထပ်တိုိုးပပိုးပြင်ိုး

တိုိုးတက်မှုတင် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုကို ထိုင်ိုးဘတ်ပင အနည်ိုး
ိုိုး သန်ိုး ၂၀၀ တိုိုးပမငံ့်ပါက သမ
ိုို့ ဟိုတ် လိုပ်ငန်ိုးလည်ပတ်
ပပိုး ပထမ ၃ နှစ်အတင်ိုး စိုစပ
ို ပါင်ိုး ပရာင်ိုးရပင၏ ၁
ရာြိုင်နှုန်ိုးကို ပပန်လည်ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှပါက)

အြန်သက်သာြငံ့်
ပပိုးရန် စဉ်ိုးစာိုးပပိုးပြင်ိုး

အမျာိုး

ိုိုး ၁၃ နှစ်

အထ

အရင်ိုးအပမစ် - Asawachintachit, 2020; Board of Investment: Thailand Investment Review, May 2021.
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၁၆၆။

၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင် Board of Investment သည် ကျန်ိုးမာပရိုး

ထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍအတက် လိုပ်ကိုင်ပ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

ာင်ရွက်ြငံ့်ရှသညံ့်လိုပ်ငန်ိုးအမျြုိုးအစာိုးပြစ်ပသာ

ြျည်မ င်နှငံ့်ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး၊ လ ပ်စစ်နှငံ့်ထန်ိုးြျြုပ်သညံ့် တိုင်ိုးတာပရိုး
ပစစည်ိုးအစတ်အပိုငိုး် မျာိုး၊ ကျန်ိုးမာပရိုးပစာင်ံ့ပရှာက်မှု
နှငံ့် ရက်လိုပ်ထာိုးပြင်ိုးမရှသညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး၊ ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာဗဟိုဌာနမျာိုး ြငံ့်လှစ်ပြင်ိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး
စသည်တိုို့နှငံ့်သက်

င
ို ရ
် ာလိုအပ်သညံ့်ပစစည်ိုးမျာိုး၊ ြျည်မ င်

ိုင်ရာအာိုးပြညံ့်ဓာတ်စာမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး

ိုင်သည်ံ့ ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုပလ ာက်ထာိုးလာ ၇၇ ပစာင်ကို လက်ြရရှြံ့

ပါသည် (Board of Investment, 2021)။
၁၆၇။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ၏ သက်ပရာက်မှုနှငံ့်စပ်လျဉ်ိုး၍ နည်ိုးပညာအပပြပပြုရင်ိုးနှိုး

ပမြုပ်နှမှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးစာရင်ိုးကို Ministry of Industry က ထိုတ်ပပန်ြံ့ပပိုး အ

ပ
ို ါစာရင်ိုးပါ

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးမှာ မှတ်ဉာဏ်တို (Artificial Intelligence - AI) နှငံ့် သတင်ိုးအြျက်အလက်နှင်ံ့
နည်ိုးပညာနှငံ့်သက်

ိုင်သညံ့်မူရင်ိုးထိုတ်ကိုန်ပစစည်ိုးမျာိုး (Product Prototype) ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး

လိုပ်ငန်ိုး၊ Power Air Purifying Respirator (PAPR)၊ Ventilator Testers၊ Telemedicine
System တန
ိုို့ ှငသ
ံ့် က်

ိုင်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး၊ အ

ိုတ်နှငံ့် သာိုးဘက်

ိုင်ရာ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးလိုပ်ငန်ိုး၊ ပပန်လည်ထူပထာင်ပရိုး၊ ပရာဂါစမ်ိုးသပ်ရှာပြပြင်ိုးနှငံ့်
ိုင်ရာလိုပ်ငန်ိုးတပိုို့ ြစ်ပါသည်။
တကကသိုလ်မျာိုး၊ ပ
ပူိုးပပါင်ိုးပ

ိုးဘက်

သပ
ိုို့ သာ်

Prototype

ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးကို

ိုင်ရာကျွမ်ိုးကျင်ပညာရှငမ
် ျာိုးနှငံ့်

ကိုသပြင်ိုး
နိုငင
် တင်ိုးရှ

က်စပ်အြွဲ့အစည်ိုးမျာိုးနှင်ံ့

ာင်ရွက်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ လက်ရှတင် ဂျပန်နိုင်ငမှ နည်ိုးပညာပမငံ့် AI နှငံ့် စက်ရိုပ်

အသိုိုးပပြုထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးကို လာပရာက်ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှြံ့ပပိုး ထပ်မ၍ AI နည်ိုးပညာပမငံ့်
အသက်ရန
ှု ှုန်ိုးနှငံ့် ကင်
ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ရိုးအတက်
2021)

ာပြစ်ပာိုးနိုငပ
် ြျကို တတကျကျ စမ်ိုးသပ်သရှနိုင်မည်ံ့ပစစည်ိုးမျာိုး
က်လက်ပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်။ (Board of Investment,
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ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ သက်ပရာက်မှုမျာိုးကို ြနိုင်ရည်ရှပစပရိုးအတက် ပ

ကျန်ိုးမာပရိုး
ပ

ိုးဝါိုးနှင်ံ့

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ကဏ္ဍတင် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုမျာိုး ပမငံ့်တင်နိုငပ
် ရိုး

ာင်ရွက်ြျက်မျာိုးမှာ ပအာက်ပါအတိုငိုး် ပြစ်ပါသည် (Asawachintachit, 2020)-

ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၄)။ ဒဆ်းဝေါ်းနှင် က န််းမာဒရ်းဆုင်ရာြစစည််းမ ာ်းထုတ်

ုြ်သည်ကဏ္ဍအတွက်

ရင််းနှ်းပမြှြုြ်နှံမပှု မြှင်တင်ဒရ်းဒဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်း
ုြ်ငန််းအမ ြု်းအစာ်း

ခံစာ်းခွင်မ ာ်း

မှတ်ခ က်

ကိုန်ကကမ်ိုးအပြစ် ရက်လိုပ်ထာိုးပြင်ိုး မရှ

ကနဦိုး

ပသာ ြျည်မ င်ပြငံ့် Surgical Masks

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်နှငံ့်

ရက်ပနို့မှ ဇန်လ ၃၀ ရက်ပနို့

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပ

Activity-Based Incentives အပပင်

အထ

ပြင်ိုး

အ

ပလ ာက်ထာိုးြငံ့်ပပြုပြင်ိုး။

ပ

ကာလ ပကျာ်လန်ပပိုး ပနာက်ထပ် ၃

ိုးနှငံ့်

ိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး

ိုပါ

ြစာိုးြငံ့်ပပိုးထာိုးသညံ့်

ဝင်ပငြန်ကင်ိုးလတ်ြငံ့်

ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

နှစ်အတက် ဝင်ပငြန် ၅၀ ရာြိုင်နှုန်ိုး

Active Pharmaceutical Ingredients

ကို

(API) ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

ပြင်ိုး

စာရင်ိုးထိုတ်ပပန်ထာိုးသညံ့် ပ

-

ပလ ာံ့ပပါ ံ့ထမ်ိုးပ

-

ာင်ြငံ့်ပပိုး

၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ် ဇန်နဝါရလ ၁
အ

ိုပါြစာိုးြငံ့်မျာိုးကို

၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ် ဒဇင်ဘာလ ၃၁
ရက်ပနို့မတိုင်မ

ဝင်ပငစတင်

ရရှနိုင်မညံ့် ထိုတ်လိုပ်မှုပြစ်ပြင်ိုး။

ိုးဝါိုးမျာိုး
-

ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုး

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြိုနှစ်အတင်ိုး စိုစို

ဇဝနည်ိုးပညာအသိုိုးပပြု ထိုတ်လိုပ်သညံ့်

ပပါင်ိုးထိုတ်လိုပ်မှု၏ အနည်ိုး

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး (အထူိုးသပြငံ့် သိုပတသန

၅၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးကို ပပည်တင်ိုး၌

နှငံ့်

ပြနို့်ပြျူိုးပြင်ိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် လှျူဒါန်ိုး

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု၊

ပ

ိုးနှငံ့်

ပြင်ိုး။

ကျန်ိုးမာပရိုးအပထာက်အပံ့ပစစည်ိုးမျာိုး
နှငံ့် ပ

ိုးဘက်

ိုိုး

ိုင်ရာပရာဂါရှာပြပရိုး

ကရယာမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး)
အရင်ိုးအပမစ် - Asawachintachit, 2020။

ထုတ်
၁၆၉။

ုြမ
် ှု
၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ် နှစ်ကိုန်ပိုင်ိုးတင် ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာ

က်စပ်ပစစည်ိုး

မျာိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍတင် လိုပ်ကိုငပ
် နသညံ့်လိုပ်ငန်ိုးပပါင်ိုး ၅၁၃ ြိုအထ ရှပပိုး ၎င်ိုး၏ ၈၀
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးမှ ၉၆ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးသည် အပသိုးစာိုးနှငံ့် အလတ်စာိုးလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးပြစ်ပါသည်။ အ

ပ
ို ါ

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးအနက် ထိုတ်လပ
ို ်မှုလိုပ်ငန်ိုး ၂၈ ရာြိုင်နှုန်ိုး၊ ပြနို့်ပြျူိုးမှုလိုပ်ငန်ိုး ၂၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊
သင်ိုးကိုန်လိုပ်ငန်ိုး ၁၇ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ပက
ိုို့ ိုန်လိုပ်ငန်ိုး ၉ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ လအ
ို ပ်သညံ့်ပစစည်ိုး
အစတ်အပိုငိုး် မျာိုး ထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုး ၈ ရာြိုင်နှုန်ိုးနှငံ့် ဝန်ပ
ပြစ်ပါသည် (Board of Investment, 2021)။

ာင်မှုလိုပ်ငန်ိုး ၇ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး
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ြံု (၁ - ၃ - ၃)။ ဒဆ်းဝေါ်းနှင် က န််းမာဒရ်းဆုင်ရာဆက်စြ်ြစစည််း
ုြ်ကုငဒ
် နသည်
၃၀

ုြ်ငန််းမ ာ်း

၂၈%
၂၃%

၂၅

ောခိုင်နှုန််း

ြ
ု ်ငန််းကဏ္ဍတွင်

၂၀

၁၇%

၁၅
၉%

၁၀

၈%

၇%

၅
၀

အရင်ိုးအပမစ် - Board of Investment: Thailand Investment Review, May 2021.

၁၇၀။

ထိုင်ိုးနိုင်ငရှ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

မျာိုးသည် တစ်ြါသိုိုးကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်သညံ့် လိုပ်ငန်ိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုးကို ၄၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ကာလကကာရှည်ြသညံ့်

ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး ၂၈ ရာြိုင်နှုန်ိုး၊ အပြာိုးအပထာက်အကူပပြုပစစည်ိုးမျာိုး ၆ ရာြိုင်နှုန်ိုး၊

စမ်ိုးသပ်စစ်ပ

ိုးသညံ့်ကရယာမျာိုး ၆ ရာြိုင်နှုန်ိုးနှငံ့် အပြာိုးပစစည်ိုးမျာိုး ၁၈ ရာြိုင်နှုန်ိုးတိုို့ကို

ထိုတ်လိုပ်ကကပြင်ိုးပြစ်သည်။ အ

ပ
ို ါထိုတ်လိုပ်မှုစိုစိုပပါင်ိုး၏ ၃၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးြနို့်ကို ပပည်တင်ိုး၌

ပြနို့်ပြျူိုးပရာင်ိုးြျပြင်ိုးပြစ်ပပိုး ကျန်ပမာဏကို နိုင်ငပြာိုးသိုို့ တင်ပပိုို့ ြင်ိုးပြစ်သည်။ Ministry of
Industry၊ Medical Devices Intelligence Unit ၏ ပြာ်ပပြျက်အရ ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင်
ပပည်တင်ိုး၌ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ထိုတ်လိုပ်မှုသည် ၁၇ ရာြိုင်နှုန်ိုး၊ ပ

ိုင်ရာ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုးအနက် ရာဘာလက်အတ်

ိုးထိုးို ပပန်နှင်ံ့ ပ

ိုးထိုးို အပ်သည် ၂ ရာြိုင်နှုန်ိုးနှငံ့် အပြာိုး

သည် ၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ တိုိုးပမငံ့်ထတ
ို ်လိုပ်နိုင်ြံ့ပပိုး မျက်စမှန်ဘလူိုးထိုတ်လိုပ်မသ
ှု ည် ပလျာံ့ကျ
ြံ့ပါသည်။ Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation ၏
ြနို့်မှန်ိုးြျက်အရ ထိုငိုး် နိုင်င၏ ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ြိုနှစ်အတင်ိုး ၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးမှ ၁၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအတင်ိုး တိုိုးတက်ြံ့ပပိုး အာ

ယပဒသတင်ိုး၌
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ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုးကို အမျာိုး

ိုိုးတင်ပသ
ိုို့ ညံ့်နိုငင
် ပြစ်လာြံ့ပါသည်။ (Board of

Investment, 2021)
၁၇၁။

International Trade Administration (၂၀၂၁) ၏ အြျက်အလက်မျာိုးအရ

ထင
ို ိုး် နိုင်ငတင် ပ

ိုးဘက်နှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုးအပြစ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို

ကာကယ်ကိုသရာတင် အသိုိုးပပြုသညံ့်ပစစည်ိုးမျာိုးပြစ်ပသာ ပရာဂါရှာပြစမ်ိုးသပ်ပစစည်ိုးမျာိုး၊
N95 Mask၊ PPE၊ Sterilizer၊ Ventilator နှငံ့် High-flow Oxygen Therapy၊ In Vitro
Diagnostic Devices (IVD)၊ ကျန်ိုးမာပရိုးသတင်ိုးအြျက်အလက်နည်ိုးပညာ (အထူိုးသပြငံ့်
Telemedicine နှငံ့် အပဝိုးပရာက်လူနာမျာိုးကို ပစာငံ့်ကကပ်ကကည်ရှုပြင်ိုး)၊ နှလိုိုးပသိုးပကကာ ိုင်ရာ
ပစစည်ိုးမျာိုး၊ သာိုးဘက်

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး၊ အပေမပာ်းကိုသပရိုး

ိုငေ
် ာပစစည််းြျာ်း၊ လ ပ်စစ်

သိုိုးပရာဂါစမ်ိုးသပ်ရှာပြပရိုးပစစည်ိုးမျာိုး၊ အာရံပ
ို ကာနှင်ခွွဲစတ်ပစစည်ိုးကရယာြျာ်း၊ ြျက်စနှင်
ြျက်ြှန်

ိုင်ရာပစစည်ိုးကေယာြျာ်း၊ အရို်းနှင် အရို်းကျ ်းကိုသမှုပစစည််းကရယာြျာ်း၊ ပပန်လည်

ထူပထာင်ပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးကရယာမျာိုး၊
Ultrasound နှငံ့် X-ray ပစစည်ိုးမျာိုးအမျာိုး
၁၇၂။

လက်ရှတင် ထိုငိုး် နိုင်င၌ ပ

အသက်ရလ
ှု မ်ိုးပကကာင်ိုးကိုထိုးို

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုးနှင်ံ့

ိုိုး ထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။
ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာထိုတ်လိုပ်မှုကင်ိုး

က်

တစ်ပလ ာက် လိုပ်ငန်ိုးလည်ပတ်လျက်ရှသညံ့် လိုပ်ငန်ိုးရှင်ပပါင်ိုး ၁၅၀၀ ြနို့်ရှပပိုး ၎င်ိုးတိုို့သည်
နိုငင
် ၏

စက်မှုလိုပ်ငန်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုကင်ိုး

ကိုန်ကကမ်ိုးအရည်အပသိုးရရှပစပရိုးကို ပ

က်ကို

အပထာက်အပံ့ပပြုနိုငသ
် ညံ့်

အ

ာင်ရွက်ပပိုးလျက်ရှပါသည်။ Krungsri Research

Intelligence ၏ အစရင်ြစာအရ ထိုင်ိုးနိုင်င၏ စိုစိုပပါင်ိုးစက်မှုလိုပ်ငန်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုကင်ိုး
ယှဉ်ပပြုငန
် ိုငစ
် မ်ိုးအ

ငံ့်သည်

ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုအ

နိုငင
် ပပါင်ိုး

ငံ့ပ် မငံ့်

၆၄

နိုငင
် အနက်

၃၅

က်

နိုင်ငပပမာက်ပနရာနှင်ံ့

ငံ့်အတန်ိုးသည် ၁၁ နိုငင
် ပပမာက်ပနရာတင် ရပ်တည်လျက်

ရှပါသည်။ အလိုအပလျာက်ထိုတ်လိုပ်သညံ့်နည်ိုးပညာသိုိုးနှငံ့် စက်ရိုပ်ကို အသိုိုးပပြု၍ ထိုတ်လိုပ်
သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး (Automation & Robotics)၊ ပမာ်ပတာ်ယာဉ်နှငံ့်

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး၊ ဇဝနည်ိုးပညာနှငံ့် လ ပ်စစ်ပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး အပါအဝင်
ထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုး၏ အရည်အပသိုးကို ထန်ိုးြျြုပ်

ပြင်ိုးနှငံ့် ပမငံ့်တင်ပြင်ိုးတပိုို့ ြငံ့် ထင
ို ိုး် နိုငင
် ၏ ထိုတ်လပ
ို ်မှုယှဉ်ပပြုငန
် ိုငစ
် မ်ိုးသည် ပဒသတင်ိုး၌
ဦိုးပ

ာင်လျက်ရှပါသည် (Board of Investment, 2021)။
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၁၇၃။

ပ

ုြ်မှုနှင် အ

ာ်းအ

ာ

ိုးဝါိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးကို အဓကအာိုးပြငံ့် Primary76၊ Intermediate77 နှင်ံ့

Finished Generic Drugs78 (or Chemical Formula) ဟူ၍ အ
သည်။ ထင
ို ိုး် နိုငင
် ရှ ပ

ငံ့် ၃

ငံ့်ပြငံ့် ြပြာိုးနိုငပ
် ါ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်သူအမျာိုးစိုသည် ပနာက်

ိုိုးအ

ငံ့်ပြစ်သညံ့် Finished

Generic Drugs ကို ထိုတ်လပ
ို ်သူမျာိုးပြစ်သည်။ ထပ
ို့ို ကကာငံ့် အ

ိုပါပ

ိုးဝါိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်ရန်

အတက် လအ
ို ပ်သညံ့်ပါဝင်ပစစည်ိုးမျာိုးကို

၉၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ နိုငင
် ပြာိုးမှ တင်သင်ိုးရပြင်ိုး

ပြစ်ပပိုး နာကျင်ကိုက်ြမှုကို သက်သာပစသညံ့်ပ
ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးကို

အမျာိုး

ိုးဝါိုးမျာိုးနှင်ံ့ ြျာိုးနာပရာဂါမျာိုးကို ကိုသသညံ့်

ိုိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးပြစ်သည်။

၂၀၂၀

ပပညံ့်နှစ်

ပြပြာ်ဝါရလတင်

ထိုတ်ပပန်သညံ့် Thai Food Drug and Administration (TFDA) ၏ အြျက်အလက်မျာိုးအရ
ပပည်တင်ိုးရှ ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လပ
ို ်သူ ၁၄၄ တသ
ိုို့ ည် Good Manufacturing Practice (GMP)

လက်မှတ်ကို ရရှထာိုးကကသည်။ ထိုငိုး် နိုင်ငတင် ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်ရန်အတက် လိုအပ်

သညံ့် ပါဝင်ပစစည်ိုးမျာိုးပြစ်ပသာ Aluminum Hydroxide၊ Aspirin၊ Sodium Bicarbonate နှငံ့်
Deferiprone စသည်တိုို့ကို ပပည်တင်ိုး၌ ထိုတ်လိုပ်သညံ့် ထိုတ်လိုပ်သူအပရအတက်သည် ၅
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးြနို့်သာရှပပိုး ၎င်ိုးတသ
ိုို့ ည် ပပည်တင်ိုး၌ Finished Generic Drugs ထိုတ်ရန် အ

ိုပါ

ပါဝင်ပစစည်ိုးမျာိုးကို သင်ိုးအာိုးစိုအပြစ် အမျာိုးအပပာိုး ထိုတ်လိုပ်ကကပြင်ိုးပြစ်သည်။ (Krugsri
Research, 2020)

76

This involves R&D of new medicines.

77

This involves the production of ingredients to be combined to make the final product. These ingredients

are either active or inert, and are normally added to speed up chemical reaction. The ingredients
manufactured in this stage are normally already available in the market but require special processing
techniques to produce the desired chemical reaction or to change the molecular structure of existing
chemicals, which normally require advanced technology and a large investment.
78

The active ingredients are imported and mixed to produce a range of finished products including tablets,

liquid medicines, capsules, creams, powders and injectable medicines.
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ုြ်ြံုအဆင် ၃ ဆင်

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 2: Stages of Pharmaceuticals Production, Industry Outlook 2020-2022: Pharmaceuticals.
Krugsri

Research,

2020.

https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/Chemicals/

phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.

၁၇၄။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငတင် အဓကပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်သူအပ
ို ်စို ၂ မျြုိုးရှပပိုး ပထမအိုပ်စိုသည်

နိုငင
် ပိုငအ
် ြွဲ့အစည်ိုးမျာိုးပြစ်သညံ့် Government Pharmaceutical Organization (GPO) နှငံ့်
တပ်မပတာ်ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လပ
ို ်မစ
ှု က်ရပို ြစ်ပပိုး ဒိုတယအိုပ်စိုသည် ပိုဂဂလကထိုတ်လိုပ်သူမျာိုး

ပြစ်သည်။ ထင
ို ိုး် နိုငင
် ၏ Patent Act B.E. 2522 (1979) နှငံ့် ၎င်ိုးကို ပပင်
နှငံ့် Drug Act B.E. 2510 (1967) နှငံ့် ၎င်ိုးကို ပပင်

င်သညံ့ဥ
် ပပဒမျာိုး

င်သညံ့ဥ
် ပပဒမျာိုးသည် ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှု

ကို ထန်ိုးြျြုပ်ကကိုးကကပ်သညံ့်ဥပပဒမျာိုးပြစ်ပါသည်။ Drug Act B.E. 2510 သည် နိုင်ငတင်ိုး
ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး၊ တင်သင်ိုးပြင်ိုး၊ ပရာင်ိုးြျပြင်ိုးနှငံ့် ပ ိုးကက်ပြနို့ြ
် ျပြင်ိုးတတ
ိုို့ င် စည်ိုးမျဉ်ိုး

စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး ြျမှတ်ပ
သည် အ

ာင်ရွက်နိုငပ
် ရိုးအတက် ထိုတ်ပပန်ထာိုးသညံ့်ဥပပဒပြစ်ပပိုး TFDA

ပ
ို ါစည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးကို လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးက လက
ို ်နာပ

ကကိုးကကပ်ပြင်ိုးပြစ်သည်။ (Krugsri Research, 2020)

ာင်ရွက်ပြင်ိုးရှ မရှ
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ြ
ု ်သူမ ာ်း

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 3: Pharmaceuticals Manufacturers in Thailand, Industry Outlook 2020-2022:
Pharmaceuticals.

Krugsri

Research,

2020.

https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-

outlook/Chemicals/ phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.

၁၇၅။

ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ UHC သည် နိုငင
် တင်ိုးရှ လူဉိုးပရ၏ ၉၉.၇၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ အသိုိုးပပြု

ြငံ့်ရရှသညံ့်အတက် နိုငင
် တင်ိုး၌ ထိုတ်လိုပ်သညံ့် ပ
နိုငင
် တင်ိုး၌ပင် အသိုိုးပပြုပြင်ိုးပြစ်သည်။ အ
ပ

ိုးရမ
ို ျာိုးသိုို့ ပြနို့်ြျပြင်ိုးနှငံ့်

(OTC)79 ကို ပ

ိုး

ိုပါပ

ိုးဝါိုးမျာိုး၏ ၉၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးြနို့်ကို

ိုးဝါိုးမျာိုးကို ပပည်တင်ိုး၌ ပြနို့်ြျရာတင်

ရာဝန်၏ ညန်ကကာိုးြျက်မပါဘ ဝယ်ယူနိုင်သညံ့်ပ

ိုင်မျာိုးသိုို့ ပြနို့်ြျပြင်ိုး စသညံ့် အဓကနည်ိုးလမ်ိုး ၂ မျြုိုးပြငံ့် ပြနို့်ြျပြင်ိုး

ပြစ်သည်။ ပပည်တင်ိုးပ ိုးကက်စိုစိုပပါင်ိုးတန်ြိုိုး၏ ၈၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး (အစိုိုးရပ
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှငံ့် ပိုဂဂလကပ
ပမာဏ ၂၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးကို ပ
၁၇၆။

ိုးရမ
ို ျာိုးသိုို့ ၂၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး) ကို ပ
ိုး

ိုးရမ
ို ျာိုးသိုို့ ပြနို့ြ
် ျပြင်ိုးနှငံ့် ကျန်

ိုင်မျာိုးသိုို့ ပြနို့်ြျပြင်ိုးပြစ်သည်။ (Krugsri Research, 2020)

င်ိုးသညံ့်လကခဏာမျာိုး ပြစ်ပပေါ်လာပြင်ိုး၊ မကူိုးစက်နိုငပ
် သာ

ပရာဂါမျာိုးပြစ်ပာိုးသူအပရအတက် မျာိုးပပာိုးလာပြင်ိုးတပ
ိုို့ ကကာငံ့် ပပည်တင်ိုးပ
ပမငံ့်တက်လာပပိုး ပ

80

ိုးရမ
ို ျာိုးသိုို့ ၆၀

၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် နိုငင
် တင်ိုး ရာသတိုပ်ပကိုးပြစ်ပာိုးမှု မျာိုးပပာိုးလာပြင်ိုး၊ ပလထို

ညစ်ညမ်ိုးမှုပကကာငံ့် ြိုြအာိုးကျ

79

ိုးမျာိုး

ိုးရိုသိုို့ ပြနို့်ပြျူိုးသညံ့် ပ

ိုးဝါိုးလိုအပ်ြျက်

ိုးဝါိုးမျာိုးအနက် Original or Patented Drugs80

Over-the-Counter (OTC) Medicines
Original drugs or patented drugs are medicines that have gone through the lengthy research &

development (R&D) process, and therefore would involve significant production cost. Manufacturers of

104
သည် +၄.၉ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ Generic Drugs81 သည် +၄.၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှငံ့် OTC သည် +၃.၇
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ ပြနို့်ပြျူိုးပရာင်ိုးြျြံ့ပြင်ိုးပြစ်သည်။ ထသ
ို ပ
ိုို့
အတက် အစိုိုးရနှငံ့် ပိုဂဂလကပ

ိုးဝါိုးဝယ်ယူမှုမျာိုးပပာိုးလာသညံ့်

ိုးရိုမျာိုးသည် ပပည်တင်ိုးထိုတ် Generic Drugs မျာိုးကို ပိုမို

အသိုိုးပပြုလာပြင်ိုးပြစ်သည်။ (Krugsri Research, 2020)
ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၆)။ ထင
ု ်း် နုင်ငံ၏ ဒဆ်းဝေါ်းဒ ်းကွက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်)

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 6: Pharmaceuticals Markets (2019), Industry Outlook 2020-2022: Pharmaceuticals.
Krugsri Research, 2020. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/Chemicals/
phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.

original drugs are normally given a 20-year patent protection and when the patent expires, other
manufacturers are then allowed to produce those medicines.
81

Generic drugs are copies of original drugs that are typically manufactured under a trademark or brand

name but do not have patent protection. Generic drugs normally contain active ingredients that are
identical to those found in original drugs for which patent protection has expired. Since the production of
generic drugs does not usually require expensive inputs or costly R&D and clinical trials, production cost is
typically lower than for original drugs.
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ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၇)။ မကူ်းစက်နုင်ဒသာနာတာရှည်ဒရာဂေါပြစ်ြွာ်းမှုအဒပခအဒန

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 12: Prevalence of Non-communicable Diseases in Thailand (% Share of all diseases),
Industry Outlook 2020-2022: Pharmaceuticals. Krugsri Research, 2020. https://www.krungsri.com/en/
research/industry/industry-outlook/Chemicals/phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.

ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၈)။ ပြည်တွင််း၌ ဒဆ်းဝေါ်းမ ာ်း ဒရာင််းခ ရမှုအဒပခအဒန

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 10: Domestic Pharmaceuticals Sales, Industry Outlook 2020-2022: Pharmaceuticals.
Krugsri

Research,

2020.

https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/Chemicals/

phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.
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ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၉)။ ပြည်တွင််း၌ ဒဆ်းဝေါ်းအမ ြု်းအစာ်းအ

ုက် ဒရာင််းခ ရမှုအဒပခအဒန

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 11: Domestic Pharmaceuticals Sales by Products, Industry Outlook 2020-2022:
Pharmaceuticals.

Krugsri

Research,

2020.

https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-

outlook/Chemicals/ phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.

ကိုန်သွယ်ြှု
၁၇၇။

ထင
ို ိုး် နိုင်င၏

ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး

ပက
ိုို့ ိုန်တင်ပိုို့မှုနှငံ့်စပ်လျဉ်ိုး၍ ကမ္ာတင် အ
စင်ကာပူနိုငင
် နှင်ံ့ မပလိုးရှာိုးနိုင်ငပပိုးလ င် အ

ထိုတ်လိုပ်မှုယှဉ်ပပြုင်နိုငစ
် မ်ိုးသည်

ငံ့် ၂၀၊ အာရှတင် အ

ငံ့် ၆ နှငံ့် အာ

ယတင်

ငံ့် ၃ ပြငံ့် ရပ်တည်လျက်ရှပါသည် (Board of

Investment, 2021)။ ၂၀၁၂ ြိုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ်အတင်ိုး ထိုင်ိုးနိုင်ငမှ ပ

ိုးဝါိုးမျာိုး ပပည်ပသိုို့ တင်ပိုို့

မှုသည် ပ မ်ိုးမ အာိုးပြငံ့် တစ်နှစ်လ င် ၈ ရာြိုင်နှုန်ိုးြနို့်သာရှပပိုး ၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် ၁၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးြနို့်
တင်ပန
ိုို့ ိုငြ
် ံ့သည် (Krugsri Research, 2020)။ ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင် ထိုငိုး် နိုင်င၏ ပ
ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုငရ
် ာ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး နိုငင
် ပြာိုးသို့ို စိုစိုပပါင်ိုးတင်ပိုို့မှုသည် အပမရကန်

ပဒေါ်လာ ၅ ဘလယြနို့်ရှပပိုး ၎င်ိုးတအ
ိုို့ နက် လက်အတ်ကို ၅၂ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးပြငံ့် အမျာိုး
ပြင်ိုးပြစ်ကာ ဒိုတယအမျာိုး
ပ

ိုးသင်ိုးပိုက်နှငံ့် ပ

ိုးနှင်ံ့

ိုိုးတင်ပမ
ိုို့ ှုမှာ မျက်စမှန်ဘလူိုး၊ ပ

ိုးထိုးို ပပန်နှငံ့် ပ

ိုိုးတင်ပိုို့
ိုးထိုးို အပ်၊

ိုးသင်ိုးပပန်တိုို့ပြစ်သည်။ အဓကတင်ပသ
ိုို့ ညံ့်နိုငင
် မျာိုးမှာ အပမရကန်

နိုငင
် ၊ ဂျပန်နိုင်င၊ နယ်သာလန်နိုင်င၊ ဂျာမနနိုင်ငတပိုို့ ြစ်ပါသည် (Board of Investment,
2021)။
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ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၁၀)။ ထင
ု ်း် နုင်ငံ၏ ဒဆ်းဝေါ်းြုို့ကုန်နှင် သွင်း် ကုန်အဒပခအဒန

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 9: Thai Pharmaceuticals Imports & Exports, Industry Outlook 2020-2022:
Pharmaceuticals. Krugsri Research, 2020. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industryoutlook/Chemicals/ phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.

ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၅)။ ထင
ု ််းနုငင
် မ
ံ ှ ဒဆ်းဝေါ်းမ ာ်း တင်သွင််းသည် နုငင
် ံမ ာ်းနှင် သွင််းကုန်တန်ြု်း
နိုင်ငံ
ဂျာြနနိုင်င

ရှယ်ယာ (%)
၂၀၁၇

၂၀၁၈

တု်းတက်မှု (%)
၂၀၁၉

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၁၄.၁

၁၅.၃
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၂.၂
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-၁၃.၅
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၇.၉

၇.၉

၈.၄

၂.၆

၆.၀

-၁.၄

အနဒယနိုင်င

၆.၈

၈.၀

၈.၁

၃.၄

၂၆.၀

-၅.၈

မပင်သစ်နိုင်င

၇.၆

၇.၁

၇.၇

၁၃.၆

-၁.၅

၀.၃

ဂျပန်နိုင်င

၅.၅

၆.၄

၇.၅

၆.၈

၂၄.၃

၇.၂

ပဗတန်နိုင်င

၅.၄

၄.၃

၄.၁

၇.၆

-၁၆.၂

၄.၁

အတလနိုင်င

၅.၈

၅.၅

၃.၉

၆.၄

-၀.၁

၆.၁

တရိုတန
် ိုင်င

၃.၇

၂.၉

၂.၇

-၂၄.၄

-၁၇.၆

-၁၃.၁

အမခာ်း

၄၃.၁

၄၂.၆

၄၃.၃

၆.၉

၄.၉

-၁၀.၄

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

၁၀၀

၁၀၀

၁၀၀

၃.၇

၆.၁

-၇.၂

အရင်ိုးအပမစ် - Table 1: Thai Pharmaceuticals Imports (by value), Industry Outlook 2020-2022:
Pharmaceuticals. Krugsri Research, 2020. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industryoutlook/Chemicals/ phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th.
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ြံုပြဂရြ် (၁ - ၃ - ၁၁)။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထ ထုင််းနုင်ငံမှ တင်ြုို့သည် ဒဆ်းဘက်နှင်
က န််းမာဒရ်းသံု်းြစစည််းမ ာ်း (အမ ြု်းအစာ်းအ ုက်/အဒမရကန်ဒေေါ်
၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ာသန််းဒြေါင််း)

၂၀၁၉

အပြေကန်ပေေါ်လာ (သန််းပပေါင််း)

3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
တစခေါသု်း စစည်းမျြော်း

ြောလ

ြောရှညခသည စစည်းမျြော်း

အပခြော်းအပထြော
စမ်းသ စစပ

အ

ူပ ြုနှင

်းသည စစည်းမျြော်း

၂၀၁၅

2387.84

443.98

4.50

၂၀၁၆

2481.68

473.60

7.72

၂၀၁၇

2626.98

496.45

13.75

၂၀၁၈

2753.54

508.42

38.68

၂၀၁၉

2874.73

336.32

46.43

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 12: Exports from Thailand for Medical Devices by Type, Industry Outlook 2020-2022:
Medical Devices. Krugsri Research, 2020. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industryoutlook/Other-Industries/Medical-Devices/IO/medical-devices.

၁၇၈။

၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင် ထိုငိုး် နိုင်င၏ ပ

ိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာ

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး

၏ သင်ိုးကိုန်တန်ြိုးို သည် အပမရကန်ပဒေါ်လာ ၂.၆ ဘလယြနို့်ရှပပိုး ကမ္ာံ့တင် အ
အာရှတင် အ

ငံ့် ၆ နှင်ံ့ အာ

ယတင် အ

ငံ့် ၂၈၊

ငံ့် ၃ ပြငံ့် ရပ်တည်လျက်ရှသည်။ အမျာိုး

ိုိုး

တင်ပသ
ိုို့ ညံ့် ပစစည်ိုးမျာိုးမှာ ကာလကကာရှည်ြသညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးပြစ်ပသာ X-Ray
စက်မျာိုး၊ Ultrasound စက်မျာိုးနှင်ံ့ Electrocardiogram – ECG စက်မျာိုးပြစ်ပပိုး စိုစိုပပါင်ိုး
သင်ိုးကိုန်တန်ြိုိုး၏

၄၀

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးရှပါသည်။

တစ်ြါသိုိုးကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး

တင်သင်ိုးမှုသည် စိုစိုပပါင်ိုးသင်ိုးကိုန်တန်ြိုိုး၏ ၄၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးပြစ်ပပိုး ကျန်ိုးမာပရိုးသိုးို ပစစည်ိုး
မျာိုးကို အပမရကန်နိုင်င၊ တရိုတ်နိုင်င၊ ဂျာမနနိုငင
် နှငံ့် ဂျပန်နိုင်ငတိုို့မှ အမျာိုး
ပြစ်သည်။ (Board of Investment, 2021)

ိုိုးတင်သင်ိုးပြင်ိုး
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ြံုပြဂရြ် (၁ - ၃ - ၁၂)။ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထ ထုင််းနုင်ငံသုို့ တင်သွင််းသည်

အပြေကန်ပေေါ်လာ (သန််းပပေါင််း)

ဒဆ်းဘက်နှင် က န််းမာဒရ်းသံု်းြစစည််းမ ာ်း (အမ ြု်းအစာ်းအ ုက်/အဒမရကန်ဒေေါ် ာသန််းဒြေါင််း)
၂၀၁၅
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ြောရှညခသည စစည်း

စမ်းသ စစပ

မျြော်း

အ

ူပ ြုနှင

်းသည စစည်း

မျြော်း

၂၀၁၅

721.29

756.57

265.85

၂၀၁၆

767.57

852.50

301.04

၂၀၁၇

803.25

785.48

321.87

၂၀၁၈

874.46

806.52

357.24

၂၀၁၉

865.33

912.10

358.74

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 13: Imports to Thailand of Medical Devices by Type, Industry Outlook 2020-2022:
Medical Devices. Krugsri Research, 2020. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industryoutlook/Other-Industries/Medical-Devices/IO/medical-devices.

ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၆)။ ဒဆ်းဝေါ်းနှင် က န််းမာဒရ်းသံု်းြစစည််းမ ာ်း၏ ထုတ်
သွင််းကုန်နှင် ပြည်တွင််းသံု်းစွွဲမှုအဒပခအဒန (အဒမရကန်ဒေေါ်
အက

ြောင်းအရြော

2018

2019

2020

ုြ်မှု၊ ြုို့ကန
ု ်၊

ာသန််းဒြေါင်း် )
2021 (ခန်းမှန်းချ

)

စုစုကြေါင်းပြညတွင်းထုတလုြမှု

3,909

3,935

3,880

3,729

စုစုကြေါင်းြုို့

2,736

2,754

2,716

2,607

5,123

5,275

5,180

4,973
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784

731

702
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စုစုကြေါင်းသွင်း
အကမရ

ုန

နနုငငံမှ သွင်း

ုန

စုစုကြေါင်းပြညတွင်းသံု်းစွွဲမှု
အရင်ိုးအပမစ်

-

International

Trade
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၁၇၉။

ထပ
ို့ို ကကာငံ့် ထင
ို ိုး် နိုငင
် သည် အမျာိုး

ိုိုးတင်သင်ိုးရသညံ့် အ

ငံ့်ပမငံ့်နည်ိုးပညာသိုိုး

ကျန်ိုးမာပရိုးပစစည်ိုးမျာိုးကို Medical Device Act B.E. 2551 နှငံ့် TFDA ပအာက်ရှ Medical
Device Control Division ၏ ကကိုးကကပ်မှုပြငံ့် ပပည်တင်ိုး၌ နည်ိုးပညာပမငံ့်တထင်ထိုတ်လိုပ်
နိုငပ
် ရိုးနှငံ့် ကမ္ာတ
ံ့ န်ြိုိုးကင်ိုး

က်တင် ပါဝင်ြျတ်

က်နိုငပ
် ရိုးအတက် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုနှင်ံ့

သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုတက
ိုို့ ို ပမငံ့်တင်ပနပြင်ိုးပြစ်သည် (Board of Investment,
2021)။ Krungsri Research Center ၏ အြျက်အလက်မျာိုးအရ ၂၀၁၅ ြိုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ်
အတင်ိုး ပပည်တင်ိုး၌ ကျန်ိုးမာပရိုး

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပရာင်ိုးြျမှုသည် ၇ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး

အထ တိုိုးတက်လာပပိုး နိုငင
် ပြာိုးတင်ပမ
ိုို့ ှုသည် ၆ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ ပမငံ့်တက်လာြံ့ပါသည်။
၂၀၂၁ ြိုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ြိုနှစ်အထ ပပည်တင်ိုး၌ ကျန်ိုးမာပရိုး

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ပရာင်ိုးြျ

မှုသည် ၇ ရာြိုင်နှုန်ိုး ပမငံ့်တက်လာနိုငပ် ပိုး နိုင်ငပြာိုးတင်ပမ
ိုို့ ှုသည် ၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ ပမငံ့်တက်
လာနိုငပ
် ြျရှပကကာင်ိုး Krungsri Research Center က ြနို့်မှန်ိုးထာိုးပါသည်။ (Board of
Investment, 2021)
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အသဉာဏ်ြစစည်း် ဆင
ု ရ
် ာမူြင
ု ်ခွင်
၁၈၀။

အသဉာဏ်ပစစည်ိုးမူပိုငြ
် ငံ့်နှင်စ
ံ့ ပ်လျဉ်ိုး၍ Patent Act B.E. 2522၊ ၎င်ိုးကို ပပင်

သညံ့် Patent Act B.E. 2535 နှငံ့် Patent Act B.E. 2542 တသ
ိုို့ ည် ပ

င်

ိုးဝါိုးအသစ်မျာိုး

ထိုတ်လိုပ်နိုင်သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုး၏ မူပိုငြ
် ငံ့်ကို အကာအကယ်ပပိုးပြင်ိုးပြစ်ပပိုး Department of
Intellectual Property က ကကိုးကကပ်ပြင်ိုးပြစ်သည် (Krugsri Research, 2020)။ ထင
ို ိုး် နိုင်င
သည် World Trade Organization (WTO)၊ World Intellectual Property Organization
(WIPO) နှငံ့် Patent Cooperation Treaty (PCT) တ၏
ိုို့ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငပြစ်ပပိုး Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) သပဘာတူစာြျြုပ်ပါ အသဉာဏ်ပစစည်ိုး
မူပိုင်ြငံ့်

ိုင်ရာနိုင်ငတကာစသတ်မှတ်ြျက်မျာိုးကို လိုက်နာကျငံ့်သိုိုးလျက်ရှသည်။ အပပည်ပပည်

ိုင်ရာမူပိုင်ြငံ့်

ပလ ာက်ထာိုးပြင်ိုး

ိုင်ရာလိုပ်ငန်ိုးစဉ်အတက်

International

Patent

Classification (IPC) စနစ်ကို အသိုိုးပပြုပြင်ိုးပြစ်သည် (Theerachat, n.d.)။
၁၈၁။

ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးအတက် A61P82 နှငံ့် A61K83 ဟူ၍ မူပိုင်ြငံ့အ
် မျြုိုးအစာိုး (၂) မျြုိုး ြပြာိုး

ထာိုးပပိုး ပလ ာက်ထာိုးသညံ့်မပ
ူ ိုငြ
် ငံ့်သည် Novelty၊ Inventive Step နှငံ့် Industrial
Applicability စသညံ့် လအ
ို ပ်ြျက် ၃ ြျက်နှင်ံ့ ပပညံ့်စိုမှသာ အ
အကာအကယ်ပပိုးပြင်ိုးပြစ်သည်။
မူပိုင်ြငံ့ပ် ြငံ့် တင်သင်ိုးသည်ံ့ပ

သပ
ိုို့ သာ်

ထင
ို ိုး် နိုင်င၏

ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးအနက်

ိုိုးပပိုး

ိုးဝါိုးမျာိုးနှငံ့် ြျန်ညပြင်ိုးပြစ်ပါ

ိုိုးပပိုးပနာက် နိုင်ငတင်ိုးရှ ထိုတ်လိုပ်သူမျာိုးက ထိုတ်လိုပ်သညံ့်

ိုးြျြုနှငံ့် ပသိုးတိုိုးပရာဂါမျာိုး၊ ပဋဇဝ

ပရာဂါမျာိုးအတက် အမျာိုး

ပပည်သူူ့ကျန်ိုးမာပရိုးမူဝါဒအရ

ိုးဝါိုးမျာိုး၏ လိုအပ်ြျက်ကို မူပိုင်ြငံ့်သက်တမ်ိုးကိုန်

ပနာက် နိုငင
် တင်ိုးရှ ထိုတ်လပ
ို ်သူမျာိုးက ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ပ
သည်။ မူပိုငြ
် ငံ့်သက်တမ်ိုးကိုန်

ိုပါမူပိုင်ြငံ့်အာိုး အပပညံ့်အဝ

ိုင်ရာပရာဂါမျာိုးနှငံ့် ကင်

ာ

ိုိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးပြစ်ပါသည် (Theerachat, n.d.)။

ဆဆေးသိုဆတသန
၁၈၂။

၁၉၉၂ ြိုနှစ်တင် စတင်တည်ပထာင်ြံ့သညံ့် Health Systems Research Institute

၌ ကျန်ိုးမာပရိုးနှငံ့်သက်

ိုင်သညံ့်စိုးပာိုးပရိုးကဏ္ဍမျာိုးတင် သိုပတသန

မျာိုးနှငံ့် လိုအပ်သညံ့်ရန်ပိုပငမျာိုးကို စနစ်တကျတည်ပထာင်၍ ပ

ိုင်ရာစမ်ိုးပ

ိုးပညာရပ်

င
ို ရ
် ာ ပလံ့လာ

မှုမျာိုးနှင်ံ့ လက်ပတွဲ့လိုပ်ငန်ိုးြင်သင်တန်ိုးမျာိုးကို ြငံ့်လှစ်ပြ
ိုို့ ျကာ သိုပတသနပိုင်ိုး
ကျွမ်ိုးကျင်မှုမတ
ှ စ်

ငံ့်

ထင
ို ိုး် နိုင်င၏

ြျမှတ်သညံ့်မဝ
ူ ါဒပိုင်ိုးကို

ာင်ရည်
ိုင်ရာ

ြိုင်မာမှုရှပစပရိုးအတက်
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A61P - Specific therapeutic activity of chemical compounds or medical preparations

83

A61K – Drug or other biological compositions and body treating compositions
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ပ

ာင်ရွက်ြံ့ပါသည် (World Health Organization, 2015)။ ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ပ

နယ်ပယ်တင် သိုပတသန
မျာိုး၊ ပိုဂဂလကကဏ္ဍ၊ အ

ိုင်ရာစမ်ိုးပ

၁၈၃။

ာင်ရည်မျာိုးကို ပမငံ့်တင်နိုငရ
် န်အတက် အစိုိုးရဌာန

ငံ့ပ် မငံ့်တကကသိုလ်မျာိုးနှင်ံ့ ပ

ရှင်မျာိုးနှငံ့် အနိုးကပ်ပူိုးပပါင်ိုးပ

ိုးပညာရပ်

ိုးဘက်ပညာ

ိုငရ
် ာသိုပတသနပညာ

ာင်ရွက်ပြင်ိုးပြစ်ပါသည် (Board of Investment, 2021)။

ထင
ို ိုး် နိုင်င၊ ဘန်ပကာက်ပမြုွဲ့ပပမာက်ဘက်ရှ Pathum Thani Province တင်

ပိုဂဂလကကဏ္ဍ

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့ သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုကို အာိုးပပိုးပမငံ့်တင်နိုင်

ရန်အတက် ထင
ို ိုး် နိုငင
် ၏ ပထမ

ိုိုးပသာ သပပနှငံ့် နည်ိုးပညာဇိုန်အပြစ် Thailand Science

Park (TSP) ကို ၂၀၀၂ ြိုနှစ်တင် စတင်တည်ပထာင်ြံ့ပါသည်။ TSP တင် သိုပတသနဌာန ၄ ြို
ကို ြငံ့်လှစ်ြံ့ပပိုး စမ်ိုးသပ်စစ်ပ
ို င် ရ ာအပထာက်အ ပ ံ့၊

ိုးမှု

ိုငရ
် ာဝန်ပ

ာင်မှုမျာိုး၊ သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု

ဘဏ္ဍာပင အပထာက် အ ပ ံ့ နှ ငံ့ ်

စ ိုးပ ာိုးပရိုးလို ပ် ငန်ိုး မျာိုးအတ က်

အပထာက်အပံ့တက
ိုို့ ို ပံ့ပိုိုးပပိုးပြင်ိုးပြစ်သည်။ TSP တင် သိုပတသနနှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှု
အတက် ငှာိုးရမ်ိုးအသိုိုးပပြုြငံ့ပ
် နရာ၊ ပပမငှာိုးရမ်ိုးအသိုိုးပပြုြငံ့်၊ အ
အပ

ငံ့်ပမငံ့် ICT အပပြြ

ာက်အအိုနှင်ံ့ ကန်ဗင်ိုးရှင်ိုးဌာနတက
ိုို့ ိုပါ ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးပါသည်။ (Netherlands Embassy

in Bangkok, 2018).
၁၈၄။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ကျန်ိုးမာပရိုးနှငံ့် ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာသိုပတသနလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး ြွဲ့ပြြုိုး

တိုိုးတက်ပစရန်အတက် Sirirat Hospital of Mahidol University၊ Ramathibodi Hospital
of Mahidol University၊ Srinakharinwirot Univeristy၊ Khon Kaen University၊ Chiang
Mai University၊ Prince of Songkla University၊ Chulalongkorn University၊ National
Nanotechnology Centre၊ Health Systems Research Institute (HSRI)၊ Department of
Medical Sciences၊ Chulabhorn Research Institute၊ National Science and Technology
Development Agency (NSTDA) မှ တည်ပထာင်ထာိုးသညံ့် ဗဟိုဌာန ၄ ြိုပြစ်ပသာ National
Centre for Genetic Engineering and Biotechnology၊ National Metal and Materials
Technology Centre၊ National Electronics and Computer Technology Centre စသညံ့်
သိုပတသနဌာနမျာိုးနှငံ့်

တကကသိုလ်မျာိုးကို

တည်ပထာင်ထာိုးရှပါသည်

(Netherlands

Embassy in Bangkok, 2018)။
၁၈၅။

အစိုိုးရသည် Thailand 4.0 နှငအ
ံ့် ည ပပည်တင်ိုး

ပမငံ့်တင်၍ သိုပတသနနှင်ံ့

န်ိုးသစ်တထင်မှုကို အပလိုးထာိုး

န်ိုးသစ်တထင်မှုအတက် လအ
ို ပ်သညံ့်အပ

မျာိုးကို ရယူသိုိုးစနိုငပ
် ရိုးအတက် နိုင်ငအ

ငံ့် စမ်ိုးသပ်စစ်ပ

ာက်အအိုနှင်ံ့ ပစစည်ိုး

ိုးသညံ့်ဗဟိုဌာနမျာိုး၊ ပ

ိုးသိုပတ
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သနဓါတ်ြြန်ိုးမျာိုးနှငံ့် အ

ငံ့်ပမငံ့န
် ည်ိုးပညာ အထူိုးစိုးပာိုးပရိုးဇိုန်ကို ထိုငိုး် နိုင်င၏ EEC တင်

တည်ပထာင်ထာိုးရှပါသည် (Board of Investment, 2021)။ ထိုင်ိုးနိုင်ငအစိုိုးရသည် သိုပတသန
နှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုအတက် အပလိုးထာိုးပ

ာင်ရွက်မညံ့်နယ်ပယ်မျာိုးမှာ HIV၊ ကကက်ငက
ှ ်

တိုပ်ပကိုးနှငံ့် တိုပ်ပကိုးပရာဂါမျာိုးနှငံ့်ပတ်သက်သညံ့် ကာကယ်ပ
တန်ိုးအာိုးပပိုးပ

ိုးစမ်ိုးသပ်ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးကို

ာင်ရွက်လျက်ရှသည် (Krungsri Research, 2020)။ EEC ၌ ကင်

ာပရာဂါ၊

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)84 နှငံ့် ရှာိုးပါိုးပရာဂါမျာိုးနှင်စ
ံ့ ပ်လျဉ်ိုး၍ မျြုိုးရိုိုးဗဇ
ိုင်ရာသိုပတသနမျာိုးကို အဓကပပြုလိုပ်သာိုးမည်ပြစ်သည် (Board of Investment, 2021)။
၁၈၆။

ထပို့ို ပင် EEC ရှ Thailand Genome Sequencing Center သည် အပရှွဲ့ပတာင်

အာရှနှငံ့် ၎င်ိုးကို ပကျာ်လန်သညံ့် ပနရာမျာိုးမှ လူနာမျာိုးအတက် ပ

ိုးကိုသဝန်ပ

ာင်မှုမျာိုး

ပပိုးပနသညံ့် ဗဟိုဌာနပြစ်ပါသည်။ ပနာက်ထပ် Genome Sequencing Center တစ်ြိုကို
Chonburi ပပည်နယ်ရှ Burapha University တင် တည်ပထာင်ရန် စစဉ်လျက်ရှပပိုး မျြုိုးရိုိုးဗဇ
၅၀၀၀၀ ၏ DNA ကို ဓါတ်ြစမ်ိုးသပ်နိုင်မည်ံ့ ဓါတ်ြြန်ိုးပါရှမည်ပြစ်သည်။ အ
မျာိုး၏ အြျက်အလက်မျာိုးကို မျြုိုးရိုိုးဗဇ

ိုပါမျြုိုးရိုိုးဗဇ

ိုငရ
် ာစာကကညံ့်တိုက်တစ်ြို တည်ပထာင်၍ Health

Systems Research Institute ၏ ကကိုးကကပ်မှုပအာက်၌ ထာိုးရှမည်ပြစ်သည်။ အ
စာကကညံ့်တိုက်သည်

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့်ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှု

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုးကို

အပသိုးပမငံ့်ထတ
ို ်လိုပ်နိုင်ရန်အတက် အပထာက်အကူပပြုနိုငမ
် ည်ပြစ်ပပိုး အာ
ဗဇ

ိုင်ရာအြျက်အလက်မျာိုးကို အသိုိုးပပြုနိုင်မညံ့်ပထမ

ိုပါ

အရည်

ယတင် မျြုိုးရိုိုး

ိုးို Database နှငံ့် စာကကညံ့်တိုက်

ပြစ်လာမည်ပြစ်သည်။ Genome Sequencing Center နှငံ့် စာကကညံ့်တိုက်အတက် ရင်ိုးနှိုး
ပမြုပန
် ှမှုအပြစ် အပမရကန်ပဒေါ်လာသန်ိုး ၅၀ လိုအပ်မည်ပြစ်ရာ ထင
ို ိုး် နိုင်ငအစိုိုးရက ပမာဏ
တစ်ဝက်ကို ရန်ပပ
ို ငထည်ံ့ဝင်ပပိုးရန်နှငံ့် ကျန်တစ်ဝက်ကို ပပည်တင်ိုးနှငံ့် နိုငင
် ပြာိုးရင်ိုးနှိုး
ပမြုပန
် ှမှုမျာိုးကို ြတ်ပြေါ်သာိုးမည်ပြစ်သည်။ (Board of Investment, 2021)
ကုဗစ် - ၁၉ ကြ်ဒရာဂေါ ကာကွယ်ဒဆ်းထုတ်
၁၈၇။

ုြ်နုငဒ
် ရ်း ဒဆာင်ရွက်ခ က်

ထင
ို ိုး် နိုင်ငအစိုိုးရသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ ပြစ်ပာိုးပစသညံ့် SARS-CoV-2

ဗိုင်ိုးရပ်စ်ပိုးို ကို တာိုး

ိုးကာကယ်နိုင်မညံ့်ကာကယ်ပ

ိုးကို နိုငင
် တင်ိုးရှ ဇဝပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်

သညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးက ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ပရိုးအတက် အာိုးပပိုးပမငံ့်တင်လျက်ရှရာ Chulalongkorn

84

Noninvasive prenatal testing (NIPT), sometimes called noninvasive prenatal screening (NIPS), is a

method of determining the risk that the fetus will be born with certain genetic abnormalities. This testing
analyzes small fragments of DNA that are circulating in a pregnant woman’s blood.
https://medlineplus.gov/genetics/understanding/testing/nipt/.
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University ၏ ပ

ိုးပညာဌာနရှ ကာကယ်ပ

ိုးသိုပတသနဗဟိုဌာနမှ ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာ

သိုပတသနပညာရှင်မျာိုးသည် ၂၀၂၁ ြိုနှစ် ဩဂိုတ်လအတင်ိုး Messenger RNA (mRNA)
နည်ိုးပညာသိုိုး SARS-CoV-2 ဗိုင်ိုးရပ်စ်ပိုးို ကို တာိုး
လူသာိုးမျာိုးတင် ဒိုတယအ
အ

ငံ့် စမ်ိုးသပ်မှုကို ပပြုလိုပ်နင်ပရိုးအတက် ပ

ပ
ို ါစမ်ိုးသပ်မှုပအာင်ပမင်ပါက

တာိုး

ိုးကာကယ်နိုင်မညံ့် ကာကယ်ပ

SARS-CoV-2

ဗိုင်ိုးရပ်စ်ပိုးို ၏

ိုးကာကယ်နိုင်မညံ့် ChulaCOV19 ကာကယ်ပ

ိုးကို

ာင်ရွက်လျက်ရှကာ

ဗဇမျြုိုးကအသစ်မျာိုးကို

ိုးအပြစ် ၂၀၂၂ နှစ်လယ်ပိုငိုး် တင်

အပရအတက် ပမာဏမျာိုးစာ ထိုတ်လိုပ်သာိုးမည်ပြစ်သည်။ (Board of Investment, 2021)
၁၈၈။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငအစိုိုးရသည်

စမ်ိုးသပ်ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ရိုးအတက်

အာ

ယနိုငင
် မျာိုးအတင်ိုး

နိုငင
် ပိုင်နှငံ့်

ကာကယ်ပ

ိုးမူရင်ိုးမျာိုးကို

ပိုဂဂလကသိုပတသနအြွဲ့အစည်ိုးမျာိုးအာိုး

အပမရကန်ပဒေါ်လာသန်ိုးပပါင်ိုး ၉၀ တန်ြိုိုးရှ ပထာက်ပံ့ပကကိုးအစအစဉ်ကို National Vaccine
Institute မှတစ်
ြံ့သည်။ အ

ငံ့် ပပိုးအပ်နိုင်ပရိုးအတက် ၂၀၂၁ ြိုနှစ် အပစာပိုငိုး် တင် ထိုတ်ပပန်ပကကညာ

ပ
ို ါအစအစဉ်ကို ရရှသညံ့်လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးနှငံ့် သိုပတသနဌာနမျာိုးမှာ BioNet-Asia

Co., Ltd.၊ Siam Bioscience Co., Ltd.၊ Baiya Phytopharm Co., Ltd.၊ King Mongkut’s
University of Technology Thonburi၊ National Science and Technology Development
Agency၊ Chulalongkorn University ၏ ပ

ိုးပညာဌာနရှ Vaccine Research Center နှငံ့်

National Primate Research Center၊ GPO နှငံ့် GPO-Merieux Biological Products
တပိုို့ ြစ်ပါသည်။ (Board of Investment, 2021)
ဇယာ်း (၁ - ၃ - ၇)။ နုငင
် ံတွင််းရှ ဇဝဒဆ်းဝေါ်းထုတ်
ကြ်ဒရာဂေါ ကာကွယ်ဒဆ်းထုတ်

က ထိုတ်လပ
ို ်သညံ့် ကာကယ်ပ

ုြ်ငန််းမ ာ်း၏ ကုဗစ် - ၁၉

ုြ်နုင်ဒရ်းကကြု်းြမ််းဒဆာင်ရွက်မှု

Siam Bioscience Co., Ltd.။ ကိုဗစ် - ၁၉ ပရာဂါကာကယ်ပ
အပပြစိုက် AstraZeneca နှငံ့် အကျြုိုးတူပူိုးပပါင်ိုးပ

ုြ်သည်

ိုးကို ထိုတ်လပ
ို ်ရန် လိုင်စင်ရရှထာိုးသညံ့် ပဗတန်နိုင်င

ာင်ရွက်သညံ့် ထိုင်ိုးနိုင်ငအပပြစိုက် Siam Bioscience Co., Ltd.

ိုးကို AstraZeneca ၏ သတ်မှတ်ထာိုးသညံ့် ဥပရာပနှငံ့် အပမရကန်နိုင်ငတိုို့ရှ

ဓါတ်ြြန်ိုးမျာိုးတင် အရည်အပသိုးစမ်ိုးသပ်မှု ပအာင်ပမင်ြံ့ပပိုးပြစ်ပကကာင်ိုး AstraZeneca ဘက်က ပကကညာြံ့သည်။
AstraZeneca နှငံ့် Siam Bioscience Co., Ltd. တိုို့အကကာိုး ပူိုးပပါင်ိုးပ
ကာကယ်ပ

ိုးလိုအပ်ြျက်ကို ပပညံ့်မပစရန်အတက် ကာကယ်ပ

ာင်ရွက်မှုအရ အပရှွဲ့ပတာင်အာရှတင်

ိုး သန်ိုး ၂၀၀ ကို ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ပရိုးပ

ာင်ရွက်

လျက်ရှပါသည်။
BioNet-Asia Co., Ltd.။ ကိုဗစ် - ၁၉ ပရာဂါကို ကာကယ်နိုင်မညံ့် DNA-based ကာကယ်ပ
အတက် လက်ရှတင် ဒိုတယအကကမ်ပပမာက် လက်ပတွဲ့စမ်ိုးသပ်မှုအ

ငံ့်ကို ပရာက်ရှပနပပပြစ်ပါသည်။

Baiya Phytopharm Co., Ltd.။ Chulalongkorn University ၏ ပ
သစ်ရွက်မျာိုးမှ ဘက်တိုးရိုးယာိုးမျာိုးကို အသိုိုးပပြုကာ ကာကယ်ပ

ိုးကို ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ပရိုး

ိုးဝါိုးသပပဌာနနှငံ့်ပူိုးပပါင်ိုး၍ အပင်၏

ိုးထိုတ်လိုပ်နိုင်ပရိုးအတက် ပ

ာင်ရွက်လျက်ရှရာ

ဓါတ်ြြန်ိုးတင် တရစဆာန်မျာိုးပြငံ့် စမ်ိုးသပ်မှုပအာင်ပမင်ြံ့ပပိုး လူသာိုးမျာိုးပြငံ့် စမ်ိုးသပ်မှုကို ၂၀၂၂ ြိုနှစ်တင် စတင်
မည်ပြစ်သည်။
အရင်ိုးအပမစ် - Board of Investment: Thailand Investment Review, May 2021။
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တင
ု ််းရင််းဒဆ်းကဏ္ဍပမြှင်တင်မှု
၁၈၉။

MoPH သည် ၁၉၈၉ ြိုနှစ်တင် ထင
ို ိုး် နိုင်ငတိုငိုး် ရင်ိုးပ

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးပူိုးပပါင်ိုးပ
ပညာရပ်
ပ

င
ို ရ
် ာမူဝါဒမျာိုးနှငံ့်

ာင်ရွက်ပရိုးဗဟိုဌာနကို
လမ်ိုးညန်ြျက်မျာိုး

ာင်ရွက်ြံ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ြိုနှစ်တင် အ

ိုးပညာနှငံ့် ပ

တည်ပထာင်ြံ့ပပိုး
ထိုတ်ပပန်၍

ိုးဝါိုးမျာိုး

တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုး

အပကာင်အထည်ပြာ်

ိုပါဗဟိုဌာနကို Institute of Thai Traditional

Medicine အပြစ် ပပပာင်ိုးလြံ့ပပိုး ၁၉၉၉ ြိုနှစ်တင် Protection and Promotion of Thai
Traditional Medicine Knowledge Act B.E. 2542 (1999) ကို ထိုတ်ပပန်ြံ့ပါသည် (DTAM,
2016)။ Drug Act B.E. 2510 အရ ပ

ိုးအမျြုိုးအစာိုးကို Modern Drug85 နှငံ့် Traditional Drug

ဟူ၍ ၂ မျြုိုး ြပြာိုးထာိုးပပိုး Traditional Drug တင် Traditional Drug (TD) နှငံ့် Scientifically
Developed HD (SDHD) ဟူ၍ ထပ်မြပြာိုးထာိုးပါသည် (Kwankhao et al., 2020)။ Modern
Drug မှ တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်ကိုန်မျာိုးကို Modern Drug နှင်ံ့ ြပြာိုးနိုငရ
် န်နှငံ့် တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍအတက်

စည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး

ိုး

ြိုင်မာအာိုးပကာင်ိုးလာပစရန်အတက်

Herbal Product Act B.E. 2562 ကို ၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် ထိုတ်ပပန်ြံ့ပါသည် (Kwankhao et al.,
2020)။
၁၉၀။

၂၀၀၂ ြိုနှစ်တင် MoPH သည် Institute of Thai Traditional Medicine နှငံ့်

အပြာိုးသက်

ိုင်သညံ့်ဌာန ၂ ြိုတက
ိုို့ ို ပူိုးပပါင်ိုး၍ Department for Development of Thai

Traditional and Alternative Medicine (DTAM) ကို တည်ပထာင်ြံ့ပပိုး တိုင်ိုးရင်ိုးပ
နှငစ
ံ့် ပ်လျဉ်ိုး၍ သိုပတသနလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးပပြုလိုပ်နိုင်ပရိုး ပ

ိုးဝါိုးမျာိုး

ာင်ရွက်ြံ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ပပညံ့်နှစ်

တင် DTAM သည် Thai Traditional Medicine Research Institute ကို တည်ပထာင်ြံ့ပပိုး
၂၀၁၆ ြိုနှစ်တင် နိုငင
် ၏ ကျန်ိုးမာပရိုးထန်ိုးသမ်ိုးပစာင်ပရှာက်မှုစမြျက်တင် တိုင်ိုးရင်ိုးပ
ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးအတက် မူဝါဒမျာိုး ြျမှတ်၍ အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
(DTAM, 2016)။ ၂၀၁၇ ြိုနှစ်တင် ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ တိုင်ိုးရင်ိုးပ
ပထမ

ိုးဝါိုး

ာင်ရွက်ြံ့ပါသည်

ိုးကဏ္ဍကို ပမငံ့်တင်ရန်အတက်

ိုိုးပသာ Master Plan on Thai Herbal Development (2017-2021) ကို ပရိုး

ြျမှတ်ြံ့ပါသည်။ (Kwankhao et al., 2020)
၁၉၁။

MoPH သည် Laws on Drugs B.E. 2559” (2016) အရ တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး
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ိုးဝါိုးမျာိုး

ိုင်ရာစသတ်မှတ်ြျက်မျာိုးနှငံ့် လိုပ်ထိုိုးလိုပ်နည်ိုးမျာိုးကို ထိုတ်ပပန်ြံ့ပပိုး ပရပ

ိုး

Modern drug means a drug that contain active ingredients whose composition, formula, purity are

determined and are qualified for medicinal use, including injectable drugs derived from herbal ingredients,
drugs that combine active ingredients and herbal ingredients whose safety and efficacy have been proven.
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နှငံ့် တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လပ
ို ်ပြင်ိုးကို တိုင်ိုးရင်ိုးပ

အနတရာယ်ရှနိုင်ပသာတိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုး (ပသာက်ပ

ိုးထိုတ်လိုပ်ပရာင်ိုးြျရမညံ့် ပမာဏနှင်ံ့

ိုး၊ လမ်ိုးပ

ိုးနှငံ့် ထိုးို ပ

ိုး) တက
ိုို့ ို Good

Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (GMPPIC/S) နှငအ
ံ့် ည တစ်နှစ်လ င် ထင
ို ိုး် ဘတ်သန်ိုး ၂၀ ပကျာ်တန်ြိုးို ြနို့်သာ ထိုတ်လိုပ်ရန်နှင်ံ့
အနတရာယ်မပြစ်နိုငပ
် သာပသာက်ပ

ိုးနှငံ့် လမ်ိုးပ

ိုးမျာိုးကို Fundamental Manufacturing

Practice (FMP) နှငအ
ံ့် ည အရည်အပသိုးပပညံ့်မပအာင် ထိုတ်လိုပ်ရန် သတ်မှတ်ထာိုးပါသည်။
(Kwankhao et al., 2020)
၁၉၂။

အစိုိုးရပိုင် GPO၊ Defense Pharmaceutical Factory (DPF) နှငံ့် MoPH ပအာက်ရှ

အြျြုွဲ့ပသာပ

ိုးရိုမျာိုးသည်လည်ိုး တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးမျာိုးကို ထိုတ်လိုပ်လျက်ရှသည်။ ၂၀၁၉

ြိုနှစ်၊ ဇူလင
ို လ
် အထ TFDA ၏ အြျက်အလက်မျာိုးအရ တိုငိုး် ရင်ိုးပ

ိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့်

လိုပ်ငန်ိုးပပါင်ိုး ၇၁ ြိုရှပပိုး ၄၇ ြိုသည် GMP-PIC/S အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်ရရှထာိုးပပိုး ၂၄ ြို
သည် FMP အသအမှတ်ပပြုလက်မှတ်ရရှထာိုးပါသည်။ ပပည်တင်ိုးတိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှု

တန်ြိုိုးသည် ၁၀ ပကျာ်ကာလအတင်ိုး တိုိုးတက်လာြံ့ပပိုး တင်သင်ိုးမှုတန်ြိုိုးသည် ကာလတူ
အတင်ိုး ပိုမှန်အပပြအပနမှာပင် ရှပနပါသည် (Kwankhao et al., 2020)။ လက်ရှတင် NLEM
တင် တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးစာရင်ိုးသည် ၇၄ မျြုိုး (၁၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးြနို့်) ပါဝင်ပါသည် (Kwankhao et

al., 2020)။ ထင
ို ိုး် နိုင်ငမှ တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်ကိုန်မျာိုးကို ဂျပန်နိုင်င၊ အင်ဒန
ို ိုးရှာိုးနိုင်င၊

ြလစ်ပိုင်နိုငင
် ၊ မပလိုးရှာိုးနိုငင
် နှင်ံ့ ဩစပကတိုးလျနိုငင
် မျာိုးသိုို့ အမျာိုး

ိုိုး တင်ပပ
ိုို့ ရာင်ိုးြျပြင်ိုး

ပြစ်ပပိုး တရိုတ်နိုင်င၊ အပမရကန်နိုငင
် ၊ တူရကနိုင်င၊ အနဒယနိုငင
် နှင်ံ့ လာအိုနိုငင
် တိုို့မှ
အမျာိုး
2012)။

ိုိုးတင်သင်ိုးပြင်ိုးပြစ်သည် (University of the Thai Chamber of Commerce,
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ြံပု ြဂရြ် (၁ - ၃ - ၁၄)။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ်အတွင််း တုင််းရင််းဒဆ်းဝေါ်းထုတ်

ုြ်မှုနှင်

တင်သွင်း် မှု
၇၀၀၀.

ထိုင််းဘတ် (ြလယံ)

၆၀၀၀.
၅၀၀၀.
၄၀၀၀.
၃၀၀၀.
၂၀၀၀.
၁၀၀၀.
၀.

၂၀၀၈

၂၀၀၉

၂၀၁၀

၂၀၁၁

၂၀၁၂

၂၀၁၃

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

ထိုတ်လိုပ်ြှု ၂၅၅၆.၄ ၂၇၇၉.၂၉ ၃၁၃၅.၅၂ ၃၅၁၆.၉ ၃၇၀၃.၆ ၄၇၂၂.၇၈ ၄၁၉၄.၉ ၅၂၃၇.၃၅ ၅၈၁၅.၅၄
တင်သွင််းြှု ၃၂၇.၇၈ ၃၉၈.၁၉ ၃၅၉.၀၂ ၄၇၄.၁၃ ၅၀၀.၄၃ ၆၉၀.၆၁ ၆၅၈.၉၁ ၅၂၁.၅၁ ၅၄၈.၈၈
ထိုတ်လိုပ်ြှု

တင်သင
ွ ််းြှု

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 2 Production and import value of HMP for human during 2008-2016, The Current
Situation of the Herbal Medicinal Product System in Thailand. Kwankhao et al., (2020).

၁၉၃။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငအတက် တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့် ပရပ

ိုးကိုန်ကကမ်ိုး ရရှနိုင်

မညံ့် အပရအတက်နှင်ံ့ အရည်အပသိုးသည် အဓကစန်ပြေါ်မှုတစ်ရပ်ပြစ်ပါသည်။ တိုငိုး် ရင်ိုး
ပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ရန်အတက် လိုအပ်သညံ့် အြျြုွဲ့ပသာကိုန်ကကမ်ိုးမျာိုးသည် ထိုင်ိုးနိုင်ငမှ ထက်ရှ

သညံ့် ပင်ိုးရင်ိုးမျြုိုးစတ်မျာိုးမဟိုတ်သညံ့်အတက် တင်သင်ိုးရပပိုး ထိုတ်လိုပ်မအ
ှု ပရအတက်နှင်ံ့
လအ
ို ပ်ြျက်သည် အပမပပပာင်ိုးလမှုရှပနသညံ့်အတက် လအ
ို ပ်သညံ့် ပရပ

ိုးကိုန်ကကမ်ိုးမျာိုး၏

ပ ိုးနှုန်ိုးမျာိုးသည်လည်ိုး တည်ပငမ်မှုမရှဘ မကကာြဏ ပပပာင်ိုးလမှုမျာိုးရှပနပါသည်။ ထပို့ို ပင်
Thailand 4.0 နှငအ
ံ့် ည တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လပ
ို ်မက
ှု ဏ္ဍတင်

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့

သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုအပရိုးကကိုးသညံ့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်ပြစ်သညံ့်အတက် Master Plan
on Thai Herbal Development (2017-2021) အရ

ပ

ာင်ရွက်ြံ့သညံ့် စမကန်ိုးမျာိုးနှင်ံ့

ဘတ်ဂျက်အသိုိုးပပြုမှုကို ပိုပပဂရပ် (၂၆) ပါအတိုင်ိုး ပတွဲ့ရှရပါသည်။ သပ
ိုို့ သာ် အ
Plan

အတက်

ရန်ပိုပငအပထာက်အပံ့နည်ိုးပါိုးမှုသည်

က်လက်အပကာင်အထည်ပြာ်ရန်
ပြတ်မှုကို လိုပ်ပ

စမကန်ိုးပါ

အြက်အြပြစ်ပစပပိုး

လိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးကို

ပပိုးပပည်စိုပသာ

ာင်နိုင်ပြင်ိုး မရှြံ့ပါ။ (Kwankhao et al., 2020)

ပ
ို ါ Master
န်ိုးစစ်အက
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ြံုပြဂရြ် (၁ - ၃ - ၁၅)။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင််း သုဒတသနစမံကန််းမ ာ်း
ဒဆာင်ရွက်မှုနှင် ဘတ်ဂ က်အသံု်းပြြုမှုအဒပခအဒန

အရင်ိုးအပမစ် - Figure 3 Number of research projects on Thai medicinal plants and budget during 2014-2018,
The Current Situation of the Herbal Medicinal Product System in Thailand. Kwankhao et al., (2020).

၁၉၄။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငမှ ထိုတ်လိုပ်သညံ့် တိုင်ိုးရင်ိုးပ

နိုငင
် ၏

အပပြြပ

ိုးဝါိုးထက်ကိုန်မျာိုးသည် လက်ရှတင်

ိုးဝါိုးကိုသမှုလိုအပ်ြျက်တစ်ြိုသာပြစ်ပပိုး

ရည်မှန်ိုးြျက်နှင်အ
ံ့ ည အပနာက်တိုငိုး် ပ

ိုးဘက်ပညာရပ်နှင်ံ့ ပ

အစိုိုးရအပနပြငံ့်

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုး

ပစစည်ိုး ထိုတ်လိုပ်မက
ှု ဏ္ဍကို ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုကိုသာ အပလိုးထာိုးပ
ပကကာငံ့်

တိုင်ိုးရင်ိုးပ

အရည်အပသိုး၊

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍနှင်ံ့

ထိုတ်ကိုန်မျာိုး၏

ကိုသမှုတင်

အရည်အပသိုးနှငံ့်

နိုင်င၏

ာင်ရွက်လျက်ရှပြင်ိုး

ပရပ

တိုင်ိုးရင်ိုးပ

ိုးကိုန်ကကမ်ိုးမျာိုး၏

ိုးကျွမ်ိုးကျင်သူမျာိုး၏

အရည်အပသိုးကို ပမငံ့်တင်နိုငရ
် န်အတက် အစိုိုးရ၏ ြိုင်မာပသာမူဝါဒမျာိုး ြျမှတ်ရန်နှင်ံ့
ဘဏ္ဍာပငအပထာက်အပံ့မျာိုး ပထာက်ပံ့ပပိုးရန်လအ
ို ပ်ပါသည်။
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သံု်းသြ်ခ က်
၁၉၅။

ထိုင်ိုးနိုင်ငသည် ၎င်ိုး၏ ပင်မမူဝါဒပြစ်သညံ့် UHC ကို အပပညံ့်အဝအပကာင်အထည်

ပြာ်နိုငရ
် န်နှင်ံ့ ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် ကြ္ာထပ်တန််းပ

်းပညာေပ်

ိုင်ောအချက်အချာပနော

အမြစ် မြြှင်တင်နိုငပ
် ေ်းအတွက် နိုင်င၏
ံ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုစနစ်ကို မြြှင်တင်ောတွင်
နိုငင
် ၏ အသိုိုးစရတ်ပမာဏမျာိုးစာကို အသိုိုးပပြု၍ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှု
ပညာေပ်

ိုင်ော၊ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်မခင််း

ိုင်ောခေ်းသွာ်းလိုပ်ငန််းကဏ္ဍတက
ို ို

ပူ်းတွွဲမြြှင်တင်ပ

င
ို ေ
် ာ၊ ပ

ိုငေ
် ာနှင် ပ

ာင်ေွက်လျက်ရှသည်ကို

်း

်းဘက်

ပတွဲ့ရှရပေါ

သည်။
၁၉၆။

UHC ၏ ပအာင်ပမင်မှုကို ကကညံ့်ပါက ထင
ို ်း် နိုငင
် ံ၏ ပ ြ််းြ လူူ့သက်တြ််းသည်

တစ်မြည််းမြည််းတို်းတက်လာခွဲပပ်း ၂၀၀၀ မပည်နှစ်တွင် ၇၀.၆၂ နှစ် ေှခွဲောြှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင်
၇၇.၁၅ နှစ်အထ တို်းတက်လာခွဲသည် (World Bank Database, 2021)။ Global Innovation
Index 2019 ၏ ပြာ်မပချက်အေ ၂၀၁၀ မပည်နှစ်တွင် ထင
ို ်း် နိုင်ငစ
ံ ိုစိုပပေါင်း် လူဦ်းပေ ၆၈ သန််း၏
၁၁.၉ ောခိုငန
် ှုန််းခန်သည် အသက် ၆၀ နှင်အထက် အေွယ်ြျာ်းမြစ်ပပ်း ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင်
စိုစိုပပေါင််းလူဦ်းပေ၏ ၂၀ ောခိုငန
် ှုန််းေှကာ ၂၀၃၀ မပည်နှစ်တွင် ၂၅ ောခိုငန
် ှုန််း တို်းတက်နိုင်
ပ ကာင််း (Boomfueng et. al., 2019) နှင် ၂၀၃၅ ခိုနှစ်တွင် ၃၀ ောခိုငန
် န
ှု ််းအထ တို်းတက်
နိုငပ
် ချေှပ ကာင််း The Economist Intelligence Unit (2020) နှင် International Trade
Administration (2021) တက
ိုို့ ြနို့်မှန်ိုးထာိုးပါသည်။
၁၉၇။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါမတိုင်မက ထင
ို ိုး် နိုငင
် သိုို့ နိုငင
် တကာမှ ပ

ိုးကိုသမှုြယူလို

သညံ့် ြရိုးသာိုးမျာိုးသည် တစ်နှစ်လ င် ပျမ်ိုးမ အာိုးပြငံ့် ၃ သန်ိုး လာပရာက်ကကပါသည် (Board
of Investment, 2021)။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ်တင် နိုင်ငတကာမှ ပ

ိုးကိုသမှုြယူလသ
ို ညံ့် ြရိုးသာိုးမျာိုး

လာပရာက်မှုအပရအတက်သည် ၃.၅ သန်ိုးရှြံ့ပပိုး ၎င်ိုးတိုို့အသိုိုးပပြုြံ့သညံ့် စိုစိုပပါင်ိုးအသိုိုးစရတ်
သည် အပမရကန်ပဒေါ်လာ ၅၈ ဘလယရှြံ့ပါသည် (International Trade Administration,
2021)။ ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်တင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ၏ ရိုက်ြတ်မှုပကကာငံ့် နိုငင
် ပြာိုးြရိုးသာိုး
အပရအတက်သည် ၁ သန်ိုးပအာက်သိုို့ ကျ
ကျန်ိုးမာပရိုး

င်ိုးသာိုးနိုငပ် ပိုး အထူိုးသပြငံ့် ပ

ိုငရ
် ာြရိုးသာိုးမျာိုး လာပရာက်နိုင်မည်ဟို ြန်ိုးမှန်ိုးထာိုးပါသည် (Laing Buisson

News, 2020)။ သပ
ိုို့ သာ် နိုငင
် ၏ ကမ္ာံ့ထပ်တန်ိုးပ
တည်ပထာင်နိုငပ
် ရိုး ကကြုိုးပမ်ိုးပ
အတန်ိုးနှငံ့် ဝန်ပ
ပ

ိုးဘက်

ိုးဘက်နှင်ံ့

ိုးဘက်

ိုင်ရာအြျက်အြျာပနရာအပြစ်

ာင်ရွက်ြျက်၊ တိုိုးတက်လာမညံ့်နိုင်င၏ ပ

ိုးပညာအ

ငံ့်

ာင်မှုမျာိုးပကကာငံ့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကာလအပပိုး ပနာက်ပိုငိုး် တင်

ိုင်ရာနှင်ံ့ ပ

ိုးကိုသမှုြယူလသ
ို ညံ့် နိုငင
် တကာြရိုးသာိုးမျာိုးလာပရာက်မှုသည်
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တစ်နှစ်လ င် ၁၄ ောခိုငန
် ှုန််းအထ မြင်တက်နိုငပ
် ချေှပပ်း နိုင်ငတ
ံ ွင််းေှ ပိုဂဂလကနှင် အစို်းေ
ပ

်းရံစ
ို ိုစပပေါင်း် ၁၃၀၀ ပကျာ်အထ နိုငင
် တ
ံ ကာအသအြှတ်မပ လက်ြှတ်ြျာ်း ေေှနိုင်ပအာင်

ပ

ာင်ေွက်နိုငပ
် ချေှပေါသည် (The Economist Intelligence Unit, 2020)။

ဆက်
၁၉၈။

က်ဒဆာင်ရွက်နုငဒ
် ခ ရှသည်

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

eHealth Strategy (၂၀၁၇-၂၀၂၆) ၏ လြ််းမပပမြပံပ
ို ေါ ပ

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းကို ၁၀

နှစ် ကာအပကာင်အထည်ပြာ်ပပ်း ပနာက် ၅ နှစ်တာကာလ (၂၀၂၇ ခိုနှစ် -၂၀၃၁ ခိုနှစ်) အတွင််း
ပြာ်လကျ ်းအသစ်ြျာ်း စြ််းသပ်မခင််း၊ ဦ်းစာ်းပပ်းကိုထံိုြျာ်းနှင် ကာကွယ်ပ

်းအြျ ်းအစာ်း

သစ်ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ ဇဝပ

်းဘက်

အပထာက်အပံမပ စက်ရိုပ်နှင်

်းဝေါ်းသစ်ြျာ်း စြ််းသပ်ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ ပ

ခွွဲစတ်ခန််းသံို်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း၊

ိုင်ော

ခနောကိုယ်အတွင််း

ထည်သွင်း် နိုင်သည်ပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ အလိုအပလျာက်ပောဂေါေှာပြွစြ််းသပ်သည်
ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ ပောဂေါကိုထံို်းြျာ်းနှင်သက်
မခင််း စသည်တိုကို အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ိုင်သည်အထူ်းတကကသိုလ် တည်ပထာင်

ာင်ေွက်သွာ်းေန် လျာထာ်းသတ်ြှတ်ထာ်းပေါသည်

(MoPH, 2017)။
၁၉၉။

ထင
ို ်း် နိုင်ငသ
ံ ည် ပပ်းခွဲသည်နှစ်ြျာ်းအတွင်း် ဇဝပ

လျင်မြန်စွာ

တို်းတက်လာမခင််းပ ကာင်

ဇဝပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုစွြ််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို

အတွက် အစို်းေြှ စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းမပ မပင်ပမပာင််းလွဲြှုြျာ်းနှင် ြူဝေါေပိုင်း်

ာင်ေည်

မြြှင်တင်နိုင်ပေ်း
ိုင်ောပံပို်းပပ်းြှု

ြျာ်းအမပင် နိုငင
် မံ ခာ်းြှ ပညာေှင်ြျာ်းနှင် သိုပတသနပညာေှငြ
် ျာ်းကို ြတ်ပခေါ်၍ ပူ်းပပေါင််း
ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပသာပ ကာင် အ

သနပညာေှငြ
် ျာ်း၏ စွြ််းပ

ိုပေါကဏ္ဍအတွက် မပည်တွင်း် ပညာေှင်ြျာ်းနှင် သိုပတ

ာင်ေည်ပြ
ို ိုမြင်ြာ်းစွာ ပြွ်းထိုတ်ပပ်းေန်အမပင် နိုငင
် မံ ခာ်းသိုပတ

သနပညာေှငြ
် ျာ်းကို ြတ်ပခေါ်၍ ပိုြိုပ်းူ ပပေါင််းပ
ပြာ်ပ
၂၀၀။

ာင်ေွက်နိုင်ြည်အလာ်းအလာကို အပလ်းထာ်း

ာင်နိုငပ
် ချေှပေါသည်။ (The Economist Intelligence Unit, 2020)
Thailand

4.0

နှငအ
ံ့် ည ပ

ိုးပညာရပ်

ိုငရ
် ာကိုထိုးို မျာိုးနှငံ့်

သိုပတသနနှငံ့်

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မတ
ှု က
ိုို့ ို အာိုးပပိုးပမငံ့်တင်ပြင်ိုးပြငံ့် EEC ကို ပအာင်ပမင်စာ အပကာင်အထည်ပြာ်
တည်ပထာင်၍ Genome Sequencing Center နှငံ့် စာကကညံ့်တိုက်တက
ိုို့ ို
အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

က်လက်

ာင်ရွက်သာိုးမည်ပြစ်သည်။ ထပို့ို ပင် နိုငင
် ပိုင်နှငံ့် ပိုဂဂလကသိုပတ

သနအြွဲ့အစည်ိုးမျာိုး၊ လိုပ်ငန်ိုးရှင်မျာိုး ပူိုးပပါင်ိုးပ
ဗဇမျြုိုးကအသစ်မျာိုးကို တာိုး

ာင်ရွက်မှုပြငံ့် SARS-CoV-2 ဗိုင်ိုးရပ်စ်ပိုးို ၏

ိုးကာကယ်နိုင်မညံ့် ChulaCOV19 ကာကယ်ပ

ိုးအပြစ် ၂၀၂၂

နှစ်လယ်ပိုင်ိုးတင် အပရအတက် ပမာဏမျာိုးစာ ထိုတ်လိုပ်သာိုးမည်ပြစ်သည်။ ဇဝနည််းပညာ
ပိုင်ိုးသည် ကြ္ာတစ်ဝန််းတွင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း အလျင်အမြန် တို်းတက်လာပသာကဏ္ဍ
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တစ်ခိုမြစ်လာသည်နှင်အြ ထင
ို ်း် နိုင်ငံ၏ ပ

်းပညာေပ်

ိုင်ောကြ္ာထပ်တန််းအချက်အချာ

ပနော မြစ်လာပေ်းေည်ြှန််းချက်ကို အပကာင်အထည်ပြာ်ောတွင် ကြ္ာတစ်ဝှြ်း် ြှ ေင််းနှ်း
မြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းနှင် ထွန််းသစ်စလိုပ်ငန််းြျာ်း ပပေါင််းစပ်မခင််းြှတစ်

င် ဇဝနည််းပညာကဏ္ဍကို

ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်နိုငပ
် ချေှပေါသည် (The Economist Intelligence Unit, 2020)။
အသံု်းစရတ်
၂၀၁။

၂၀၂၂ ြိုနှစ်တင် ထင
ို ိုး် နိုငင
် စိုစိုပပါင်ိုးလူဦိုးပရ၏ ၆၅ နှစ်အထက်ဦိုးပရသည် ၁၄

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ ပမငံ့်တက်နိုငပ် ပိုး ကျန်ိုးမာပရိုးအတက် စိုစိုပပါင်ိုးအသိုိုးစရတ်သည် GDP ၏ ၃.၉
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးပြငံ့် တစ်နှစ်လ င် လူတစ်ဦိုးအတက် ပျမ်ိုးမ ကိုန်ကျစရတ်သည် အပမရကန်ပဒေါ်လာ
၂၈၆ ရှမည်ပြစ်ပါသည် (The Economist Intelligence Unit, 2020)။ ထပို့ို ပင် ကိုဗစ် - ၁၉
ကပ်ပရာဂါအတင်ိုး ထိုငိုး် နိုင်ငအစိုိုးရသည် နိုငင
် GDP ၏ ၉.၆ ရာြိုင်နှုန်ိုးြနို့်ရှပသာ ထိုငိုး် ဘတ်
၁.၅ ထရလယကို အသိုိုးပပြုြံ့ပပိုးပြစ်သည် (International Monetary Fund, 2021)။
ထို့ိုပကကာငံ့် ထင
ို ိုး် နိုငင
် သည် ပိုမှန်ကျန်ိုးမာပရိုးအသိုိုးစရတ်သိုိုးစမှုပမငံ့်မာိုးပြင်ိုးနှငံ့် ကိုဗစ် - ၁၉
ကပ်ပရာဂါအတက် အသိုိုးစရတ်မျာိုးပကကာငံ့် နိုငင
် ၏ စိုးပာိုးပရိုးတိုိုးတက်မှုသည် ၂၀၂၁ ြိုနှစ်
ပထမပလိုးလပတ်ကာလအတင်ိုး -၂.၆ အထ ကျ

င်ိုးြံ့ပါသည် (World Bank, 2021b)။

သပ
ိုို့ သာ် ထင
ို ိုး် နင
ို ်င၏ စိုစိုပပါင်ိုးကျန်ိုးမာပရိုးအသိုိုးစရတ်သည် ၂၀၂၆ ြိုနှစ်တင် အပမရကန်
ပဒေါ်လာ ၄၇.၉ ဘလယ တိုိုးပမငံ့အ
် သိုိုးပပြုနိုင်ပကကာင်ိုး BMI Research က ပြာ်ပပထာိုးပါသည်။
၂၀၄၀ ပပညံ့န
် ှစ်တင် ၄.၇ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ အသိုိုးပပြုနိုငပ
် ြျရှပပိုး ကျန်ိုးမာပရိုး ပစာငံ့်ပရှာက်မှုကို
အထူိုးအပလိုးထာိုးပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပြင်ိုးပကကာငံ့် ထင
ို ိုး် နိုင်င၏ လူူ့သက်တမ်ိုးသည် ပို၍

တိုိုးတက်လာနိုင်မညံ့်အပနအထာိုးပြစ်ပါသည် (The Economist Intelligence Unit, 2020)။
စ္န်ဆြေါ်ြှုြျာေး
၂၀၂။

၂၀၁၁ ခိုနှစ်၌ ထင
ို ်း် နိုင်ငံ၏ မပည်နယ် ၇၇ ခိုအနက် မပည်နယ် ၆၆ ခိုတွင် ပေကက်းြှုကို

ို်းေွာစွာခံစာ်းေပပ်း လူ ၁၀၀၀ ပကျာ် ပသ

်းံို ခွဲကာ ပျက်

်း

ံို်းရံှု်းြှုသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ

၄၅ ဘလယံနှင် ၅၀ ဘလယံအ ကာ်း ေှခွဲပေါသည်။ Global Climate Risk Index 2019 အေ
နိုငင
် ပ
ံ ပေါင်း် ၁၈၀ အနက် ထင
ို ်း် နိုငင
် ံသည် ောသဥတိုနှင် သဘာဝပဘ်းနတောယ်ထခိုက်ြှုအြျာ်း
ခံစာ်းရသည်အ

ံို်း

င် ၁၀ တင် ရှပနပါသည်။ ပင်လယ်ပေြျက်နှာမပင်နှင် အပူချန်မြင်တက်

လာပြင်ိုးနှငံ့်အတူ ဘန်ပကာက်ပြ သည် တစ်နှစ်လ င် ၀.၈ လက်ြအထ နစ်မြ ပ်လျက်ေှပြင်ိုး
ပကကာငံ့် ပနာက် ၁၅ နှစ်တွင် သဘာဝပဘ်းအနတောယ်ကို

ို်းေွာ်းစွာ ထခိုက်ခံစာ်းနိုငပ
် ချေှပြင်ိုး

သည်လည်ိုး ထင
ို ်း် နိုငင
် အတက် စန်ပခေါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်လာပပိုး ၂၀၃၅ ြိုနှစ်တွင် ပိုြိုြျာ်းပပာိုး
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လာမညံ့် ထင
ို ်း် နိုငင
် ံ၏ သက်ကကိုးလူဦိုးပရသည် အ
အြျာ်း

ပ
ို ေါပဘ်းနတောယ်ြျာ်း၏ သက်ပောက်ြှုကို

ံို်းခံစာ်းေနိုင်ပြျရှပါသည်။

၂၀၃။

UHC သည် ထိုင်း် နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအ င်အတန််းကို တစ်နိုင်ငံလိုံ်း

အတိုင်း် အတာမြင် ပအာင်မြင်ပအာင်ပ
အေ ြည်သည်အသက်အေွယ်ြ

ာင်ေွက်နိုငသ
် ည်ကို ပတွ ေှေသည်။ သပသာ်
ို
UHC

ို ကက တင်ကာကွယ်မခင််း၊ ကိုသမခင််းနှင် ပကာင််းြွန်ပသာ

ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုတက
ို ို ပံပို်းပပ်းမခင််းမြစ်ပသာ်လည််း ပကျာက်ကပ်အစာ်းထ်းို ကိုသ
ြှု၊ ကင်
ဝန်ပ

ာကိုထ်းံို နှင် ပင်ြ

ာင်ြှုြျာ်းမြစ်မခင််း၊

ပောဂေါြျာ်းမြစ်သည်
အသက်ရှျူလြ််းပ ကာင််း

ွဲလ်အစာ်းထို်းမခင််း စသည်တိုသည် ကိုန်ကျစေတ်မြင်ြာ်းပသာ

သက်ကက်းလူဦ်းပေြျာ်းမပာ်းလာသည်နှင်ံ့အြ
်းချ ပောဂေါ၊ ပသွ်းတို်းပောဂေါ၊ ကင်

ြကူ်းစက်နိုငပ
် သာ

ာပောဂေါ၊ နှလံို်းပသွ်းပ ကာနှင်

ိုင်ောပောဂေါြျာ်း မြစ်ပွာ်းြှုသည် တမြည််းမြည််း မြင်တက်လာမခင််း

တသည်
ို
အစို်းေဘဏ္ဍာပငွအသံို်းမပ ြှုအပပေါ် ြျာ်းစွာသက်ပောက်ြှု ေှပစပေါသည်။
၂၀၄။

တစ်ြက်တွင်လည််း

အစို်းေ၏

ဘဏ္ဍာပငွအသံို်းမပ ြှုဥပပေြူပဘာင်၌

ထိုသို

အသံို်းစေတ်မြင်တက်လာြှုကို ထန််းချ ပ်နိုင်ြည်နည််းလြ််းကို ခိုငြ
် ာစွာ ချြှတ်ထာ်းမခင််းြေှ
သည် စနစ်မြစ်ပသာပ ကာင် ေန်ပပ
ံို ငွြျာ်း စဉ်

က်ြမပတ် လည်ပတ်နိုင်ပေ်းသည်လည််း

ကက်းြာ်းပသာ စန်ပခေါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်လာပေါသည် (Sumriddetchkajorn et al., 2019)။
ထပ
ို ကာင် အစို်းေအပနမြင် စဉ်

က်ြမပတ်လည်ပတ်နိုင်ပသာ ေန်ပပ
ံို ငွတစ်ေပ် (Sustainable

Health Fund) ထူပထာင်နိုငြ
် ည်ြဝ
ူ ေါေြျာ်းကို စနစ်တကျ အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ေွက်

သွာ်းေန် လိုအပ်ြည်မြစ်ပေါသည်။
၂၀၅။

ထင
ို ်း် နိုင်ငသ
ံ ည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍ

အပေါအဝင် ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို အ

င်မြင်နည််းပညာမြင် အာ်းပပ်းမြြှင်တင်သည် နိုင်ငံ

မြစ်သည်အတွက် ထိုင်း် နိုငင
် ံ၏ Thailand 4.0 ကို အပကာင်အထည်ပြာ်နိုငေ
် န် အပမခခံ
အပ

ာက်အအံိုနှင် လူူ့စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ်ကိုပေါ မြြှင်တင်ေန် လအ
ို ပ်ပေါသည်။ လက်ေှတွင်

ထင
ို ်း် နိုင်င၏
ံ AI Readiness သည် ၁၉၄ နိုငင
် ံအနက် အ

င် ၅၆ မြစ်သည်အတွက် ပ

ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍနှင် ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

်းဝေါ်းနှင်

ာင်ြှုကဏ္ဍ အပေါအဝင်

လိုပ်သာ်းအပမခမပ ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍတွင် အလအ
ို ပလျာက်စက်ပစစည််းြျာ်း တပ်

င်အသံို်းမပ ြှု

သည် လိုပ်သာ်းြျာ်းအတွက် အတိုင်း် အတာတစ်ခိုအထ ထခိုက်လာနိုငပ
် ချေှသည်အတွက်
ထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍနှင်

ဝန်ပ

ာင်ြှုကဏ္ဍအ ကာ်း

အစို်းေအတွက် စန်ပခေါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်ပစပေါသည်။

လိုပ်သာ်းချန်ညြှနိုငပ
် ေ်းသည်လည််း
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၂၀၆။

ထပို့ို ပင်

ထိုင်း် နိုင်ငံသည်

၎င််း၏

တန်ဖိုေးကွငေး် ဆက်ကို

ထိုတ်လိုပ်ြှုအဆမြမပျု

စ္ေးပွာေးဆရေးြှ အသပညာအဆမြမပျုစ္ေးပွာေးဆရေးစ္နစ္်သို မြြှင်တင်ောတွင် အထူ်းသမြင် ကျန််းြာပေ်း
ကဏ္ဍ၊ ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်ြက
ှု ဏ္ဍတွင် ကျွြ််းကျင်ပညာေှငြ
် ျာ်း၊

သိုပတသနပညာေှင်ြျာ်း၊
စွြ််းပ

စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်း

ပေွ ပမပာင််းလာြှုသည်

မပည်တွင််းေှ

ာင်ေည် မပည်ဝသည် အလာ်းတူလူ့ူ စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ်ြျာ်းအတွက် ယှဉ်ပပ င်ြှုြျာ်း

မြစ်လာပစမခင််းသည်လည််း စန်ပခေါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်ပပ်း အစို်းေအပနမြင် နိုငင
် ံတွင််းေှ လူူ့စွြ်း် အာ်း
အေင််းအမြစ်ကို
ပ

ပိုြိုတို်းမြြှင်နိုင်ြည်

ြူဝေါေပိုင််း

ိုင်ောပ

ာင်ေွက်ချက်အချ ကို

ချြှတ်

ာင်ေွက်ေန် လအ
ို ပ်ပေါသည်။

၂၀၇။

တစ်ြက်တွင်လည််း

အ

င်မြင်နည််းပညာသံို်းပ

်းဘက်

အပေအတွက်ြျာ်းစွာ တင်သွင်း် ပနေမခင််းပ ကာင် ၎င််းတက
ို ို မပည်တွင်း် ၌ အ
နိုငပ
် ေ်းအတွက်

မပည်တွင််းစွြ််းပ

ာင်ေည်၊

အသပညာနှင်

ိုငေ
် ာပစစည််းြျာ်းကို
ငမ် ြင် ထိုတ်လိုပ်

န််းသစ်တထွင်ြှုတိုမြင်

ကာလေှည် စနစ်တကျ ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပစေန်ြှာလည််း စန်ပခေါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်လာပေါသည်။
အဘယ်ပကကာငံ့်

ိုပသာ် ထင
ို ိုး် နိုင်ငအပနပြငံ့် ယြိုအြျန်အထ

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့ သိုပတ

သနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုတတ
ိုို့ င် ပပည်တင်ိုးပပည်ပ ပူိုးပပါင်ိုးပ

ာင်ရွက်မှုမျာိုးနှငံ့် အရင်ိုးအနှိုး

မျာိုးစာကို ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှထာိုးပသာ်လည်ိုး Primary Drugs နှငံ့် Intermediate Drugs တိုို့ကို
ထိုတ်လိုပ်နိုငပ် ြင်ိုး မရှပသိုးဘ Finished Generic Drugs ကိုသာ ထိုတ်လိုပ်နိုင်သညံ့်အ

ငံ့်

သာ ရှပနသပြငံ့် Primary Drugs နှငံ့် Intermediate Drugs တက
ိုို့ ို ထိုတ်လိုပ်နိုင်သညံ့်
အ

ငံ့်အထ ပပည်တင်ိုးစမ်ိုးပ

၂၀၈။

ာင်ရည်ကို တိုိုးပမငံ့်ရန်လိုအပ်မည်ပြစ်သည်။

ထပို့ို ပင် Primary Drugs နှငံ့် Intermediate Drugs ကို ထိုတ်လိုပ်နိုင်ရန်အတက်

ပပည်တင်ိုးရှ အသဉာဏ်ပစစည်ိုးမူပိုငြ
် ငံ့်

ိုငရ
် ာစည်ိုးမျဉ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးနှငံ့် ဥပပဒမူပဘာင်မျာိုးကို

လည်ိုး ပိုမိုအာိုးပကာင်ြိုငမ
် ာမှုရှပအာင် ပ

ာင်ရွက်၍ လာပရာက်လပ
ို ်ကိုငမ
် ညံ့် ပ

ိုးဝါိုးနှင်ံ့

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး၏ မူပိုင်ြငံ့်ကို ပိုမိုအကာအကယ်ပပိုးနိုင်ပအာင်နှငံ့် အသဉာဏ်
ပစစည်ိုးမူပိုငြ
် ငံ့်

ိုငရ
် ာလိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးတင် စစစ်အကပြတ်သူမျာိုး၏ စမ်ိုးပ

တိုိုးတက်ပစပအာင် ပ

ာင်ရွက်၍ ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု

ာင်ရည် ပိုမို

ိုင်ရာြစာိုးြငံ့်မျာိုးကိုလည်ိုး မဟာဗျျူဟာ

ကျကျ ပံ့ပိုိုးပပိုးသငံ့်ပါသည်။
၂၀၉။

ထပ
ို ကာင် ထင
ို ်း် နိုင်ငံ၏ ပ

လိုပ်ငန််းကဏ္ဍတွင် အ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်

ငမ် ြင်နည််းပညာြျာ်း အသံို်းမပ ြှု၊

န်ိုးသစ်တထင်မှုနှင်ံ့ သိုပတသန

နှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုတွင် ေန်ပပ
ံို ငွပထာက်ပံမခင််း၊ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း ြတ်ပခေါ်နိုငပ
် ေ်းအတွက်
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ခံစာ်းခွင်ြျာ်းပံပို်းပပ်းမခင််းနှငံ့်

မပည်တွင်း် မပည်ပပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြှု

အြငံ့်အလမ်ိုးမျာိုးကို

ဦ်းစာ်းပပ်း ပမငံ့်တင်ပြင်ိုးအပပင် နိုင်င၏ အဓကလိုအပ်ြျက်ပြစ်သညံ့် ြူေင််းထွက်ကိုန်ထိုတ်လိုပ်
နိုငပ
် ေ်းအတွက်

က်လက်အာ်းပပ်းမြြှင်တင်မခင််းပြငံ့် အစို်းေ၏ ထပ်တန််းပ

အချက်အချာပနောအမြစ် ပြာ်ပ
ပြာ်နိုင်မည်ပြစ်သည်။

်းဘက်

ိုင်ော

ာင်ြည်ပမ ာ်မှန်ိုးြျက်ကို အပပညံ့်အဝ အပကာင်အထည်
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အြန်ေး (၂)
နင
ု ်ငံတကာနှင် ဒေသတွင််းအဆင် ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး
ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ အလာေးအလာကို ဆလလာသံိုေးသပ်မြင်ေး
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အြန်ေး (၂)
နင
ု ်ငံတကာနှင် ဒေသတွင််းအဆင် ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး
ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ အလာေးအလာကို ဆလလာသံိုေးသပ်မြင်ေး
ဒယဘုယ ဒြာ်ပြခ က်
၂၁၀။

သြိုင််းပ ကာင််းအေ ပ

်းဝေါ်းြျာ်းသည် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုစနစ်၏ ြေှြမြစ်

အပေ်းပေါသည်ကဏ္ဍတစ်ခိုမြစ်ပပိုး နာြကျန််းြှု ပ ကာင် ပ
ပလ ာချမခင််းမြင်

လူပနြှုဘဝကို

သင်ပတာ်ပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်း လက်လှြ််းြမခင််းသည်

သသသာသာ
ကာကွယ်ပ

တို်းတက်ပကာင််းြွန်ပစရန်

အကျ ်းသက်ပောက်ြှုေှပစပပ်း
်းြျာ်းနှင်

ပ

်းရံိုြျာ်း၌ ပနထင
ို ေ
် ြည်အချန်ကို

်းဘက်

ပံ့ပိုိုးပပိုးလျက်ရှပါသည်။

က်စပ်စ်းပွာ်းပေ်းညွှန််းကန််းြျာ်းအပပေါ်

အေည်အပသွ်းအာြခံြှုေှပသာပ

ိုင်ောကေယာြျာ်းသည်

်းဝေါ်းြျာ်း၊

ကျန််းြာပေ်းစနစ်အတက်

အပမခခံတစ်ခိုမြစ်ပေါသည်။ ထပ
ို့ို ကကာငံ့် ကမ္ာတစ်ဝန်ိုး ပြစ်ပပေါ်လာသညံ့်ပရာဂါမျာိုး၊ ကူိုးစက်
ပရာဂါမျာိုးအတက် ပ

်းဝါိုးနှင် ကျန််းြာပေ်းသိုိုးပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းသည်

ကြ္ာတင် အလျင်မြန်

ံို်း တို်းတက်လာပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။

၂၁၁။

ကြ္ာတွင် ပထြ

်းံို ပသာ ဓာတိုပ

ခွဲပပ်း ထအ
ို ချန်ြှစ၍ ကျန််းြာပေ်း
လာမခင််းကို
ပသ

ိုင်ောမပဿနာြျာ်းအတွက်

အံဩြွယ်ပတွ မြင်လာေပေါသည်။86

်းံို ြှုကို မြစ်ပစခွဲပသာ တဗွ၊ အ

နိုငသ
် ည် ပ

်းဝေါ်းကို ၁၈၉၇ ခိုနှစ်တွင် စတင်ပြာ်ထိုတ်နိုင်
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းြွံ ပြ ်းတို်းတက်

လွန်ခွဲသည်ကာလြျာ်းက

လူအသက်

ိုတ်ပောင်ကွဲသို ပောဂေါြျာ်းအာ်း ကိုသနိုင၊် ပလျာပေါ်းပစ

်းဝေါ်းြျာ်းအာ်း ယပနအခေါတွင် လံပ
ို လာက်စွာ ထိုတ်လိုပ်ပပ်းနိုင်ပပမြစ်ပေါသည်။

သောတွ
ို
င် တစ်ချန်တည်ိုးြှာပင် အသစ်မြစ်ပပေါ်လာသည် ပောဂေါြျာ်းအတွက် ကျန််းြာပေ်း
ိုင်ော
စဉ်

ပခြ််းပမခာက်ြှုြျာ်းေှပန

က်ြမပတ်

ွဲမြစ်ကာ

ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍအတွက်

စန်ပခေါ်ြှုြျာ်းသည်

က်လက်တည်ေှလျက်ေှပနပေါသည်။

ကြဘာတွင် မဖစ္်ပွာေးလျက်ရှသည် ဆရာင်္ ြျာေးနှင် ဆသဆံိုေးြှုနှုန်ေး
၂၁၂။
အြျာ်း

WHO ၏ ပြာ်မပချက်အေ ြကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုသည် ကြ္ာတွင်
ံို်းမြစ်၍ တစ်ကြ္ာလံ်းို အတိုင််းအတာအေ ပသ

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ပသ

ံို်းြှုမြစ်ပစပသာ အဓကအပ ကာင််းအေင််း ၁၀ ခိုအနက် ၇ ြိုသည်

ြကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်းမြစ် ကပပ်း စိုစိုပပေါင််းပသ
86

်းံို ြှုနှုန််းြျာ်းကို ပလလာ ကည်ော

https://www.who.int/health-topics/medicines#tab=tab_3

်းံို ြှုနှုန််း၏ ၇၄ ောခိုင်နှုန််းတွင် ေှပန
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ပေါသည်။87
ပ

လူဦ်းပေ၊

ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုအပမခအပနနှင်

စ်းပွာ်းပေ်းအပမပာင််းအလွဲတိုသည်

်းဝေါ်းပ ်းကွက်၏ ပမပာင််းလွဲတို်းတက်ြှုကို မြစ်ပပေါ်ပစပေါသည်။ ကြ္ာလူဦ်းပေသည် ၂၀၁၀

ပပညံ့န
် ှစ်၌ ၆.၉ ဘလယံ၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ၇.၃ ဘလယံ နှင် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် ၇.၇ ဘလယံအထ
ေှလာပေါသည်။88 အသက်အေွယ်အိုြင််းြှုနှုန််းြှာ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ၄၇၇.၄ သန််း (၇.၃
ောခိုင်နှုန််း) ြှ ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ်၌ ၇၁၉.၄ သန််း (၉.၄ ောခိုင်နှုန််း) ခန်အထ တို်းမြင်လာသည်မြစ်ော
လူငယ်ဦ်းပေထက် သက်ကကိုးလူဦိုးပရနှုန််းတို်းလာမခင််းသည် ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြန
ှု ှုန််းကို မြင်တက်

ပစပေါသည်။ အသက် ၇၅ နှစ်အထက် သက်ကက်းေွယ်အို ၅ ဦ်းတွင် ၄ ဦ်းနှုန််းမြင် ပ
အညွှန််းအသံို်းမပ ကသည်မြစ်ော

ပ

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်ကို

သသသာသာ

်း

မြင်တက်လာပစ

ပ ကာင််း WHO ၏ World Local Production Forum တွင် ပြာ်မပထာ်းသည်။89
၂၁၃။

ထမပင်
ို

ပ ကာင် ပ

်းဘက်

အသစ်ပသာ

ယခင်ပြစ်ပာိုးြံ့သညံ့်

ပောဂေါပို်းြျာ်းြှ

ပံိုစံပမပာင််းကူ်းစက်ပောဂေါပို်းြျာ်း

ိုငေ
် ာမပဿနာေပ်ြျာ်းသည် ပနောပေသြပေွ်း မြစ်ပပေါ်လျက်ေှော အသစ်

ကာကွယ်ပ

်းမျာိုး၊

ကိုသပ

်းဝယ်လိုအာ်းြျာ်း

က်လက်ကက်းြာ်းလာပပိုး

ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍအခွင်အလြ််း ပိုြိုတို်းမြင်လာပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကာလ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်

ပ

်းဝေါ်းအသံို်းမပြှုအပမခအပနကို ကည်ပေါက ြွံ ပြ ်းပပ်းနိုင်ငြ
ံ ျာ်းတွင် ပ

်းဝေါ်းအသံို်းမပ ြှု ပိုြို

ြျာ်းမပာ်းလာပပ်း IQVIA’s 2019 Global Use of Medicine အစေင်ခံစာအေ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊
နှစ်ကိုန်ပင
ို ်း် တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁.၄ ထေလယံအထ အသံို်းမပ နိုင်ပ ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်း
ပေါသည် (Kruglyak, 2021)။ တရိုတ်နိုငင
် န
ံ ှင် အပြေကန်နိုငင
် တ
ံ ိုသည်

န််းသစ်တထွင်သည်

နည််းပညာြျာ်းမြင် ပ

ာင်လျက်ေှပပ်း ၂၀၂၃

ခိုနှစ်အထ ပ

်းဝေါ်းသစ်ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည် ပ ်းကွက်တွင် ဦ်းပ

်းဝေါ်းအသံို်းမပ ြှုသည်

က်လက်ြျာ်းမပာ်းလာနိုငပ
် ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်

(Kruglyak, 2021)။
ကြဘာဆဆေးဝ ေးဆ ေးကွက်အဒပခအဒနနှင် တု်းတက်မှုအ
၂၁၄။

ကြ္ာပ

ာ်းအ

ာ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးပ ်းကွက်ပြာဏသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်

တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင််း 1198960 ေှခွဲောြှ ၂၀၂၇ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ
သန််းပပေါင််း 1576430 အထ ပောက်ေှနိုငပ် ပ်း ၂၀၂၁ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၂၇ ခိုနှစ်အတွင််း နှစ်စဉ်
စိုစိုပပေါင််းတို်းတက်ြှုနှုန််း (CAGR90) သည် ၄.၀ ောခိုငန
် ှုန််းအထ ေှနိုငပ
် ကာင််း Industry

87

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

88

https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/world-population

89

World Local Production Forum, https://www.who.Int

90

CAGR - Compound Annual Growth Rate
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Research က ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည် (Industry Research, 2021)။ ကြ္ာပ

်းဘက်နှင်

ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း၏ ပ ်းကွက်တန်ြ်းို သည် ၂၀၂၀ မပညံ့န
် ှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ
၄၅၆.၈ ဘလယံန်းပေါ်းေှခွဲပပ်း ၂၀၁၅ ခိုနှစ်ြှစတင်၍ CAGR သည် ၃.၅ ောခိုငန
် ှုန််းေှခွဲပေါသည်။
အ

ပ
ို ေါပ ်းကွက်သည် ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆၂.၀ ဘလယံ၊ ၇.၇ ောခိုငန
် ှုန််း

အထ မြင်တက်နိုင်ပချေှပပ်း ၂၀၂၅ ခိုနှစ်ြှစ၍ CAGR သည် ၅.၅ ောခိုငန
် ှုန််းမြင် ခန်ြှန််းပေါက
၂၀၃၀ မပည်နှစ်တွင် ပ ်းကွက်တန်ြ်းို အပြေကန်ပေေါ်လာ ၈၆၃.၂ ဘလယံအထ မြင်တက်
နိုငပ
် ြျေှပေါသည် (The Business Research Company, 2021)။ ပ

်းရံပ
ို

သည်

ံို်းအသံို်းမပ သည်ပနောြျာ်း

ပ

်းဘက်နှင်

ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်းကို

မြစ်သည်အတွက် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် အ

ပနာက်

်းခန််းြျာ်းပ ်းကွက်

ိုပေါပစစည််းြျာ်း အသံို်းမပ သည်တန်ြို်းသည် ၈၈.၇

ောခိုငန
် ှုန််းေှပပ်း ပောဂေါေှာပြွစြ််းသပ်သည် ဗဟိုဌာနြျာ်း၌ အ

ိုပေါပစစည််းြျာ်းအသံို်းမပ ြှုသည်

၂၀၂၀ ပပညံ့န
် ှစ်ြှ ၂၀၂၅ ခိုနှစ်အတွင််း CAGR ၉.၂ ောခိုငန
် ှုန််းေှလာြည်မြစ်ပ ကာင််း ခန်ြှန််း
ထာ်းသည် (The Business Research Company, 2021)။
၂၁၅။

ပေသအလိုက် ပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းပ ်းကွက်တို်းတက်ြှုရှသညံ့်

နိုငင
် မျာိုးမှာ အာေှပစြတ်ပေသတွင် တရိုတ်နိုင်င၊ံ အနဒယနိုငင
် ၊ံ ဂျပန်နိုင်င၊ံ ဩစပ တ်းလျနိုင်ငံ၊
အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် ၊ံ ပတာင်ကိုေ်းယာ်းနိုငင
် ံနှင် ထိုင်း် နိုင်ငံ၊ ပမြာက်အပြေကတွင် အပြေကန်
နိုငင
် န
ံ ှင်

ကပနေေါနိုငင
် ံ၊

ပတာင်အပြေကတွင်

ဘောဇ်းလ်နိုင်ငံ၊

အပနာက်ဥပောပတွင်

မပင်သစ်နိုငင
် ၊ံ ဂျာြနနိုင်ငံနှင် ပဗတန်နိုငင
် ၊ံ အပေှ ဥပပောပတွင် ရိုေှာ်းနိုငင
် ံတို မြစ်သည်ကို
ပတွ ေပေါသည် (The Business Research Company, 2021)။ ထိုတ်လိုပ်နိုငြ
် ည် ကျန််းြာပေ်း
သံို်းပစစည််းအြျ ်းအစာ်းြျာ်းြှာ ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည် (The Business Research
Company, 2021) (က)

In-Vitro Diagnostics၊

(ခ)

Dental Equipment၊

(ဂ)

Ophthalmic Devices၊

(ဃ)

Diagnostic Equipment၊

(င)

Hospital Supplies၊

(စ)

Cardiovascular Devices၊

(

)

Surgical Equipment၊

(ဇ)

Patient Monitoring Devices၊

( )

Orthopedic Devices၊
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(ည)

Diabetes Care Devices၊

(ဋ)

Nephrology and Urology Devices၊

(ဌ)

ENT Devices၊

(ဍ)

Anesthesia and Respiratory Devices၊

(ဎ)

Neurology Devices၊

(ဏ) Wound Care Devices။
၂၁၆။

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ် အြျာ်း

ံို်း အသံို်းမပ ခွဲသည်နိုင်ငံြျာ်းကို

ပအာက်ပေါအတိုင်း် ပြာ်မပအပ်ပေါသည် (OECD Data, 2020) ပံိုမပင်္ရပ် (၂ - ၁)။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ္်တွင် ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်ကု အြျာေးဆံိုေး
အသံိုေးမပျုြွဲသည်နိုငင
် ြ
ံ ျာေး (USD/capita)

အေင််းအမြစ် - OECD Data. (2020). Health Spending. https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm.

၂၁၇။
စေတ်ြျာ်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ာကပ်ပောဂေါပ ကာင် နိုင်ငအ
ံ ြျာ်းအမပာ်းတွင် ကျန််းြာပေ်းအသံို်း
တို်းမြြှင်လာခွဲပပ်း

ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်အနက်

ဇဝပ

်းဝေါ်းထွက်ကိုန်ြျာ်း

အတွက် အသံို်းစေတ်သည် အတက်အကျြေှဘွဲ ပံိုပသမြစ်ပနပေါသည်။ ကြ္ာ GDP တွင် ဇဝ
ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍ၏ စိုစိုပပေါင်း် ပေါဝင်ြှုသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၈၃၈ ဘလယံေှပပ်း

ကြ္ာတစ်ဝန််းတွင် အ

ိုပေါကဏ္ဍေှ Generic Medicine ထိုတ်လိုပ်ြှုတွင် လိုပ်ကင
ို ပ
် နသူပပေါင်း်

၅.၅ သန််းခန်ေှပေါသည်။ လက်ေှ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်း
တို်းတက်ြှုအပမခမပ သည်

ကာကွယ်ပ

်းထိုတ်လိုပ်ြှုြျာ်း၊

ကိုသြှုြျာ်းနှင်

ပောဂေါေှာပြွ
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စြ််းသပ်ြှုအမပင် အမခာ်းပောဂေါြျာ်းပ ကာင် ဇဝပ

်းဝေါ်းြျာ်းပောင််းချေြှုသည်

တို်းတက်လာနိုငပ
် ချေှပပ်း သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုအပမခမပ သည် ပ

က်လက်
်းဘက်

ိုင်ော

နည််းပညာြျာ်းတွင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း ပိုြိုတို်းတက်လာနိုငပ
် ချေှပေါသည်။ ထမပင်
ို
အသဉာဏ်
ပစစည််း

ိုငေ
် ာြူပိုင်ခွင်သည်

န််းသစ်တထွငြ
် ှုကို

အာ်းပပ်းသည်

မြစ်သည်အတွက် နိုငင
် ံြျာ်းအပနမြင် အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်
ခိုင်ြာအာ်းပကာင််းပအာင် ပ

ာင်ေွက်ထာ်းမခင််းမြင် ပ

ပြာင််းနှင်အာ်းတစ်ခို

ိုငေ
် ာဥပပေြူပဘာင်ြျာ်းကို

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ပ

်းဘက်

ိုင်ောသံို်း

ပစစည််းြျာ်းအတွက် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုတွင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကို ြတ်ပခေါ်မြြှင်တင်
နိုငြ
် ည်မြစ်သည် (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers &
Associations, 2021)။
သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်ြှု
၂၁၈။

ပ

်းဘက်

ိုင်ောသိုပတသနပညာေှငြ
် ျာ်းသည် ပ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ကာကွယ်ပ

်း

ြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်နိုင်ေန်အတွက် ၁၀ နှစ်ြှ ၁၅ နှစ် ကာ Compounds91 စြ််းသပ်ြှုကို မပ လိုပ်
ကရသညံ့်အတက် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ကြ္ာတစ်ဝန််း၌ ဇဝပ

်းဝေါ်း

ိုငေ
် ာသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်း

တို်းတက်ြအ
ှု တွက် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၇၉ ဘလယံ အသံို်းမပ ြံ့ပြင်ိုးပကကာငံ့် ပ

်းဝေါ်းအသစ်

အမျြုိုးပပါင်ိုး ၆၂ ြျ ်း ထွကေ
် ှြံ့ပါသည်။ ထပို့ို ပင် ကြ္ာနိုငင
် ံြျာ်း၏ ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှု အ

င်

အလိုက် Compounds ၈၀၀၀ ပကျာ်မပ လိုပ်ြံ့ပြင်ိုးပကကာငံ့် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်အတွင််း ကင်

ာ

ပောဂေါအတွက် ပ
ပ ကာ

င
ို ေ
် ာပ

်းဝေါ်း ၂၇၄၀ ြျ ်း၊ ခိုခံအာ်းပကာင််းပစသည်ပ

်းဝေါ်း

၁၄၉၈

ြျ ်းနှင်

်းဝေါ်း ၁၅၃၅ ြျ ်း၊ အာရံို

ကူ်းစက်ပောဂေါကာကွယ်ပ

်း

၁၂၁၃

ြျ ်းတက
ို ို

ထိုတ်လိုပန
် ိုငခ
် ွဲပေါသည် (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers &
Associations, 2021)။
ကာကွယ်ဆဆေးထိုတ်လိုပ်မြင်ေး
၂၁၉။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကို ကာကွယ်တာ်း

လအထ ကာကွယ်ပ
အ

င်အလိုက်ြှာ

်းေန်အတွက် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ပြပြာ်ဝေါေ

်းထိုတ်လိုပ်ခွင်ပလ ာက်ထာ်းြှုသည် ၃၈၂ ခိုအထ ေှြံ့ပပ်း စြ််းသပ်ြှု
တစ်ြက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်

(International

Federation

of

Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 2021) –

91

Compounds used as medicines are most often organic compounds, which are often divided into the

broad classes of small organic molecules (e.g., atorvastatin, fluticasone, clopidogrel) and "biologics"
(infliximab, erythropoietin, insulin glargine), the latter of which are most often medicinal preparations of
proteins (natural and recombinant antibodies, hormones etc.).
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ပံိုမပင်္ရပ် (၂ - ၂)။ ကိုဗစ္် - ၁၉ ကပ်ဆရာင်္ ကာကွယ်ဆဆေးကို သိုဆတသနနှင်
ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်ြှုအဆင် စ္ြ်ေးသပ်ထိုတ်လိုပ်ြှုအဆမြအဆန

အေင််းအမြစ် - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations. (2021). The
Pharmaceutical Industry and Global Health. https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/04/IFPMAFacts-And-Figures-2021.pdf

၂၂၀။

၂၀၂၁ ခိုနှစ် ြတ်လအထ USFDA နှင် European Medicines Agency (EMA) တက
ို

ကာကွယ်ပ

်းထိုတ်လိုပ်ေန်

ခွင်မပ ခွဲသည်ကိုြပဏြျာ်းြှာ

Pfizer-BioNTech၊

Janssen၊

Moderna နှင် AstraZeneca တမြစ်
ို ပေါသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ပြပြာ်ဝေါေလအထ ကာကွယ်ပ
ထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် စာချ ပ်ပပေါင်း် ၂၃၄ ခိုနှင် ကာကွယ်ပ
၁၁၀ ခိုအထ ချ ပ်

်း

်းမြန်မြ ်းြှုအတွက် စာချ ပ်ပပေါင််း

ိုခွဲပပ်းမြစ်သည် (International Federation of Pharmaceutical

Manufacturers & Associations, 2021)။
ေစ္်င်္ျစ္်တယ်ဆ ေးကွက်မဖနို့်ခ ဆရေးနည်ေးလြ်ေး
၂၂၁။

၂၀၂၀ ခိုနှစ် ြတိုင်ခင်အထ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကိုြပဏြျာ်းသည် ေစ်ဂျစ်တယ်

ပ ်းကွက်မြန်ြျပေ်းနည််းလြ််းကို သသသာသာ အသံို်းမပ မခင််း ြေှခွဲပသာ်လည််း ကိုဗစ် - ၁၉
ကြ္ာကပ်ပောဂေါ မြစ်ပွာ်းသည်အချန်အတွင််း ေစ်ဂျစ်တယ်ပ ်းကွက်မြန်ြျပေ်းနည််းလြ််းသည်
နည််းလြ််းသစ်တစ်ခိုအမြစ် အ
ခွဲပေါသည် (Kruglyak, 2021)။

ိုပေါကိုြပဏြျာ်းတွက် အပေ်းပေါသည်နည််းလြ််းတစ်ခို မြစ်လာ
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ဆဆေးဘက်နှင် ကျန်ေးြာဆရေးသံိုေးပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍ ဆ ေးကွက်မြြှင်တင်ဆရေး
အတွက် တွန်ေးအာေးဆပေးသည်အြျက်
၂၂၂။

ပ

်းဘက်နှင်

ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းကဏ္ဍ

ပ ်းကွက်

မြြှင်တင်ပေ်းအတွက် အဓကတွန််းအာ်းပပ်းသည်အချက်ြှာ ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ာကပ်ပောဂေါ
ကံ့သပ
ိုို့ သာ မပင််းထန်သည်ကူ်းစက်ပောဂေါြျာ်း ရိုတ်တေက်မြစ်ပွာ်းမခင််းမြစ်သည်။ အ
ပ ်းကွက်တမြည််းမြည််းမြင်တက်လာေသည်
ပစာင်ပေှာက်ြှုအပမခခံအပ

အချက်ြျာ်းြှာ

ပံိုြှန်အာ်းမြင်

ိုပေါ

ကျန််းြာပေ်း

ာက်အအံိုအပေအတွက် တို်းတက်လာမခင််း၊ သက်ကက်းလူဦ်းပေ

အလျင်အမြန် တို်းတက်လာမခင််း၊ ပ ်းကွက်ပပေါ်ထွန််းစနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းတွင် စ်းပွာ်းပေ်းတို်းတက်
လာမခင််း၊ အ

ငမ် ြင်နည််းပညာြျာ်း အလျင်အမြန် တို်းတက်လာမခင််းနှင် ကျန််းြာပေ်းအသံို်း

စေတ်ြျာ်း တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲမခင််းတပ
ို ကာင် မြစ်ပေါသည်။ လက်ေှတွင် နာတာေှည်ပောဂေါြျာ်း
အမြစ်ြျာ်းလာမခင််း၊ ကူ်းစက်ြျာ်းနာြှုြျာ်း မြစ်ပွာ်းမခင််းသည်လည််း အ

ပ
ို ေါပ ်းကွက်တို်းတက်

ပေ်းကို တွန််းအာ်းပပ်းသည်အချက်ြျာ်းမြစ်ပေါသည်။ ဥပြာ - ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင်
ပ

်းရံသ
ို ံို်းပစစည််းြျာ်း၊ ပောဂေါေှာပြွစြ််းသပ်ကေယာြျာ်း၊ Ventilator ြျာ်း လအ
ို ပ်ချက်သည်

မြင်တက်လာပပ်း ၂၀၂၀ ပပညံ့်နှစ် ပထြ ၃ လအတွင််း ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ေှာပြွစြ််းသပ်
ကေယာြျာ်းကို ပောင််းချြှုသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂.၂ ဘလယံအထ ေှခွဲပေါသည်။ ယခို
ကွဲသကူ
ို ်းစက်ပျံ နှံြှုြျာ်းကို

က်လက်တာ်း

လအ
ို ပ်ချက်သည် ကြ္ာတစ်ဝန််းတွင်

်းကာကွယ်ေန် လိုအပ်သည်အတွက် အ

ပ
ို ေါ

က်လက်မြင်တက်နိုင်ပချေှပေါသည်။ (The Business

Research Company, 2021)
ကြဘာဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍတွင် ဆတွ ကကံျုရနိုင်သည်စ္န်ဆြေါ်ြှုြျာေး
၂၂၃။

ကြ္ာပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍတွင်

ပတွ ကကံ ေနိုင်သည်စန်ပခေါ်ြှုြျာ်းြှာ

ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်(က)

ထိုတ်လိုပ်ြှုစ္ရတ်မြင်ြာေးမြင်ေး။

အချ ပသာပ ်းကွက်ဝင် ပ

်းဝေါ်းအသစ်

ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်စေတ်သည် တစ်နှစ်လ င် ၁၀ ောခိုင်နှုန််းအထ မြင်တက်
နိုငပ
် ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည် (Kruglyak, 2021)။
(ခ)

ဆဆေးညွှန်ေးမဖင် ဝယ်ရသည်ဆဆေးဝ ေးြျာေး၏ ဝယ်လိုအာေး ဆလျာကျမြင်ေး။ ဝင်ပငွ
အလယ်အလတ်နှင်
ပသာပ

်းြျာ်းကို

ဝင်ပငွနည််းပေါပသာအြ်ပထာင်စိုြျာ်းသည်
ဝယ်ယူေန်

လူတန််းစာ်းြျာ်းအတွက်

ပငွပ က်းအခက်အခွဲေှသကွဲသို

ပ ်းကက်း
အပမခခံ

ောဝန်ညွှန် ကာ်းြှုြေှဘွဲ ကိုန်ကျစေတ် နည််းပေါ်း
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သည်နည််းပညာြျာ်းမြင်

ထိုတ်လိုပ်သည်ပ

ဝယ်ယူနိုင်သည်အတွက် ပ
သည် ကျ
(ဂ)

်းဝေါ်းြျာ်းကို

်းညွှန််းမြင် ဝယ်ေသည်ပ

ပ ်းကွက်တွင်

်းြျာ်း၏ ဝယ်လိုအာ်း

င််းလာမခင််းမြစ်သည် (Kruglyak, 2021)။

ဆ ေးကွက်တွင် ဆနရာရရှရန် ြက်ြွဲမြင်ေး။ ပ
ယခင်လိုငစ
် င်ေေှပပ်းသာ်း မြစ်သည် ပ
ဥပောပေှ အ

ိုပေါပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍတွင်

်းဝေါ်းြျာ်းပ ကာင် အပြေကန်နိုငင
် န
ံ ှင်

်းဝေါ်းနှင် တူညသည် ပ

်းဝေါ်းြျာ်း (Biosimilars) ကို

စေတ်မြင်ြာ်းစွာမြင် အေည်အပသွ်းမြင်ထတ
ို ်လိုပ်ပသာ်လည််း ပ ်းကွက်
တွင် ပနောေေှေန် ခက်ခွဲမခင််းမြစ်သည်။ Biosimilars ထိုတ်လိုပ်မခင််းသည်
၂၀၁၃ ခိုနှစ် ပနှာင််းပိုင််းတွင် အေှန်အဟိုန်တို်းတက်လာခွဲပသာ်လည််း ၂၀၁၉
ခိုနှစ်တွင် အ
ပေါသည်။
ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏ ပ ်းကွက်ေပ်တည်နိုင်ြှုသည် ကျ

အပြေကန်နိုငင
် ံ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍတွင်

င််းခွဲ

အ

ိုပေါ

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်ြှုသည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၀

ဘလယံ
(ဃ)

ိုပေါပ

ံို်းရံ်းှု နိုငပ
် ချေှပ ကာင််း ခနြ
် ှန််းထာ်းပေါသည် (Kruglyak, 2021)။

Cybersecurity

ဆိုင်ရာမြြ်ေးဆမြာက်ြှုြျာေး။

ပညာြျာ်း တို်းတက်လာြှုပ ကာင် ပ
အချက်အလက်ြျာ်းအပပေါ်

င်မြင်ေစ်ဂျစ်တယ်နည််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကိုြပဏြျာ်း၏

Cybersecurity

စန်ပခေါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်လာပေါသည်။ ပ

အ

ိုင်ောပခြ််းပမခာက်ြှုသည်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်ကိုြပဏြျာ်း၏ ၈၉

ောခိုင်နှုန််းခန်သည် Cyber တိုက်ခိုက်ြှုြျာ်းကို ခံေပပ်း ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင်
ံို်းရံ်းှု ြှုပပေါင်း် အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင်း် ၁.၃ ဘလယံေှခွဲပေါသည်
(Kruglyak, 2021)။
ဆဆေးဘက်နှင် ကျန်ေးြာဆရေးသံိုေးပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍတိုေးတက်ဆရေးကို ဆနှာင်ဆနှေး
ဆစ္သည်အြျက်
၂၂၄။

ပ

တို်းတက်ပေ်းကို

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းကဏ္ဍအတွက်
ပနှာင်ပနှ်းပစသည်အဓကအချက်ြာှ

ဆမပာင်ေးလွဲြှုမြစ်ပေါသည်။

စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းပိုင်း်

စ္ည်ေးြျဉ်ေးစ္ည်ေးကြ်ေးပိုင်ေးဆိုငရ
် ာ

ိုင်ောပမပာင််းလွဲြှုသည်

ပ ်းကွက်တို်းတက်ပေ်းကို ပနှာင်ပနှ်းပစသည်အချက်မြစ်ပပ်း ပ

်းဝေါ်းအသစ်ထိုတ်လိုပ်ောတွင်

ကိုန်ကျစေတ်ကို မြင်တက်ပစသည်။ ဥပြာ - စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းပိုင်း်
တင််းကျပ်ပသာအတည်မပ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်းပ ကာင် ပ
ဝင်ပငွေေှြှုပနှာင်ပနှ်းမခင််းနှင် ဝင်ပငွ

အနာဂေါတ်တွင်

ိုငေ
် ာပမပာင််းလွဲြှုနှင်

်းဝေါထတ
ို ်လိုပ်ြှုကို ပနှာင်ပနှ်းပစပပ်း

်းံို ရံှု်းမခင််းတိုကို မြစ်ပပေါ်ပစပေါသည်။ ဥပြာ - USFDA

134
သည် Endoscopy ကွဲသပသာပစစ
ို
ည််းြျာ်း၏ လံခို ခံ စတ်ချေြှုအတွက် လက်ပတွ စြ််းသပ်
သည်အချက်အလက်ြျာ်း ထပ်ြံပတာင််းခံမခင််းနှင် ကနဦ်းပ ်းကွက် အတည်မပ ချက်ေေှေန်
အတွက်

ယ်စိုနှစ်တစ်ခိုပကျာ် အချန်ယူခွဲေမခင််းတပ
ို ကာင် ထိုတ်လိုပ်ြှုကို ပနှာင်ပနှ်းပစ

ပေါသည် (The Business Research Company, 2021)။
၂၂၅။

ပ

သံို်းပစစည််းြျာ်း

်းဘက်

ိုင်ောနည််းပညာြျာ်းတို်းတက်လာမခင််းသည် ပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်း

ထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းကဏ္ဍတို်းတက်ပေ်းအတွက်

အလာ်းအလာပကာင််း

တစ်ခိုမြစ်ပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင် လူအချင််းချင််း ထပတွ ြှုြေှဘွဲ နည််းပညာ
အကူအညမြင်
ဝတ်

လူနာကိုပောဂေါေှာပြွစြ််းသပ်ပစာင် ကည်ပသာ

င်၍ေပသာ

ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းကေယာြျာ်း၊

နည််းလြ််းြျာ်းမြစ်သည်

လူနာကို

ပစာင် ကည်သည်

အပဝ်းထန််းကေယာနှင် Electronic Health Record တက
ို ို တွင်ကျယ်စွာ အသံို်းမပ လာသည်
ကို ပတွ ေှေပေါသည် (The Business Research Company, 2021)။
၂၂၆။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင် ပ

လအ
ို ပ်ချက်သည် မြင်တက်ခွဲမခင််းသည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း၏

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်

သူြျာ်း၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုလင
ို ်း် ြျာ်းကို ပမပာင််းလွဲေန် တွန််းအာ်းပပ်းသည် လြ််းပ ကာင််းတစ်ခို
မြစ်ပစပေါသည်။ ပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်ကိုြပဏြျာ်းသည်

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါကို တာ်း

်းကာကွယ်နိုင်ပေ်းအတွက် လိုအပ်သညံ့် အပထာက်အကူမပ

ပစစည််းြျာ်းမြစ်ပသာ လက်သန်ပ

်းေည်၊ Face Mask၊ PPE နှင် Ventilator စသည်တိုို့သည်

လအ
ို ပ်ချက်မြင်တက်လာသည်အတွက် ထိုတ်လိုပ်ြှုကိုြပဏြျာ်းသည် ၎င််းတ၏
ို ထိုတ်လိုပ်ြှု
လင
ို ်း် ြျာ်းကို ပမပာင််းလွဲ၍ အ

ပ
ို ေါပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ပေ်းအတွက် ပ

ာင်ေွက်ခွဲ ကသည်

(The Business Research Company, 2021)။
ဇယာ်း (၂ - ၁)။ ထိုတ်လိုပ်ြလ
ှု ိုငေး် ြျာေးကို ဆမပာင်ေးလွဲခွဲသည် နမူနာကုမပဏမ ာ်း
ကိုြပဏ

ယြင်ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုင်ေး

ယြိုထိုတ်လိုပ်ြှုလိုင်ေး

AirCo

Liquor

Hand Sanitizer

INKSmith (Canada)

Design and Tech Tools accessible

Face Shield

for Kids
Massachusetts-based

3D-printing

PPE၊ Face Shield နှင် Nasal Swab

Brooklyn-based Voodoo

PPE

Markforged and Formlabs
Brooklyn-based Voodoo

အရင်ိုးအပမစ် - The Business Research Company, 2021။
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အြွင်အလြ်ေးြျာေး
၂၂၇။

ပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်းပ ်းကွက်တွင် လာြည်နှစ်ြျာ်းအတွင််း

ပောဂေါစြ််းသပ်ေှာပြွသည် ကေယာြျာ်းပောင််းချြှုသည် ထပ်တန််းသိုို့ ပောက်ေှနိုင်ပပ်း ၂၀၂၅
ခိုနှစ်တွင် ကြ္ာနှစ်စဉ်ပောင််းေပငွ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၃.၆ ဘလယံအထ ေေှနိုင်ပ ကာင််းနှင်
ပ

်းရံပ
ို

်းခန််းသံို်းပစစည််းြျာ်းပောင််းချြှုသည် ၂၀၂၅ ခိုနှစ်တွင် ၁၈၁.၉ ဘလယံအထ ေေှ

နိုငပ
် ကာင််း ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်။ အ

ပ
ို ေါနှစ်အထ ပ

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််းြျာ်း

ပ ်းကွက်သည် အပြေကန်နိုင်ငံတွင် ၅၅.၇ ဘလယံအထ ပောက်ေှနိုင်ပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉
ကပ်ပောဂေါကာလအတွင််းနှင် ကိုဗစ်အလွန်ကာလတွင် ပ
ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်ကိုြပဏြျာ်းသည် ပ
ပစစည််းြျာ်း၊

်းဘက်

လူအချင််းချင််းထပတွ ြှုြေှနိုငပ
် သာ

ပစစည််းြျာ်း၊ ဝတ်

်းဘက်နှင် ကျန််းြာပေ်းသံို်းပစစည််း

ိုင်ောသံို်းပစစည််းြျာ်းမြစ်သည် တစ်ခေါသံို်း
ပောဂေါစြ််းသပ်ေှာပြွပစာင် ကည်နိုင်ြည်

င်၍ ေပသာပစစည််းြျာ်း၊ အလွယ်တကူသယ်ယူသွာ်းနိုငသ
် ည်ပစစည််းြျာ်း၊

ကိုယ်တိုင်စြ််းသပ်ေှာပြွနိုငြ
် ည်ပစစည််းြျာ်း၊ အပမခခံပ

်းဘက်

ိုငေ
် ာပစစည််းြျာ်းကို အစို်းေ

အြွွဲ အစည််းြျာ်းနှငပ
် ူ်းပပေါင််း၍ပသာ်လည််းပကာင််း၊ စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းအချင််းချင််း အကျ ်း
တူပူ်းပပေါင််း၍ပသာ်လည််းပကာင််း ထိုတ်လိုပ်နိုငြ
် ည်အခွင်အလြ််းြျာ်း ေေှနိုင်ြည်မြစ်သည်။
(The Business Research Company, 2021)

အာဆယံဆေသတွင်ေး ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆင
ို ်ရာပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လပ
ို ်ြလ
ှု ပ
ို ်ငန်ေး
ကဏ္ဍအလာေးအလာကို ဆလလာသံိုေးသပ်မြင်ေး
၂၂၈။

အာ

ယံပေသတွင််း သက်ကက်းေွယ်အိုလဦ
ူ ်းပေသည် ပဒသတင်ိုးပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်

ကို ပမပာင််းလွဲပစပေါသည်။ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအပပေါ် အသံို်းစေတ်တို်းတက်လာမခင််း
သည် ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍအတွက် အခွင်အလြ််းမြစ်ပေါသည်။ အပေှ ပတာင်အာေှပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်

တွင် နှစ်စဉ်ဝင်ပငွတို်းတက်ြှုြှာ လွန်ခွဲပသာ ၅ နှစ်ခန်ကထက် ၁၁ ောခိုင်နှုန််း တို်းတက်လာပေါ
သည်။ အ

ပ
ို ေါတိုိုးတက်မှုနှုန််းသည် ကြ္ာပပေါ်၌ ပ

သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အာ

ယံနိုင်ငြ
ံ ျာ်း၏ ပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်တို်းတက်ြှု အမြန်

်းဝါိုးနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်း ကိုန်သွယ်ြှု

အပမခအပနကို ပံိုမပဂေပ် (၂ - ၃)၊ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်အတွင််း အာ
အာ ယမပင်ပပ

ံို်းမြစ်ပေါ

ယံပေသတွင််းနှင်

်းဝါိုးနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်းကိုန်သွယ်ြှု အပမခအပနကို ပံိုမပဂေပ် (၂ -

၄) နှငံ့် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်အတွင််း ပ

်းဝါိုးနှင် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းြျာ်း အာ

ယံပေသနှင် အြျာ်း

ကိုန်သွယ်ြံ့သညံ့် ကိုန်သယ်ြက်နိုင်ငြ
ံ ျာ်းကို ပံိုမပဂေပ် (၂ - ၅) တမိုို့ ြငံ့် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်92။

92

https://data.aseanstats.org/dashboard/imts.hs2

ံို်း
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ပံိုမပင်္ရပ် (၂ - ၃)။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ္် အာဆယံနိုင်ငြ
ံ ျာေး၏ ဆဆေးဝေါ်းနှင် က န််းမာဒရ်းသံု်းပစ္စည်ေးြျာေး
ကိုန်သွယ်ြှုအဆမြအဆန

အရင်ိုးအပမစ် - https://data.aseanstats.org/dashboard/imts.hs2။

ပံိုမပင်္ရပ် (၂ - ၄)။ ၂၀၁၄ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ္်အတွငေး် အာဆယံဆေသတွငေး် နှင် အာဆယံမပင်ြ
ဆဆေးဝေါ်းနှင် က န််းမာဒရ်းသံု်းပစ္စည်ေးြျာေးကိုန်သွယ်ြှုအဆမြအဆန

အရင်ိုးအပမစ် - https://data.aseanstats.org/dashboard/imts.hs2။

137
ပံိုမပင်္ရပ် (၂ - ၅)။ ၂၀၁၉ ြိုနှစ္်အတွင်ေး ဆဆေးဝေါ်းနှင် က န််းမာဒရ်းသံု်းပစ္စည်ေးြျာေး
အာဆယံဆေသနှင် အြျာေးဆံိုေး ကိုန်သွယ်ခွဲသည် ကုန်သွယ်ြက်နိုငင
် ံြျာေး

အရင်ိုးအပမစ် - https://data.aseanstats.org/dashboard/imts.hs2။

၂၂၉။

အာ

တသည်
ို
အာ

ယံစာေင််းအင််းစာပစာင် (၂၀၂၀) အေ ဥပရာပနိုင်င ၂၈ နိုငင
် န
ံ ှင် အနဒယနိုင်ငံ
ယံသို တင်သွင်း် သည် အြျာ်း

ံို်းကိုန်ပစစည််း ၁၀ ြျ ်းအနက် ပ

်းဝေါ်းပစစည််း

ပေါဝင်ြှုရာြိုင်နှုန်ိုး93 ကို ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်ဇယာေး (၂ - ၂)။ တင်သွင်ေးြှုအြျာေးဆံိုေးကိုန်ပစ္စည်ေး ၁၀ ြျျုေးအနက် ဆဆေးဝ ေးပစ္စည်ေးပ ဝင်ြှု
ဥဒရာြနုင်ငံ ၂၈ နိုင်ငံ
ြိုနှစ္်

အဆြရကန်ဆေေါ်လာ
သန်ေးဆပ င်ေး

ရာြိုင်နှုန်ေး

အနဒယနိုင်ငံ
အဆင်

အဆြရကန်ဆေေါ်လာ

နံပ တ်

သန်ေးဆပ င်ေး

ရာြိုင်နှုန်ေး

အဆင်
နံပ တ်

၂၀၁၈ ြိုနှစ္်

၆၄၂၅.၇

၅

၄

၁၀၅၂.၃

၃.၅

၈

၂၀၁၉ ြိုနှစ္်

၇၂၈၇.၅

၅.၈

၄

၁၀၅၂.၃

၃.၇

၉

အရင်ိုးအပမစ် - https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2020/12/ASYB_2020.pdf။

၂၃၀။

BMI ၏ သိုပတသနအေ အာ

ယံ၏ ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သည်

လိုပ်ငန််းသည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၈ ဘလယံ ပကျာ်ထိုတ်လိုပ်ြည်ဟို
ခန်ြှန််းခွဲပေါသည်။ ပေသတွင််းနိုင်ငံြျာ်းက မပဋ္ဌာန််းထာ်းပသာလိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်းကို လက
ို ်နာ

93

https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2020/12/ASYB_2020.pdf.
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ေန် ေည်ေွယ်ချက်မြင် ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် အာ
Directive (AMDD) ကို ပ

ယံအပ
ို ်စိုသည် ASEAN Medical Device

ာင်ေွက်ခွဲပေါသည်။ အ

ပ
ို ါညွှန် ကာ်းချက်တွင် ပ

ပစစည််းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းသည် ပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည်ြည်သည်နိုငင
် တ
ံ ွင်ြ
ကို ြှတ်ပံိုတင်ေန်မြစ်ပေါသည်။ ယခိုအချန်တွင် အ

ို အ

ိုင်ော

ိုပေါပစစည််း

ပ
ို ါညွှန် ကာ်းချက်ြျာ်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံ၊

ြပလ်းေှာ်းနိုင်ငံနှင် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုငင
် တ
ံ ိုသာ လိုက်နာလျက်ေှပေါသည်။94 ပ
ပူ်းပပေါင်း် ပ

်းဘက်

်းဝေါ်းစစ်ပ

်းြှု

ာင်ေွက်ပေ်းအစအစဉ် (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

တွင် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ၊ ြပလ်းေှာ်းနိုင်င၊ံ စင်ကာပူနိုင်ငန
ံ ှင် ထင
ို ်း် နိုင်ငတ
ံ ြှ
ို ာ အြွွဲ ဝင်ြျာ်း
မြစ် ကပပ်း ြလစ်ပိုငန
် ိုင်ငန
ံ ှင် ဗယက်နြ်နိုငင
် တ
ံ ိုြှာ အြွွဲ ဝင်အမြစ် ဝင်ပောက်ေန် စတ်ဝင်
စာ်းလျက်ေှပေါသည်။

အ

ိုပေါအစအစဉ်ြှာ

ပ

်းဝေါ်းစစ်ပ

အတွက် ဟန်ချက်ညသည်လိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်းမြစ်ပစေန်၊ စစ်ပ
ပပ်းေန်၊ ပေသတွင််းနှင် အမပည်မပည်
အ

်းြှုတွင်

အြွွဲ ဝင်နိုငင
် ံအာ်းလံို်း

်းသူြျာ်းအတွက် သင်တန််းြျာ်း

ိုငေ
် ာအြွွဲ အစည််းြျာ်းအ ကာ်း ပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြှု

င်ပမပပစေန် ေည်ေွယ်ပေါသည်။

၂၃၁။

လက်ေှတွင် အာ

ယံသည် ပ

်းဘက်

ိုင်ောနည််းပညာ၊ ဇဝပ

်းဝေါ်းနှင် ဓာတို

ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်တန်ြ်းို မြြှင်ကဏ္ဍြျာ်းတွင် အတန်ငယ်နည််းပေါ်းသည် အခန််းကဏ္ဍ
တွင် ပေါဝင်ပနပေါသည်။ သောတွ
ို
င် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင် ကြ္ာလံ်းို
ပထာက်ပပေ်းကွ
ံ
င်း် က်အပမပာင််းအလွဲြျာ်းသည် အာ
ိုငေ
် ာပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းကို ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ယံနိုင်ငံြျာ်းက ပ
်းဘက်

လာပစေန် အခွင်အလြ််းြျာ်းြန်တ်းပပ်းပနသည်။ အာ
နည််းပညာနှင် ဇဝပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ိုင်ော
်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းပ ်းကွက် ချွဲ ထွင်

ယံပေသတွင်း် ေှ ပ

်းဘက်

ိုင်ော

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ပ ်းကွက်သည် နှစ်စဉ် ၈ ောခိုင်နှုန််း ခန် တို်းတက်လာပပ်း

၂၀၂၄ ခိုနှစ်တွင် စိုစိုပပေါင်း် ပေေါ်လာ ၅၃ ဘလယံအထ ပောက်ေှြည်ဟို ခန်ြှန််းထာ်းပေါသည်။
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းသည်ကာလအတွင်း် တစ်ကိုယ်ေည်အကာအကွယ်သံို်းပစစည််း
ြျာ်းနှင်

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်လပ်မခင််းနှင်

ပေှာင်ေှာ်းေန်အလိုငှာ အာ
ကွင်း်

ပထာက်ပံပေ်းကွင်း်

က်မပတ်ပတာက်မခင််းတိုကို

ယံအြွဲ့ဝင်နိုင်ငမျာိုးအပနပြငံ့် ပေသတွင််းကကံခိုင်သည်ပထာက်ပပေ်း
ံ

က်ြန်တ်းနိုငေ
် န် လအ
ို ပ်မည်မြစ်သည်။95

၂၃၂။

အပေှ ပတာင်အာေှတွင် စ်းပွာ်းပေ်းတို်းတက်လာြှုနှငအ
် တူ နိုငင
် တစ်နိုငင
် ြျင်ိုးစ၏

ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်နှငံ့် တစ်ဦ်းကျအသံို်းစေတ်ြျာ်း တို်းတက်လာပပ်း ပ

94

https://www.aseanbriefing.com/news/investing-in-aseans-healthcare-sector-new-opportunities-after
covid-19/

95

်းဝေါ်းြှ ေေှပသာ

https://www.bcg.com/publications/2021/asean-manufacturing
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ဝင်ပငွြှာလည််း တို်းတက်လာပေါသည်။ အာ
လိုးို

ယံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍသည် ကြ္ာ

ိုင်ရာပ ်းကွက်၏ ၂.၂ ောခိုငန
် ှုန််းေှပပ်း တန်ြိုိုးအာိုးပြငံ့် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၅ ဘလယံ

တန်ြို်းေှပေါသည်။ Generic Drug

ြျာ်းသည်

ပေသတွင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်မခင််းကဏ္ဍ၏

ောခိုင်နှုန််းအြျာ်းစိုမြစ်ပနပေါသည်။ သပသာ်
ို
ပေသတွင််း၌ Active Pharmaceutical Ingredients
(APIs) ကို ထိုတ်လိုပ်နိုင်သည် ကိုြပဏအနည််းငယ်သာေှသည်အတွက် ကိုန် ကြ််းအြျာ်းစိုကို
တရိုတ် နိုငင
် နှင် အနဒယနိုင်ငတ
ံ ြှ
ို တင်သွင််းလျက်ေှပေါသည်။ ဗယက်နြ်နိုငင
် တ
ံ ွင် ပ
ထိုတ်လိုပ်ေန် ပေါဝင်ပစစည််း ၉၀ ောခိုငန
် ှုန််းကို မပည်ပြှ တင်သွင်း် ပပ်း အ

်းဝေါ်း

ပ
ို ေါောခိုင်နှုန််း၏

ထက်ဝက်ြှာ တရိုတ်နိုင်ငြ
ံ ှ တင်သွင်း် မခင််းမြစ်ပေါသည်။ ထင
ို ်း် နိုင်ငံ FDA ၏ အချက်အလက်
ြျာ်းအေ GMP နှင် မပည်တွင်း် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူ ၁၄၂ ဦ်းတွင် ၅ ောခင
ို န
် ှုန််းသာ APIs ကို

ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေါသည်။ ထပ
ို ကာင် ပေသတွင််း ပ

ိုးဝါိုးပ ်းကွက်ကို ချွဲ ထွင်နိုင်ေန်အတွက်

အြွဲ့ဝင်နိုငင
် ံအသ်းသ်း၏ အစို်းေအြွွဲ အစည််းမျာိုးနှငံ့် ကိုြပဏြျာ်းအပနမြင် Multinational
Life Science ကိုြပဏကက်းြျာ်းနှင် ပူ်းပပေါင်း် ပ

ာင်ေွက်ြက
ှု ို တို်းမြြှင်လိုပ်ပ

ာင်သင်ပေါသည်။

ဆေသတွင်ေးပူေးဆပ င်ေးဆဆာင်ရွက်ြြ
ှု ျာေးတွင် ပမန်မာနင
ု ်ငြ
ံ ေါဝင်မှု
၂၃၃။
စွြ််းပ

မြန်ြာနိုင်ငံသည် မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍတွင် အြျ ်းသာ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှု

ာင်ေည်နှင် ဉပပေြူပဘာင်ြျာ်းြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်လာပစပေ်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပ

်းဝေါ်း

ထိုတ်လိုပ်ြှုကို အပထာက်အပံမြစ်ပစြည် GMP စံချန်စံညန
ွှ ််းနှင်ပတ်သက်၍ အသပညာ
တို်းပွာ်းပစပေ်း၊ ပေသတွင််း ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုနှင်ံ့ နည််းပညာပိုင််း

ြျာ်းနှင် လက
ို ်ပလျာညပထွမြစ်ပစပေ်း၊ ကိုန်သွယ်ြှု
ပေသတွင််းပ

ိုငေ
် ာစည််းြျဉ််းစည်ိုးကမ်ိုး

ိုင်ောအဟန်အတာ်းြျာ်းကို ြယ်ေှာ်းကာ

်းဝေါ်းပစစည််းပ ်းကွက်၏ လံခို ခံ ြှု၊ ထပောက်ြှုနှငံ့် အေည်အပသွ်းပကာင််းြွန်ြှု

တအတွ
ို
က် ပေသတွင်း် အြွွဲ အစည််းြျာ်းနှငပ
် ူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

အာဆယံဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ဆရေးလိုပ်ငန်ေးအဖွွဲ (Pharmaceutical Product Working GroupPPWG)
၂၃၄။

အာ

ယံသည် အာ

ယံလတ
ွ ်လပ်ပသာကိုန်သွယ်ြှုပေသ (ASEAN Free Trade

Area - AFTA) ကို အပထာက်အပံမပ နိုငေ
် န်၊ အာ
ပချာပြွ ပစေန်အတွက် ကိုန်သွယ်ြှု

ယံပေသတွင််း ကိုန်သွယ်ြှုြျာ်း အ

င်ပမပ

ိုင်ောနည််းပညာအဟနအ
် တာ်းြျာ်းကို ပလ ာချနိုငေ
် န်

ေည်ေွယ်ြွွဲ စည််းထာ်းသည် စံချန်စံညွှန််းနှင် အေည်အပသွ်း

ိုငေ
် ာအာ

ယံလိုပ်ငန်ိုးညြှနှုင််းြှု

ပကာ်ြတ (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - ACCSQ) ကို
ြွွဲ စည််း၍ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းလိုပ်ငန််းအြွွဲ

အပါအဝင် ၎င််းပကာ်ြတ၏ ပအာက်တွင်
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လိုပ်ငန််းအိုပ်စိုအြွွဲ ၁၁ ခိုပြငံ့် ပ
နိုငင
် အ
ံ ပနမြင်

အာ

လိုပ်ငန််းအြွွဲ ၏ အာ

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည် (Abhishek Ton gia, 2018)။ မြန်ြာ

ယံအြွွဲ ဝင်နိုင်ငမံ ြစ်သည်နှငအ
် ည

အာ

ယံပေသတွင််း ပ

ိုင်ောစည််းြျဉ််းစည်ိုးကမ်ိုးြျာ်းကို

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

လက
ို ်ပလျာညပထွမြစ်ပစရန်နှငံ့် ကိုန်သွယ်ြှု
ကာ အာ

ယံပ

ပသချာပစေန်
ပူ်းပပေါင်း် ပ

ယံပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်း

ိုင်ောနည််းပညာအဟန်အတာ်းြျာ်းကို ြယ်ေှာ်း

်းဝေါ်းပစစည််းပ ်းကွက်၏ လံခို ခံ ြှု၊ ထပောက်ြှု၊ အေည်အပသွ်းပကာင််းြွန်ြှုကို
ပအာက်ပေါလိုပ်ငန််းြျာ်းကို

အာ

ယံပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းလိုပ်ငန််းအြွွဲ နှငံ့်

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်(က)

လက်ေှ

အသံို်းမပ ပနသည် နည််းပညာပိုင််း

ိုငေ
် ာလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်း၊

စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းနှငံ့် လအ
ို ပ်ချက်ြျာ်းကို ပ
(ခ)

နိုငင
် တ
ံ ကာနည််းပညာပိုင်း်

ိုင်ော

ွ်းပနွ်းမခင််း။

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်း၊

စည််းကြ််းြျာ်းနှင်အည လက်ေှအပကာင်အထည်ပြာ်ပ

စည််းြျဉ််း

ာင်ေွက်ပနသည်

အမခာ်းပေသြျာ်းကို ပလလာမခင််း။
(ဂ)

အာ

ယံပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းနှငသ
် က်

ိုင်ပသာ နည််းပညာပိုင််း

ိုင်ောလိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်းနှင် စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းကို လက
ို ်ပလျာ
ညပထွမြစ်ပစေန် ပ
(ဃ)

အာ

ာင်ေွက်မခင််း။

ယံနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းအ ကာ်း အမပန်အလှန်အသအြှတ်မပ ြှု

ိုင်ော သပဘာ

တူညချက်ေေှ၍ နည််းပညာပိုင််း

ိုင်ောစာေွက်စာတြ််းြျာ်းလိုအပ်ချက်ြျာ်း

တပမပ်းည မြစ်ပစပေ်းပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်မခင််း။

ြဟာြွဲဆြ င်မြစ္်ဝှြ်ေးဆေသ ကျန်ေးြာဆရေးလံခို ြံျုြစ္
ှု ြံကန်ေး
၂၃၅။

မြန်ြာနိုင်ငံသည် GMS အြွွဲ ဝင်မြစ်သည်နှင်အည ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင် Asia

Development Bank (ADB) အကူအညမြင် စတင်ခွဲသည် GMS ကျန််းြာပေ်းလံခို ခံ ြှု စြံကန််း
တွင် ပအာက်ပေါေလေ်ြျာ်းကိုေေှေန် GMS အြွွဲ ဝင်နိုင်ငြ
ံ ျာ်းနှင် ပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်လျက်

ေှပေါသည်(က)

နယ်စပ်ပေသ ကူ်းစက်ပောဂေါထန််းချ ပ်ြြ
ှု ျာ်း တို်းတက်ပစေန်။

(ခ)

အြျ ်းသာ်းအ

င် ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုကို တိုနို့မ် ပန်သည်စနစ်ြျာ်း အာ်းပကာင််း

လာပစေန်။
(ဂ)

ဓာတ်ခွွဲခ န််း၀န်ပ

ာင်ြှုြျာ်းနှ င်

ပ

်းရံိုြျာ်းတွင်

ကာကွယ်ပေ်းနှင် ထန််းချ ပ်နိုင်ြှု တို်းတက်လာပစေန်။

ကူ်း စက်ပောဂေါြျာ်း
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၂၃၆။

ြွဲပခေါငမ် ြစ်ဝှြ််းပေသကျန််းြာပေ်းလံခို ခံ ြှုစြံကန််းသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်ြှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

အထ နှစ်နှစ်ပကျာ် ကာြည်မြစ်ပပ်း မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ပနမြင် အ

ိုပေါစြံကန််းြှ ကိုသြှု မြြှင်တင်

ပေ်း၊ စွန်ပစစည််းြျာ်း စနစ်တကျစွန်ပစ်ပေ်း၊ လိုအပ်ပသာပစစည််းြျာ်း ဝယ်ယူပေ်း၊ ပောဂေါ
ကူ်းစက်ြှုကာကွယ်နိုငပ
် ေ်းလိုပ်ငန််းကို မြည်
ကို အ
အ

င်မြြှင်တင်ပေ်း၊ ကပ်ြတ်ကိုသပ

င်မြြှင်တင်ပေ်း၊

က်စပ်ပောဂေါကူ်းစက်ြှု ထန်ိုးြျြုပ်မှု

ာင်ြျာ်းကို အ

အပမခခံလိုအပ်ချက်မျာိုးကို

ထန််းသြ််းမပ မပင်ပေ်းနှငံ့်
ပ

ည််းပေ်း၊

သင်တန််းပချပေ်းတ
ို
တွ
ို င်

မြည်

ငံ့်မြြှင်တင်ပေ်း၊ ဓာတ်ခွွဲခန််းြျာ်း
ည်ိုးပေ်း၊

GMS

ပ

်းရံအ
ို ပ

ာက်အအံို

အြွွဲ ဝင်နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းနှင်

ပူ်းပပေါင််း

ာင်ေွက်သွာ်းြည်မြစ်ပေါသည်။96 ထမပင်
ို
GMS ကျန််းြာပေ်းပူ်းပပေါင််းပ

အြွွဲ သည်

GMS

နိုင်ငြ
ံ ျာ်း၏

ပကတကျန််းြာပေ်းအပမခအပနြျာ်းကို

ာင်ေွက်ြှုလိုပ်ငန််း
သေှနာ်းလည်၍

အနာဂတ်အတွက် လိုအပ်သည်အပထာက်အပံြျာ်း သတ်ြှတ်နိုငေ
် န်အတွက် WHO ၏
အပေှ ပတာင်အာေှနှင်

အပနာက်ပစြတ်ပေသရံ်းို ခွွဲြျာ်းနှင်

ချတ်

က်ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှ

သည် (GMS,2020)။
၂၃၇။

မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ပနမြင် အမခာ်း GMS အြွွဲ ဝင်နိုင်ငံြျာ်းနှင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ

ထန််း ချ ပ်ကာကွယ်ေန်အတွက်

အတူတ ကွ

ကျန််းြာပေ်းလံခို ခံ ြှုစြံကန််းြှတစ်

ပူ်းပပေါင််း ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပပ်း

GMS

၏

င် ADB သည် ကပြ္ာေ်းယာ်း၊ လာအို၊ မြန်ြာနှင်

ဗယက်နြ်နိုင်ငံြျာ်းတွင် မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်းလံိုခခံြှုအာြခံချက်ေှပစေန်နှင် ကိုဗစ် - ၁၉
ကပ်ပောဂေါပခြ််းပမခာက်ြှုြှ ကာကွယ်နိုငေ
် န်အတွက် အပထာက်အပံြျာ်းပပ်းလျက်ေှသည်။
ADB သည် အသက်အနတောယ်ြှ ကာကွယ်နိုင်ေန် ြေှြမြစ်လိုအပ်သည် ကျန််းြာပေ်း
ကေယာြျာ်းကို အလျင်အမြန် ပပ
ို

က်စပ်

ာင်နိုငေ
် န်အတွက် ကျန််းြာပေ်းလံိုခခံ ြှုစြံကန််းပအာက်

တွင် ဘဏ္ဍာပငွြျာ်းကို ခွွဲပဝသတ်ြှတ်ချထာ်းပပ်းြှုအပမခအပနကို ဇယာ်း (၂ - ၃) တွင် ပြာ်မပ
ထာ်းပေါသည် (GMS,2020)။

96

https://news-eleven.com/article/176155
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ဇယာေး (၂ - ၃)။ ကိုဗစ္် - ၁၉ ကြ်ဆရာင်္ ကု တံိုို့မပန်ရန် ြရှြမဖစ္်လိုအပ်သည် ကျန်ေးြာဆရေး
ဆက်စ္ပ်ကရယာြျာေး အလျင်အမြန်မဖနို့်ဆဝဆပေးမြင်ေး ဆထာက်ပံဆငွြွွဲဆဝြှု
စ္ဉ်

အကျံျုေးဝင်သည်နိုင်ငံ

ရန်ပံိုဆငွ (US$)

အဆထာက်အပံြျာေး

၁။

ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်င

၂၆၉,၀၀၀

နယ်စပ်ပေသြျာ်းတွင် အသံို်းမပ ေန် အပူချန်တင
ို ််းကေယာြျာ်း။

၂။

လာအန
ို ိုင်င

၆၀၀,၀၀၀

အပူချန်တင
ို ််းကေယာြျာ်း၊ PPE ၊ အနပအာက်ပောင် မခည်သံို်း
အပူချန်တင
ို ််းကေယာ၊

ဘက်တေ်းယာ်း၊

သန်စင်သည်စက်ြျာ်း၊

ဗိုင််းေပ်စ်နှင်

ဓေါတ်စြ််းပစစည််းြျာ်း၊

ပို်းြွှာ်း

Real-time

Polymerase Chain Reaction (PCR) စက်ြျာ်း။
၃။

မြန်ြာနိုင်င

၆,၆၀၀,၀၀၀

အပူချန်တင
ို ််းကေယာြျာ်း၊
အထူ်း ကပ်ြတ်ကိုသပ

၄။

ဗယက်နြ်နိုင်င

၅၀၀,၀၀၀

အပေ်းပပေါ်တံမပန်
ို ပ

PPE၊

ဓေါတ်ခွွဲခန််းသံို်းကေယာြျာ်း၊

ာင်သံို်း အသက်ရှုကေယာြျာ်း။

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်း။

အေင််းအမြစ် - Greatermekong.org(GMS Supports Lower Mekong Countries in Rapid Delivery of Essential
Medical Equipment)

၂၃၈။

GMS ြဟာဗျ ဟာပမြာက်ြူပဘာင်၏ အစတ်အပိုင််းတစ်ခိုမြစ်သည် ပေသတွင််း

ကျန််းြာပေ်းပူ်းပပေါင်း် ပ

ာင်ေွက်ြှုသည် မြန်ြာနိုင်ငပေါဝင်သည် GMS အြွွဲ ဝင်နိုငင
် ံြျာ်းအတွက်

ဉ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုမြစ်သည်။
မြင်တင်ေန် ကျန််းြာပေ်းပူ်းပပေါင်း် ပ

ပေသတွင်း် ကျန််းြာပေ်းပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြှုြျာ်းကို

ာင်ေွက်ြှုြဟာဗျ ဟာ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၃) ကို အြွွဲ ဝင်နိုငင
် ံ

ြျာ်း၏ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနြျာ်းက အတည်မပ ခွဲသည်။ ထမပင်
ို
သတတြအကကြ်ပမြာက်
ြဟာြွဲပခေါငပ
် ေသခွွဲထပ်သ်းအစည််းအပဝ်း (၂၀၂၁) တွင်
ပူ်းပပေါင်း် ပ

ြဟာြွဲပခေါင်ပေသခွွဲ စ်းပွာ်းပေ်း

ာင်ေွက်ြှုအစအစဉ် ြဟာဗျ ဟာြူပဘာင် ၂၀၃၀ နှင် GMS ကိုဗစ်-၁၉ တံမပန်
ို ြှုနှင်

မပန်လည်ထပ
ူ ထာင်ပေ်းစြံချက် (၂၀၂၁-၂၀၂၃) ကို အတည်မပ ချြှတ်ခွဲပေါသည်။97 အ

ိုပေါ

အတည်မပ ချက်ြျာ်းြှတစ်

င် အနာဂတ်တွင် မြန်ြာအပေါအဝင် ြဟာြွဲပခေါင်ပေသတွင််း

အြွွဲ ဝင်နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းအ ကာ်း

ကျန််းြာပေ်း

မြြှင်တင်ပ

ိုင်ောကစစေပ်ြျာ်း

ပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြှုြျာ်းကို

ာင်ေွက်သွာ်းနိုငြ
် ည်မြစ်သည်။

ဘင်ေးြ်စ္တက်တိုင်ေးရင်ေးဆဆေးဝ ေးပူေးဆပ င်ေးဆဆာင်ရွက်ြှုကွန်ယက် (BIMSTEC Network of
National Centres of Coordination in Traditional Medicine)
၂၃၉။

မြန်ြာနိုင်ငက
ံ
အြွွဲ ဝင်အမြစ်ပေါဝင်သည် ဘင််းြ်စတက်အြွွဲ ကက်း၏ ၂၀၀၃ ြိုနှစ်

တင် ကျင်ိုးပသညံ့် ပထြအကကြ်ထပ်သ်းအစည််းအပဝ်းပွွဲတွင် မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ၊
အထူ်းသမြင်

တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍတွင်

အြွွဲ ဝင်နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းအ ကာ်း တိုင််းေင််းပ

97

ပူ်းပပေါင််းပ

်းဝေါ်းပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြှုြျာ်းကို

မြြှင်တင်နိုင်ေန်၊

ာင်ေွက်ြှုကွန်ယက် တည်ပထာင်ေန်

https://myanmar.gov.mm/web/guest/news-media/news/latest-news/-/asset_publisher/idasset354/content.
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သပဘာတူညြျက်နှငံ့်အည အ
ဌာနြျာ်း၊
ဦ်းပ

အြွွဲ အစည််းြျာ်း၊

ပ
ို ါကွန်ယက်ကို အြွွဲ ဝင်နိုင်ငံြျာ်း၏ သက်
ဌာနြျာ်းမြင်

ြွွဲ စည််းြံ့ကာ

မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ၏

ာင်နိုင်ငမံ ြစ်သည် ထင
ို ်း် နိုင်ငက
ံ အတွင်း် ပေ်းြှ ်းချ ပ်ရ်းံို အမြစ် ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်

(Faculty of Traditional Medicine, BIMSTEC)။ မြန်ြာနိုငင
် ံအပနမြင် အ
တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍ

အသပညာဗဟိုတိုတို်းပွာ်းပစပေ်း၊

ပ

်းြက်ဝင်အပင်ြျာ်းနှင်

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်လာပစပေ်း၊ တိုင််းေင််းပ
လိုပ်ငန််းြျာ်း
ေှပေါသည်။

ိုပါကွန်ယက်တွင်

လူူ့စွြ်း် အာ်းအေင််းအမြစ်ြွံ ပြ ်း

တို်းတက်ပစပေ်း၊ အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းစနစ်တွင် တိုင််းေင််းပ
ပထာက်ပံနိုင်ပေ်း၊

ိုငေ
် ာဝန်ကက်း

်းဝေါ်းကဏ္ဍဝန်ပ

ပြာ်စပ်ထာ်းပသာ

ပ

ာင်ြှုြျာ်း

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

်းဝေါ်းနှင်ပတ်သက်သည်သင်တန််းြျာ်းနှင် သိုပတသန

တို်းပွာ်းလာပစပေ်းတတွ
ို င်

ပူ်းပပေါင်း် အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ေွက်လျက်

144

အြန်ေး (၃)
မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင်ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး
ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍကို ဆလလာမြင်ေး
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အြန်ေး (၃)
မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင်ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး
ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးကဏ္ဍကို ဆလလာမြင်ေး
ဆယဘိုယျဆဖာ်မပြျက်
၂၄၀။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူဦ်းပေသည် လက်ေှ World Population Review ၏ Myanmar

Population 2021 live အေ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်တွင် ၅၄.၈၃ သန််းဟို ခန်ြှန််းခွဲပပ်း ၀.၆၇ ောခိုငန
် ှုန််း
တို်းတက်မခင််းမြစ်ပေါသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ လူဦ်းပေသည် ၅၁.၉၉ သန််းေှောြှ
တမြည််းမြည််းတို်းတက်လာမခင််းမြစ်ပေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပျြ််းြ လူူ့သက်တြ််းသည် ၂၀၁၈
ခိုနှစ် တွင် ၆၆.၇၆ နှစ် မြစ်ပပ်း ၂၀၁၇ ခိုနှစ်ထက် ၀.၆၃ ောခိုငန
် ှုန််း၊ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ၆၆.၉၆ နှစ်
မြစ်ပပ်း ၂၀၁၈ ခိုနှစ်ထက် ၀.၃၁ ောခိုငန
် ှုန််း၊ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် ၆၇.၁၇ နှစ် မြစ်ပပ်း ၂၀၁၉
ခိုနှစ်ထက် ၀.၃ ောခိုငန
် ှုန််း၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်တွင် ၆၇.၃၇ နှစ် မြစ်ပပ်း ၂၀၂၀ မပည်နှစ်ထက် ၀.၃
ောခိုငန
် ှုန််း အသ်းသ်းတို်းတက်လာခွဲပေါသည်။98
၂၄၁။

၂၀၁၈ ခိုနှစ် ကြ္ာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ အစည််း၏ ကြ္ာကျန််းြာပေ်းအ

င် သတ်ြှတ်

ချက်ြျာ်းအေ နိုင်ငပ
ံ ပေါင်း် ၁၈၅ နိုငင
် ံအနက်ြှ မြန်ြာနိုင်င၏
ံ ပျြ််းြ လူူ့သက်တြ််းအ

င်သည်

၁၃၀ မြစ်ပပ်း လက်ေှမြန်ြာနိုင်င၏
ံ
ပျြ််းြ သက်တြ််းြှာ ၆၆.၈ နှစ် (အြျ ်းသာ်းအတွက်
ပျြ််းြ သက်တြ််းြှာ ၆၄.၅ နှစ်နှင် အြျ ်းသြ်းြျာ်းအတွက် ပျြ််းြ သက်တြ််းြှာ ၆၈.၉ နှစ်)
မြစ်ပေါသည်။ သပသာ်
ို
ကိုလသြဂဂ၏ အချက်အလက်ြျာ်းအေ မြန်ြာနိုင်ငံသည် တရိုတ်နိုင်င၊
ထင
ို ်း် နိုင်င၊ အနဒယနိုငင
် နှင် ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုငင
် ကွဲသပသာ
ို
အြ်န်းချင််းနိုင်ငြ
ံ ျာ်းနှင်နှုင်း် ယှဉ်ပေါ
က နိုငင
် ၏ ပျြ််းြ လူူ့သက်တြ််းသည် နြ်ကျလျက်ေှပေါသည်။99 ၂၀၁၄ ခိုနစ
ှ ် မပည်လို်းံ ကျွတ်
သန််းပခေါင်စာေင််းအေ အသက်ငေါ်းနှစ်ပအာက်ကပလ်း ပသ

်းံို နှုန််းသည် အေှင်ပြွ်းကပလ်း

၁၀၀၀ ပြွ်းလ င် ၇၂ ပယာက်၊ တစ်နှစ်ပအာက် ကပလ်းပသ

ံို်းနှုန််းသည် အေှင်ပြွ်းကပလ်း

၁၀၀၀ လ င် ၆၂ ပယာက်ေှပနပေါသည်။ ြခင်ပသ
ပသ
၂၄၂။

်းံို လျက်ေှော အာ

ယံနိုင်ငြ
ံ ျာ်းတွင် ပသ

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင်

အမြစ်ြျာ်းပသာ

ပသွ်းပ ကာမပတ်မခင််း၊

ပသွ်းပ ကာပတ်မခင််း၊

အသည််းပောဂေါ၊

ိုတ်ပောဂေါ၊

အ

ံို်းြှုနှုန််းြှာ ြခင် ၁ သန််းတွင် ၁၇၂ ဦ်း

ံို်းြှုအမြင်

ံို်းမြစ်ပေါသည်။

ြကူ်းစက်နိုင်ပသာပောဂေါြျာ်းြှာ
နှလ်းံို ပောဂေါ၊

တိုပ်ပကွ်းပောဂေါ၊

အ

နှလံို်းနှငသ
် က်
ိုတ်ပောင်ပောဂေါ၊

98

https://www.macrotrends.net/countries/MMR/myanmar/life-expectancy.

99

https://www.worldlifeexpectancy.com/myanmar-life-expectancy.

ဦ်းပနှာက်

ိုင်ပသာပောဂေါ၊
်းချ ပောဂေါ၊
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ပန််းနာေင်ကျပ်ပောဂေါ၊ ပသွ်းတို်းပောဂေါ၊ ကင်
ပောဂေါြျာ်းမြစ်ပပ်း အ

ာပောဂေါအြျ ်းြျ ်း၊ ငှက်ြျာ်းပောဂေါ၊ HIV/AIDS

ိုပေါပောဂေါြျာ်းအတွက် လအ
ို ပ်ပသာပ

အသ်းသ်းြှ တင်သွင်း် ပနေပသာ ပ

်းဝေါ်းအြျာ်းစိုြှာ ကြ္ာနိုင်ငံ

်းဝေါ်းြျာ်းပင်မြစ် ကသည်။ ကြ္ာကျန််းြာပေ်း အြွွဲ အစည််း

၏ အချက်အလက်ြျာ်းအေ ြကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်းမြစ်ပသာ နှလ်းံို ပသွ်းပ ကာကျဉ််း
ပောဂေါ၊ နှလံို်းပသွ်းပ ကာပပေါက်ပောဂေါ၊ ကင်
ပ ကာင် ပသ

ာပောဂေါ၊ ပသွ်းတို်းပောဂေါ၊

်းချ ပောဂေါြျာ်း

ံို်းြှုသည် ၂၀၁၀ မပည်နှစ်ြှစတင်၍ မြင်တက်လာပပ်း ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ၆၀

ောခိုငန
် ှုန််းအထ မြငတ
် က်လာသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။
၂၄၃။

ြကူ်းစက်နိုင်ပသာပောဂေါြျာ်းပ ကာင်

ပ

်းရံတ
ို က်ပောက်ကိုသြှုြျာ်းြှာ

၂၀၁၄

ခိုနှစ်တွင် ၄၁ ောခိုငန
် ှုန််းြှ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် ၃၈ ောခိုင်နှုန််းနှင် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ၃၉ ောခိုငန
် ှုန််း
ေှပေါသည်။ ကင်

ာပောဂေါပ ကာင် ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် အတွင်း် လူနာ ၂.၆ ောခိုငန
် ှုန််း ေှပပ်း ၂၀၁၉

ခိုနှစ်တွင် ၃ ောခိုငန
် ှုန််းပကျာ် ေှလာပေါသည်။ ကင်

ာပောဂေါတွင် အ

ြှာ အြျာ်း

ံို်းမြစ်ပွာ်းပပ်း၊ အသည််းနှင် သည််းပမခအတ်ကင်

ကင်

တတယအြျာ်း

ာြှာ

ံို်းမြစ်ပပ်း

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ေင်သာ်းကင်

ာနှင် အ

ာ

ာြှာ ေိုတယနှင် အစာအြ်

အြျ ်းသာ်းလူနာြျာ်းတွင်

ာ၊ သာ်းအြ်ကင်

ိုတ်နှင် ပလပပွန်ကင်

မြစ်ပွာ်းလျက်ေှပေါသည်။

ိုတ်နှင် ပလပပွန်ကင်

ာတိုြှာ

အြျ ်းသြ်းြျာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းြှုြျာ်းမပာ်းလျက်ေှပေါသည်။100 ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနအပနမြင်
၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ြကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်းကာကွယ်နှြ်နင််းပေ်းလိုပ်ငန််းအြွဲ့ကို ြွွဲ စည််း
ပပ်း ကူ်းစက်ပောဂေါပစာင် ကပ် ကည်ရှုမခင််းနှင် တိုို့မပန်ပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းကိုလည််း နိုင်ငတ
ံ ကာ
စံညန
ွှ ်ိုးြျာ်းနှင်အည စြံချက်ပေ်း

ွွဲ၍ အပကာင်အထည် ပြာ်ပ

ာင်ေွက်ခွဲပါသည်။ ၂၀၁၆

ခိုနှစ်တွင် နာဂကိုယ်ပင
ို ်အပ
ို ်ချ ပ်ခွင်ေပေသတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲပသာ Measles Outbreak ကို
လည််းပကာင််း၊ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် မြစ်ပွာ်းခွဲပသာောသတိုပ်ပကွ်းပောဂေါ H1N1 ပြစ်ပွာ်းြှုကို
လည််းပကာင်ိုး အချန်တိုအတွင််း ပအာင်မြင်စွာ ထန််းချ ပ်နိုငခ
် ွဲသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။101
၂၄၄။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင်

လြ််းပ ကာင််း

အမြစ်ြျာ်းပသာ

ကူိုးစက်နိုငပ
် သာပရာဂါမျာိုးမှာ

အသက်ရှျူ

ိုင်ောပောဂေါ၊ ဝြ််းပျက်ဝြ််းပလ ာနှင် ဝြ််းကိုက်ပောဂေါ၊ ပသွ်းလွန်တိုတ်ပကွ်း

ပောဂေါ၊ တဗပောဂေါ၊ ငှက်ြျာ်းပောဂေါ၊ HIV-AIDS နှင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါမြစ်ပွာ်းြှုနှုန််းသည်
အာ

ယံပေသတွင််းနိုငင
် ံြျာ်းအ ကာ်းတွင် ပသ

ံို်းြှုနှုန််းြှာ ေိုတယအြျာ်း

ံို်းမြစ်ပနပေါသည်။

၂၀၁၉ ခိုနှစ်၌ ကူ်းစက်နိုင်ပသာပောဂေါြျာ်းအနက် ဗိုင််းေပ်စ်ပောဂေါပို်းြွှာ်းပ ကာင် မြစ်ပွာ်းပသာ
ပောဂေါြျာ်းသည်

အမြစ်အြျာ်း

100

Four Year Achievement (May 2020).

101

Four Year Achievement (May 2020).

ံို်းပောဂေါမြစ်ပပ်း

ဝြ််းပျက်ဝြ််းပလျာပောဂေါသည်

ေိုတယ၊
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ပသွ်းလွန်တိုပ်ပကွ်းပောဂေါသည် တတယနှင် အ
မြစ်ပွာ်းခွဲပေါသည်။ အသက်ရလ
ူ ြ််းပ ကာင််း

ိုတ်တဘပောဂေါသည် စတိုတထအြျာ်း

ိုငရ
် ာပောဂေါြျာ်းသည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ပ

တက်လန
ူ ာ ၇ ောခိုင်နှုန််းေှပပ်း အမြစ်ြျာ်းပသာအသက်ရှျူလြ််းပ ကာင််း

ံို်း
်းရံို

ိုင်ရာပောဂေါမျာိုးြှာ

နြို်းန်းယာ်း၊ ပန််းနာေင် ကပ်၊ ပလပပွန်ပောင်ေြ််းမခင််းနှင် နာတာေှည်အသက်ရှျူလြ််းပ ကာင််း
ပတ်

ိုမခင််းတမြစ်
ို ပေါသည်။ ကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါြျာ်းပ ကာင် စိုစိုပပေါင််းပသ

ံို်းြှုနှုန််းသည်

၂၀၁၂ ခိုနှစ်တွင် ၂၂.၅ ောခိုင်နှုန််းေှောြှ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် ၁၄ ောခိုငန
် ှုန််းနှင် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ၁၃
ောခိုငန
် ှုန််းခန်သို ကျ

င််းလာပပ်း ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

ာင်ြှုပကာင််းြွန်လာသည် လကခဏာြျာ်း

ပင် မြစ်ပ ကာင််း ၂၀၁၆ ခိုနှစ် ဧပပလ ၁ ေက်ပနြှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ြတ်လ ၃၁ ေက်ပနအထ
ပလ်းနှစ်တာကာလအတွက် ထိုတ်ပပန်ြံ့သညံ့် ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏ အစအေင်ခံစာအေ
သေှေပေါသည်။102
မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် လက်ရှရင်ဆိုငဆ
် နရဆသာ ကိုဗစ္် - ၁၉ ကြ်ဆရာင်္ မဖစ္်ပွာေးြှုအဒပခအဒန
၂၄၅။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ် နှစ်ကိုန်ပိုင်း် ြှစတင်၍ တရိုတ်မပည်သူူ့သြမတနိုင်ငံ ဝူဟန်ပြ ြှ စတင်
မြစ်ပွာ်းခွဲပသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါသည် ကြ္ာနိုင်ငအ
ံ သ်းသ်းသို ပျံနှံကူ်းစက်လျက်ေှရာ
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ၏ မျြုိုးရိုိုးဗဇပမပာင််းလကူိုးစက်မှုကို ကြ္ာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ အစည််းက
အပြွဲပစာင် ကည်ပလလာသံို်းသပ်လျက်ေှပေါသည်။ လက်ေှအချန်အထ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ
၏ မျြုိုးရိုိုးဗဇ (Variant of Concern - VOC) ၅ ြျ ်းေှသည်ကို ပတွ ေှပပ်း ယင််းမျြုိုးရိုိုးဗဇ ၅ ြျ ်းြှာ
Alpha၊ Beta၊ Gamma၊ Delta နှင် Mu တို မြစ် ကပေါသည်။ ၎င်ိုးတအ
ိုို့ နက် မြစ်ပွာ်းပနပသာ
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ မျြုိုးရိုိုးဗဇပို်း ၃ ြျ ်းြှာ ပဗတန်တင် စတင်ပတွ ေှြံ့သည် Alpha၊ ပတာင်
အာြေကတွင် ပတွ ေှြံ့သည် Beta နှင် အနဒယတွင် စတင်မြစ်ပွာ်းြံ့သည် Delta တသ
ိုို့ ည်
မြန်ြာနိုင်ငံသိုို့ ကူိုးစက်ပျွဲ့နှြ
ို့ ံ့ပေါသည်။ Alpha သည် နိုင်ငပပါင်ိုး ၁၉၃ နိုင်င၊ံ Beta သည် ၁၄၁
နိုငင
် ၊ံ Gamma သည် ၉၁ နိုငင
် န
ံ ှင် လက်ေှေင်

ိုင်ပနေပသာ Delta သည် ၁၇၀ နိုင်ငံထ

ကူိုးစက်ပျွဲ့နှို့လျက်ေှပေါသည်။ သပသာ်
ို
ြျ ်းရို်းဗဇအသစ်မြစ်သည် Muသည် လက်ေှ ၃၉ နိုင်ငံ
တွင် ကူိုးစက်ပျွဲ့နှို့လျက်ေှပပ်း ကြ္ာနိုင်ငအ
ံ သ်းသ်း၌ မြစ်ပွာ်းြှုနည််းပေါ်းပနပသာ်လည််း ကိုလြ်
ဘယာနိုငင
် တင် ၃၉ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှင် အပကွပေေါနိုငင
် တင် ၁၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး ကူိုးစက်ပျွဲ့နှို့လျက်ရှ
ပနပေါသည်။103 ကူိုးစက်မှုအနည်ိုးငယ်သာပြစ်ပာိုးြံ့သညံ့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ မျြုိုးရိုးို ဗဇက
အြျြုွဲ့မှာ ကြ္ာနိုငင
် ံအြျာ်းအမပာ်းတွင် မြစ်ပွာ်းခွဲသည် (Eta)၊ အပြေကန်နိုငင
် တွင် စတင်

102

Four Year Achievement (May 2020).

103

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/who-monitoring-new-coronavirus-variant-named-

mu.
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ပတွ ေှေသည် Lota၊ ပရူ်းနိုငင
် တင် ပတွ ေသည်ပောဂေါပို်းြှာ (Lumbda) နှငံ့် အနဒယနိုငင
် တွင်
စတင်ပတွ ေှသည် Kappa တပိုို့ ြစ်ပပိုး ြှာ Kappa ပရာဂါပိုိုးသည် မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ ွင် ကူိုးစက်မှု
ပျွဲ့နှို့ြံ့သည်ကို ပတွ ေှေပါသည်။
၂၄၆။
ပနာက်

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ပထြလင
ှု ်း် ကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ြတ်လ
ံို်းအပတ်တွင် လည််းပကာင််း၊ ေိုတယလင
ှု ်း် ကို ဩဂိုတ်လ ပနာက်

ံို်းအပတ်တွင်

လည််းပကာင််း ခံစာ်းခွဲေပပ်း တတယလှုင်း် ရိုက်ခတ်မခင််း ကို ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဇွန်လ ပထြအပတ်ြှ
စတင်ပပ်း

မြန်ြာမပည်သူမပည်သာ်းြျာ်း

သသသာသာ

ခံစာ်းေခွဲေပေါသည်။

၂၀၂၁

ခိုနှစ်

စက်တင်ဘာလ ၁ ေက်ပနအထ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မြစ်ပွာ်းလျက်ေှပသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ
ဓာတ်ခွွဲစစ်ပ

်းသူ စိုစိုပပေါင််း ၃၆၅၃၅၆၂ ဦ်း၊ အတည်မပ ပ်းို ပတွ လူနာစိုစိုပပေါင််း ၄၀၂၆၄၀ ဦ်း၊

ပို်းပတွ ပသ

်းံို လူနာ ၁၅၄၉၀ ဦ်း၊ ပို်းပတွ မပန်လည်သက်သာလာပသာ လူနာ ၃၅၃၈၁၁ ဦ်းနှင်

လက်ေှပစာင် ကည်လူနာ စိုစိုပပေါင််း ၁၅၅၈၁ ဦ်းအထ ေှသည်ကို ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန
ပ ကညာချက်အေ သေှေပေါသည်။104

ြူဝ ေနှင် ဆြ ာ်ြှန်ေးြျက်
၂၄၇။
အပြစ်

ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကဏ္ဍသည်
ကကြုိုးပမ်ိုးပမငံ့်တင်ပ

ာင်ရွက်လျက်ရှရာ

ပမန်မာနိုင်င၏
ပမန်မာနိုင်င၏

ဦိုးစာိုးပပိုးကဏ္ဍတစ်ြို
ပရရှည်တည်တံ့ြိုင်ပမပပိုး

ဟန်ြျက်ညပသာြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုစမကန်ိုး (MSDP)105 အရ မြန်ြာနိုင်ငံသည် ၂၀၃၀ မပည်နှစ်
ပနာက်

ံို်းထာ်း၍

လူတိုင််းလက်လှြ််းြှအသံို်းမပ နိုင်ပသာကျန််းြာပေ်းစနစ်ေေှေန်

ေည်ြှန််း

ထာ်းပပိုး MSDP ၏ မဏ္ဍြုင် ၃ - ပပည်သူမျာိုးနှငံ့် ကမ္ာပပမပအာက်ရှ ပန်ိုးတိုင် ၄ - ၂၁ ရာစို
လူူ့အြွဲ့အစည်ိုးအတက်

လူူ့စမ်ိုးအာိုးအရင်ိုးအပမစ်မျာိုးနှင်ံ့

လူမှုဘဝြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးအရ

ြျမှတ်ထာိုးသညံ့် မဟာဗျျူဟာမျာိုးမှာ ပအာက်ပါအတိုငိုး် ပြစ်ပါသည်(က)

မဟာဗ ျူဟာ (၄-၂)။

င်ိုးရနမ်ိုးပါိုးသူမျာိုးကို အပလိုးထာိုးသညံ့် လူတိုင်ိုး

လက်လှမ်ိုးမပသာ ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုပပိုးနိုငမ
် ညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး
ဝန်ပ

ာင်မှုစနစ်မျာိုး ြိုင်မာအာိုးပကာင်ိုးပရိုး။
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www.mohs.gov.mm.

105

https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/myanmar_sustainable_

development_plan_2018-2030_mm.pdf.
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(ြ)

မဟာဗ ျူဟာ (၄-၃)။ သဟဇာတပြစ်ပပိုး စနစ်မျာိုး၏ ခြြုငိုြျတ်
အပပြြပသာ

ဘဝသက်တမ်ိုးတစ်ပလ ာက်လိုးို

ပစာငံ့်ပရှာက်ပရိုးဝန်ပ
(ဂ)

ာင်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး တိုိုးပမငံ့်ပ

ကာကယ်

ာင်ရွက်ပရိုး။

မဟာဗ ျူဟာ (၄-၄)။ ပဘိုးကင်ိုး၍ အာဟာရမ တသညံ့် စာိုးနပ်ရကခာ
ြူလမ
ို ှုရှပစရန်အတက် တိုိုးပမငံ့်ပ

၂၄၈။

လူမှုဘဝ

က်မှုကို

ာင်ရွက်ပရိုး။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် မပည်သူလူထို၏ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှု၊ ပြ မပနှင် ပကျ်းလက်

ပေသြျာ်းတွင် ပ

်းရံ၊ို ပ

်းပပ်းခန််းြျာ်း လံပ
ို လာက်ပစပေ်း၊ အပမခခံပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊ ပ

်း

ပစစည််းြျာ်း ပထာက်ပံနိုငပ
် စပေ်းစသည်ကစစေပ်ြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန
သည် အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းြူဝေါေကို (၁၉၉၃) ခိုနှစ်တွင်လည််းပကာင််း၊ အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်း

ြူဝေါေကို (၂၀၁၅) တွင်လည််းပကာင််း၊ အြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းစြံကန််းကို (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ကို
(၂၀၁၆) ခိုနှစ်တွငလ
် ည််းပကာင််း ထိုတ်မပန်ြံ့ပေါသည်။ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနသည် ပ
ဝယ်ယူြှုနှင် ပထာက်ပံပေ်းကွင်း်

က်စြံခန်ခွွဲြှု အာ်းပကာင််းပစမခင််း အပေါအဝင် ပ

လက်လှြ််းမှြှုတို်းတက်ပစေန်အတွက်

အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်းြူဝေါေ

အပကာင်အထည်ပြာ်ပသာ်လည်ိုး ြေှြမြစ်လိုအပ်ပသာပ
ထပောက်ြှုနှင်

အေည်အပသွ်းနြ်ပေါ်းပသာ

အပေ်းကက်းပသာစန်ပခေါ်ြှုြျာ်း

ပ

(၂၀၁၅)

ကို

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းြျာ်း
ြျမှတ်

်းဝေါ်းြျာ်း ဝယ်ယူနိုငြ
် ှု၊ လံခို ခံ ြှု၊

်းဝေါ်းြျာ်းတက
ို ို

ေှပနပြင်ိုးပကကာငံ့်လည်ိုးပကာင်ိုး၊

တိုက်ြျက်ေန်
အြျ ်းသာ်းပ

စသည်
်းဝေါ်းြူဝေါေ

(၂၀၁၅) ကို အပကာင်အထည်ပြာ်ြည် အစအစဉ်ြပေါေှမခင််းပ ကာင်လည်ိုးပကာင်ိုး အြျ ်းသာ်း
ပ

်းဝေါ်းြူဝေါေကို မပန်လည်

န််းစစ်ကာ အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်းြူဝေါေ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၁) နှင်

ယင််းြူဝေါေ၏ ြဟာဗျ ဟာနှင် အပကာင်အထည်ပြာ်မခင််းအစအစဉ်ကို

၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင်

ထိုတ်ပပန်ခွဲပေါသည်။106
၂၄၉။

အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်းြူဝေါေနှင်

၎င််း၏

အပကာင်အထည်ပြာ်ပေ်းအစအစဉ်သည်

လူတိုင််းလက်လှြ််းမှနိုင်သည် ကျန််းြာပေ်းလွှြ််းခခံ ြှုြူဝေါေ (Universal Health Coverage UHC)

၏

ေည်ြှန််းချက်ပန််းတိုင်ြျာ်း

ကျန််းြာပေ်းအစအစဉ်၏
ပ

မပည်ြပစပေ်း

တစ်စတ်တစ်ပိုင််းအမြစ်

ပံပို်းပပ်းလျက်ေှသည်

အြျ ်းသာ်း

ြွံ ပြ ်းလာမခင််းမြစ်သည်။

အြျ ်းသာ်း

်းဝေါ်းြူဝေါေ၏ ရည်ြှန်ေးြျက်ပန်ေးတိုင်ြှာ မြန်ြာပပည်သူမျာိုးအာ်းလံ်းို ကျန််းြာပစပေ်းမြစ်ပပ်း

ဒမ ာ်မှန််းခ က်မှာ မြန်မာပပည်သူမျာိုးအတွက် အေည်အပသွ်းပကာင််းြွန်ပပိုး ြေှြမြစ် လိုအပ်
ပသာပ

106

်းဝေါ်းြျာ်း၊

ပိုြိုပကာင််းြွန်ပသာ

National Medicines Policy.

ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

ာင်ြှုြျာ်းနှင်

တို်းတက်ပသာ
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ကျန််းြာပေ်းေလေ်ြျာ်း ေေှပစပေ်းမြစ်သည်။ အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်းြူဝေါေ၏ ရည်ရွယ်ြျက် ၃

ေပ်ြှာ ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်(က)

ြေှြမြစ် လအ
ို ပ်ပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်း လက်လှြ််းမှြှု၊ ေေှနိုင်ြှုနှင် တတ်နင
ို ်

ြှုြျာ်း ပသချာပစေန်။
(ခ)

ပ

်းဝေါ်းအာ်းလံ်းို ပဘ်းကင််းလံိုခခံ ြှု၊ ထပောက်ြှုနှင် အေည်အပသွ်း ပသချာ

ပစေန်နှင် အေည်ပသွ်းြမပည်ြပသာပ
(ဂ)
၂၅၀။
ပ

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို

အြျ ်းသာ်းပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပပိုး အ

အတွက် ပ

င်မခင်တံိုတော်းမြင် အသံို်းမပ ြှုကို မြြှင်တင်ေန်။

်းဝေါ်းြူဝေါေကို ပအာက်ပါြဟာဗျ ဟာ ၅ ရပ်မြင် အပကာင်အထည်ပြာ်
ပ
ို ါြဟာဗျ ဟာ (၅) ေပ်ကို ထပောက်စွာ အပကာင်အထည်နိုငေ
် န်

်းဝေါ်းေေှပေ်းနှင် မြန်မြ ်းပေ်းစြံခန်ခွွဲြှု

စတ်ချေြှုနှင် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း
တော်းမြင် အသံို်းမပ မခင််း

်းဝေါ်းအတိုြျာအာ်း တိုက်ြျက်ေန်။

ိုင်ောလိုပ်ငန််းအြွွဲ ၊ အေည်အပသွ်း၊ လံခို ခံ

ိုငေ
် ာ လိုပ်ငန််းအြွွဲ နှင် ပ

်းဝေါ်းပေွ်းချယ်မခင််းနှင်

ိုင်ောလိုပ်ငန််းအြွွဲ စသည် လိုပ်ငန််းအြွွဲ (၃) ြွွဲ မြင် ပ

င်မခင်တံို
ာင်ေွက်

လျက်ေှပေါသည်(က)

ြဟာဗျျူဟာ (၁)။ ြေှြမြစ် လအ
ို ပ်ပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်း လက်လမ
ှ ်ိုးမှြှု၊

ေေှနိုင်ြှု၊ ပ ်းနှုန််းသက်သာြှုနှင် ဝယ်ယူနိုငြ
် ှုတိုကို တို်းတက်ပစမခင််း။
(ြ)

ြဟာဗျျူဟာ (၂)။ ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏ အေည်အပသွ်း၊ လံခို ခံ ြှုနှင် ထပောက်ြှုကို

မြြှင်တင်မခင််းနှင် အေည်အပသွ်းြြပသာ ပ

်းဝေါ်းအတိုြျာ်းကို တိုက်ြျက်

မခင််း။
(ဂ)

ြဟာဗျျူဟာ (၃)။ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှု ပပ်းသူြျာ်းနှင် သာြန်
မပည်သူြျာ်း အ ကာ်း ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ကျ ်းပ ကာင််း

ပလျာ်စွာ အသံို်းမပ မခင််း

ကို တို်းတက်ပစမခင််း။
(ဃ)

ြဟာဗျျူဟာ (၄)။ ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ၏ ဌာနြျာ်းအာ်းလံို်း၌ ပ

်းဝေါ်းစြံ

ခန်ခွွဲြှုတွင် လူူ့စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ် အာ်းပကာင််းပစမခင််း။
(င)

ြဟာဗျျူဟာ (၅)။ အြျ ်းသာ်းပ
တို်းတက်ပစေန်အတွက်

သက်

်းဝေါ်းြူဝေါေ အပကာင်အထည်ပြာ်ြှုနှင်
ိုင်သူြျာ်းအ ကာ်း

မခင််း၊ ညြှနှုင််းမခင််းနှင် အကွဲမြတ်မခင််း။

ပူ်းပပေါင်း် ပ

ာင်ေွက်
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၂၅၁။

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနသည် ပပည်သူမျာိုးအာိုးလိုးို လက်လှြ််းမှ အသံို်းမပ နိုင်ပသာ

ကျန််းြာပေ်းစနစ်ေေှပစေန်အတက် ပပဋ္ဌာန်ိုးထာိုးသညံ့် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုနှင် ပ

်းဝေါ်း

ိုင်ောဥပပေြျာ်းြှာ ပအာက်ပေါအတိုင်း် မြစ်ပေါသည်107(က) Myanmar Medical Degree Act (India Act VII) (၁၉၁၆)၊
(ခ)

မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်း

(ဂ)

အြျ ်းသာ်းပ

ိုင်ောဥပပေ (၁၉၇၂)၊

်းဝေါ်းဥပပေ (၁၉၉၂)၊

(ဃ) ကူ်းစက်ပောဂေါြျာ်း ကာကွယ်နှြ်နင််းပေ်းဥပပေ (၁၉၉၅)၊
(င)

တိုင််းေင််းပ

(စ)

ပသွ်းနှင်ပသွ်းလှ ေေါန််းြှုဥပပေ (၂၀၀၃)၊

(

်းဝေါ်းဥပပေ (၁၉၉၆)၊

) ပိုဂဂလကကျန််းြာပေ်းလိုပ်ငန််း

(ဇ)

ဓာတိုနှင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း

ိုင်ောဥပပေ (၂၀၀၇)၊
အနတာောယ်တာ်း

်းကာကွယ်ပေ်းဥပပေ

(၂၀၁၃)၊
( )

အြျ ်းသာ်းပ

(ည) တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းဥပပေကိုမပင်

င်သည်ဥပပေ (၂၀၁၄)၊

်းဝေါ်းဥပပေကို မပင်

င်သည်ဥပပေ (၂၀၁၄)၊

(ဋ)

ကိုယ်အဂဂေါလှ ေေါန််းမခင််း

(ဌ)

မြန်ြာ ကက်ပမခနအသင််းဥပပေ (၂၀၁၅)၊

(ဍ)

မြန်ြာနိုင်ငပ
ံ

(ဎ)

မြန်ြာနိုင်ငံတိုင််းေင််းပ

(ဏ) မြန်ြာနိုင်ငပ
ံ

ိုင်ောဥပပေ (၂၀၁၅)၊

်းပကာင်စဥပပေ (၂၀၁၅)၊
်းပကာင်စဥပပေ (၂၀၁၉)၊

်းပကာင်စဥပပေကို မပင်

င်သည်ဥပပေ (၂၀၂၀)။

မြန်ြာနင
ို ်င၏
ံ ကျန်ေးြာဆရေးအသံေးို စ္ရတ်
၂၅၂။

နည််းပညာြွံ ပြ ်းတို်းတက်လာသည်နှင်အြ မြန်ြာနိုင်ငမံ ပည်သူြျာ်း ကျန််းြာပေ်း

ဗဟိုသိုတတို်းပွာ်းလာပပ်း ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

ာင်ြှုြျာ်း ပိုြိုလက်လှမ်ိုးမှသိုိုးစနိုင်ပရိုးအတွက်

အပြာိုးနိုင်ငမျာိုးကံ့သိုို့ နိုငင
် ၏ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအသံို်းစေတ်ကို တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲလျက်
ရှပေါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်ကို

အစို်းေအသံို်းစေတ်နှင်

ပိုဂဂလက

အသံို်းစေတ် ဟူ၍ နှစ်ပိုင််းခွွဲမခာ်းထာ်းပပိုး ၂၀၁၄ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်အတွင််း အစို်းေကျန််းြာပေ်း
အသံို်းစေတ်၏ နှစ်စဉ်တို်းတက်ြှုနှုန််းြှာ ၈.၅ ောခိုင်နှုန််းေှပေါသည်။ သပသာ်
ို
၂၀၁၆ ြိုနှစ်တင်
107

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန
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အစို်းေကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအသံို်းစေတ်ြှာ

စိုစိုပပေါင််းဘတ်ဂျတ်၏

၆

ောခိုငန
် ှုန််း၊

ခန်ြှန််းပမခအပြေကန်ပေေါ်လာ ၇၄၁ သန််းခန်မြစ်ပပ်း လူတစ်ဦ်းလ င် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၀
သာ သံို်းစွွဲသမြင် အာ

ယံနိုင်ငြ
ံ ျာ်းတွင် အနည််း

ံို်းနိုင်ငံြျာ်းအနက် တစ်နိုင်ငံမြစ်ပေါသည်။

နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအသံို်းစေတ် ခွွဲပဝချထာ်းြှုကို ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် ၃၀
ောခိုငန
် ှုန််း တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲခွဲပပ်း ၂၀၃၀ မပည်နှစ်တွင် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုအတွက် ၆၀
ောခိုငန
် ှုန််းအထ တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲသွာ်းေန် ေည်မှန်ိုးထာိုးပေါသည်108။
၂၅၃။

နိုငင
် ၏ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်လာသညံ့်လူဉ်းပေနှငံ့်အတူ ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုနှုန််းနှင် ပသ

်းံို

ြှုနှုန််း မြင်တက်လာသည်အတွက် ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်ြျာ်းကို ထပောက်စွာ အသံို်းမပ ေန်
လအ
ို ပ်လာပေါသည်။ ကြ္ာဘဏ်ြှ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်တွင် ထိုတ်မပန်ထာ်းပသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏
ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်

ိုင်ောအချက်အလက်ြျာ်းအေ မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းအသံို်း

စေတ်သည် ၂၀၁၄ ခိုနှစ်ြှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်အထ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၅၅.၄ သန််းြှ အပြေကန်
ပေေါ်လာ ၃၂၁.၆ သန်ိုးအထ တို်းမြြှင်ခွဲပပ်း မပည်သူတစ်ဉ်းချင််းစ၏ ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်
ကိုလည််း အပြေကန်ပေေါ်လာ ၅၂.၆၂ ြှ ၅၉.၂ အထ တို်းပမငံ့သ
် ံို်းစွွဲလာ ကပေါသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်ြှ
၂၀၁၈ ခိုနှစ်အထ GDP တင် ပါဝင်သညံ့် ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်ကို ၄.၄ % ြှ ၄.၈ % အထ
တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲလာခွဲသည်ကို ပံိုမပဂေပ် (၃ - ၁) မြင် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။
ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၁)။ တစ္်ဦေးကျဝင်ဆငွအဆပေါ် ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်
(၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင််း)
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ဆဆေးဝ ေးအသံိုေးစ္ရတ်
၂၅၄။
ပ

၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုပ ကာင် မြန်ြာနိုငင
် ံ၏

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုသည် သသသာသာမြြှင်တက်ခွဲပေါသည်။ မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းအသံို်းစေတ်

သည် အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကတ၏
ို အသံို်းစေတ် (၂) ြျ ်းစလံို်းြှ ကိုန်ကျသည်စေတ်ြျာ်းမြစ်ပပ်း
ပိုဂဂလကြှ ကိုန်ကျသည်စေတ်သည် ပိုြိုြျာ်းမပာ်းပနသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။ ၂၀၀၃ ခိုနှစ်ြှ
၂၀၀၅

ခိုနှစ်အတွင်း်

ပ

်းဝေါ်းအသံို်းစေတ်ကို

စိုစိုပပေါင််းကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏

၄၅

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးြှ ၄၉ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအတွင််း သံို်းစွွဲြှုေှပသာ်လည််း ၂၀၁၆ ခိုနှစ်ြှစ၍ စိုစိုပပေါင််း
ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏ ၄၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးြနို့်ကို သံို်းစွွဲထာ်းပေါသည်109။ ၂၀၀၀ မပည်နှစ်ြှစ၍
နှစ်အလက
ို ် ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏ ပ

်းဝေါ်းအသံို်းစေတ်ပေါဝင်ြှုောခိုငန
် ှုန််းကို ပအာက်

ပြာ်မပပေါဇယာ်းမြင် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။
ဇယာေး (၃ - ၁)။ ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်အဆပေါ် ဆဆေးဝ ေးအသံိုေးစ္ရတ် ပ ဝင်ြှုရာြိုငန
် ှုန်ေး
စ္ဉ်

ြိုနှစ္်

၁။

၂၀၀၀

၂။

ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်အဆပေါ်

ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်အဆပေါ်

စ္ဉ်

ြိုနှစ္်

၄၅.၂၀

၁၁။

၂၀၁၀

၄၁.၇၀

၂၀၀၁

၄၆.၁၀

၁၂။

၂၀၁၁

၄၃.၃၀

၃။

၂၀၀၂

၄၅.၈၀

၁၃။

၂၀၁၂

၃၇.၂၀

၄။

၂၀၀၃

၄၇.၂၀

၁၄။

၂၀၁၃

၃၉.၆၀

၅။

၂၀၀၄

၄၆.၆၀

၁၅။

၂၀၁၄

၄၃.၇၀

၆။

၂၀၀၅

၄၉.၅၀

၁၆။

၂၀၁၅

၄၂.၅၀

၇။

၂၀၀၆

၄၄.၆၀

၁၇။

၂၀၁၆

၄၀.၁၀

၈။

၂၀၀၇

၄၆.၀၀

၁၈။

၂၀၁၇

၃၉.၅၀

၉။

၂၀၀၈

၄၆.၄၀

၁၉။

၂၀၁၈

၃၉.၄၀

၁၀။

၂၀၀၉

၄၄.၅၀

ဆဆေးဝ ေးအသံိုေးစ္ရတ်ပ ဝင်ြှုရာြိုင်နှုန်ေး

ဆဆေးဝ ေးအသံိုေးစ္ရတ်ပ ဝင်ြှုရာြိုင်နှုန်ေး
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ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၂)။ ကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်အဆပေါ် ဆဆေးဝ ေးအသံိုေးစ္ရတ် ပ ဝင်ြှုအြျျုေးမပပံို
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ရာြိုင်နှုန်ေး
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ဆရာင်္ နှင် ကျန်ေးြာဆရေးအဆမြအဆနအလက
ို ် ဆငွဆ ကေးသံိုေးစ္ွွဲြှု
၂၅၅။

မပည်သူလူထို၏ ကျန််းြာပေ်းစနစ်ပကာင််းြွန်ြှုသည် လူဦ်းပေနှင် ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှု

အပမခအပနနှင်
အသံို်းစေတ်သည်

က်စပ်လျက်ေှပေါသည်။ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် ပောဂေါအလက
ို ် ကျန််းြာပေ်း
ကူ်းစက်ပောဂေါ၊

ကပ်ပောဂေါနှငံ့်

ကပ်ပေါ်းပောဂေါအတွက်

စိုစိုပပေါင််း

ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏ ၂၄ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ HIV/AIDS ပောဂေါအတွက် ၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ တဗ
ပောဂေါအတွက် ၂.၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ ငှက်ြျာ်းပောဂေါအတွက် ၂ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး၊ နှလံို်းပသိုးပ ကာ
ပောဂေါအတွက် ၂၂ ရာြိုင်နှုန်ိုး၊ ြျ ်း

ိုငေ
် ာ

က်ပွာ်း ကျန််းြာပေ်းအတွက် ၁၄ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှင်

ေဏ်ောေသူအတွက် ၆ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး ေှပေါသည်110။ ၂၀၁၆ ြိုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ်အတင်ိုး ပောဂေါ
အြျ ်းအစာ်းအလိုက် ကျန််းြာပေ်းကိုန်ကျစေတ်ြျာ်းကို တစ်ြက်ပါအတိုငိုး် ပြာ်ပပအပ်ပါသည်-
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ဇယာေး (၃ - ၂)။ ဆရာင်္ အြျျုေးအစ္ာေးအလိုက် ကျန်ေးြာဆရေးကိုန်ကျစ္ရတ်ြျာေး
(၂၀၁၆ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ္်အထ)
စ္ဉ်

၂၀၁၆

ဆရာင်္ အြျျုေးအစ္ာေးြျာေး/ ဆရာင်္

ကျပ်

အဆမြအဆနြျာေး

၂၀၁၇
ကျပ်

%

(သန်ေး)

(သန်ေး)

၂၀၁၈
ကျပ်

%

%

(သန်ေး)

၁။

ကူ်းစက်ပောဂေါနှင် ကပ်ပေါ်းပောဂေါြျာ်း

၈၈၄,၅၀၁

၂၃.၃

၉၉၅.၄၅၇

၂၃.၇

၁,၀၆၂,၅၂၃

၂၃.၄

၂။

ြျ ်း

၅၄၉,၈၅၈

၁၄.၅

၆၀၂,၈၂၂

၁၄.၃

၆၇၄,၂၇၈

၁၄.၈

၃။

အာဟာေချ တွဲမခင််းပ ကာင် မြစ်ပွာ်း

၁၃,၇၇၆

၀.၄

၂၂,၆၀၉

၀.၅

၃၆,၅၃၉

၀.၈

က်ပွာ်းကျန််းြာပေ်း

သည် ပောဂေါြျာ်း
၄။

ြကူ်းစက်နိုင်ပသာ ပောဂေါြျာ်း

၈၃၉,၅၂၈

၂၂.၁

၉၃၅,၉၀၃

၂၂.၃

၁,၀၂၈,၉၈၈

၂၂.၆

၅။

ေဏ်ောြျာ်း

၂၆၃,၇၂၄

၆.၉

၂၉၄,၀၁၉

၇.၀

၃၂၂,၃၇၂

၇.၁

၆။

သ်းမခာ်းြဟိုတ်သည်ပောဂေါ

၁၄၃,၀၈၂

၃.၈

၁၅၈,၄၇၈

၃.၈

၁၂၅,၇၇၇

၂.၈

၇။

အမခာ်းပသာပောဂေါနှင် အပမခအပန

၁,၁၀၀,၅၅၂

၂၉.၀

၁,၁၉၂,၄၁၈

၂၈.၄

၁,၂၉၆,၁၀၈

၂၈.၅

၃,၇၉၅,၀၂၁

၁၀၀

၄,၂၀၁,၇၀၆

၁၀၀

၄,၅၄၆,၅၈၅

၁၀၀

ြျာ်း
စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး
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၂၅၆။

အြ်ပထာင်စိုြျာ်း၏

ကိုယ်ပငွကိုယ်ပပ်းကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်ပံိုစံ

Pocket Payment - OOP ) သည် ကျန််းြာပေ်း
တည်ေှပန

(Out

of

ိုင်ောအဓကပငွပ က်းေင််းမြစ်တစ်ခိုအမြစ်

ွဲမြစ်ပေါသည်။ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနြှ ထိုတ်မပန်ချက်ြျာ်းအေ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင်

OOP သည် စိုစိုပပေါင််းကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏ ၇၆.၄၈ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးအထ ေှပေါသည်111။
မပည်သူြျာ်းသည် OOP စေတ်ြျာ်းအပြစ် ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းဝေါ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းကို ဝယ်ယူပရိုး

တွင် အဓက သံို်းစွွဲ ကေပေါသည်။ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် နိုငင
် ၏ ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်စိုစိုပပေါင််း
အနက် မပည်ပလူနာမျာိုး၏ စိုစိုပပေါင််းအသံို်းစေတ်သည် ၄၅.၄ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှငံ့် အတွင််းလူနာမျာိုး
၏ စိုစိုပပေါင််းအသံို်းစေတ်သည် ၂၇.၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး ေှပေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ ှ အြ်ပထာင်စို ၁၆
ရာြိုငန
် ှုန်ိုးသည် ၎င််းတို စိုစိုပပေါင််းအသံို်းစေတ်အနက် ၁၀ ရာြိုင်နှုန်ိုးကို ကျန််းြာပေ်း အသံို်း
စေတ်အပြစ် သံို်းစွွဲပနေပေါသည် (Hui Sin Teo, Myanmar Health Financing System
Assessment, 2018)။ ပပည်သူတစ်ဦိုးြျင်ိုးစ၏ ပ မ်ိုးမ OOP အသိုိုးစရတ်သည် ၂၀၁၁ ခိုနှစ်တွင်
အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၀၄၇ မြစ်ခွဲပပ်း ၂၀၀၀ မပည်နှစ်နှငန
် ှုင်း် ယှဉ်ပေါက ၆

ပကျာ် တို်းမြြှင်

သံို်းစွွဲခွဲပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တင် ပပည်သူတစ်ဦိုးြျင်ိုးစ၏ ပ မ်ိုးမ OOP အသိုိုးစရတ်
သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၃၅၆ ေှြံ့ပပိုး ၂၀၀၀ ပပညံ့်နှစ်မှ ၂၀၁၈ ြိုနှစ်အထ ပပည်သူတစ်ဦိုး
ြျင်ိုးစ၏ နှစ်အလိုက် ပ မ်ိုးမ OOP အသိုိုးစရတ်ကို တစ်ြက်ပါအတိုငိုး် ပြာ်ပပအပ်ပါသည်-
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ဇယာေး (၃ - ၃)။ ကိုယ်ဆငွကိုယ်ဆပေးကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်
စ္ဉ်

ပြာဏ (အဆြရကန်

ြိုနှစ္်

စ္ဉ်

ဆေေါ်လာသန်ေး)

ပြာဏ (အဆြရကန်

ြိုနှစ္်

ဆေေါ်လာသန်ေး)

၁။

၂၀၀၀

၁၇၃.၀၀

၁၁။

၂၀၁၀

၈၀၁.၀၀

၂။

၂၀၀၁

၁၈၂.၀၀

၁၂။

၂၀၁၁

၁၀၄၇.၀၀

၃။

၂၀၀၂

၂၆၉.၀၀

၁၃။

၂၀၁၂

၁၄၂၄.၀၀

၄။

၂၀၀၃

၂၅၅.၀၀

၁၄။

၂၀၁၃

၁၃၆၈.၀၀

၅။

၂၀၀၄

၂၆၀.၀၀

၁၅။

၂၀၁၄

၁၈၁၇.၀၀

၆။

၂၀၀၅

၃၀၀.၀၀

၁၆။

၂၀၁၅

၂၂၉၀.၀၀

၇။

၂၀၀၆

၃၀၄.၀၀

၁၇။

၂၀၁၆

၂၃၅၆.၀၀

၈။

၂၀၀၇

၃၉၂.၀၀

၁၈။

၂၀၁၇

၂၃၃၈.၀၀

၉။

၂၀၀၈

၅၈၇.၀၀

၁၉။

၂၀၁၈

၂၄၃၁.၀၀

၁၀။

၂၀၀၉

၇၄၉.၀၀

အေင််းအမြစ် - Global Health Expenditure Database (data extracted 1 August ) (http://apps.who.int/nha/
database, accessed 1 August 2021)။

ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၃)။ ကိုယ်ဆငွကိုယ်ဆပေးကျန်ေးြာဆရေးအသံိုေးစ္ရတ်
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အေင််းအမြစ် - Global Health Expenditure Database (data extracted 1 August ) (http://apps.who.int/nha/
database, accessed 1 August 2021)။

မြန်ြာနင
ို ်င၏
ံ ဆဆေးဝ ေးလိုအပ်ြျက်
၂၅၇။

၂၀၁၄

ခိုနှစ်တွင်

မြန်ြာနိုငင
် ံအြျ ်းသာ်းပထာက်ပပေ်းကွ
ံ
င်း် က်

ေလေ်ြျာ်းအေ မြန်ြာနိုင်ငံရှ ပ ိုးရိုမျာိုးတင် ြမြစ်ြပနလိုအပ်သည် ပ
သည် ၇၅ ောခိုငန
် ှုန််းပြစ်ပပ်း ပ
ပိုင်ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းေေှြှု

်းဝေါ်းြေေှြှုသည် ၂၅ ောခိုင်နှုန််းေှခွဲပေါသည် (Tolliver, 2014)။ နိုင်ငံ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းသည် မပည်တွင််းပ

ပပ်းနိုငပ
် ေါသည်။

ိုင်ရာအပမခခံ

်းဝါိုးလိုအပ်ချက်၏ ၁၅ ောခိုင်နှုန််းကိုသာ ပထာက်ပံ

မပည်သူလူထိုကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

ာင်ြှုစစ်တြ််းအေ

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်
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ပ

်းဝေါ်းြျာ်းအတွက် ပ

်းဝေါ်းပထာက်ပပပ်းန
ံ
ိုငြ
် ှုအပမခအပနကို ဇယာ်း (၃ - ၄) တွင် ပြာ်မပထာ်း

ပေါသည်။ အ ိုပါစစ်တမ်ိုးအေ ေန်ကိုန်ပြ ေှ ပမြာက်ဥကကလာပပ
အတွက်
ပ

ပ

်းဝေါ်းပထာက်ပြှု
ံ ကို

်းရံိုဝန််းအတွင််းေှ ပ

်း

ြျာ်း ဝယ်ယူေန်အတွက် ပ

အပပညံ့်အဝပံ့ပိုိုးပပ်းနိုငခ
် ွဲမခင််းြေှသည်ကိုပတွ ေှေပေါသည်။

ိုင်တွင်သာ မပင်ပလူနာဌာန၏ ပ
်း

်းရံိုတွင် မပင်ပလူနာြျာ်း

ိုင်တွင် ပ

်းညွှန််းအတိုင််း ပ

်းနှင် ပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်း ၉၆ ောခိုင်နှုန််း မြန်မြ ်းပပ်းထာ်းပေါသည်။

ဇယာေး (၃ - ၄)။ ြရှြမဖစ္်လအ
ို ပ်ဒသာ အဆရေးကကေးသည် ဆဆေးဝ ေးြျာေးနှင် ဆထာက်ပံြှုနှင်
ဆဆေးဝ ေးပြတ်
စ္ဉ်

ြ်ြှုဇယာေး

ဆဆေးရံို/ဆဆေးြန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး

၁။

ရာြိုင်နှုန်ေး

မပည်သူူ့ဆဆေးရံိုကကေးြျာေး
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်ပတာက်ြှု

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

၂၄ %

်းဝေါ်းပထာက်ပံြှု

၂။

၈၀ %
မြျု နယ်ဆဆေးရံိုြျာေး

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်ပတာက်ြှု

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

၁၉ %

်းဝေါ်းပထာက်ပံြှု

၃။

၇၅ %

အဆမြြံကျန်ေးြာဆရေးဆစ္ာင်ဆရှာက်ြှုဌာန
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းမပတ်ပတာက်ြှု

ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

၁၈ %

်းဝေါ်းပထာက်ပံြှု

၅၉ %

အေင််းအမြစ် - Medicines in Health Care Delivery, Myanmar, Situation Analysis, October, 2014။

၂၅၈။

ဇယာ်း (၃ - ၄) ၌ ပ

်းဝေါ်းပထာက်ပန
ံ ိုငြ
် ှုောခိုင််းနှုန််းကို ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနက

ထိုတ်မပန်သည်အြျ ်းသာ်းအ င် ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ

်းအြျ ်းအစာ်းမျာိုးစာရင်ိုး (National

List of Essential Medicines - NLEM) (၂၀၁၀) အနက် NLEM စာရင်ိုးထိုတ်မပန်ပေ်းအြွွဲ ၏
ပေွ်းချယ်ထာ်းပသာ ပအာက်ပေါအမျြုိုးအစာိုး ၂၂ ြျ ်းကို အပမခခံ၍ တွက်ချက်ထာ်းမခင််းမြစ်သည်ဇယာ်း (၃ - ၅)။ အြျျုေးသာေးအဆင် ြရှြမဖစ္်လိုအပ်သည် ဆဆေးအြျျုေးအစ္ာေးြျာေး
စ္ဉ်

ဆဆေးအြျျုေးအြည်

စ္ဉ်

ဆဆေးအြျျုေးအြည်

၁။

Caps/Tabs of amoxicillin

၁၂။

Ibuprofen

၂။

Ciprofloxacin

၁၃။

Omeprazole

၃။

Cotrimoxazole

၁၄။

Diazepam

၄။

Metronidazole

၁၅။

Frusemide

၅။

Albendazole or Mebendazole

၁၆။

Oral rehydration solution

၆။

Amlodipine

၁၇။

Salbutamol Nebulizer solution

၇။

Enalapril

၁၈။

Antibiotic eye/ear drops

၈။

Ferrous/Folic acid

၁၉။

Benzyl benzoate lotion

၉။

Glibenclamide

၂၀။

Atropine injection

၁၀။

Metformin

၂၁။

Hydrocortisone injection

၁၁။

Paracetamol

၂၂။

Normal saline intravenous fluid

အေင််းအမြစ် - Medicines in Health Care Delivery, Myanmar, Situation Analysis, October, 2014။
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၂၅၉။

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနအပနမြင်လည််း NLEM စာရင်ိုး (၂၀၁၀) ကို အိုပ်စို (၄) စိုမြင်

ထိုတ်မပန်ခွဲပပ်း ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင် NLEM စာရင်ိုး (၂၀၁၆) ကို ထိုတ်မပန်ခွဲပေါသည်112။ အ
NLEM စာေင််းကို အိုပ်စို (၆) စိုပြငံ့် ခွွဲပြာိုးထာိုးပပိုး ၎င်ိုးတတ
ိုို့ င် ပ

ိုပါ

်းအြျ ်းအစာ်းပပေါင််း ၄၈၆ မျြုိုး

ပေါဝင်ပေါသည်။ ၂၀၁၁ ခိုနှစ်ပနာက်ပိုင််းတွင် နိုငင
် ပ
ံ တာ်အပနမြင် ပ

်းဝေါ်းပထာက်ပြှု
ံ ကို ဗဟို

ထန််းချ ပ်ထာ်းသည် “Push” စနစ် ဗဟိုထန််းချ ပ်ြှုပလျာချသည် “Pull” စနစ်သို ပမပာင််းလွဲ
ခွဲပပ်း မပည်သူတစ်ဦ်းအတွက် ပ

်းဝေါ်းအသံို်းစေတ်သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၀.၂ ြှ အပြေကန်

၃ ပေေါ်လာ အထ တို်းမြြှင်သံို်းစွွဲနိုင်ခွဲပပ်း ပ

်းဝေါ်းေေှြှုသည်လည််း တို်းတက်လာခွဲပေါသည်113။

ပြစ်ရြ်ဒ

ာခ က်

ကဒမဘာေ်းယာ်းနုင်ငံ၏ ြရှြမဖစ္်လိုအပ်သည် ဆဆေးအြျျုေးအစ္ာေးစာရင််း
ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံ၏ ြေှြမြစ်လိုအပ်သည်ပ
လိုအပ်သည် ပ

်းဝေါ်းအိုပ်စို ၁၃ ခိုေှပပ်း ပ

်းဝေါ်းစာေင််း (၂၀၁၈) အေ ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံတွင် ြေှြမြစ်

်းဝေါ်းအိုပ်စိုခွွဲပပေါင််း ၇၄ ခို ေှပေါသည်။ ပ

သည်ပစစည််း အြျ ်းအစာ်းြျာ်းြှာ စိုစိုပပေါင််း ၂၃၀ ေှပေါသည်။

်းဘက်

ိုင်ောြေှြမြစ်အသံို်းလို

114

ာအုနုင်ငံ၏ ြရှြမဖစ္်လိုအပ်သည် ဆဆေးအြျျုေးအစ္ာေးစာရင််း
လာအိုနိုင်င၏ ြေှြမြစ်လိုအပ်သညံ့်ပ
ပ

ိုးဝါိုးအပ
ို ်စို ၂၅ ြိုရှပပိုး အဓကပ

်းဝေါ်းစာေင််း (၂၀၁၈) အေ လာအိုနိုင်ငတင် မရှမပြစ် လိုအပ်သညံ့်

ိုးဝါိုးအပ
ို ်စိုြပပါင်ိုး ၈၃ ြိုရှပါသည်။115 ပ

ပစစည််းအိုပ်စို ၇ မျြုိုးရှပပိုး အြျ ်းအစာ်းပပါင်ိုး ၂၃ မျြုိုးနှငံ့် ပ
မျြုိုး ရှပါသည်။

်းဘက်

ိုင်ောြေှြမြစ်အသံို်းလိုသည်

ိုးကိုသမှုအတက် လိုအပ်သညံ့် ဦိုးစာိုးပပိုးထိုတ်ကိုန်စာရင်ိုး ၁၁

116

အရင်ိုးအပမစ် - Cambodia’s Essential Medicine List, 9th Edition (2018) နှငံ့် Laos’s Essential Medicine List (2019)။

၂၆၀။

မြန်ြာနိုင်ငရ
ံ ှ နိုင်ငပ
ံ ိုငပ
်

်းဝေါ်းစက်ရံို ၂ ရံ၊ို ပိုဂဂလကပိုင်ပ

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို ကိုသနိုင်သညံ့် ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို ၉ ရံိုတိုအနက်

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုစက်ရံို (၇) ရံိုတင် နိုငင
် ပ
ံ ိုင်

စက်ရံို ၂ ရံန
ို ှင် ပိုဂဂလကစက်ရံို ၅ ရံတ
ို ိုပါဝင်ပပိုး ၎င်ိုးတအ
ိုို့ နက် သလဝေါအထူ်းစ်းပွာ်းပေ်းဇိုန်တင်
တည်ရှသညံ့် Alidac Health care Myanmar စက်ရံိုတင် ဝန်ထြ််းြျာ်း ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ
ကူ်းစက်ခံရမခင််းနှင် အြှာစာြျာ်းြျာ်းမပာ်းပနမခင််းတပ
ိုို့ ကာင် အချန်ြှ ပ

်းဝေါ်းြထိုတ်လိုပ်နိုင်

မခင််းနှင် မပည်တွင််းစက်ရံို (၄) ရံိုတတ
ိုို့ င် ကိုဗစ် - ၁၉ ပောဂေါကိုသော၌ အသံို်းမပ ေြည် ပ

112

National List of Essential Medicines (2016)

113

Medicines in Health Care Delivery, Myanmar, Situation Analysis, October, 2014.

114

Cambodia Essential Medicine List, 9th Edition, 2018.
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်းဝေါ်း

159
ြျာ်း ြထိုတ်လိုပ်နိုင်မခင််း117 တပ
ို ကာင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါအတွက် ပ

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်

ြျာ်း ပမငံ့်တက်လာြံ့ပေါသည်။
၂၆၁။

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဩဂိုတ်လ စာေင််းြျာ်းကို အပမခခံ၍ ကိုဗစ်

- ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှု ပို်းပတွ လူနာသစ်သည် တစ်ေက်လ င် ပ ြ််းြ ၃၀၀၀ ပကျာ်ေှပပ်း၊
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူဦ်းပေတစ်သန််းတွင် ၅.၇ ောခိုငန
် ှုန််းြှာ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ခံစာ်းပနေ
ပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုြှာ ၃၅ ောခိုငန
် ှုန််း၊ ပသ

်းံို ြှုြှာ ၃ ောခိုငန
် ှုန််းနှင်

မပန်လည်ပကာင််းြွန်လာသူြှာ ၇၀ ောခိုငန
် ှုန််းေှပေါသည်။ ထပ
ို ကာင် တစ်လလ င် ကိုဗစ် - ၁၉
ကပ်ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုြှာ လူဦ်းပေတစ်သန််းတွင် ၅၇၆ ဦ်းကူ်းစက်နိုငပ
် ကာင််း ခန်ြှန််းတွက်ချက်
ထာ်းပေါသည် (Zaw, August, 2021)။ ေန်ကိုန်မပည်သူူ့ပ

်းရံကို က်းတွင် လက်ေှအသံို်းပနပသာ

ကိုထို်းံ အပပေါ် အပမခခံ၍ ကိုဗစ် - ၁၉ လူနာတစ်ပယာက်အတွက် ပ

်းဝေါ်းလအ
ို ပ်ချက် (ခန်ြှန််း)

ကို ဇယာ်း (၃ - ၆) ပေါ အတိုင််း တွက်ချက်ထာ်းပေါသည်ဇယာေး (၃ - ၆)။ ကိုဗစ္် - ၁၉ လူနာတစ္်ဆယာက်အတွက် ြနို့်ြှန်ေးဆဆေးလိုအပ်ြျက်
စ္ဉ်

ဆဆေးအြျျုေးအစ္ာေး

အဆရအတွက်

၁။

Oral Paracetamol (500 mg) tds x ၁၀ ေက်

ပ

်းမပာ်း ၃၀

၂။

Oral Azithromycin (500 mg) x ၁၀ ေက်

ပ

်းမပာ်း ၁၀

၃။

Oral Cefixime (200 mg) x ၁၀ ေက်

ပ

်းမပာ်း ၂၀

၄။

Oral Augmentin (625 mg) x ၁၀ ေက်

ပ

်းမပာ်း ၃၀

Server Patient (မပင်ေးထန်လူနာ) (ဆအာက်ဆင်္ျင် < 93%, RR> 30/min, Pulmonary infiltration> 50% on chest
imaging)
၅။

IV CS 1 (1 g) 12 hrly ၁၀ ေက်စာအတွက်

ပိုလင််း ၂၀

၆။

IV Levofloxacin (500 mg) od x ၅ ေက်

၁၀ ပိုလင််း

၇။

IV Dexamethasone (6 mg) bd x ၅ ေက်
Followed by 6 mg od x ၅ ေက် (or)
Oral Dexamethasone 6 mg od x ၁၀ ေက်

၈။

IV Omeprazole (40 mg) od 12 hrly x ၁၀ ေက်
(or) Oral Omeprazole (20 mg) od x ၁၀ ေက်

၁၅ ampoules
၄ ြလဂေြ် ပ ်းမပာ်း ၁၅ မပာ်း
၀.၅ြလဂေြ်ပ ်းမပာ်း၁၂၀မပာ်း
ပိုလင််း ၂၀၊
၁၀ ပထာင်

Very Severe Patient
၉။

SC Enoxaprin (0.4/ 0.6 ml) od x ၁၄ ေက်

၁၄ ပိုလင််း

(or) SC Fondaparinux (0.5 ml) od x ၁၄ ေက်

၁၄ ပိုလင််း

၁၀။

IV Remdesivir (100 mg) 2 vials stat followed by1 vial od x ၄ ေက်

၆ ပိုလင််း

၁၁။

Favipiravir (1600 mg) bd followed by (800) mg for (800) mg x ၇ ေက်

၁၂။

Antiplatelet Aspirin (80 mg) od x ၁၄ ေက်

၁၃။

Interleukin- 6 Inhibitor

၂၀၀ ြလဂေြ် ပ

်းမပာ်း ၃၆၀

၁၄ မပာ်း
-
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၂၆၂။

ပနစဉ်ဓာတ်ခွွဲစစ်ပ

်းြှုနှင် ပို်းပတွ နှုန််းအပပေါ် အပမခခံ၍ ခန်ြှန််းလူနာ ၃၀၀,၀၀၀

ဦ်း ကူ်းစက်မြစ်ပွာ်းလ င် သာြန်နှင် အသင်အတင်လူနာြျာ်းြှာ ၈၀ ရာြိုင်နှုန်ိုး၊ မပင််းထန်လန
ူ ာ
၁၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးနှင် အလွန်မပင််းထန်လန
ူ ာ ၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးမြစ်ြည်ဟို ခန်ြှန််း၍ ပအာက်ပေါအတိုင််း
ပ

်းဝေါ်း လအ
ို ပ်ြည်မြစ်ပ ကာင််း တွက်ချက်ထာ်းပေါသည်ဇယာေး (၃ - ၇)။ ကိုဗစ္် - ၁၉ ကြ်ဆရာင်္ မဖစ္်ပွာေးြှုအဆမြအဆနအရ ဆဆေးဝ ေးလအ
ို ပ်ြျက်
လူနာတစ္်ဉေးအတွက်
စ္ဉ်

မဖစ္်ပွာေးြှုအဆမြအဆနနှင် ဆဆေးအြျျုေးအြည်

ကိုန်ကျြည်
ဆဆေးအဆရ အတွက်

ြနို့်ြှန်ေးလူနာ

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

အဆရအတွက်

ဆဆေးလိုအပ်ြျက်

သာြန်နှင်အသင်အတင်
၁။

Oral Paracetamol + Cetrizine + Mucolytic

၃၀

၃၀၀,၀၀၀

၉,၀၀၀,၀၀၀

၂။

Oral Azithromycin (or)

၅

၂၄၀,၀၀၀

၁,၂၀၀,၀၀

Oral Cefixime (or)

၂၀

၂၄၀,၀၀၀

၄,၈၀၀,၀၀

Oral Augmentin

၃၀

၂၄၀,၀၀၀

၇,၂၀၀,၀၀၀

မပင်ေးထန်လူနာ
၃။

Inj Cs 1

၂၀

၄၅,၀၀၀

၉၀၀,၀၀၀

၄။

Inj Levofloxacin

၁၀

၄၅,၀၀၀

၄၅၀,၀၀၀

၅။

Inj Dexamethasone

၁၅

၃၀,၀၀၀

၄၅၀,၀၀၀

၆။

Oral Dexamethasone (4 mg) (or)

၁၅

၁၅,၀၀၀

၂၂၅,၀၀၀

Oral Dexamethasone (0.5 mg) (or)

၁၂၀

၁၅,၀၀၀

၁,၈၀၀,၀၀၀

Oral Prednisolone 40 mg (or)

၁၀

၁၅,၀၀၀

၁၅၀,၀၀၀

Oral Methyl Prednisolone 16 mg

၂၀

၁၅,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၀

၇။

Inj Omeprazole

၂၀

၄၅,၀၀၀

၉၀၀,၀၀၀

၈။

Oral Omeprazole (20 mg) (or)

၁၀

၄၅,၀၀၀

၄၅၀,၀၀၀

Oral Pantoprazole (40 mg)

၁၀

၄၅,၀၀၀

၄၅၀,၀၀၀

အလွန်မပင်ေးထန်လူနာ
၉။

Enoxaparin / Fondaprinux

၁၄

၁၅,၀၀၀

၂၁၀,၀၀၀

၁၀။

Remdesivir

၆

၁၅,၀၀၀

၉၀,၀၀၀

၁၁။

Aspirin

၁၄

၁၅,၀၀၀

၂၁၀,၀၀၀

၁၂။

Favipiravir

၃၆

၁၅,၀၀၀

၅၄၀,၀၀၀
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ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုနင
ှ ် ထိုတ်လပ
ို ်ြှု
၂၆၃။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ

်းနှင် ပ

်းဝေါ်းပစစည််းလိုအပ်ြျက်၏ ၁၅ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကိုသာ

မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်နိုငပ် ပိုး ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ မြစ်ပွာ်းြှုအပါအဝင် ပ
ပစစည််းြျာ်း လိုအပ်ချက်ပမငံ့်တက်လာမှုအရ ပ

်းနှင် ပ

်းနှင် ပ

်းဝေါ်းပစစည််းြျာ်း၏ ၈၅ ောခိုငန
် ှုန််း

ခန်ကို ပပည်ပမှ တင်သွင်း် ပနရပြင်ိုးပြစ်သည်။ ပပည်တင်ိုးထိုတ်လိုပ်မက
ှု ို ကကညံ့်မည်
နိုငင
် ပ
ံ ိုငပ
်

်းဝေါ်းစက်ရံို (၂) ရံန
ို ှင် ပိုဂဂလကပိုင်ပ

(၁၁) ရံရ
ို ှ၍ နိုင်ငပ
ံ ိုင်ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (၂) ရံြ
ို ှာ ပ

(အင်ပောင််း) တမြစ်
ို ပပ်း ပိုဂဂလကပ

်း

ိုပါက

်းဝေါ်းစက်ရံို (၉) ရံ၊ို စိုစိုပပေါင််း ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

်းဝေါ်း စက်ရံို (အင််းစန်)နှင် ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းအနက် မြန်ြာနိုင်ငံသာ်းကိုြပဏ (၆) ခိုနှင်

နိုငင
် မံ ခာ်းကိုြပဏ (၃) ခို ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ

အတက် မြန်ြာနိုင်ငံ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင် (MIC) က မြန်ြာနိုင်ငံသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု (၈) ခို
ကို အပြေကန်ပေေါ်လာ ၅၄.၈၃၁ သန််းအပေါအဝင် ကျပ် ၈၇၂၃၃.၉၉၀ သန််း ခွင်မပ ပပ်းခွဲ
ပေါသည်။ မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအပြစ် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ြှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်
အထ ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ လိုပ်ငန််းကဏ္ဍတင် စိုစိုပပေါင််း နိုင်ငမံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု၏
၁.၄၃ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး118 သာ ဝင်ပရာက်ြံ့ပါသည်။ နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအပနမြင် ြက်စပ်
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပစ
ံို ံြျာ်းမြင် ဗယက်နြ်နိုင်ငန
ံ ှင် စင်ကာပူနိုင်ငတ
ံ ြှ
ို ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု ၂ ခို အတက်
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပြာဏ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၃ သန််းကို ြငံ့်ပပြုပပိုးြံ့ပါသည်။
၂၆၄။

နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းမြစ်သည် Alidac Healthcare Myanmar Company

Limited နှင် Zifam Pyrex Myanmar Company Limited တသ
ိုို့ ည် သလဝေါအထူ်း
စ်းပွာ်းပေ်းဇိုန်အတွင််း၌လည််းပကာင််း၊ RVK Myanmar Co., Ltd. သည် မြန်ြာနိုငင
် ံ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်၏ ခွင်မပ ြနမ် ြင်လည််းပကာင််း လိုပ်ငန််းပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

RVK Myanmar Co., Ltd. သည် ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင် ြနတပလ်းတိုင််းပေသကက်း၊ မပင်ဉ်းလွင်ပြ နယ်ရှ
မြန်ြာစ်းပွာ်းပေ်းဉ်းပိုင်လြတက်ပိုင် မြန်ြာပ
၍ ပ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းစက်ရံို (မပင်ဉ်းလွင်) အာ်း ငှာ်းေြ််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းပောင််းချမခင််းကို နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဥပပေအေ ပ

ာင်ေွက်

ခွင်မပ ေန် မြန်ြာစ်းပွာ်းပေ်းဉ်းပိုင်လြတက်ြှ တင်မပထာ်းမခင််းမြစ်ပေါသည်။ ထမပင်
ို
ေေှင််း
ကိုြပဏလြတက် (Yee Shin Co., Ltd.) သည် ေန်ကိုန်တိုင််းပေသကက်း၊ ပြှာ်ဘပြ နယ်၊ ေန်ကိုန်
- မပည်လြ််း၊ (၃၆) ြိုင်ေှ တပ်ြပတာ်ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (ပြှာင်ဘ) ၏ ပမြ၊ စက်ရံိုနှင် ဝန်ထြ််း

အြ်ော အပေါအဝင် စိုစိုပပေါင််းပမြ ၆၁.၃၈ ဧကအာ်း BOT စနစ်မြင် ငှာ်းေြ််းပပ်း WHO ၏ GMP
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ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနှင် ကိုြပဏြျာ်းညွှန် ကာ်းြှုဉ်းစ်းဌာန (၂၀၂၁)
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စနစ်နှင်အည ပခတ်ြပသာက်ပ
လိုပ်ငန််းကို ပ

်း၊ စာ်းပ

်းနှင် ပ

ာင်ေွက်ခွင်မပ ပေါေန် မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်သို ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင်

တင်မပပပ်း မြန်ြာနိုင်ငံသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြင် ပ
(၁၁) ရံအ
ို နက် ပ
မြြှ ပ်နှံြှုအြျာ်း

်းဝေါ်းြျ ်းစံို ထိုတ်လိုပ်ပောင််းချမခင််း

ာင်ေွက်ခွဲေှပေါသည်။ မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်) သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၉၉.၄ သန််းပြငံ့် ေင််းနှ်း

ံို်း ထည်ဝင်ထာ်းသည်စက်ရံို မြစ်ပေါသည်။ ေိုတယအြျာ်း

Co., Ltd. က အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၉.၈၂ သန််းနှင် တတယအြျာ်း

ံို်းအမြစ် Yee Shin

ံို်းအမြစ် ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

(အင်ပောင််း) က အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၂ သန််း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံထာ်းပေါသည်။ နိုင်ငပ
ံ ိုင်ပ

်းဝေါ်း

စက်ရံို (၂) ရံ၏
ို စိုစိုပပေါင်း် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပြာဏြှာ အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၃၁.၄ သန််းမြစ်ပပ်း
၎င််းပြာဏသည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု စိုစိုပပေါင််း၏ ၄၉ ောခိုငန
် ှုန််းပကျာ်ေှပေါသည်။ မပည်တွင်း် ရှ
ပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်း၏ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအပမခအပနြျာ်းကို ပအာက်ပေါအတိုင်း် ပြာ်ပပအပ်ပါသည်ဇယာေး (၃ - ၈)။ မပည်တွငေး် ဆဆေးဝ ေးစ္က်ရံိုြျာေး၏ ၂၀၂၀ မပည်နှစ္်အထ ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု
အဆမြအဆန
စ္ဉ်

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုပြာဏ

အြည်

US$ (သန်ေး)

ြှတ်ြျက်

၁။

ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို(အင််းစန်)

၉၉.၄၀

Stat Owned Enterprise

၂။

ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင်ပောင််း)

၃၂ .၀၀

State Owned Enterprise

၃။

Alidac Healthcare Myanmar

၂၅.၀၀

Foreign (SEZ)

၄။

Fame Pharmaceuticals

၄.၀၀

Local (MIC)

၅။

Myanmar Jick-Young Co., Ltd

၄.၅၀

Local (MIC)

၆။

Pacific Medical Industries Ltd.

၂၀.၀၀

Local (MIC)

၇။

Progress Biochem Co., Ltd

၀.၆၈

Local (MIC)

၈။

RVK Myanmar Co., Ltd.

၂၅.၀၀

Foreign (MIC)

၉။

Treasure Pharma Co., Ltd

၁.၀၀

Local

၁၀။

Yee Shin Co., Ltd.

၃၉.၈၂

Local (MIC)

၁၁။

Zifam Pyrex Myanmar Co., Ltd

၁၅.၀၀

Foreign (SEZ)

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး
အေင််းအမြစ် - မြန်ြာနိုင်ငံပ

၂၆၆.၄၀
်းနှင် ပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း (၂၀၂၀)။
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ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၄)။ မပည်တွင်ေးဆဆေးဝ ေးစ္က်ရံိုြျာေး၏ ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုအြျျုေး (ရာြိုင်နှုန်ေး)
Alidac Healthcare Myanmar
Fame Pharmaceuticals
၁.၅
၅.၆၃

၁၄.၉၅

၀.၄

၁.၆၉

၉.၃၈

၉.၃၈

၀.၂၆

ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်)

ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို(အင်ပောင််း)

Pacific Medical Industries Ltd.

၃၇.၃

၇.၅

Myanmar Jick-Young Co.,Ltd

Progress Biochem Co.,Ltd

၁၂

RVK Myanmar Co.,Ltd
Treasure Pharma
Yee Shin Co.,Ltd
Zifam Pyrex
အေင််းအမြစ် - မြန်ြာနိုင်ငံပ

၂၆၅။

်းနှင် ပ

မြန်ြာနိုင်ငပ
ံ

အေ မပည်တွင််းပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း (၂၀၂၀)။

်းနှင် ပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း၏ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် စာေင််းြျာ်း

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်း၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏစိုစိုပပေါင်း် ြှာ ပ

်းမပာ်းပ

်းပတာင်

၉၃၅၄.၆ သန််း၊ Liquid ၂၈.၄၃၁ သန််း၊ Biological Product ၁၁၇.၆ သန််း၊ Ointment ၀.၅၅
သန််း၊ Powder ၁၂၈.၆၄ သန််း၊ တစ်ခေါသံို်းပ
အနက် RVK Myanmar Co., Ltd. က ပ
စိုစိုပပေါင််း
ပ

၄၆၇၅

သန််း

်းထို်းအပ် ၁၅၇.၅ သန််း ပြစ်ပါသည်။ ၎င်ိုးတိုို့
်းမပာ်း၊ ပ

ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပပိုး

်းပတာင်၊ Pharmaceutical Solids

၎င််းပြာဏသည်

မပည်တွင််းပ

်းမပာ်း၊

်းပတာင်ထိုတ်လိုပ်ြှုစိုစိုပပေါင််း၏ ထက်ဝက်ပကျာ်ေှပါသည်။ Pharmaceutical Ointment

ြျာ်းကို ပ
တစ်ခေါသံို်းပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်) နှင် Fame Pharmaceuticals ကိုြပဏတကလည်
ို
်းပကာင််း၊
်းထို်းအပ် (Disposable Syringe) ြျာ်းကို Myanmar Jick- Young ကိုြပဏက

လည််းပကာင််း၊ Powder ြျာ်းကို Pacific Medical Industries Ltd. ကလည််းပကာင််း အဓက
ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပေါသည်။
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ဇယာေး (၃ - ၉)။ မပည်တွငေး် ဆဆေးဝ ေးစ္က်ရံိုြျာေး၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ (အဆရအတွက်)
ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ (အဆရအတွက်-သန်ေး)
မပည်တွင်ေးဆဆေးဝ ေး
ထိုတ်လပ
ို ်သည်
စ္က်ရံိုြျာေး
ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို(အင််းစန်)

ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို(အင်ပောင််း)

Tablets &
Capsules

Liquids
(Oral &
External)

Injection,
Cream &

Disposable

Infusion &

Ointment

Syringe

Biological

Powder

Products

၁၀၀၈.၀၀

၀.၇၀

၀.၀၅

-

၄၅.၂၀

၀.၆၂

-

-

-

၇.၅၀

၃၇.၀၀

၀.၃၂

Alidac Healthcare

၅၀၀.၀၀

-

-

-

-

-

Fame Pharmaceutical

၅၀၈.၀၀

၀.၂၄

၄၈၆၀.၀၀

-

-

-

Myanmar Jick-Young

-

-

-

၁၅၀.၀၀

-

-

၅၆၃.၆၀

၁.၃၈

-

-

-

၅၇.၇၀

-

၀.၆၆၁

-

-

-

-

၄၆၇၅.၀၀

၂၂.၅၀

-

-

၁၉.၂

၅၅.၀၀

Treasure Pharma

-

၁.၅၀

-

-

-

-

Yee Shin Co., Ltd.

၁၀၀၀.၀၀

၀.၇၅

-

-

၁၂.၀၀

-

Zifam Pyrex

၁၁၀၀.၀၀

၀.၇၀

-

-

၄.၂၀

၀.၇၀

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

၉၃၅၄.၆၀

၂၈.၄၃၁

၄၈၆၀.၀၅

၁၅၇.၅၀

၁၁၇.၆၀

၁၂၈.၆၄

Pacific Medical
Progress Biochem
RVK Myanmar Co., Ltd.

အေင််းအမြစ် - မြန်ြာနိုင်ငံပ

၂၆၆။
သွင််းပ

ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း (၂၀၂၀)။

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်) ြှ ပ

်းေည်၊ ကာကွယ်ပ

ကိုလည််းပကာင််း၊ ပ

်းမပာ်း၊ ပ

်း၊ ပဋဇဝပ

်းပတာင်၊ လြ််းပ

်း၊ ပြ်းခိုင်ကာကွယ်ပ

်း၊ ထ်းို ပ

်းနှင်ံ့ ပပြွ

်း၊ ပသွ်းပ ကာ
ပ်ပမြပ

်းြျာ်း

်းဝေါ်းစက်ရခ
ံို ွွဲ (ေွာသာကက်း) ြှ အသည််းပောင်အသာ်းဝေါပောဂေါကာကွယ်

ပ

်းြျာ်းကိုလည််းပကာင််း၊ ပ

ပ

်းေည်၊ ြျက်စဉ််းပ

်း၊ ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင်ပောင််း) ြှ ထ်းို ပ

်း၊ ပသွ်းပ ကာသွင််း

်းြှုန်ြျာ်းကိုလည််းပကာင််း နှစ်စဉ် ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပါသည်။

၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နိုငင
် ံပင
ို ပ
်

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်းြှ Pharmaceutical Solids ကို

၂၇၂,၀၀၀ ကလဂ
ို ရမ်ထိုတ်လပ
ို ်ြံ့ရာြှ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၈၅၀,၀၀၀ ကလဂ
ို ရမ်
အထ တို်းမြြှင်ထတ
ို ်လိုပ်နိုငခ
် ွဲပေါသည်။ ထိုတ်လိုပ်ြှုအြျာ်း
တွင် ၉၇၄,၀၀၀ ကလဂ
ို ရမ် ထိုတ်လိုပ်နိုငြ
် ံ့ပါသည်။

ံို်းအမြစ် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်
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ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၅)။ Pharmaceutical Solids ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ
(၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထ)
၁၂၀၀
903

ီလုဂရမ

၁၀၀၀
၈၀၀
၆၀၀
၄၀၀

455

523

974
804

850

609
430

272

၂၀၀
၀

အေင််းအမြစ် - ဗဟိုစာေင််းအင််းအြွွဲ (Myanmar Statistical Year Book- 2015 2016, 2017, 2018)။

၂၆၇။

Pharmaceutical Liquids ကို ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လတာ ၃၅၄,၀၀၀

ထိုတ်လိုပ်ြံ့ရာြှ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လတာ ၇၉၁,၀၀၀ အထ တို်းမြြှင်ထတ
ို ်လိုပ်
နိုငခ
် ွဲပေါသည်။ ထိုတ်လိုပ်ြှုအနည််း

ံို်းအမြစ် ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လတာ ၁၇၀,၀၀၀

သာ ထိုတ်လိုပ်နိုငခ
် ွဲပေါသည်။
ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၆)။ Pharmaceutical Liquids ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ
(၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထ)
900

791

800
700

551

လီတြော

600
500
400
300
200

462
354

345
219

185

257
170

100
0

အေင််းအမြစ် - ဗဟိုစာေင််းအင််းအြွဲ့ (Myanmar Statistical Year Book- 2015, 2016, 2017, 2018)။

166
၂၆၈။

ပ

်းမပာ်း၊ ပ

်းပတာင်ထိုတ်လိုပ်ြှုကို ကည်ပေါက နှစ်စဉ်အပေအတွက်ြျာ်းမပာ်းစွာ

ထိုတ်လိုပ်နိုငခ
် ွဲပပ်း ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပ
ထိုတ်လိုပ်နိုငခ
် ွဲပပိုး အဓအာိုးပြငံ့် ပ

်းမပာ်း၊ ပ

်းပတာင် ၁၀၀၉ သန််းအထ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်) တွင် ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။

ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၇)။ ဆဆေးမပာေး၊ ဆဆေးဆတာင်ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ
(၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထ)
1200

955

သန်းပ ေါင်း
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၂၆၉။

Biological Products ြျာ်းကို ယြင်က အပေအတွက်အနည််းငယ်သာ ထိုတ်လိုပ်

နိုငခ
် ွဲပသာ်လည််း နိုငင
် ပ
ံ ိုငစ
် က်ရံိုအချ တွင် ထိုတ်လိုပ်ြှုလင
ို ်း် ြျာ်း တို်းချွဲ နိုငခ
် ွဲသမြင် ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သံို်း

အထ တို်းမြြှင်ထိုတ်လိုပ်နိုင်ခွဲပေါသည်။

ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၈) - Biological Products ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ
(၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထ)
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၂၇၀။

Sterile Product ြျာ်းကို ပ

ဝေါ်းစက်ရံို (အင်ပောင််း) တွင် အဓကထိုတ်လိုပ်လျက်

ေှပပိုး ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပိုလင််းပပေါင််း ၂၃ သန််းပကျာ်ြှ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာ
နှစ်တွင် ၄၁ သန််းပကျာ်အထ ထိုတ်လိုပ်နိုငခ
် ွဲပေါသည်။
ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၉)။ Sterile Product ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏ (၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထ)
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၂၇၁။

ပမန်မာနိုင်ငသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကာကွယ်ပ

်းကို ထိုတ်လိုပ်နိုင်ပြင်ိုး မရှ

ပသ်းပသာ်လည််း ပောဂေါပြစ်ပာိုးမှုကို ကာကွယ်ထန်ိုးြျြုပ်နိုငမ
် ညံ့်ပ
မြန်မြ ်းနိုင်ေန်အတွက် ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင််းစန်) ြှ Paracetemol Tablet (၈) သန််းအာ်း

ထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်းပပ်းခွဲပပ်း Azithromicin Tablet 500 mg၊
Injection၊ Asprin 80 mg Tablet တက
ိုို့ ို
သည်။ ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်

Dexemethasone Tablet/

က်လက်ထိုတ်လိုပ်ရန် ပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပါ

်းဝေါ်းစက်ရံို (အင်ပောင််း) တွင် Cefepin Injection ထိုတ်လိုပ်နိုင်ပရိုးကို ပ

လျက်ရှပပိုး ပိုဂဂလကပိုင်ပ

ာင်ရွက်

်းဝေါ်းစက်ရံို (၅) ရံတ
ို ိုို့က Paracetamol Tablets၊ Levaflaxacin

Infusion၊ Omeprezole Capsules၊ Favipac၊ Cetirizine Tablet၊ Cevit Tablet နှင်
Amoxicillin ြျာ်းအနက် အချ ပသာပ
၂၇၂။

်းဝေါ်းကို ထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်းပောင််းချလျက်ရှပေါသည်119။

နိုငင
် ပတာ်အပနပြငံ့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ ြမြစ်ပွာ်းြကတည််းက ကကံ ပတွ ပနေ

သည် စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ကိုငပ
်
မြစ်ပွာ်းပပ်း ထပ်ြံေင်

ာင်ရွက်မှု

ိုငရ
် ာအခက်အခွဲြျာ်းနှင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ

ိုငေ
် သည်စ်းပွာ်းပေ်းထြိုက်ြြ
ှု ျာ်း၊ အ ကပ်အတည််းြျာ်းကို SMART

Programme လြ်ေးစ္ဉ် (၅) ရပ်ပြစ်ပသာ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်းကို ရ်းို ေှင််းလွယ်ကူပချာပြွ
ပစမခင််း (S - Streamlining and Simplifying Procedures)၊ အွန်လိုင််းဝန်ပ

119

နုင်ငံပိုင်စက်ရံို (၂) ရံိုနှင် မပည်တွင််းပိုဂဂလကပိုင်ပ

ကိုသပ

ာင်ြှုြျာ်းကို

်းဝေါ်းစက်ရံို ၅ ရံတ
ို ၏
ိုို့
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကာကွယ်

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်နိုင်ြှုနှင် ပတ်သက်၍ သံို်းသပ်တင်မပချက်။

168
ပိုြတ
ို ို်းမြြှင်ပ

ာင်ေွက်မခင််းနှင် စ်းပွာ်းပေ်းအဟန်အတာ်းြျာ်းကို ပလျာနည််းပစမခင််း (M -

Maximizing Online Services and Minimizing Barriers to Business)၊ စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််း
စတင်ပ

ာင်ေွက်ပပ်းပနာက်ပင
ို ်း် ဝန်ပ

ာင်ြှုပပ်းမခင််းြျာ်းကို ပကာင််းြွန်ပအာင်ပ

မခင််း (A - Assuring After-care Services)၊ လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းပိုင််း

ာင်ေွက်

ိုငေ
် ာဝန်ထိုပဝ
် န်ပို်းြျာ်းကို

ပလ ာချမခင််း (R – Reducing Regulatory Burden) နှငံ့် ပွင်လင််းမြင်သာြှု အာ်းပကာင််းလာ
ပစမခင််း (T–Transparency Enhancement) တိုို့ကို အပပြြ၍ ပပြရှငိုး် နိုငပ
် ရိုးအတက် ပံ့ပိုိုး
ပ

ာင်ရွက်ပပိုးသာိုးမည်မြစ်ပေါသည်။

၂၇၃။

ထပို့ို ပင် ကျန်ိုးမာပရိုးကဏ္ဍသည် နိုငင
် ၏ အဓက ဦိုးစာိုးပပိုးပမငံ့်တင်ရမညံ့်အပရိုးကကိုး

ကဏ္ဍတစ်ြိုပြစ်သကံ့သိုို့ ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ လိုပ်ငန််းြျာ်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ် - ၁၉
ပ ကာင် ထခိုက်ခွဲသည်စ်းပွာ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း မပန်လည်ကိုစာ်းနိုင်ပေ်းအပပေါ် အပထာက်အကူ
မပ နိုငေ
် န်အတွက် မြန်ြာနိုငင
် ေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်က ထိုတ်ပပန်ြံ့သညံ့် ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်
ရြည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍ (၆) ြိုအနက် တစ်ြိုအပါအဝင် ပြစ်ပါသည်။ ထပ
ို့ို ကကာငံ့်
ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းကို ဦိုးစာိုးပပိုးကဏ္ဍတစ်ြို

အပြစ် အာ်းပပ်းမြြှင်တင်ေန်အတက် နိုငင
် ပ
ံ တာ်က ဦ်းတည်ပ
ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှမခင််းနှင်ံ့ နိုငင
် ံ၏

်းဝေါ်းပ ်းကွက်ကို ပိုြိုပကာင််းြွန်ပပိုး ပိုြိုစတ်ချေပသာ ပ

ပ ်းကွက်ချွဲ ထွင်လာနိုင်သည် အလာ်းအလာြျာ်းစွာ

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးပြငံ့်

ေှမခင််းတပ
ိုို့ ကကာငံ့်

ပမန်မာနိုင်ငရင်ိုးနှိုး

ပမြုပန
် ှမှုပကာ်မရှင်သည် ပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းသိုိုးပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်သညံ့်လိုပ်ငန််းကို

လိုပ်ကိုငလ
် ိုသူြျာ်းအတွက်

မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဥပပေ

မြြှ ပ်နှံြအ
ှု ခွင်အလြ််းြျာ်းကို အြန်

(၂၀၁၆)

နှငအ
် ည

ေင််းနှ်း

ိုငရ
် ာကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ြျာ်းနှငံ့် အြန်မဟိုတ်

သညံ့် အပြာိုးခံစာ်းခွင်ြျာ်းပြငံ့် တစ်ြက်ပါအတိုငိုး် ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးပေါသည်-
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ဇယာေး (၃ - ၁၀)။ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုငရ
် ာပစ္စည်ေးြျာေး ထိုတ်လိုပ်မြင်ေးလိုပ်ငန်ေးြျာေး အပ အဝင် မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ ကျန်ေးြာဆရေးကဏ္ဍနှင်
သက်ဆိုငဆ
် သာလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ရရှနိုငသ
် ည် အခွန်ဆုငရ
် ာကင်ေးလွတ်ြွင်၊ သက်သာြွင်ြျာေးနှင် အခွန်မဟုတ်သည် အပခာ်းြံစ္ာေးြွင်ြျာေး

စ္ဉ်

၁။

လိုပ်ငန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊ ပ

်းဝေါ်း

ပစစည််းနှင် ရိုကခပဗေ

ိုင်ော ဓာတိုပဗေ

ဝင်ဆငွြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်၊

စ္က်ပစ္စည်ေးြျာေး တင်သွင်ေးမြင်ေး အဆပေါ်

သက်သာြွင်

အဆကာက်ြွန် ကင်ေးလွတ်ြွင်မပျုမြင်ေး

ဇိုန်

ဇိုန်

ဇိုန်

(၁)

(၂)

(၃)

တည်ဆဆာက်/

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု

မပင်ဆင်ြှု

တိုေးြျွဲ

ကာလအတွင်ေး

လိုပ်ကိုင်မြင်ေး

ပိုို့ကိုန်အတွက်
တင်သွင်ေးသည်
ကိုန် ကြ်ေးြျာေးအဆပေါ်
အဆကာက်ြွန်
ကင်ေးလွတ်ြွင်မပျုမြင်ေး

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

-

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

-

ိုင်ော ထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ထိုတ်လပ
ို ်မခင််း
၂။

တိုင််းေင််းပ

၃။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း

်းဝေါ်းကိုသမခင််းနှင်

ိုင်ပသာ

အပထာက်အကူမပ တန်

ာပလာြျာ်း

ထိုတ်လပ
ို ်မခင််း
၄။

ကျန််းြာပေ်း ဝန်ပ

ာင်ြှု

ိုင်ော

အပထာက်အကူမပ လိုပ်သာ်း
ပလကျင်ပြွ်းထိုတ်ပေ်း လိုပ်ငန််း
၅။

ပ

်းရံိုလိုပ်ငန််း

၆။

ပောဂေါေှာပြွပေ်းလိုပ်ငန််း

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

-

၇။

တိုင််းေင််းပ

်းရံိုလိုပ်ငန််း

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

-

၈။

ပိုဂလ
ဂ ကပ

်းခန််းလိုပ်ငန််း

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

-

၉။

ပ

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

-

်းပညာနှင် ပ

လိုပ်ငန််း

်းဝေါ်းသိုပတသန ြွံ ပြ ်းြှု

အြွန်ြဟိုတ်သည်
အမြာေးြံစ္ာေးြွင်ြျာေး
ဆမြ/

ပစ္စည်ေး တန်ဖိုေး

အဆဆာက်အအံို

ဆလျာတွက်

အသံိုေးမပျုြွင်

နှုန်ေးထာေး
(၁.၅ ဆ)
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စ္ဉ်

၁၀။

လိုပ်ငန်ေးအြျျုေးအစ္ာေး

တိုင််းေင််းပ

်းသိုပတသနနှင် ဓာတ်ခွွဲ

ဝင်ဆငွြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်၊

စ္က်ပစ္စည်ေးြျာေး တင်သွင်ေးမြင်ေး အဆပေါ်

သက်သာြွင်

အဆကာက်ြွန် ကင်ေးလွတ်ြွင်မပျုမြင်ေး

ဇိုန်

ဇိုန်

ဇိုန်

(၁)

(၂)

(၃)

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

၇ နှစ်

၅ နှစ်

၃ နှစ်

တည်ဆဆာက်/

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု

မပင်ဆင်ြှု

တိုေးြျွဲ

ကာလအတွင်ေး

လိုပ်ကိုင်မြင်ေး

ပိုို့ကိုန်အတွက်
တင်သွင်ေးသည်
ကိုန် ကြ်ေးြျာေးအဆပေါ်
အဆကာက်ြွန်
ကင်ေးလွတ်ြွင်မပျုမြင်ေး

အြွန်ြဟိုတ်သည်
အမြာေးြံစ္ာေးြွင်ြျာေး
ဆမြ/

ပစ္စည်ေး တန်ဖိုေး

အဆဆာက်အအံို

ဆလျာတွက်

အသံိုေးမပျုြွင်

နှုန်ေးထာေး
(၁.၅ ဆ)

-

လိုပ်ငန််း
၁၁။

မပည်ပနိုင်ငံြျာ်းေှ ပ
ပိုပ

်းရံြ
ို ျာ်းသို လူနာြျာ်း

-

-

-

ာင်မခင််းလိုပ်ငန််း

(နိုင်ငံသာ်းနှင် ြက်စပ်လိုပ်ကိုင်မခင််း
အတွက်သာ ခွင်မပ ပြင်ိုး)120
အေင််းအမြစ် - အြန်ပ ကာ်မငာစာအြှတ် (၁၃/ ၂၀၁၇)၊ (၁-၄-၂၀၁၇)၊ ဦ်းစာ်းပပ်းမြြှင်တင်ြည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကဏ္ဍြျာ်းသတ်ြှတ်မခင််း၊ အြန်ပ ကာ်မငာစာအြှတ် (၁၅/ ၂၀၁၇)၊ (၁၀-၄-၂၀၁၇)၊
ကန်သတ်သည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းသတ်ြှတ်မခင််း။
ြှတ်ချက် -

်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းသည် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာန၏ အတည်မပ ချက်ေယူ၍ ပ

ာင်ေွက်ေြည်မြစ်ပပ်း ပိုဂလ
ဂ ကပ

်းရံိုလိုပ်ငန််း၊ ပိုဂလ
ဂ ကအပထွပထွ

ကျန််းြာပေ်းလိုပ်ငန််း၊ ပိုဂလ
ဂ ကနယ်လည
ှ ်ကျန််းြာပေ်းလိုပ်ငန််း၊ ပိုဂလ
ဂ ကသူနာမပ စိုပေ်းပဂဟာ၊ ပိုဂဂလကတိုင််းေင််းပ

်းရံိုလိုပ်ငန််း၊ ပိုဂလ
ဂ က တိုင််းေင််းပ

်းခန််းလိုပ်ငန််း၊ ပိုဂလ
ဂ က တိုင််းေင််း

ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ကာကွယပ
်

်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််း၊ တိုင််းေင််းပ

အပင်ြျာ်းစိုက်ပျ ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််း၊ တိုင််းေင််းပ
အတည်မပ ချက်ေယူ၍ ပ

120

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းပစစည််း (ပေပ

်းသိုပတသနနှင် ဓာတ်ခွွဲလိုပ်ငန််း၊ ပောဂေါကာကွယပ
်

်း) ပောင််းဝယ်ပေ်းလိုပ်ငန််း၊ တိုင််းေင််းပ

်းြက်ဝင်

်းနှင် စြ််းသပ်ပစစည််းသိုပတသနလိုပ်ငန််းတိုသည် ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏

ာင်ေွက်ေြည်မြစ်သည်။121

အြန်ပ ကာ်မငာစာအြှတ် (၁၅/၂၀၁၇)၊ ကန်သတ်သည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းသတ်ြှတ်မခင််း၊ (ဂ)၊ မပည်တွင််းေှ လူပိုဂဂ လ်တစ်ဦ်းဦ်း (သြဟို
ို
တ်) နိုင်ငံသာ်းပိုင်လိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုနှင်

ပူ်းပပေါင််း၍ ြက်စပ်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြင်သာ ပ
121

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းလိုပ်ငန််း၊ တိုင််းေင််းပ

ာင်ေွက်ခွင်မပ သည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း။

အြန်ပ ကာ်မငာစာအြှတ် (၁၅/၂၀၁၇)၊ ကန်သတ်သည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းသတ်ြှတ်မခင််း၊ (ဃ)၊ သက်

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း။

ိုင်ောဝန်ကက်းဌာန၏ အတည်မပ ချက်ေယူ၍ ပ

ာင်ေွက်နိုင်ပသာ

171
ပြစ်ရြ်ဒ

ာခ က်

ကဒမဘာေ်းယာ်းနုင်ငံ၏ ကျန်ေးြာဆရေးကဏ္ဍနှင် သက်ဆိုင်ဆသာလိုပ်ငန်ေးြျာေး အတွက် ဝင်ဒငွခွန်ဆုင်ရာကင််း

ွတ်ခွင်၊

သက်သာခွင်ဆုင်ရာခံစာ်းခွင်မ ာ်း
ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံတွင် ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ေေှေန်အတွက် ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်
ေေှခံစာ်းခွင်ေှပသာ

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအြျ ်းအစာ်းြျာ်းတွင်

ပေါဝင်ေန်လိုအပ်ပပ်း

အ

ိုပါလိုပ်ငန််းအတွက်

အနည််း

ံို်း

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု မပ လိုပ်ေြည် ပြာဏသတ်ြှတ်ချက်မပည်ြြှသာ ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင် ေေှခံစာ်းနိုင်ြည်
မြစ်သည်။122 ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံ၌ တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းနှင် ပခတ်ြပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််း

တတွ
ို င် ဝင်ပငွခွန် ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင် ခံစာ်းေေှနိုင်ေန်အတွက် သတ်ြှတ်ထာ်းပသာ အနည််း

ံို်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံေ

ြည်ပြာဏြှာ ပအာက်ပေါအတိုင််းမြစ်ပေါသည်ကဆြဘာေေးယာေးနိုင်ငံတွင် ဝင်ဆငွြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်၊ သက်သာြွင်ရရှရန်အတွက် အနည်ေးဆံိုေး ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံရြည်
ပြာဏသတ်ြှတ်ြျက်
ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံသည်နယ်ပယ်
တိုင််းေင််းပ
ပခတ်ြပ

အနည်ေးဆံိုေးရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံရြည်ပြာဏ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််း

အပြေကန်ပေေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််း

အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁,၀၀၀,၀၀၀

ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံ၏ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဥပပေအေ ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင် ေေှခံစာ်းနိုင်သည်
နှစ်အပိုင််းအမခာ်းကို အစပျ ်းနှစ် + ၃ နှစ် + N နှစ် ဟူပသာ ပံိုပသနည််းအတိုင််း တွက်ချက်ေြည်ဟို ပြာ်မပထာ်းသည်။ 123
အစပျ ်းနှစ်

ိုသည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု၏ ဝင်ပငွစတင် ေေှ သည် နှစ်ပနာက်ပိုင််း ၃ နှစ်နှင် အမြတ်ပငွ စတင်ေေှသည်

ပထြနှစ်အနက် ပိုပစာပသာနှစ်ကို
ပြာ်မပထာ်းပသာ နှစ်အပိုင််းအမခာ်းကို

ိုလပို ပ်း N နှစ်

ိုသည်ြှာ ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်ငံ၏ ပငွပ က်းစြံခန်ခွွဲြှုဥပပေတွင်

ိုလိုသည်ဟို ပြာ်မပထာ်းော N နှစ်နှင်ပတ်သက်ပပ်း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပြာဏသည်

အပြေကန်ပေေါ်လာ ၅ သန််းပအာက်မြစ်ပေါက N နှစ်သည် သိုညမြစ်ပပ်း ၅ သန််းြှ သန််း ၂၀ အတွင််းသည် ၁ နှစ်မြစ်ကာ
သန််း ၂၀ ထက်ပကျာ်လွန်ပေါက N နှစ်သည် ၂ နှစ် မြစ်သည်ဟို မပဋ္ဌာန််းထာ်းပေါသည်။124 သိုမြစ်ပေါ၍ ကပြ္ာေ်းယာ်း
နိုင်ငံတွင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းအတွက် ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင် ေေှနိုင်ပသာ အြျာ်း

အပိုင််းအမခာ်းြှာ ၉ နှစ်မြစ်ပပ်း အနည််း

ံို်းနှစ်

ံို်းေေှနိုင်ပသာ နှစ်အပိုင််းအမခာ်းြှ ၄ နှစ်မြစ်ပေါသည်။ ထပ
ို ကာင် ကပြ္ာေ်းယာ်း

နိုင်ငံ၏ ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ပပ်းသည်စနစ်တွင်လည််း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု ပိုြိုကက်းြာ်းပေါက ဝင်ပငွခွန်
ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင် ပိုြိုေေှြည် ပံိုစံြျ ်းပပ်းအပ်လျက်ေှသည်ကို ပတွ ေှနိုင်ပေါသည်။
အေင််းအမြစ် - http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-scheme/investment-incentives.html။
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Cambodia Investment Guidebook – 2013.
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Law on Investment of the Kingdom of Cambodia – 1944.
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Law on Financial Management of Kingdom of Cambodia – 2019.
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ပြစ်ရြ်ဒ

ာခ က်

ာအုနုင်ငံ၏ ကျန်ေးြာဆရေးကဏ္ဍနှင်သက်ဆိုင်ဆသာလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ဝင်ဒငွခွန်ဆုင်ရာကင််း

ွတ်ခွင်၊

သက်သာခွင်ဆုင်ရာခံစာ်းခွင်မ ာ်း
လာအိုနိုင်ငံတွင််း၌ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမပ လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းအာ်းလံို်းကို ြွံ ပြ ်းြှုဇိုန်အမျြုိုးအစာိုး (၂) ခိုခွွဲမခာ်း၍
ဝင်ပငွခွန်၊ ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ြျာ်း ပပ်းအပ်လျက်ေှပေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံနည််းတူ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြြှင်တင်ြည်
လိုပ်ငန််းကဏ္ဍြျာ်း

သတ်ြှတ်ပြာ်ထိုတ်ထာ်းော

မခင််းနှင် တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းတသည်
ို
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြြှင်တင်ြည် လိုပ်ငန််းကဏ္ဍြျာ်းတွင် ပေါဝင်လျက်ေှပေါသည်။125

အ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း၊

ကျန််းြာပေ်း

ိုပါဦိုးစာိုးပပိုးကဏ္ဍြျာ်း၌ ပေါဝင်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းတွင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံမခင််းအတွက် ထပ်ပ

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်
ာင််းဝင်ပငွခွန် ကင််းလွတ်

ခွင်၊ သက်သာခွင်ြျာ်းကိုပါ ပံ့ပိုိုးပပိုးသညံ့်အတက် စိုစိုပပေါင််းေေှနိုင်ြည် ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ြှာ
ပအာက်ပေါအတိုင််းမြစ်ပေါသည်လာအိုနိုင်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေး ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန်ေးအတွက် ဝင်ဆငွြွန် ကင်ေးလွတ်ြွင်၊
သက်သာြွင် ဆပေးအပ်ဆနြှုဆမြအဆန
ဇိုန်
ဇိုန် (၁) - (

င််းေွဲနွြ််းပေါ်း၍ အပမခခံ

အပ

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှု

ာက်အအံို

ဝင်ဆငွြွန် ကင်ေးလွတ်ြွင်

ထပ်ဆဆာင်ေးဝင်ဆငွြွန် ကင်ေးလွတ်ြွင်၊

သက်သာြွင်

သက်သာြွင်

၁၀ နှစ်

၅ နှစ် (စိုက်ပျ ်းပေ်း၊ ပညာပေ်းနှင် ကျန််းြာ

ြေှ

ပေ်း

ိုင်ောလိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် )

ပသ်းသည် ပနောပေသြျာ်း)
ဇိုန် (၂) - (ြွံ ပြ ်း၍ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအတွက်
အပမခခံအပ

ာက်အအံို

၄ နှစ်

တို်းတက်ပပ်း

၃ နှစ် (စိုက်ပျ ်းပေ်း၊ ပညာပေ်းနှင် ကျန််းြာ
ပေ်း

ိုင်ောလိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် )

ပနောပေသြျာ်း)
ထပ
ို ကာင် လာအိုနိုင်ငံတွင် ပ
အြျာ်း

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက်

ံို်းေေှနိုင်ြည် ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ကာလြှာ ၁၅ နှစ် မြစ်၍ အနည််း

ံို်းေေှခံစာ်းနိုင်သည်

ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ကာလြှာ ၇ နှစ်မြစ်ပေါသည်။
အေင််းအမြစ် - http://investlaos.gov.la/why-laos/incentive/။

၂၇၄။

မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်သည် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတင်ိုး

ကျန််းြာပေ်း

က်စပ်ပစစည််းထိုတ်လိုပ်သည် မြန်ြာနိုင်ငသ
ံ ာ်းကိုြပဏ (၂) ခိုနှင် နိုငင
် မံ ခာ်း

ကိုြပဏ (၅) ခိုကို ခွင်မပ ပပ်းခွဲပေါသည်။ ထမပင်
ို
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါမြစ်ပွာ်းပနစဉ် ကာလ
အတွင််း ကျန််းြာပေ်းသိုိုးပစစည််းြျာ်း မပတ်လပ်ြှုြေှပစေန်အတက် CMP စနစ်မြင် လိုပ်ငန််း
အြျ ်းြျ ်း ပ

ာင်ေွက်ပနသည်ကိုြပဏြျာ်းအာ်း ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ကိုသေန် လအ
ို ပ်သည်

ပစစည််းြျာ်းမြစ်ပသာ Mask နှင် PPE ြျာ်းကို ြူလလိုပ်ငန််းတည်ပနောတွင် ထိုတ်ကိုန်
တို်းမြြှင်သည်အပနမြင် ထိုတ်လိုပ်ပောင််းချေန် ပမြပလ ာပပ်းခွဲပေါသည်။ Mask နှင် PPE ြျာ်း

http://investlaos.gov.la/why-laos/incentive/
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တို်းချွဲ ထိုတ်လိုပ်ေန်အတက်

ပအာက်ပါလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးတင်

မြန်ြာနိုင်ငံသာ်းကိုြပဏ ၁ ခို တက
ို ို ပ

နိုငင
် မံ ခာ်းကိုြပဏ

၁၀

ခို

နှင်

ာင်ေွက်ခွင်မပ ခွဲပေါသည်126-

(က)

ပ

်းဝေါ်းသံို်းအေက်မပန် ပြျာ်စပ်မြနမ် ြ ်းပောင််းချမခင််းလိုပ်ငန််း။

(ခ)

ပ

်းရံသ
ို ံို်းသံထည်ကိုတင်ပောင််းချမခင််းလိုပ်ငန််း။

(ဂ)

ပ

်းဂွြ််းနှင် ပ

်းပတ်တ်းလပ် စသည်ကျန််းြာပေ်းသံ်းို ပစစည််း ထိုတ်လိုပ်

မခင််းနှင်မြန်မြ ်းပောင််းချမခင််းလိုပ်ငန််း။
(ဃ)

ခွွဲစတ်ခန််းသံို်း (တစ်ခေါသံို်း) ဝတ်စံိုနှင် ကျန််းြာပေ်းသံ်းို

က်စပ်ဝတ်စံိုြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််း။
(င)

ကဗ
ို စ် - ၁၉ ပောဂေါကို ကာကွယ်ကိုသောတွင် အသံို်းမပ သည်ပစစည််းြျာ်းမြစ်
သည် Surgical Mask၊ PPE ဝတ်စံိုြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပင
် န််း။

ငေါ်းဆူဒတာင်ဒဆ်းဝေါ်းစက်မှုဇုန်
၂၇၅။

နိုငင
် ၏

မပည်တွင်း် ပ

ထိုတ်လိုပ်နိုငမ် ခင််းြေှပသာပ

မြည်

ည််းပပ်းနိုင်ေန်၊

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်နိုင်ေန်နှင်ံ့ ပ

ပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍတွင်
ပ

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်ကို
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း

မပည်တွင််း၌

်းဝေါ်းနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုး

မြြှင်တင်နိုငေ
် န်ေည်ေွယ်၍

မြန်ြာ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းနှင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနတို ပူ်းပပေါင််း၍ ငေါ်းဆူဒတာင်ဒဆ်းဝေါ်းစက်မှုဇုန် (Nga Zu

Taung Pharmaceutical Complex Project) ကို အစို်းေ - ပိုဂဂလကပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြှု

(Public Private Partnership-PPP) စမကန်ိုးအပြစ် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၅ ၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ စိုစိုပပေါငိုး် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုတန်ြို်း အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၀၅ သန််းပြငံ့်
အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည် (Project Bank, PB-ID-1303)။ ငါိုး

ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းစက်ရံို (Active Pharmaceutical Ingredient Plant)၊

်းဝေါ်းစက်ြှုဇိုန်တွင် ပ

ကင်
သွင််းပ

ာပောဂေါကိုစက်ရ၊ံို ပ

်းမပာ်း၊ ပ

်းပတာင်ထိုတ်စက်ရ၊ံို ထ်းို ပ

ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့်စက်ရ၊ံို ပ

ူပတာင်

်းထိုတ်စက်ရ၊ံို ပသွ်းပ ကာ

်းဝေါ်းသံို်းပစစည််းမျာိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့်စက်ရံိုတို ပေါဝင်

ြည်မြစ်သည်။
၂၇၆။

အ

ိုပါပ

ိုးဝါိုးစက်မှုဇိုန်ကို တည်ပ

ာက်ပပိုးစိုးပါက မပည်တွင််းပ

၏ ၂၀ ောခိုင်နှုန််းခန် တို်းတက်ထိုတ်လိုပ်လာနိုင်ြည်မြစ်ပပ်း နိုငင
် မံ ခာ်းြှ ပ

်းဝေါ်း ထိုတ်လပ
ို ်ြှု
်းဝေါ်းတင်သွင််းြှု

အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပါင်ိုး ၂၀၀ ခန် သက်သာလာြည်မြစ်သည်။ ထမပင်
ို
တည်ပ

ာက်

ပေ်းကာလအတွင််း မပည်တွင််းအလိုပ်အကိုင် ၅၀၀၀ ခန်နှင် လိုပ်ငန််းြျာ်း စတင်လည်ပတ်ချန်

126

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနှင် ကိုြပဏြျာ်းညွှန် ကာ်းြှုဦ်းစ်းဌာန (၂၀၂၁)။

174
တွင် အလိုပ်အကင
ို ် ၇၀၀ ခန် ြန်တ်းပပ်းနိုင်မခင််း၊ မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ ွင် ပထမ
ထိုတ်လိုပ်ြှုစတင်ပ

ံို်းပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််း

ာင်ေွက်နိုင်မခင််း၊ မပည်ပသွင််းကိုန်အစာ်းထ်းို နိုငမ် ခင််း၊ မပည်တွင််းပ

ထိုတ်လိုပ်ြှု နည််းပညာတို်းမြြှင်နိုင်မခင််းတပ
ို ကာင် နိုငင
် ၏ ပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြက
ှု ဏ္ဍြွံ ပြ ်း

တို်းတက်ေန်အတွက် မျာိုးစာအပထာက်အကူပပြုနိုငမ
် ည်ပြစ်သည်။

ကိုန်သွယ်ြှု
၂၇၇။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပ

စ်းပွာ်းပေ်းနှင်
အရ ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍသည် သွင််းကိုန်ြျာ်းပပေါ်တွင် အဓကအာိုးထာိုးပနေပပ်း

ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းဘက်

သင်ိုးကိုန်

ိုငရ
် ာအြျက်အလက်မျာိုး

ိုင်ောထိုတ်ကိုန်ြျာ်း၏ ၈၅ ောခိုင်နှုန််းကို နိုငင
် မံ ခာ်းပစျ်းကွက်

ြျာ်းြှ တင်သွင််းပနေပေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း တင်သွင်း် ြှုတန်ြို်းသည်

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆၂၃.၇၁ သန််းေှောြှ ကြ္ာတစ်ဝန််း၌
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါမြစ်ပွာ်းြှုပ ကာင် ပ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းအပထာက်အကူမပ

ပစစည််းြျာ်း လအ
ို ပ်ချက်ြျာ်းမပာ်းလာသမြင် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သွန််းကိုန်တန်ြို်း
သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆၇၈.၂၃၆ သန််းအထ မြင်တက်ခွဲပေါသည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်
(ပအာက်တိုဘာလြှ ဇွန်လ) အတွင််း သွင််းကိုန်တန်ြို်းသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၉၇.၄၅၉
သန််းခန်ေှပေါသည်။
ဇယာေး (၃ - ၁၁)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္် (ဆအာက်တိုဘာလြှ ဇူလိုငလ
် ) အတွင်ေး နိုင်ငံ
အလိုက် ဆဆေးဝ ေးြျာေး တင်သွငေး် ခွဲသည် သွင်ေးကိုန်တန်ဖိုေး
စ္ဉ်

နိုင်ငံ

၁။

အနဒယနိုင်င

၂။

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်င

၃။

သွင်ေးကိုန်တန်ဖိုေး (US$ in million)

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး၏ ရာြိုင်နှုန်ေး

၁၈၄.၉၁

၄၆.၃၂

၂၈.၉

၇.၂၄

ကိုေ်းယာ်းနိုင်င

၂၈.၇၉

၇.၂၁

၄။

မပင်သစ်နိုင်င

၂၇.၁၁

၆.၇၉

၅။

ထိုင််းနိုင်င

၂၇.၀၅

၆.၇၈

၆။

ဂျာြနနိုင်င

၂၆.၅၂

၆.၆၄

၇။

ဘယ်လ်ဂျယံနိုင်င

၁၆.၉

၄.၂၃

၈။

တရိုတန
် ိုင်င

၁၂.၂

၃.၀၆

၉။

ဗယက်နြ်နိုင်င

၈.၂၃

၂.၀၆

၁၀။

အပမရကန်နိုင်င

၆.၃၃

၁.၅၉

၁၁။

နယ်သာလန်နိုင်င

၆.၂၈

၁.၅၇

၁၂။

ဂျပန်နိုင်င

၄.၆၅

၁.၁၆

၁၃။

ြလစ်ပိုင်နိုင်င

၄.၁၇

၁.၀၄

၁၄။

ြပလ်းေှာ်းနိုင်င

၃.၅၅

၀.၈၉

၁၅။

အမခာ်း ၇ နိုင်ငံ

၁၃.၅၃

၃.၃၉

၃၉၉.၂၄

၁၀၀

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

အေင််းအမြစ် - ကိုန်သွယ်ပေ်းဉ်းစ်းဌာန၊ စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန။
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၂၇၈။

ပ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ပ

်းဘက်

ိုင်ောသွင်း် ကိုန်ြျာ်း၏ ၄၆ ောခိုငန
် ှုန််းခန်ကို အနဒယ

နိုငင
် ံမှ အဓကတင်သွင််းပနေပပိုး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း် အနဒယနိုငင
် ံမှ တင်သင်ိုးသညံ့်
သွင််းကိုန်တန်ြို်းသည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၈၄.၉၁ သန််းေှပေါသည်။ ထမပင်
ို
ဘဂဂလာ်းပေေှ်
နိုငင
် ၊ တရိုတ်နိုင်င၊ ဂျာြနနိုငင
် ၊ အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်င၊ ဂျပန်နိုင်င၊ ကိုေ်းယာ်းနိုငင
် ၊ ြပလ်းေှာ်းနိုင်င၊
ြလစ်ပိုငန
် ိုင်င၊ စင်ကာပူနိုင်င၊ တရိုတ်နိုင်င (တိုင်ပပ)၊ ထင
ို ်း် နိုင်င၊ အပြေကန်နိုင်ငနှင် ဗယက်နြ်
နိုငင
် တ
ံ ြှ
ို လည််း တင်သွင််းလျက်ေှပေါသည်။
ဆဆေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေးတင်သွငေး် ြှုအဆမြအဆန
၂၇၉။

မပည်တွင််းပ

်းဝါိုးလိုအပ်ချက်အေ အနဒယ၊ ဘဂဂလာ်းပေေှ်၊ တရိုတ်၊ အင်ေိုန်းေှာ်း၊

ပေါကစစတန်၊ ထင
ို ်း် နှင် ဗယက်နြ်နိုငင
် တ
ံ ြှ
ို ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းပစစည််းြျာ်းကို တင်သွင််းြှုသည်

နှစ်စဉ်မြြှင်တက်ခွဲပပိုး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ မြစ်ပွာ်းမှုပကကာငံ့်
ပ

်းဝါိုးနှင် ပ

အေ နှစ်စဉ်ပ

်းပစစည််းတင်ပြှု
ို သည် သသသာသာမြြှင်တက်ြပ
ံ့ ေါသည်။ မပည်တွင်း် လိုအပ်ချက်
်းဝေါ်းနှင် ပ

်းပစစည််းအြျ ်းအစာ်းပပေါင််း ၅၀၀၀ န်းပေါ်းကို မပည်ပြှ ဝယ်ယူ

ပနရပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဇွန်လ) အထ
မပည်ပနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းြှ ပ

်းနှင် ပ

်းဝေါ်းပစစည်ိုးမျာိုး တင်သွင်း် ြှုအပမခအပနြှာ ပအာက်ပေါအတိုင်း်

မြစ်ပေါသည်ဇယာေး (၃ - ၁၂)။ နှစ္်အလက
ို ် ဆဆေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေးတင်သွင်ေးြှု
စ္ဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ္်

သွင်ေးကိုန်ပြာဏ (US$ in Million)

၁။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်

၂၂၅.၇၉၄

၂။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်

၂၇၁.၇၅၂

၃။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်

၂၅၁.၃၃

၄။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်

၃၅၃.၂၆၄

၅။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်

၂၈၀.၃၁၉

၆။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်

၄၀၄.၁၉၆

၇။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်

၅၃၁.၁၂၂

၈။

၂၀၁၈ ခိုနှစ် (ြနဘတ်ဂျက်)

၂၈၈.၅၃၂

၉။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်

၆၂၃.၇၁

၁၀။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်

၆၇၈.၂၃၆

၁၁။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဇန်လအထ)

၃၉၇.၄၅၉

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

၄၃၀၅.၇၁၄

အေင််းအမြစ် - ကိုန်သွယ်ပေ်းဉ်းစ်းဌာန၊ စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန (၂၀၂၁)။
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အပြေကန်ပေေါ်လာ (သန််းပပေါင််း)

ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၁၀)။ နှစ္်အလက
ို ် ဆဆေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေးတင်သွင်ေးြှု
၈၀၀.
၇၀၀.

၆၂၃.၇၁

၅၃၁.၁၂၂

၆၀၀.
၅၀၀.
၄၀၀.
၂၂၅.၇၉၄

၃၀၀.

၂၇၁.၇၅၂ ၂၅၁.၃၃

၃၅၃.၂၆၄

၄၀၄.၁၉၆

၆၇၈.၂၃၆

၃၉၇.၄၅၉
၂၈၈.၅၃၂

၂၈၀.၃၁၉

၂၀၀.
၁၀၀.
၀.

သွင််းကိုန်ပြာဏ (US$ in Million)

အေင််းအမြစ် - ကိုန်သွယ်ပေ်းဉ်းစ်းဌာန၊ စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန (၂၀၂၁)။

ကိုဗစ္် - ၁၉ ကြ်ဆရာင်္ အတွက် မပည်ပြှ ကိုန် ကြ်ေးတင်သွင်ေးရန်လိုအပ်ြျက်
၂၈၀။

၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဇွန်လြှစ၍ ကိုဗစ် - ၁၉ တတယလင
ှု ််းရိုက်ခက်ြှုပ ကာင် နိုငင
် ံအတွင််း

ကိုဗစ် - ၁၉ ပောဂေါကာကွယ်ပ

်းနှင် ကိုသပ

်းြျာ်းအတွက် ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှု မြင်တက်လာ

သည်နှင်အြ နိုငင
် ပ
ံ တာ်ပိုင်စက်ရံို (၂) ရံန
ို ှင် ပိုဂဂလပိုင် စက်ရံို (၅) ရံတ
ို က
ိုို့
ကိုဗစ် - ၁၉ ပရာဂါ
ကိုသပ

်းဝေါြျာ်းကို ထိုတ်လပ
ို ်ပနပသာ်လည််း ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကိုသေန်အတွက်

အဓကလအ
ို ပ်သညံ့် Cough Syrup (100 ml) ပ
Tab နှင် Dexamethasone Injection ပ

်း၊ Azithromycin 500၊ Dexamethasone

်းဝါိုးမျာိုးထိုတ်လိုပရ
် န်အတက် ကိုန် ကြ််းပပတ်လပ်

မှုပြစ်ပပေါ်ြံ့သည်ံ့အတက် ပပည်ပမှ တင်သင်ိုးရန် လအ
ို ပ်လာပါသည်။ ထပို့ို ပင် Amoxicillin +
Clavu 375mg/625 mg၊ Azithromycin 500 mg၊ Amoxicillin + Clavu 1.2 G Inj၊
Cefoperazone + Sulbactam 1 G inj၊ Imipenem 1 G၊ Mepropenem 1 G Inj၊ Favipiavir
400 mg နှင် Remdesivir 100mg Inj တက
ို လ
ို ည််း မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်နိုင်မခင််း ြေှသည်
အတွက် မပည်ပြှ တင်သွင်း် ရန် လအ
ို ပ်လာပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်127။
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ဆဆေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေးတင်ပိုို့ြှုအဆမြအဆန
၂၈၁။
ဘက်

မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ပနမြင် မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းြှ ထိုတ်လိုပ်သည် ပ

်းနှင် ပ

်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းကို မပည်ပနိုင်ငြ
ံ ျာ်းသိုလည််း တင်ပလျက်
ို
ေှော တူေက၊ ြပလ်းေှာ်းနှင်

စင်ကာပူနိုငင
် ံမျာိုးအပါအဝင် နိုငင
် ပ
ံ ပေါင််း ၁၉ နိုငင
် သို ၂၀၁၆ ခိုနှစ်ြှစ၍ ၂၀၂၀ မပည်နှစ်အထ
နိုငင
် အ
ံ လက
ို ် ပ

်းနှင် ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းတင်ပခွဲ
ို ြှုအပမခအပနကို ပအာက်ပေါအတိုင််း

ပြာ်မပအပ်ပေါသည်128ဇယာေး (၃ - ၁၃)။ နိုငင
် ံအလိုက် ဆဆေးနှင်ဆဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်ေးမ ာ်း တင်ပိုို့ြွဲြှုအဆမြအဆန
စဉ်

နိုင်ငံ

၁။

တူေကနိုင်င

၂။
၃။

၂၀၁၆ ြိုနှစ္်

၂၀၁၇ ြိုနှစ္်

၂၀၁၈ ြိုနှစ္်

၂၀၁၉ ြိုနှစ္်

၂၀၂၀ မပည်နှစ္်

(အပမရကန်ဆေေါ်လာသန်ေးဒြေါင််း)
၀

၀

၀

၀

၂၇၇

ြပလ်းေှာ်းနိုင်င
စင်ကာပူနိုင်င

၁၅
၈၃

၆၆
၂

၇၃
၈

၃၅
၂၂

၃၉
၂၆

၄။
၅။

ကူဝတ်နိုင်င
ဘဂဂလာ်းပေေှ်နိုင်င

၀
၃၀

၀
၁

၂၂
၁၄

၇၉
၀

၃၆
၂၃

၆။
၇။

ဂျပန်နိုင်င
ကပနေေါနိုင်င

၀
၄၅

၁၇
၀

၄၀
၀

၀
၀

၀
၀

၈။
၉။
၁၀။

ယူပအအ်းနိုင်င
ပေါကစစတန်နိုင်င
တရိုတန
် ိုင်င

၂၈
၀
၀

၀
၂၅
၁

၀
၀
၆

၀
၀
၁

၀
၀
၁၅

၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။

ပဟာင်ပကာင်
အပြေကန်နိုင်င
လူဗ်းယာ်းနိုင်င
ေှေှာ်းနိုင်င
ဩစပ တ်းလျနိုင်င

၀
၀
၀
၀
၀

၀
၀
၀
၀
၀

၀
၁
၀
၈
၁

၀
၉
၀
၀
၁

၁၇
၅
၈
၀
၃

၁၆။
၁၇။
၁၈။

အနဒယနိုင်င
ထိုင််းနိုင်င
ကိုေ်းယာ်းနိုင်င

၅
၀
၁

၀
၀
၀

၀
၄
၂

၀
၀
၀

၀
၀
၀

၁၉။

ကပြ္ာေ်းယာ်းနိုင်င

၀

၀

၁

၀

၀

၂၀၇

၁၁၂

၁၈၀

၁၄၇

၄၄၉

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

အေင််းအမြစ် - International Trade Center, Trade Map Database, (data extracted September 5, 2021),
https://www.trademap.org။
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International Trade Center, Trade Map Database.
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ပမန်မာနုင်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးဆ ေးကွက်အဆမြအဆန
၂၈၂။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု နည််းပေါ်းသည်အတွက် မြန်ြာပ

ပ ်းကွက်သည် မပည်ပြှ တင်သွင်း် ြှုအပပေါ် ြျာ်းစွာြှခိုပနေပပိုး ပ
ပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းလအ
ို ပ်ချက်အေ

်းဝါိုးပ ်းကွက်၏ ၈၅ ောခိုငန
် ှုန််းသည် မပည်ပမှ တင်သွင်း် ြှုြျာ်းမြစ်ပပ်း အနဒယနိုငင
် ံသည်

စိုစိုပပေါင််းတင်သင်ိုးမှု၏ ၄၅ ောခိုငန
် ှုန််းကို ပနောယူထာ်းပေါသည်။ အနဒယနိုင်ငမှ ပ
အပြာိုးနိုင်ငမ
ံ ျာိုးမှ ပ

်းြျာ်းသည်

်းြျာ်းနှငန
် ှုင်း် ယှဉ်ပါက ပ ်းသက်သာသညံ့်အတက် နိုငင
် တင်ိုး၌ အသိုိုး

မျာိုးပြင်ိုးပြစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း၏ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်

ြတ်လအထ ပြာ်မပချက်အေ မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ
၁၁၆၃ ခို၊ နိုငင
် မံ ခာ်းကိုြပဏ ၂၆ ခိုနှင် ပ

်း

ိုင် ၃၂၁၄

်းပစစည််းပောင််းချသည် မပည်တွင််းကိုြပဏ
ိုင်ေှပပိုး ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းြျာ်း၏ ၆၀

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးကို ေန်ကိုန်နှင် ြနတပလ်းပြ ကက်းြျာ်းတွင် အဓကထာ်းမြနမ် ြ ်းပောင််းချပြင်ိုးပြစ်ပေါ
သည်။ နိုငင
် တင်ိုးရှ ပ
ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြပ
ှု ်းကွက်ကို အဓက ဦ်းပ

ာင်ပနပသာ

်းဝေါ်းမြန်မြ ်းပောင််းချသည် နိုငင
် မံ ခာ်းကိုြပဏြျာ်းြှာ DKSH Business Unit Healthcare၊

Maxxcare၊ GE Healthcare၊ Sun pharmaceuticals၊ Dr. Reddy၊ Cipla နှင် Ranbaxy တို
မြစ်ပပ်း မပည်တွင််းကိုြပဏြျာ်းြှာ Fame pharmaceutical၊ San Lwin Trading Company၊ AA
medical product၊ GETZ Pharma limited နှင် TAJ Pharma limited တို မြစ် ကပေါသည်။
(Maung, 2019)
၂၈၃။

မြန်ြာနိုင်င၏ တိုိုးတက်လာသညံ့် ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းပ ်းကွက်နှငံ့်အည ပ

်းဝေါ်း

အသံို်းစေတ်သည် ၂၀၁၀ မပည်နှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၆၀ သန််းြှ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင်
အပြေကန်ပေေါ်လာ ၃၄၄ သန််းအထ ပမငံ့်တက်လာခွဲပပ်း BMI သိုပတသနစာတြ််း (၂၀၁၇) အေ
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်သည် ၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၄၅၆ သန််းခန်

တန်ြို်းေှပေါသည်။ နှစ်စဉ် ၁၁ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးြှ ၁၂ ရာြိုငန
် ှုန်ိုး အထ တိုိုးတက်ခွဲပသာ်လည်ိုး မြန်ြာ
နိုငင
် ံ၏ ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်သည် အာ
ထပ
ို ကာင် နိုငင
် ပ
ံ တာ်အပနမြင် နိုငင
် ၏ပ

ယံနိုင်ငြ
ံ ျာ်းတွင် အနြ်
်းနှင် ပ

ံို်းအ

ငမ် ြစ်ပေါသည်။

်းပစစည််းပ ်းကွက်အတွက် ၂၀၂၃ ခိုနှစ်

တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁.၁၂ ဘလယံအထ သံို်းစွွဲသွာ်းေန် ပြ ာ်ြှန််းထာ်းပေါသည်129။

129

https://pharmatechexpo.org/download/BROCHURE-PHARMATECH%20MYANMAR'22.pdf.
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ပြစ်ရြ်ဒ

ာခ က်

ဗယက်နမ်နုင်ငံ၏ ဒဆ်းဝေါ်းအသံု်းစရတ်
Fitch Solutions ၏ ခန်ြှန််းချက်အေ ဗယက်နြ်နိုင်ငံ၏ ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်သည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင်
အပြေကန်ပေေါ်လာ ၁၇ ဘလယံခန်၊ စိုစိုပပေါင််း ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်၏ ၃၉.၁ ောခိုင်နှုန််းေှပပ်း နိုင်င GDP ၏ ၆.၆
ောခိုင်နှုန််းေှပါသည်။ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်တွင် နိုင်င၏ ကျန်ိုးမာပရိုးအသိုိုးစရတ်သည် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၃ ဘလယံေှြည်ဟို
ခန်ြှန််းထာ်းသည်။
ဗယက်နမ်နုင်ငံ၏ ဒဆ်းဆက်ဆုင်ရာြစစည််းဒ ်းကွက်
ဗယက်နြ်နိုင်ငံ၏ ပ
အကက်း

်းဘက်

ံို်းပ ်းကွက်အမြစ် တည်ေှပပ်း အ

ိုင်ောပစစည််းကေယာ ပ ်းကွက်သည် အာေှပစြတ်ပေသတွင် ၉ ြိုပမြာက်
ိုပေါပ ်းကွက်ေှ ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းကေယာ ၉၀ ောခိုင်နှုန််းပကျာ်ြှာ

ဂျပန်နိုင်င၊ ဂျာြနနိုင်င၊ အပြေကန်နိုင်င၊ တရိုတ်နိုင်ငနှင် စင်ကာပူနိုင်ငတြှ
ို အဓကတင်သွင််းထာ်းမခင််းမြစ်ပေါသည်။
လက်ေှတွင် ဗယက်နြ်နိုင်ငံကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန (MOH) ၏ ခွင်မပ ချက်မြင် ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းမျာိုး ထိုတ်လပ
ို ်

သည် လိုပ်ငန််းအပေအတွက် ၅၀ ခန်ေှပပ်း ၎င််းတသည်
ို
မပည်တွင််းပ ်းကွက်၏ ၁၀ ောခိုင်နှုန််းေှပေါသည်။ 130 ၂၀၁၉ ခိုနှစ်
တွင် ဗယက်နြ်နိုင်ငံ၏ ပ
အ

်းဝေါ်းပ ်းကွက်တန်ြို်းြှာ ခန်ြှန််းပမခအာ်းမြင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၆.၆ ဘလယံ တန်ြို်းေှပပ်း

ိုပေါပ ်းကွက်သည် ၂၀၁၇-၂၀၂၈ ခိုနှစ်အတွင််း တစ်နှစ်လ င် ပျဉ််းြ ၁၀ ောခိုင်နှုန််းခန်

လာြည်ဟို ခန်ြှ
ို န််းထာ်း ကပေါသည်။
၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင်
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က်လက် တို်းတက်

ဗယက်နြ်နိုင်ငံ HCMC Medical Equipment Association ၏ ပြာ်မပချက်အေ

ဗယက်နြ်နိုင်ငံသည် မပည်ပြှ အပြေကန်ပေေါ်လာ သန််း ၁၁၀၀ တန်ြို်းေှ ပ

ပစစည််းကေယာြျာ်း တင်သွင််းခွဲပပ်း

အြျာ်း

်းဘက်

ိုင်ော

ံို်းတင်သွင််းသည်ပစစည််းြျာ်းြှာ X-ray၊ Ultrasound။ Magnetic

Resonance Imaging နှင် Computed Tomography Scanners ကွဲသို ပောဂေါေှာပြွပေ်းနှင် ခွွဲစတ်ခန််းတတွ
ို င်
အသံို်းမပ သည်ပစစည််းြျာ်း မြစ်ပေါသည်။
ဗယက်နမ်နုင်ငံ၏ ဒဆ်းဝေါ်းနှင် ဒဆ်းဆက်ဆုင်ရာြစစည််းမ ာ်း၏ ဒ ်းကွက်အဒပခအဒန (၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)

အပြေကန်ပေေါ်လာ (သန််းပပေါင််း)

ပ

်းဝေါ်း

ပ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းကေယာ

စိုစိုပပေါင််း

၁၂၀၀၀
၁၀၀၀၀
၈၀၀၀
၆၀၀၀

၆၄၇၀

၇၁၈၀

၇၉၉၀

၈၇၂၀

၆၆၀၀

၇၂၀၀

၄၀၀၀

၅၃၀၀

၅၉၀၀

၂၀၀၀

၁၁၇၀

၁၂၈၀

၁၃၉၀

၁၅၂၀

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၉၆၈၀
၈၀၀၀
၁၆၈၀

၀
၂၀၁၇

၂၀၂၁
( ခ န် ြှ န််း ချ က် )
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အသဉာဏ်ပစ္စညေး် ဆင
ု ရ
် ာြူပင
ို ်ြွင်
၂၈၄။

မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ ွင် စက်ြှုေဇိုင််းြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေနှင် ကိုန်အြှတ်တံ

ပ်ြူပိုင်ခွင်ဥပပေကို

၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇန်နဝေါေလ ၃၀ ေက်ပနတွင်လည််းပကာင််း၊ ြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေကို ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ြတ်လ
၁၁ ေက်ပနတွင်လည််းပကာင််း၊ စာပပနှင် အနိုပညာြူပိုင်ခွင်ဥပပေကို ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ပြလ ၂၄
ေက်ပနတွင်လည််းပကာင််း

မပဋ္ဌာန််းခွဲပပ်းမြစ်ပေါသည်။

ြူပိုင်ခွင်ဥပပေတွင်

အကာအကွယ်

ေရှနိုငပ
် သာ တထွငြ
် န
ှု ှင်ံ့ အကာအကွယ်ြေနိုင်ပသာ တထွင်ြှု ၂ ေပ်လ်းံို ကို အပသ်းစတ်
ပြာ်မပထာ်းပေါသည်။ ြူပိုငခ
် ွင်ဦ်းစ်းဌာနကို စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန
ပအာက်တွင် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ပအာက်တိုဘာလ ၁ ေက်ပနတွင် ြွွဲ စည််းြံ့ပပိုး
တစ်

င်

ကိုန်အြှတ်တံ

ပ်ပလ ာက်ထာ်းနိုင်ေန်အတွက်

အွန်လိုင်း် ြှ

ကြ္ာြူပိုငခ
် ွင်အြွွဲ

(World

Intellectual Property Organization - WIPO) က ပံပို်းကူညပပ်းပသာ အလက်ထပောနစ်
ပလ ာက်လွှာလက်ခံမခင််းစနစ် (WIPO FILE) ကို အသံို်းမပ ၍ ကိုန်အြှတ်တံ
ြျာ်းကို ြူပိုင်ခွငဦ
် ်းစ်းဌာနက လက်ခံပ
၂၈၅။

တထွငြ
် ှုြူပိုင်ခွင်

ပ်ပလ ာက်လွှာ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။

ိုသည်ြှာ တထွင်ြှုတစ်ခိုကို အကာအကွယ်ပပ်းေန် တထွင်ြှု

ြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေအေ ခွင်မပ သညြ
် ူပိုင်ခွင်ကို

ိုပေါသည်။ တထွင်ြှုြပ
ူ ိုငခ
် ွင်တွင် သက်ေှြျာ်း၊

ြျ ်းရို်းဗဇြျာ်း၊ ဇဝရိုပန
် ှင် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှု လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်းနှင် စပ်လျဉ််း၍
ြူပိုင်ခွငဥ
် ပပေတွင် တကျပသာမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်း ြပေါေှပေါ။
ပ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး

သြဟို
ို
တ်

ကိုန်သွယ်ပေ်းအြွွဲ ၏ အသဉာဏ်ပစစည််းြူပင
ို ်ြငံ့်

န်ိုးသစ်တထင်၍ ထိုတ်ကိုန်သညံ့်
ထိုတ်လိုပ်ြှုနည််းစဉ်ြျာ်းကို

ကြ္ာ

ိုင်ောပကာင်စ၏ ြူဝေါေအေ ၂၀၃၃ ခိုနှစ်၊

ဇန်နဝေါေလ ၁ ေက်ပနအထ တထွင်ြှုြပ
ူ ိုငခ
် ွင် အကာအကွယ် ြေေှနိုင်ပသာ တထွငြ
် ှုြျာ်း
အမြစ် သတ်ြှတ်ထာ်းပေါသည်။ တထွငြ
် ှုြူပိုင်ခွင် အာ်း ခွင်မပ ပပ်းပေါက ယင််းတထွငြ
် ှုအတွက်
ပလ ာက်လွှာတင်သွင်း် သည်ပနြှ နှစ်ပပေါင််း (၂၀) အထ အကာအကွယ် ေေှြည်မြစ်ပေါသည်။
ထပနာက်
ို
တထွင်ြှုြူပိုင်ခွင်အာ်း နှစ်စဉ်ထန််းသြ််းေန်အလိုငှာ ပလ ာက်ထာ်းသူသည် ြူပိုင်ခွင်
ဌာနသို နှစ်စဉ်ပ က်းပံိုြှန်ပပ်းသွင််းေြည်မြစ်သည်။ အပသ်းစာ်းတထွင်ြှုြပ
ူ ိုင်ခွင်သက်တြ််း
သည် အပသ်းစာ်းတထွင်ြှုြပ
ူ ိုင်ခွင် ပလ ာက်ထာ်းသည်ပနြှ ၁၀ နှစ်မြစ်ပေါသည်။
ြူပိုင်ြွင်ဆိုင်ရာပူေးဆပ င်ေးဆဆာင်ရွက်ြှုြျာေး
၂၈၆။

မူပိုင်ြငံ့န
် ှင်စ
ံ့ ပ်လျဉ်ိုး၍ ပပည်တင်ိုးသက်

တကာအြွွဲ အစည််းြျာ်းနှငံ့်
တထွငြ
် ှုြူပိုင်ခွင်စစ်ပ

ပူိုးပပါင်ိုးပ

်းမခင််း

ိုင်ရာအြွဲ့အစည်ိုးမျာိုး အပါအဝင် နိုင်ငံ

ာင်ရွက်လျက်ရှပါသည်။

ပူ်းပပေါင်း် ပ

ာင်ေွက်ပေ်းအြွွဲ

အထူိုးသပြငံ့်
(The

ASEAN

အာ

ယံ

Patent
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Examination Co-operation – ASPEC) သည် အာ
ပေသ

ံို်း

ိုငေ
် ာတထွင်ြှုြူပိုငခ
် ွင်လိုပ်ငန််းခွွဲပဝြှုအစအစဉ်မြစ်ပေါသည်။ ASPEC ၏ ေည်ေွယခ
် ျက်

ြှာ တထွငြ
် ှုြူပိုင်ခွင်စစ်ပ

်းမခင််းနှငစ
ံ့် ပ်လျဉ်ိုး၍ ရှုပ်ပထွ်းပသာအ

အချန်ကိုန်သက်သာပစေန်နှင်

စံိုစြ််းစစ်ပ

မြစ်ပေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ပနမြင် အာ
ြူပိုင်ခွငစ
် စ်ပ
၂၈၇။

ယံအြွွဲ ဝင်နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းအ ကာ်း ပထြ

်းမခင််းပူ်းပပေါင််းပ

မြန်ြာနိုင်ငံသည်

လွှပ
ွဲ မပာင််းြှုတအမပင်
ို
အကာအကွယ်ြျာ်း

်းြှု

ငံ့်ြျာ်းကို ပလ ာချေန်၊

ိုင်ောအေည်အပသွ်းြျာ်းကို

မြြှင်တင်ေန်

ယံအြွွဲ ဝင်နိုင်ငံြျာ်းနှငအ
် တူ အာ

ယံတထွင်ြှု

ာင်ေွက်ပေ်းအြွွဲ တွင် ပေါဝင်ပ
နိုငင
် ံမခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်းကို

စက်ြှုြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်းကို
လိုအပ်လျက်ေှပေါသည်။

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။
မြြှင်တင်ေန်နှင်

မြြှင်တင်ေန်အတွက်

မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ ွင်

ြူပိုင်ခွင်ကာကွယ်ြှုကို ခိုင်ြာအာ်းပကာင််းပစရန် ပ

နည််းပညာ

ြူပိုင်ခွင်

ိုင်ရာ

အသဉာဏ်ပစစည််း

ိုင်ရာ

ာင်ရွက်မခင််းပြငံ့် နိုငင
် ံ၏ စ်းပွာ်းပေ်း

တို်းတက်ြှု၊ နိုငင
် မံ ခာ်းတိုက်ရက
ို ်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကို ပမငံ့်တင်ပြင်ိုးနှင် ပေေှည်တွင် မပည်တွင််း
တထွင်

န််းသစ်ြှုနှင် နည််းပညာြှုတိုကို အပထာက်အကူမြစ်ပစြည်မြစ်သည်။

တင
ို ်ေးရင်ေးဆဆေးကဏ္ဍ
၂၈၈။

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနက မပ လိုပ်သည် မြန်ြာနိုငင
် လ
ံ ူပနြှုဘဝနှင် ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောအပမခခံအချက်အလက်စစ်တြ််း (၂၀၁၅ - ၂၀၁၆) အေ မြန်ြာနိုင်ငရှ ၉၅ ောခိုငန
် ှုန််း
ပသာ အမ်ပထာင်စိုြျာ်းသည် တိုင််းေင််းပ
သေှေပေါသည်။ မြန်ြာတိုင်း် ေင််းပ
ပတ်သက်သူြျာ်း၏

်းဝေါ်းကို ယံို ကည်အာ်းထာ်းစွာသံို်းစွွဲ ကပ ကာင််း

်းဝေါ်းကဏ္ဍသည် အစို်းေနှင် တိုင််းေင််းပ

ပူ်းပပေါင်း် ကက ်းပြ််းအာ်းထိုတ်ြှုပ ကာင်

ယခင်အပနာက်တိုင်း် ပ

်းနယ်ပယ်ြှ ပေါဝင်

ပစျ်းကွက်တွင်

တို်းတက်ခွဲပပ်း

်းဝေါ်းြျာ်း ေေှေန် လက်လှြ််းြမှသည် ပကျ်းလက်ပနမပည်သူတို သံို်းစွွဲ

ောြှ ယခိုအခေါ ပခတ်ြစူပေါြာ်းကက်ြျာ်း၊ စတို်း

ိုငြ
် ျာ်း၊ အပနာက်တိုင််းပ

်းခန််းနှငံ့် ပ

်းရံို

ြျာ်းတင်ပါ ဝယ်ယူေေှလာနိုင်သည်အထ တို်းတက်ပောက်ေှခွဲပေါသည်။132 ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်း
ဌာန၊ တိုင််းေင််းပ

်းပညာဦ်းစ်းဌာန၏ အချက်အလက်ြျာ်းအေ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဇန်နဝေါေလအထ) အတွင််း တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းြှတ်ပတ
ံို င်ပြင်ိုးနှင်

လင
ို စ
် င်ထိုတ်ပပ်းြှုအပမခအပနကို ဇယာ်း (၃ - ၁၄) ပေါအတိုင််း ပတွ ေှေပေါသည်။133

132

မြန်ြာတိုင််းေင််းပ

တိုင််းေင််းပ
133

်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းနှင် ပေပ

တိုင််းေင််းပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း၊ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းပြာင်ပြာင်ဦ်း၏ မြန်ြာ

်းကိုန် ကြ််းြျာ်း မပည်တွင််း/မပည်ပပစျ်းကွက်၌ ြွံ ပြ ်းတို်းတက်လာပစပေ်း စာတြ််း (၂၀၁၉)။

်းပညာဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန။
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ဇယာေး (၃ - ၁၄)။ တိုင်ေးရင်ေးဆဆေးဝ ေးြှတ်ပံိုတင်နှင် လင
ို စ္
် င်ထိုတ်ဆပေးြှုအဆမြအဆန
စ္ဉ်

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

(ဧမပလြှ

(ဧမပလြှ

(ဧမပလြှ

(ဧမပလြှ

ြတ်လအထ)

ြတ်လအထ)

ြတ်လအထ)

ဇန်နဝ ရလအထ)

၁၉၈

၆၇၁

၅၄၉

၃၃၄

၁,၇၅၂

၁,၀၂၆

၁,၃၈၅

၁,၆၁၉

၈၇၉

၄,၉၀၉

-

၈၅

၃၀၃

၁၀၂

၄၉၀

၃၁၃

၅၇၈

၆၄၅

၂၇၂

၁,၈၀၈

၆၀

၂၄၁

၂၉၅

၁၇၈

၇၇၄

၂၇၅

၃၁၈

၃၈၄

၂၆၉

၁,၂၄၆

-

-

၂

-

၂

အဆ ကာင်ေးအရာ

၁။

ြှတ်ပံိုတင် (အသစ်)

၂။

ြှတ်ပံိုတင် (သက်တြ််းတို်း)

၃။

လိုင်စင် (အသစ်)

၄။

လိုင်စင် (သက်တြ််းတို်း)
လိုင်စင်မြည်စွက်

၅။

ကိုန် ကြ််းပထာက်ခံချက်

၆။

GMP Certificate သက်တြ််း

စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး

တို်း လက်ြှတ်ထိုတ်ပပ်းမခင််း
အေင််းအမြစ် - တိုင််းေင််းပ

၂၈၉။

မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းစြံကန််း (Myanmar National Health Plan

2017-2021)
ပ

်းပညာဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန။

တွင်

အရည်အဆသွေးမြင်ြာေးဆသာ

တိုင်ေးရင်ေးဆဆေးဝ ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ပခင််းကို

ာင်ေွက်နိုငေ
် န် ချြှတ်ထာ်းပပ်း134 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တိုင််းေင််းပ

အစို်းေကဏ္ဍနှင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍတက
ို
ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှသည်။ နိုငင
် ပ
ံ ိုငတ
် ိုင််းေင််းပ

စက်ရံို (၂) ရပို ြစ်သညံ့် ေန်ကိုန်တိုင််းေင််းပ
တသည်
ို
ဌာနသံို်းတိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးကို

်းဝေါ်းစက်ရံိုနှင် ြနတပလ်းတိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းနှင် အပောင််းတိုင််းေင််းပ

ပ

ိုးရစ
ို ိုစိုပပါင်ိုး (၂၁၀) ရိုနှင် ပ

်းပပ်းခန််း (၄၄) ခန််းတအ
ိုို့ တွက် ပ

ပ

်းမပာ်းပံစ
ို မြင် အဓကထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းပပ်းလျက်ေှပေါသည်။ အ
်းဝေါ်းြျာ်းကို ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်း

ပပ်းလျက်ေှပပ်း တိုင်း် ပေသကက်းနှင် မပည်နယ်အသ်းသ်းေှ နိုငင
် ပ
ံ ိုငတ
် ိုင််းေင််းပ

အပောင််းတိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်း

်းရံိုအပါအဝင်

်းဝေါ်းြျာ်းကို အြှုန်ပံိုစံ၊
ိုပေါပ

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်းြှ

်းမပာ်းပံိုစံထိုတ်လပ
ို ်၍ ဘူ်းမျာိုးမြင် ထိုပပ
် ိုိုးကာ အြျာ်း

မပည်သူသို မြန်မြ ်းပောင််းချပပ်းလျက်ေှပပ်း ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဧပပလြှ ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ဇန်နဝေါေလ
အတွင််း ပ
၂၉၀။

်းမပာ်း (၆၀၀၄၂ ဘူ်း) ကို ထိုတ်လပ
ို ်မြန်မြ ်းပောင််းချပပ်းနိုင်ခွဲပေါသည်။135
တိုင််းေင််းပ

်းပညာဦ်းစ်းဌာန၏ အချက်အလက်ြျာ်းအေ နိုင်ငပ
ံ ိုငတ
် ိုင််းေင််းပ

စက်ရံိုြျာ်းမြစ်သည် ေန်ကိုန်တိုင််းေင််းပ
ဇယာ်း (၃ - ၁၅) တွင် ပြာ်မပထာ်းသည်ပ

134
135

်းဝေါ်းစက်ရန
ံို ှင် ြနတပလ်းတိုင်း် ေင််းပ
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်းဝေါ်းစက်ရံိုတိုက

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းလျက်ေှပေါသည်-

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ်းသာ်းကျန််းြာပေ်းစြံကန််း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)။

်းဝေါ်း

183
ဇယာေး (၃ - ၁၅)။ နိုငင
် ပ
ံ ိုငတ
် ိုင်ေးရင်ေးဆဆေးဝ ေးစ္က်ရိုံြျာေးက ထိုတ်လိုပ်လျက်ရှသည်
ဆဆေးဝ ေးြျာေး
စ္ဉ်

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေး

၁။

အပ ကာပမြေဏ်ပ ကပ

၂။

ပသွ်းပ

၃။

သည််းပမခပ

၄။

ြျက်စအာ်းတို်းပ

၅။

အြျ ်းသြ်းပောဂေါနှင်ပတ်သက်ပသာပ

၆။

အာ်းတို်းပ

၇။

ပကျာက်ကပ်ပောဂေါအတွက်ပ

၈။

ပသွ်းတို်းပောဂေါအတွက်ပ

၉။

်းချ ပောဂေါအတွက်ပ

်း
်း
်း
်းြျာ်း

်းြျာ်း
်းြျာ်း

်းြျာ်း
်းြျာ်း

၁၀။

နှလံို်းပောဂေါနှင်ပတ်သက်ပသာပ

်းြျာ်း

၁၁။

အရို်းအ

်းြျာ်း

စ်နှင်ပတ်သက်ပသာပ

အေင််းအမြစ် - တိုင််းေင််းပ

၂၉၁။

်းပညာဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန။

မြန်ြာတိုင်း် ေင််းပ

သည် တိုင််းေင််းပ

်းဥပပေ ၂၀၁၉ အေ မြန်ြာတိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ တိုင််းေင််းပ

ဦ်းစ်းဌာနသို တင်မပပ
ပ

်းြျာ်း

ာင်ေွက်ေပေါသည်။ တိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းြှတ်ပမံို ခင််းကို တိုင််းေင််းပ

အသံို်းချကာ

တိုင််းေင််းပ

အလက်ထပောနစ်စနစ်မြင်

်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းနှင် ပ

ပ

ာင်ေွက်ပပ်းလျက်ေှသည်။136

မြန်ြာ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြှုအပနမြင် ယခိုအခေါ တိုင််းေင််းပ

ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုငစ
် င် (၃,၂၅၀) ပကျာ်နှင် တိုင်း် ေင််းပ
အနက် ကြ္ာအ

က်သွယ်ပေ်းနည််းပညာ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း၏ အချက်အလက်ြျာ်း

(၂၀၂၁) အေ ပိုဂဂလကကဏ္ဍတိုင််းေင််းပ
ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၊ တိုင််းေင််းပ

်းပညာ

်းပညာဦ်းစ်းဌာနအပနမြင် တိုင််းေင််း

်းဝေါ်းြျာ်းြှတ်ပံိုတင်မခင််းကို ပခတ်ြသတင််းအချက်အလက်နှင်

ကို

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်း

်းဝေါ်းြှတ်ပတ
ံို င် (၁၂,၀၀၀) ပကျာ်ကို

်းပညာဦ်းစ်းဌာနက ခွင်မပ ြံ့ပပ်း အ

င်ြ GMP နှင် ISO အ

်းဝေါ်း

ပ
ို ါလိုပ်ငန််းြျာ်း

င် ေေှပပိုး နိုငင
် မံ ခာ်းသို တင်ပို ပောင််းချနိုင်သည်

အပနအထာ်းအထ တက်လြ
ှ ််းနိုင်သညံ့် တိုင််းေင််းပ
ပါဝင်ပါသည်။ ဥပြာအာ်းမြင် အဘထတိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းလည်ိုး

်းကို ထင
ို ်း် နိုင်ငံ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၏

တော်းဝင်စစစ်ခွငမပ
် ချက်မြင် ထင
ို ိုး် နိုင်ငသိုို့ ြျာ်းစွာ တင်ပလျက်
ို
ေှသညံ့်အပပင် ထိုင်း် နိုင်ငံ
အတွင််း၌ပင် စက်ရံိုခွွဲတစ်ခို တည်ပထာင်၍ ထိုတ်လိုပ်နိုင်မညံ့်အပနအထာိုးတင် ပရာက်ရှပနပပ
ပြစ်ပေါသည်။137

136
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137

မြန်ြာတိုင််းေင််းပ

ေင််းပ

်းဝေါ်းနှင်ပေပ

်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်းနှင်ပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းအသင််း၊ ဥကကဋ္ဌဦ်းပြာင်ပြာင်ဦ်း၏ မြန်ြာတိုင််း

်းကိုန် ကြ််းြျာ်းမပည်တွင််းမပည်ပပစျ်းကွက်၌ြွံ ပြ ်းတို်းတက်လာပစပေ်းစာတြ််း(၂၀၁၉)။

184
၂၉၂။

FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd.

ထိုတ်လိုပပ် ြင်ိုးနှင် ဦ်းသာေင်တိုင််းေင််းပ

၏ ပအာ်ဂင််းနစ်ပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းစက်ရတ
ံို သည်
ို
လည််း GMP စံနှုန််းမြင် ပ

်းဝေါ်း

ြျာ်းထိုတ်လိုပ်လျက်ေှသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။138 ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဩဂိုတ်လ ၃၁ ေက်ပနအထ
မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင၏
်
ဥပပေ (၂၀၁၆) နှငအ
် ည ပ

အချက်အလက်ြျာ်းအေ

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

ာင်ေွက်လျက်ေှသည် ရိုပ်ပျ တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ငန််းနှင်

FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. တသည်
ို
မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်၏
ခွင်မပ ြနမ် ြင် တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းကို ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။139

ဇယာေး (၃ - ၁၆)။ ပိုင်္ဂလကတိုင်ေးရင်ေးဆဆေးဝ ေး ထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန်ေးြျာေးက အဓက
ထိုတ်လိုပ်လျက်ရှသည်ဆဆေးဝ ေးြျာေး
စ္ဉ်

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေး

၁။

အစာအြ်ပောဂေါပပျာက်ပ

၂။

ပသွ်းချ ၊

၃။

ပသွ်းတို်းပောဂေါပပျာက်ပ

၄။

ြျက်စအာ်းတို်းပ

၅။

နှလံို်းအာ်းတို်းပ

၆။

အာ်းတို်းပ

၇။

ပကျာက်ကပ်ပောဂေါအတွက်ပ

၈။

ပချာင််း

၉။

အပ ကာပမပဝြ််းြှန်ပ

်းချ ကျပ

်း

်း
်း

်း
်း

်းြျာ်း
ို်းပပျာက်ပ

အေင််းအမြစ်- တိုင််းေင််းပ

်းြျာ်း

်း
်း

စ္ဉ်

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေး

၁၀။

အရို်းကက်းပပေါင််းလြ််းပ

်း

၁၁။

ပလ်းဘက်နာပပျာက်ပ

၁၂။

လျက်

၁၃။

အြျ ်းသြ်းပောဂေါအတွက်ပ

၁၄။

ပသွ်းသန်ပ

၁၅။

ကပလ်းသူငယ်နာပပျာက်ပ

၁၆။

ြဟာပမြပ

၁၇။

ေဏ်ပ ကလြ််းပ

၁၈။

အပူပငြ််းပ

်း

ာ်း
်းြျာ်း

်း
်း

်း
်း/ရှုပ

်း

်း

်းပညာဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန။

ဒဆ်းသိုဆတသန
၂၉၃။

သွင််းကိုန်အစာ်းထ်းို အပြစ် ပ

နိုင်ပေ်းအတွက်

သိုပတသနနှင်

်းဝေါ်းနှင် ပ

်းပစစည််းြျာ်းကို မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်

ြွံ ပြ ်းတ ိုိုးတက် ပေ်းလိုပ်ငန််း ြျာ်း

(Research

and

Development - R&D) သည် အဓကအခန််းကဏ္ဍတင် ပေါဝင်လျက်ေှသည်။ အမခာ်းစက်ြှု
လိုပ်ငန််းြျာ်းနှင်နှုင်း် ယှဉ်လ င်
ထိုတ်လိုပ်ေန်အတက်
သံို်းစွွဲ ကပါသည်။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းက

သိုပတသနနှင်

၎င်ိုးနှင်စ
ံ့ ပ်လျဉ်ိုး၍

ပ

ြွံ ပြ ်းတ ိုိုးတက် ပေ်းအသံို်းစေတ်ကို
ကြ္ာလံ်းို

ိုင်ောသိုပတသနနှင်

်းဝေါ်းသစ်ြျာ်းကို
သသသာသာ

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်း

အသံို်းစေတ်သည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်တွင် အပြေကန်ပေေါ်လာ ၂၀၀ ဘလယံန်းပေါ်းရှပပိုး ၂၀၁၂ ခိုနှစ်
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Myanmar Health System Review, Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies (2014).
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ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကက်း ကပ်ပေ်းဌာနခွွဲ၊ မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်။

185
ြှ ၂၀၂၆ ခိုနှစ်အထ ပ

်းဝေါ်းသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းအတွက် ကြ္ာလံ်းို

ိုငေ
် ာအသံို်း

စေတ်ခန်ြှန််းပမခကို ပအာက်ပေါအတိုင်း် ပတွ ေှေပေါသည်140ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၁၁)။ ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍ၏ ကြဘာလံေးို ဆိုငရ
် ာသိုဆတသနနှင်

အဆြရကန်ဆေေါ်လာ (ဘလယံ)

ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ဆရေးအသံိုေးစ္ရတ် (အဒမရကန်ဒေေါ်
၃၀၀
၂၅၀
၂၀၀
၁၅၀

၁၆၀ ၁၆၉
၁၃၇ ၁၃၉ ၁၄၅ ၁၄၉

၁၉၈
၁၈၂ ၁၉၀

၂၁၂

ာဘ

ယံ)

၂၅၄
၂၃၉ ၂၄၈
၂၂၆ ၂၃၇

၁၀၀
၅၀
၀
၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ၂၀၂၂ ၂၀၂၃ ၂၀၂၄ ၂၀၂၅ ၂၀၂၆
R&D spending in billion US.dollars

အေင််းအမြစ်-https://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-for-pharmaceuticals/။

၂၉၄။

မြန်ြာနိုင်င၌
ံ ပ

်းဝေါ်းသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းနှင်ပတ်သက်

၍ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၊ ပ
နှငံ့် Multicentric Research
ချတ်

က်၍ ပ

်းသိုပတသနဦ်းစ်းဌာနက Joint Collaboration Research
တက
ို ို နိုငင
် ံတကာတကကသိုလ်ြျာ်း၊

အြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင်

ာင်ေွက်လျက်ေှသည်။ သိုပတသနကျင်ဝတ်နှင် ကျွြ််းကျင်ြှုပိုင်း်

န််းစစ်သို်းံ သပ်ပေ်းနှငပ
် တ်သက်၍ ပ

်းသိုပတသနဦ်းစ်းဌာန၊ သိုပတသနစြ််းသပ်ြှု

ိုင်ော
ိုင်ော

န််းစစ်သို်းံ သပ်ပေ်းအြွွဲ (Institutional Review Board) ကို ြွွဲ စည််းပပ်း ကူ်းစက်ပောဂေါ
ိုင်ရာသိုပတသန၊ ြကူ်းစက်နိုငသ
် ည်ပောဂေါ
ကျန််းြာပေ်းစနစ်
ပ ကာင်

ိုငရ
် ာသိုပတသန၊

သဘာဝပတ်ဝန််းကျင်နှင်

မြစ်ပပေါ်သညံ့်ကျန််းြာပေ်းထခိုက်ြှု

နည််းပညာြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု

ိုင်ရာသိုပတသန၊ အာဟာေ
ိုငေ
် ာသိုပတသန၊

ိုင်ောသိုပတသနြျာ်းကို

ိုင်ောသိုပတသန၊

ောသဉတိုပမပာင််းလွဲြှုြျာ်း
တိုင််းေင််းပ

န််းစစ်သို်းံ သပ်ပ

်းသိုပတသန၊

ာင်ေွက်ပပ်းလျက်

ေှပေါသည်141။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တိုတွင် ကျန််းြာပေ်း
ဝန်ကက်းဌာန၊ ပ

်းသိုပတသနဦ်းစ်းဌာန၏ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း

အတွက် အသံို်းစေတ်ကို ဇယာ်း (၃ - ၁၇) နှငံ့် ပိုပပဂရပ် (၃ -၁၂) တပိုို့ ြငံ့် ပြာ်မပအပ်ပေါသည်။

140

https://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-for-pharmaceuticals/

141

ပ

်းသုပတသနဦ်းစီ်းဌြောန၊

ျန်းမြောပရ်းဝနက

ီ်းဌြောန။

186
ဇယာေး (၃ - ၁၇)။ ဆဆေးသိုဆတသနဦေးစ္ေးဌာန၏ သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်ဆရေး
လိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် အသံိုေးစ္ရတ် (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ္်နှင် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ္်)
သိုဆတသနနှင်ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ဆရေး
ဘဏ္ဍာနှစ္်

ုြ်ငန််းအာ်း

ုြ်ငန််းတစ်ခုအတွက်

ံု်းအတွက်

အနည််းဆံု်းအသံု်းပြြုသည်

အမ ာ်းဆံု်းအသံု်းပြြုသည်

အသံိုေးစ္ရတ် (ကျပ်သန်ေး)

အသံိုေးစ္ရတ်(ကျပ်သန်ေး)

အသံိုေးစ္ရတ်(ကျပ်သန်ေး)

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈
၂၀၁၈ (mini-budget)
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉
အေင််းအမြစ် - ပ

ုြ်ငန််းတစ်ခုအတွက်

၁,၀၀၀.၀၀၀

၀.၁၈၄

၃၃.၇၈၆

၅၀၀.၀၀၀

၀.၄၀၀

၁၅.၀၀၀

၁,၃၀၀.၀၀၀

၀.၁၄၅

၂၉.၀၆၆

်းသိုပတသနဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန။

ြံုပြဂရြ် (၃ - ၁၂)။ ဆဆေးသိုဆတသနဦေးစ္ေးဌာန၏ သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်ဆရေး
လိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် အသံိုေးစ္ရတ် (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ္်နှင် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ္်)
၁,၃၀၀.၀၀

ကျပ်သန််းပပေါင််း

၁,၅၀၀.၀၀
၁,၀၀၀.၀၀
၁,၀၀၀.၀၀
၅၀၀.၀၀
၅၀၀.၀၀
၀.၁၈ ၃၃.၇၉

၀.၄၀ ၁၅.၀၀

၀.၁၅

၂၉.၀၇

၀.၀၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈ (Mini-budget)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

သိုပတသနနှင်ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်း လိုပ်ငန််းအာ်းလံို်းအတွက် အသံ်းို စေတ် (ကျပ်သန််း)
လိုပ်ငန််းတစ်ခိုအတွက် အနည််း ံို်းအသံို်းမပ သည် အသံို်းစေတ်(ကျပ်သန််း)
လိုပ်ငန််းတစ်ခိုအတွက် အြျာ်း ံို်းအသံို်းမပ သည် အသံို်းစေတ်(ကျပ်သန််း)

အေင််းအမြစ် - ပ

၂၉၅။

်းသိုပတသနဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန။

WHO အပနမြင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်းအတွက် ပကာင််းြွန်ပသာ သိုပတသနနှင်

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းကျင်စဉ် (WHO Good Practices for Research and Development
Facilities of Pharmaceutical Products) ကို ထိုတ်မပန်ေန် ပ
အ

ာင်ေွက်လျက်ေှပပ်း142

ပ
ို ေါကျငံ့်စဉ်နှင်အည မြန်ြာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ာံ့နိုင်ငမျာိုးသည် ပ
ိုင်ရာသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းကို လက
ို ်နာပ

၂၉၆။

ပ

်းဝေါ်းနှင်

ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ာင်ေွက်နိုငြ
် ည်မြစ်ပေါသည်။
ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှု

ိုင်ရာသိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ နိုင်ငပ
ံ တာ်၏ စ်းပွာ်းပေ်း

142

WHO good practices for research and development facilities of pharmaceutical products (Draft), July

2021.

187
ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ေန် အြှန်တကယ်လိုအပ်၍ နိုင်ငပ
ံ တာ်အတွင််း ပ
ိုင်ောသိုပတသနနှင်

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက်

ာင်ေွက်သည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ကိုန်ကျစေတ်ကို

အခွန်

စည််း ကပ်ထက
ို ်ပသာ ဝင်ပငွြှ နိုတ်ပယ်ခွင် ေေှခံစာ်းနိုငြ
် ည်ဟို မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ဥပပေ (၂၀၁၆) ၏ ဥပပဒပိုဒ်မ ၇၈ (ဂ) တွင် ပြာ်မပထာ်းပေါသည်။143 ထမပင်
ို
မြန်ြာနိုင်ငံ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနည််းဥပပေ (၂၀၁၇) ၏ နည်ိုးဥပပဒ ၁၀၂ တွင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြြုိုးတိုိုးတက်ြှု
လိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် ကိုန်ကျစေတ်ကို အခွန်စည််း ကပ်ထိုက်ပသာ ဝင်ပငွ၏ ၁၀ ောခိုငန
် ှုန််း
အထ နိုတ်ပယ်ခွငမ် ပ နိုင်သည်ဟို ပြာ်မပထာ်းပေါသည်။144
ပြစ်ရြ်ဒ

ာခ က်

အင်ေိုနေးရှာေးနိုင်ငံ၏ သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ြှုလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ကင််း

ွတ်ခွင်နှင် သက်သာခွင်မ ာ်း

ြံြု်းဒြ်းမှုြံုစံ
အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံတွင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းအာိုး ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင် ၃၀၀
ောခိုင်နှုန််းကို ေေှခံစာ်းနိုင်ြည် အစအစဉ်တစ်ေပ်ကို ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇွန်လတွင် ထိုတ်ပပန်ပ ကညာခွဲပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်းနှင်

ပ

ာင်ေွက်

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ်မခင််းလိုပ်ငန််းတွင် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း ပ

ပေါက

ပအာက်ပေါကန်သတ်ချက်ြျာ်းအတိုင််း

ကင််းလွတ်ြငံ့်နှငံ့်

သက်သာခွင်နှစ်ရပ်လိုိုးအတက်

စိုပပေါင််း၍ ၃၀၀

ောခိုင်နှုန််းကိုလည််းပကာင််း၊ ကင််းလွတ်ြငံ့် သမ
ိုို့ ဟိုတ် သက်သာြငံ့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည််းပကာင််း ေေှခံစာ်းခွင်ေှြည်
မြစ်သည်145(က) သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းြှုလိုပ်ငန််းအတွက် အြှန်တကယ်ကိုန်ကျပသာစေတ် ၁၀၀ ောခိုင်နှုန််း။
(ခ)

သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းသည် ြူပိုင်ခွင်နှင် အပင်ြျ ်းကွွဲ

ိုင်ောကာကွယ်မခင််း

အခွင်အပေ်း (PVT Rights) ကို ြှတ်ပံိုတင် ထာ်းေှပေါက အပိုနိုတ်ယူ ခွင် ၅၀ ောခိုင်နှုန််း။
(ဂ)

ြူပိုင်ခွင်နှင် အပင်ြျ ်းကွွဲ

ိုင်ောကာကွယမ် ခင််းအခွင်အပေ်း (PVT Rights) ကို အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံ

တွင်သာြက မပည်ပနိုင်ငံြျာ်းတွင်ပေါ ြှတ်ပံိုတင်ထာ်းပေါက ၂၅ ောခိုင်နှုန််း အပိုနိုတ်ယူခွင်။
(ဃ) သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းြှ ေလေ်ြျာ်းသည် အြှန်တကယ် စ်းပွာ်းမြစ်လိုပ်ကိုင်နိုင်
သည် အပမခအပနပောက်ေှလာပေါက ထပ်ြံ ၁၀၀ ောခိုင်နှုန််း အပိုထိုတ်ယူခွင်။
(င)

အကယ်၍ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းသည် အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်ငံအစို်းေ၏ သိုပတသန
နှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုအြွွဲ အစည််းြျာ်း သြဟို
ို
တ် အ
ပ

င်ပညာပေ်းအြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင် ပူ်းပပေါင််း

ာင်ေွက်မခင််းမြစ်ပေါက ၂၅ ောခိုင်နှုန််း အပိုထိုတ်ယူခွင။် ။

အေင််းအမြစ် - https://taxnews.ey.com/news/2020-2819-indonesia-updates-tax-holiday-incentive-andprovides-guidance-for-300-percent-r-and-d-super-deduction။

143

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဥပပေ (၂၀၁၆)။

144

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနည််းဥပပေြျာ်း၊ အြန်ပ ကာ်မငာစာအြှတ် ၃၅/ ၂၀၁၇၊ (၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ြတ်လ ၃၀ေက်)။

145

https://taxnews.ey.com/news/2020-2819-indonesia-updates-tax-holiday-incentive-and-provides-

guidance-for-300-percent-r-and-d-super-deduction
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ထုင််းနုင်ငံ၏ သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ြှုလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ကင််း

ွတ်ခွင်နှင် သက်သာခွင်မ ာ်း ြံြု်းဒြ်းမှုြံုစံ

ထိုင််းနိုင်ငံသည် သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်မှုလိုပ်ငန််းြျာ်းကို အပလိုးထာိုးအာိုးပပိုးပမငံ့်တင်လျက်ရှရာ
သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်မှု

ိုင်ရာပ

ာင်ေွက်ြျက်တစ်ခိုြျင်ိုးစအတွက် ပအာက်ပေါအတိုင််း ကင််းလွတ်ခွင်နှငံ့်

သက်သာခွင်မျာိုး ပံ့ပိုိုးပပိုးထာိုးသည်ကို ပတွ ေှေသည်ထိုင်ေးနိုင်ငံ၏ သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးြှုလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ကင်ေးလွတ်ြွင်နှင် သက်သာြွင်ြျာေး
ဆပေးအပ်ဆနသည်အဆမြအဆန
သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်မှုဆုင်ရာဆဆာင်ရွက်ခ က်

ရာြိုင်နှုန်ေး

ထိုင််းနိုင်ငံအတွင််း
သိုပတသန၊
နည််းပညာြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုနှင်
န််းသစ်တထွင်ြှု
လိုပ်ငန််းြျာ်းကို In-house မပ လိုပ်မခင််း၊ Out-source မပ လိုပ်မခင််း သြဟို
ို
တ် နိုင်ငံ ေပ်မခာ်းြှ
အြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင် R&D လိုပ်ငန််းြျာ်း ပူ်းတွွဲပ ာင်ေွက်မခင််း။

၃၀၀ ောခိုင်နှုန််း

နည််းပညာနှင် လူူ့စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ်ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုေန်ပံိုပငွြျာ်းတွင် လှ ေေါန််းမခင််း၊ ပညာ
ပေ်း ိုင်ောအြွွဲ အစည််းြျာ်း၊ အထူ်းမပ သင် ကာ်းပေ်းဗဟိုဌာနြျာ်း၊ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်း
တိုိုးတက်ြှုအြွွဲ အစည််းြျာ်း သြဟို
ို
တ် ထိုင််းနိုင်ငံအစို်းေ၏ သပပံနှင် နည််းပညာ ိုင်ောပအဂျင်စ
ြျာ်းတွင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဘိုတ်အြွွဲ (BOI) ၏ ခွင်မပ ချက် နှင်အည လှ ေေါန််းမခင််း။

၁၀၀ ောခိုင်နှုန််း

ထိုင််းနိုင်ငံအတွင််း ပြာ်ထိုတ်သည် နည််းပညာကို အြှန်တကယ် စ်းပွာ်းမြစ်
နိုင်ေန်အတွက် ဉာဏပစစည််းြူပိုင်ခွင်ေယူမခင််း/ြှတ်ပံိုတင်မခင််းစေတ်ြျာ်း။

၂၀၀ ောခိုင်နှုန််း

အ

လိုပ်ကိုင်

င်မြင်နည််းပညာပလကျင်သင် ကာ်းြှုြျာ်း။

၂၀၀ ောခိုင်နှုန််း

ထိုင််းနိုင်ငံြှ ေှယ်ယာပိုင် ိုင်ြှု ၅၁ ောခိုင်နှုန််းေှသည် ပေသတွင််းပထာက်ပံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း
အတွက် အ င်မြင်နည််းပညာပလကျင်သင် ကာ်းြှုနှင် နည််းပညာ ိုင်ောအကူအညပပ်းြှု။

၂၀၀ ောခိုင်နှုန််း

ထိုင််းနိုင်ငံအတွင််း In-house သိုြဟိုတ် Out-source မပ လိုပ်ပသာ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု ဘိုတ်အြွွဲ ြှ
ခွင်မပ သည် ထိုတ်ကိုန်နှင် ထိုပ်ပို်းြှုေဇိုင််း။

၂၀၀ ောခိုင်နှုန််း

ထမပင်
ို

သိုပတသနနှင်

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း

ကင််းလွတ်ခွင်၊ သက်သာခွင်ကို ြွံ ပြ ်းြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း ပ

ပ

ာင်ေွက်ြှုအတွက်

ထပ်ြံ၍

ာင်ေွက်ြှုကိုန်ကျစေတ်အပပေါ် ြူတည်၍ အြျာ်း

ဝင်ပငွခွန်

ံို်းသံို်းနှစ်အထ

ပအာက်ပေါသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းအတိုင််း ပံ့ပိုိုးပပ်းလျက်ေှပေါသည်ထိုင်ေးနိုင်ငံ၏ သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ြှုလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ဝင်ဆငွြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်၊ သက်သာြွင်
ထပ်ြံဆပေးအပ်ြှုအဆမြအဆန
သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးြှုလိုပ်ငန်ေးြျာေးအတွက် ထည်ဝင်ြှုပြာဏ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု၏ ၁ ောခိုင်နှုန််း သိုြဟိုတ် ဘတ်သန််း ၂၀၀ ထက်ြနည််းပသာ

ရရှနိုင်ြည် ဝင်ဆငွြွန် ကင်ေးလွတ်ြွင်၊
သက်သာြွင်နှစ္်အပိုင်ေးအမြာေး
၁ နှစ်

ပြာဏအနက် ပို၍ နည််းပသာပြာဏ။
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု၏ ၂ ောခိုင်နှုန််း သြဟို
ို
တ် ဘတ်သန််း ၄၀၀ ထက် ြနည််း

၂ နှစ်

ပသာ ပြာဏအနက် ပို၍ နည််းပသာပြာဏ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု၏ ၃ ောခိုင်နှုန််း သြဟို
ို
တ် ဘတ်သန််း ၆၀၀ ထက် ြနည််း

၃ နှစ်

ပသာ ပြာဏအနက် ပို၍ နည််းပသာပြာဏ
အေင််းအမြစ် - A Guide to The Board of Investment 2020, Thailand Board of Investment။

၂၉၇။

ထပ
ို ကာင် မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းအပပေါ်တွင်

ပပ်းအပ်လျက်ေှပသာ အခွန်ကင််းလွတ်ခွငန
် ှငံ့် သက်သာခွင်ြျာ်းသည် အင်ေန
ို ်းေှာ်းနိုငင
် န
ံ ှင်ံ့
ထင
ို ်း် နိုင်ငတ
ံ က
ိုို့ ပံ့ပိုိုးပပိုးပနြှုနှင်နှုင််းယှဉ်ပေါက နည််းပေါ်းပနပပ်း သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းြှုလိုပ်ငန််း

189
ြျာ်း၏ လိုပ်ပ

ာင်ချက်ြျာ်းအပပေါ် ြူတည်၍ ထပ်ပပေါင်း် ပပ်းအပ်သညံ့်ြစာိုးြငံ့်ြျာ်းကို ပံ့ပိုိုး

ပပိုးထာ်းမခင််းြေှပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။ သမြစ်
ို ပေါ၍ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ြှု
လိုပ်ငန််းြျာ်း ပ

ာင်ေွက်ေန် လအ
ို ပ်သည် ပ

လိုပ်ငန််းြျာ်းကို အထပရာက်

ိုိုး

ွွဲပ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ာင်လိုပေါက ၎င်ိုးတအ
ိုို့ တွက် ပပ်းအပ်သည် ခံစာ်းခွင်

ြျာ်းကို ပိုြိုမြြှင်တင်ပပ်းအပ်မခင််းသည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြြှင်တင်သညံ့် နည််းလြ််းတစ်ေပ်ပင်
မြစ်ပေါသည်။
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FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ကို Case Study အပြစ် ဆလလာမြင်ေး
ဒယဘုယ ဒြာ်ပြခ က်
၂၉၈။

မပည်တွင်း် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းအပနမြင် FAME Pharmaceuticals

Industry Co., Ltd. (FAME ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်း) သည် အေည်အပသွ်းမြင်ြာ်းသည် ပ

်းဝေါ်း

ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်နိုငရ
် န် ေည်ေွယ်၍ ောနှုန််းမပည်မြန်ြာနိုငင
် ံသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြင် အပင်ကို
အပမခခံသည် နိုင်ငတ
ံ ကာအ

င်ြပအာ်ဂနစ်ပ

်းဝေါ်းမျာိုးကို ထိုတ်လိုပ်ပပ်း မပည်တွင်း် ပ ိုးကက်

တင်သာမက မပည်ပပစျ်းကွက်အထ ထ်းို ပြာက်၍ ပအာင်မြင်ြှုေေှပနသည် လိုပ်ငန်ိုးပြစ်ပါ
သည်။ Fame Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. သည် ၂၀၁၁ ခိုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်၏ ခွင်မပ ြန်အြှတ် ြနသ-၀၀၂/၂၀၁၁(ယာယ) (၂၉-၁၂-၂၀၁၁) မြင်
ေန်ကိုန်တိုင််းပေသကက်း၊ လင
ှု သ
် ာယာစက်ြှုဇိုန်(၃)၊ ပမြကွက်အြှတ် (၁၉-ခ၊၂၀) ေှ ပမြ
(၂.၈၅၂) ဧကတွင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းစတင်ခွဲပပ်း ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်၏ ခွင်မပ ြန်အြှတ် ြနသ-၁၁၂၆/၂၀၁၆ (၁၇-၂-၂၀၁၆) မြင် လိုပ်ငန််း
ပ

ာင်ေွက်ခွငေေှ
် ခွဲပပ်း စ်းပွာ်းမြစ်စတင်ခွဲပေါသည်။

၁၀၇ ြျ ်းအတွက် ပ

လက်ေှတွင် ပအာ်ဂွဲနစ်တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ခွငလ
် ိုငစ
် င်ေေှထာ်းပပ်း မပည်တွင်း် မပည်ပပ ိုးကက်သိုို့

ထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းပောင််းချလျက်ေှပေါသည်။146
ဇယာေး (၃ - ၁၈)။ FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ၏
ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြဆ
ှု ိုငရ
် ာအြျက်အလက်ြျာေး
FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd.
၁။

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပြာဏ

-

စိုစိုပပေါင််း ကျပ် ၅,၄၂၅.၇၇ သန််း

၂။

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပံိုစံ

-

ောနှုန််းမပည်မြန်ြာနိုင်ငံသာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

၃။

စ်းပွာ်းမြစ်စတင်သည်ပန

-

၂၃-၅-၂၀၁၆

၄။

အလိုပ်အကိုင်ြန်တ်းပပ်းြှု

-

မပည်တွင််းဝန်ထြ််း ၃၆၂ ဦ်း

အေင််းအမြစ် - ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကက်း ကပ်ပေ်းဌာနခွွဲ။

ထိုတ်လိုပ်သည်ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေးြျာေး
၂၉၉။

FAME မှ ထိုတ်လိုပ်သညံ့်ပ

်းဝေါ်းမျာိုးမှာ

်းချ ၊ ပသွ်းတို်း၊ နှလံို်း၊ အသည်ိုး၊

ပကျာက်ကပ်၊ ပသွ်းနှင်ပတ်သက်ပသာပောဂေါမျာိုးအတွက် အာ်းမြည်ပ
ပောဂေါပ

်းြျာ်း၊ အသက်ရှျူလြ််းပ ကာင််းကျန််းြာပေ်း

ပောဂေါြျာ်းအတွက်
146

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊

ိုင်ရာပ

သဘာဝအာ်းမြည်ပ

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုကက်း ကပ်ပေ်းဌာနခွွဲ၊ မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်

်း၊

်းြျာ်း၊

်းဝေါ်းြျာ်း၊ အရ်းို အ စ်
်းနှငပ
် တ်သက်ပသာ

ဦ်းပနှာက်အာ်းမြည်ပ

်းြျာ်း၊
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ြျက်လ်းံို အာ်းမြည်ပ

်း၊ အစာပမခစနစ်အတွက် ပ

ပျာ်းဝတ်ြှုန်မြည်စွက်အာ်းပ
အေည်ထန််းသြ််းမခင််းအတွက်
ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊

ံပင်အာ်းမြည်ပ

်း၊ ပျာ်းေည်နှင်

်းြျာ်း၊ ကိုယ်ခံအာ်းကို ပထာက်ပံပပ်းပသာပ

်းြျာ်း၊ အသာ်း

သဘာဝပ

အြျ ်းသြ်းပောဂေါြျာ်းအတွက်

်းြျာ်း၊

်းြျာ်း၊
ပ

ခံတွင််းနှင်
်းဝေါ်းြျာ်းကို

ထိုတ်လိုပ်ပောင််းချလျက်ေှပသာ ပောဂေါအြျ ်းအစာ်းအလိုက်ပ

သွာ်းကျန််းြာပေ်းအတွက်
ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပေါသည်။

်းဝေါ်းြျာ်းကို ပံိုမပဂေပ် (၃ - ၁၃)

တွင် ပြာ်မပထာ်းပေါသည်147။
ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၁၃)။ ထိုတ်လပ
ို ်ဆရာင်ေးြျလျက်ရှဆသာ ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေးအိုပ်စ္ိုြျာေး

ထိုတ်လိုပ်ြန
ှု ှင် မပည်တွင်ေးမပည်ပမဖန်ို့မဖျူေးြှု
၃၀၀။

ပ

်းဝေါ်းြျာ်း

တို်းမြြှင်ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ေန်အတွက်

ကိုန် ကြ််း အချန်ြှေေှြှုအပပေါ် ြူတည်၍ အလိုပ်ချန်အ
သတ်ြှတ်ကာ ထိုတ်လိုပ်ပ
ပ

စက်ပစစည်း် ၊

ိုင်း် (၂)

ဝန်ထြ််းအင်အာ်း၊

ိုင််း သိုြဟိုတ် (၃)

ိုင််းထ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင််း FAME

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်း၏ ထိုတ်လိုပ်ြန
ှု ှငံ့် မပည်တွင််းမပည်ပမြန်မြ ်းြှုအပမခအပနကို ဇယာ်း (၃ -

၁၉) ပြငံ့်လည်ိုးပကာင်ိုး၊ ပောဂေါအြျ ်းအစာ်းအလိုက် ထိုတ်လိုပ်ပောင််းချခွဲသည်ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို

ဇယာ်း (၃ - ၂၀) ပြငံ့်လည်ိုးပကာင်ိုး ပြာ်ပပအပ်ပေါသည်148။
ဇယာေး (၃ - ၁၉)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အတွင်ေး ထိုတ်လိုပ်ြန
ှု ှင် မပည်တွင်ေး၊
မပည်ပမဖန်ို့မဖျူေးြှုအဆမြအဆန
ထိုတ်လပ
ို ်ြှု

မပည်တွင်ေးဆရာင်ေးြျြှု

(ဆဆေးဘူေးသန်ေးဆပ င်ေး)

အပေအတွက်
(ပ

၃.၈၇

်းဘူ်းသန််းပပေါင််း)
၂.၉၁

ပြာဏ
ကျပ်(သန််း)
၁၂၃၈၈၉.၀၃

အေင််းအမြစ် - FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. (၂၀၂၁)။
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မပည်ပတင်ပိုို့ြှု
အပေအတွက်
(ပ

်းဘူ်းသန််းပပေါင််း)
၀.၀၅

ပြာဏ
ကျပ်(သန််း)
၁၉၅၅.၉၆
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ဇယာေး (၃ - ၂၀)။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အတွင်ေး ဆရာင်္ အြျျုေးအစ္ာေးအလက
ို ် ထိုတ်လိုပ်
ဆရာင်ေးြျြွဲသည်ဆဆေးဝ ေးြျာေး
မပည်တွင်ေးဆရာင်ေးြျြှု
စ္ဉ်

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ဆဆေးဝ ေးြျာေး

မပည်ပသိုို့တင်ပိုို့ြှု

အဆရအတွက်

တန်ဖိုေး

အဆရအတွက်

တန်ဖိုေး

(ဘူေး)

ကျပ်(သန်ေး)

(ဘူေး)

ကျပ် (သန်ေး)

၁။

Anti-Cancer Supplements

၁၆၀၄၆၈

၈၂၆၈.၁၄

၄၀၂၅

၁၆၄.၇၁

၂။

Anti-Diabetic Supplements

၄၈၇၈၈၂

၅၅၅၈.၆၁

၁၀၄၈

၃၇.၅၂

၃။

Anti-hypertensive Supplement

၃၃၄၅၂

၁၃၃၈.၀၈

၂၀၀

၆.၄၀

၄။

Antioxidant Supplements

၁၈၈၀၆၇

၇၃၃၇.၉၉

၃၈၇၅

၁၄၃.၁၉

၅။

Blood

၆၈

၃.၄၀

၀

၀.၀၀

၆။

Bone & Joint Supplements

၁၀၀၅၄၉

၄၉၂၆.၉၇

၅၄၀

၂၂.၇၆

၇။

Brain Supplements

၈၇၁၆

၁၄၁၃၄.၅၁

၂၃၂၅

၁၅၈.၁၈

၈။

Eye Supplements

၈၁၂၀၃

၄၂၉၀.၃၈

၆၂၅

၂၆.၄

၉။

Digestive Supplements

၄၃၇၇၇

၄၂၆၀

၂၂၀.၉၂

၁၀။

Hair

၁၇၄၅၃

၁၄၁၆.၂၀

၂၄၀၀

၁၁၁.၃၄

၁၁။

Heart Supplements

၉၃၀၈၅

၅၁၇၀.၄၂

၆၇၅

၂၈.၈

၁၂။

Honey & Bee Supplements

၁၁၄၉၄၁

၅၀၃၃.၀၆

၁၈၅၀

၁၁၀.၂၂

၁၃။

Immune Support

၄၂၅၅၇

၃၆၈၄.၇၄

၇၅၇၀

၄၀၀.၇၁

၁၄။

Kidney Support

၆၃၀၇၀၈

၃၀၆၅၁.၇၂

၁၇၂၃

၇၃.၉၇

၁၅။

Liver Support

၁၄၁၅၆၃

၈၂၄၈.၂၈

၇၅၀

၃၆

၁၆။

Men’s Health

၇၅၅၈၀

၄၈၇၇.၈၅

၅၀၅

၂၈.၄

၁၇။

Natural Antibiotics

၃၄၆၆၇

၇၈၁.၁၇

၁၀၅၂၀

၂၅၈.၈၉

၁၈။

Natural Skin Care

၃၇၇၈၅

၁၅၅၃.၉၃

၃၀၅

၁၁.၈

၁၉။

Oral Health

၁၁၀၃၉၀

၁၁၀၃.၉၀

၄၅၀

၃.၄

၂၀။

Respiratory Health

၁၆၇၄၈၈

၃၁၀၃.၁၄

၂၁၉၆

၃၄.၉၉

၂၁။

Urinary Tract Infection

၁၄၅၂၅

၁၀၁၆.၇၅

၇၅

၄.၂၀

၂၂။

Weight Management Support

၂၃၃၉၁

၁၁၆၉.၅၅

၂၀၀

၈.၀၀

၂၃။
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အေင််းအမြစ် - FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. (၂၀၂၁)။ (မှတ်ခ က် - FAME ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ဆရေးြှ
ထိုတ်ကိုန်ြျာေး၏ ဆ ေးနှုန်ေးအတိုင်ေးအတာြှာ အနြ်ဆံိုေး (၁၀၀) ကျပ်ြှ အမြင်ဆံိုေး (၂၅,၀၀၀) ကျပ်အထ မဖစ္်ပ သည်။)

၃၀၁။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင််း FAME ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ပေ်းက ပ

်းဝေါ်းအြျ ်း

ပပေါင််း ၁၀၄ ြျ ်းကိုထိုတ်လိုပ်နိုင်ခွဲပပ်း ၎င််းတအနက်
ို
၉၅ ြျ ်းကို မပည်ပသို တင်ပန
ို ိုငခ
် ွဲပေါသည်။
Nemoderm ၊ Nonifit Gold Russ၊ Curcumin၊ Noni Powder၊ Resveratrol၊ Ladymax၊ Noni
Capsule၊ Herbicough၊ Rejuvir၊ Bee Pollen၊ Bromelain၊ Alfalfa၊ Noni Honey၊ Tomatec၊
Wheat grass Powder တက
ို ို မပည်ပသို အြျာ်း
အပ်ပေါသည်။

ံို်းတင်ပန
ို ိုငခ
် ွဲပပ်း ပံိုမပဂေပ် (၃ - ၁၄) ပြငံ့် ပြာ်မပ
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ပံိုမပင်္ရပ် (၃ - ၁၄)။ မပည်ပသိုို့အြျာေးဆံေးို တင်ပိုို့ြွဲသည် ဆဆေးဝ ေးအြျျုေးအစ္ာေးြျာေး
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အေင််းအမြစ် - FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. (၂၀၂၁)။

မပည်ပတွငရ
် ံိုေး ြွွဲဖွင်လစ္
ှ ်နိုငြ
် ှု
၃၀၂။

FAME ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်း၏ ြတ်ြက်လိုပ်ငန််းမြစ်ပသာ FAME Pharma Pte

Ltd. သည် ၂၀၁၅ ြိုနှစ် ဇန်နဝါရလ ၁၀ ရက်ပနို့တင် စင်ကာပူနိုင်င၊ံ ပင်နဇူလာ်းပလာဇာ (၄)
လွှာေှ

ိုငအ
် ြှတ် (၅၁) တွင် Showroom & Sale Center ကို စတင် ြွင်လှစ်၍ FAME ပ

မျာိုးကို ပောင််းချလျက်ေှပေါသည်။ FAME ပ

်းဝေါ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းြှ Exclusive Distributor

အပနမြင် စင်ကာပူနိုင်င၊ ရိုေှာ်းနိုငင
် ၊ ကူဝတ်နိုငင
် ၊ ပတာင်ကိုေ်းယာ်းနိုငင
် နှင်ံ့ မပင်သစ်နိုင်ငြ
ံ ျာ်း
သို တင်ပပောင်
ို
်းချလျက်ေှပေါသည်။
ဆဆေးဝ ေးကိုန် ကြ်ေးရရှြှု
၃၀၃။

FAME ပ

်းဝေါ်းမျာိုးထိုတ်လပ
ို ်မှုအတက် လအ
ို ပ်သညံ့် ကိုန် ကြ််းစိုစိုပပါင်ိုးအနက်

၆၀ ောခိုငန
် ှုန််းကို မပင်ဦ်းလွင်ေှ FAME Organic Pharming Project ရှ ပ
ကိုန် ကြ််းြျာ်းမှလည်ိုးပကာင်ိုး၊

်းြက်ဝင်အပင်

၁၀ ောခိုငန
် ှုန််းကို ပပည်တင်ိုးကိုန်ကကမ်ိုးပရာင်ိုးြျသူမျာိုးထံြှ

လည်ိုးပကာင်ိုး ရရှပပိုး သင်ိုးကိုန်တင်သင်ိုးမှုသည် ၃၀ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးပြစ်ပါသည်။ တင်သင်ိုးရပသာ
ကိုန် ကြ််းြျာ်းြှာ မပည်တွင််းပ ်းကွက်တွင် ြေေှပသာ Capsule Shell ြျာ်း၊ ပ

်းမပာ်းရိုက်ော
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တွင် အသံို်းမပ ပသာ Excipients ြျာ်းမြစ်သည် Binders၊ Fillers နှငံ့် Active Herbal
Medicament တို မြစ်ပေါသည်။
သိုဆတသနဆဆာင်ရွက်ြှု
၃၀၄။

ပ

ိုးအာနသင်အစွြ်း် ထက်မြက်၍ ပဘ်းဥပါေ်ကင််းပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်

ောတွင် သိုပတသနမပ လိုပ်မခင််းသည်လည််း အလွန်အပေ်းပေါပသာ အခန််းကဏ္ဍြှ ပေါဝင်ပေါ
သည်။ FAME ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းလိုပ်ငန််းမှ ထိုတ်လိုပ်ပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်း၏ ကျန််းြာပေ်း

အပမခအပနအြျ ်းြျ ်းအပပေါ် အကျ ်းအာနသင်ြျာ်းကို သေှနိုင်ပစေန်အတွက် လူြျာ်း၊ တေစဆာန်
ြျာ်းနှင် ဓာတ်ခွွဲခန််းအတွင်း် စြ််းသပ်ြှု စသညံ့် သိုပတသနအြျ ်းြျ ်းကို ပ
ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးပြစ်ပေါသည်။ ပ
၏ပ

်းဝေါ်းအသစ်ြျာ်းနှင် လက်ရထို
ှ တ်လိုပ်လျက်ေှပသာ ပ

်းဝေါ်းြျာ်း

်းဝေါ်းပြာ်စပ်ပေ်းသိုပတသနြျာ်း (Formulation Research & Product Development)

ကိုလည််း နိုငင
် တ
ံ ကာစံသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းနှင်အည စဉ်
ပ

ာင်ေွက်ပပိုးမှသာ

်းြက်ဝင်အပင်ြျာ်းတွင် ပေါဝင်ပသာ ပ

စြ််းသပ်စစ်ပ

်းမခင််းကိုလည််း ပ

က်ြမပတ် ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှသည်။

်းြက်ဝင်မေပ်ပပေါင််းအြျ ်းြျ ်း၏ အာနသင်ြျာ်းကို

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ FAME ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို အသံို်းမပ

ောြှ ေလေ်ပကာင််းြျာ်း ထွကပ
် ပေါ်လာပသာမြစ်စဉ်ြျာ်းကို စနစ်တကျ ြှတ်တြ််းမပ စိုထာ်းေှ
ကာ

အ

ိုပေါသိုပတသနေလေ်ြျာ်းကို

နိုင်ငံတကာပ

်းသိုပတသနဂျာနယ်ြျာ်းတွင်လည််း

ထည်သွင်း် ပြာ်မပနိုငခ
် ွဲပေါသည်။ သံို်းစွွဲသူြျာ်းအပနမြင် FAME ပ
ပဘ်းထွက်

ို်းကျ ်းြျာ်း မြစ်ပပေါ်လာခွဲလ င်

်းဝေါ်းြျာ်းကို အသံို်းမပ ောြှ

သတင််းပိုနိုငပ
် သာစနစ် (Adverse Events

Reporting System) ကို မပ လိုပ်ထာ်းေှပပ်း စနစ်တကျြှတ်တြ််းတင်မခင််းနှင် မပန်လည်
ပမြေှင််းပပ်းမခင််း စသည်တက
ို ို ပ
လျက်ေှပသာ ပ
စတင်ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ထပို့ို ပင် FAME ပ

်းဝေါ်းက အသံို်းမပ

်းြက်ဝင်အပင်ပပေါင်း် (၁၂၀) ၏ ြျ ်းရို်းဗဇမျာိုးကို သိုပတသနပပြုလိုပ်နိုင်ေန်

ာင်ရွက်လျက်ေှပေါသည်။

FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ၏ အြက်အြွဲြျာေးနှင် စ္န်ဆြေါ်ြှုြျာေး
၃၀၅။

မပည်ပြှ ပ

်းဝေါ်းတင်သွင်း် ောတွင် ပပိုးပ

ာင်ရသညံ့်အခွန်အြသည် ၁.၅ ပြစ်ပသာ်

လည််း မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် လိုအပ်ပသာ ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်း တင်သွင််းောတွင်

HS Code ပပေါ် ြူတည်၍ ၃ - ၇.၅ ောခိုငန
် ှုန််းအထ ပပ်းပ
တင်သွင်း် ပသာပ

ာင်ပနေသည်အတွက် မပည်ပြှ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ပ ်းနှုန််းယှဉ်ပပ င်နိုငစ
် မ်ိုးတင် အခက်အခွဲပြစ်ပေါသည်။ ပ

်းဝေါ်း

ထိုတ်လိုပ်ပေ်းအတွက် လအ
ို ပ်ပသာ Good Manufacturing Practices (GMP) လက်ြှတ်၊
Product Registration Renewal၊ ကိုန် ကြ််းပထာက်ခံြှုနှငံ့် Certificate of Free Sale ြျာ်းကို
သတ်ြှတ်ထာ်းသည် စည််းကြ််းချက်ြျာ်းနှင်အည ကက တင်ပ

ာင်ေွက်ပသာ်လည််း အချန်ြှ
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ြေေှသည်အတွက် မပည်ပသို ပ

်းဝေါ်းတင်ပိုြှုနှငံ့် ကိုန် ကြ််းေေှြှု ပနှာင်ပနှ်းသည်စန်ပခေါ်ြှု

ြျာ်းကို ကကံ ပတွ ပနေပေါသည်။
FAME Pharmaceuticals Industry Co., Ltd. ၏ ပြည်ြဒ ်းကွက်သုို့ ထ်းု ဒြာက်ဒရာင််းခ
နုငခ
် ွဲသည် အဓကအခ က်မ ာ်း
၃၀၆။

FAME ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းသည် ပအာက်ပေါအဓကအချက်ြျာ်းပ ကာင် မပည်ပ

နိုငင
် ြ
ံ ျာ်းသို တင်ပပောင်
ို
်းချနိုင်သည်အထ ပအာင်မြင်ခွဲသည်ကို ပတွဲ့ရှရပေါသည်(က)

န််းသစ်တထွငြ
် ှုမပ လိုပ်မခင််း (Innovation) (ဥပြာ - နိုင်ငအ
ံ တွင််းအေှ
ပ

်းြက်ဝင်အပင်ြျာ်းကို

ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်း စတင်ပ
(ခ)

ေှာပြွပြာ်ထိုတ်၍

သိုပတသနဌာနခွွဲကို

ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပသာ ပ

်းဝေါ်း

ာင်ေွက်ခွဲနိုငမ် ခင််း)။

သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်မှုအတင် ပ
FAME

သပပံနည််းကျပ

ာင်ေွက်မခင််း (R&D) (ဥပြာ -

တည်ပထာင်၍

်းဝေါ်းြျာ်း၏ ပ

ပ

်းဝေါ်းအသစ်ြျာ်းနှင်

်းဝေါ်းပြာ်စပ်ပေ်းသိုပတသနြျာ်း

(Formulation Research & Product Development) ကိုလည််း နိုငင
် ံတကာ
စံသတ်ြှတ်ချက်ြျာ်းနှင်အည စဉ်
(ဂ)

က်ြမပတ် ပ

ာင်ေွက်လျက်ေှမခင််း)။

နည််းပညာေေှပေ်းအတွက် နိုင်ငတ
ံ ကာအြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင် ပူ်းတွွဲပ
မခင််း (ဥပြာ- ယူအက်စ်သပ
ို တသနပြာင်ပေ်းေှင်း် ၊ ယူပကပ
အပင်နှင် ပ

်းဘက်

ာင်ေွက်
်းဘက်ဝင်

ိုငေ
် ာသိုပတသနအသင််း၊ ဂျာြန IGV သိုပတသန

အြွွဲ အစည််းကွဲသပသာ
ို
ကြ္ာတဝန််းေှ နိုငင
် တ
ံ ကာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ အစည််း
ြျာ်းနှင်ပူ်းတွွဲ၍ ပ
(ဃ)

ပ

ာင်ေွက်မခင််း)။

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ရန် လအ
ို ပ်ပသာ နိုင်ငတ
ံ ကာအသအြှတ်မပ လက်ြှတ်

ြျာ်းမြစ်သည် GMP၊ International Standard Organization-ISO၊ ISO
9001:2015 (Quality Management
(Environmental

Management

System)၊ ISO 14001:2015

System)၊

ISO

45001:2018

(Occupational Health and Safety Management System) နှငံ့်
Certified USDA Organic by the Australian Organic Certified
Organization တမြင
ို ် ကြ္ာအ
(င)

င်ြထိုတ်လိုပ်ြှုစနစ်မြင် ထိုတ်လိုပ်မခင််း။

ကိုန် ကြ််းေေှပေ်းအတွက် ကိုယ်ပိုင် Organic Farming Project မြင်
ပ

ာင်ေွက်မခင််း။
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(စ)

ပ ်းကွက်ထို်းပြာက်ပေ်းဗျ ဟာ (Marketing Strategy) အာ်းပကာင််းမခင််း၊
ေစ်ဂျစ်တယ်နည််းပညာကို
ကွန်ယက်စာြျက်နှာ၊
စဉ်

ထပောက်စွာအသံို်းမပ မခင််းမှတစ်
ဝက်

ိုဒြ
် ျာ်းတွင်

ငံ့်

လူြှု

ဝယ်ယူအာိုးပပိုးသူြျာ်းနှင်

က်ြမပတ် ထပတွ မခင််းနှငံ့် Online Store တည်ပထာင်ထာ်းမခင််း။
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အခန််း (၄)
မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို
မြြှင်တင်ဆဆာင်ရွက်နုင်ဒရ်းအတွက် သံု်းသြ်ခ က်မ ာ်းနှင် အကကံပြြုခ က်မ ာ်း
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အခန််း (၄)
မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏ ဆဆေးဝ ေးနှင် ကျန်ေးြာဆရေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍကို
မြြှင်တင်ဆဆာင်ရွက်နုင်ဒရ်းအတွက် သံု်းသြ်ခ က်မ ာ်းနှင် အကကံပြြုခ က်မ ာ်း
သံု်းသြ်ခ က်မ ာ်း
၃၀၇။
ပ

နိုငင
် ပတာ်အပနပြငံ့်

်းဝေါ်းကဏ္ဍ၏ ပ

နိုငင
် ပ
ံ ိုငမ် ပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍနှင်

အမခာ်းပသာပိုဂဂလက

်းဝေါ်းနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ို တိုိုးတက်ပစရန်နှင်ံ့

နိုငင
် တကာနှငံ့် ပဒသတင်ိုးစြျန်စနှုန်ိုးမျာိုးနှငံ့်အည အရည်အပသိုးပမငံ့်မာိုးသည်ံ့ ပ

်းဝေါ်းနှင်ံ့

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုးကို တိုိုးပမငံ့်ထတ
ို ်လပ
ို ်နိုငပ
် ရိုးအတက် အပထာက်အကူမြစ်ပစမညံ့်
ဝန််းကျင်ပကာင််းြျာ်း၊

စြံကန််းြျာ်း၊

ြူပဘာင်ြျာ်းနှင်

ြဟာဗျ ဟာြျာ်းကို

ချြှတ်၍

ကက ်းပမ်ိုးအပကာင်အထည်ပြာ်ောတွင် နိုငင
် ပ
ံ တာ်အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍတို လက်တွွဲပပ်း
မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ ှပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍကို

ပေေှည်တည်တံခိုင်ပြွဲပအာင်

အသွငပ
် မပာင််းလပစပြင်ိုးပြငံ့်

နိုငင
် ံ၏ စ်းပွာ်းပေ်းကဏ္ဍကိုပေါ တို်းတက်လာပစနိုငပ
် ေါသည်။
၃၀၈။

သပ
ိုို့ သာ် မြန်ြာနိုင်င၏ လူူ့သက်တြ််းသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပလျာနည််း

ကျ င််းလျက်ေှမခင််း၊ ပြွ်းြွာ်းနှုန််းနှင် ပသ
လျက်ေှမခင််း၊

ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ၏

အပပြြအပ

လအ
ို ပ်ချက်အပပေါ် မပည်မပအာင် ပ
ကိုသသည်ပစစည််းကေယာြျာ်း
အရင်ိုးအပမစ်ပိုင််းတွင်

ံို်းြှုနှုန်ိုးြျာ်း ပကာင််းြွန်ပအာင် ထန််းပကျာင််း
ာက်အအိုပိုင််းတွင်

ပ

်းရံပ
ို

်းခန််း

ာင်ေွက်လျက်ေှပသာ်လည််း ပခတ်မနည််းပညာမြင်

တပ်

င်အသံို်းမပ နိုငြ
် ှုအာ်းနည််းပနပသ်းမခင််း၊

ပောဂေါအထူ်းကို

ောဝန်မျာိုး၊

သူနာမပ မျာိုး၊

လူူ့စမ်ိုးအာိုး

ဘာသာေပ်အလိုက်

ရာဝန်ြျာ်းနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ထမ်ိုးမျာိုး လအ
ို ပ်ချက်ေှပနမခင််းနှင် ထပ်ြံမပ စိုပျ ်းပထာင်ပပ်း
အင်အာ်းမြည်တင်ိုးေန်

လအ
ို ပ်ချက်ေှမခင််း၊

ပ

ိုးကိုသမှုအတက်

ပပည်တင်ိုးပ

်းဝေါ်းြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်နိုငြ
် ှုနှင် မပည်ပတင်သွင်း် ြှုအပမခအပနကို ကကညံ့်ပါက မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်သည်
ပြာဏ၏

၁၅

ရာြိုငန
် ှုန်ိုးခန်သာ

အသံို်းမပ နိုင၍
်

နှစ်စဉ်ပ

်းဝေါ်းနှင်

က်စပ်ပစစည််း

လအ
ို ပ်ချက်ကို မပည်ပြှ ၈၅ ရာြိုငန
် ှုန်ိုးခန် တင်သွင်း် ပနေပြင်ိုးပြစ်သည်။
ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး
၃၀၉။

၂၀၁၆ ခိုနှစ်ပနာက်ပင
ို ်း် တွင် ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှု ြျာ်းမပာ်းလာမခင််းပ ကာင် မပည်တွင််းေှ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်စက်ရြ
ံို ျာ်းြှလည််း ပ

ပ

်းဝေါ်းတင်ပြှု
ို ြှာလည််း တို်းမြြှင်လာ ကပေါသည်။ နိုငင
် ပ
ံ ိုင်ပ

ပိုင်ပ

်းဝေါ်းစက်ရံို (၈) ရံတ
ို ြှ
ို ပ

်းဝေါ်းြျာ်းတို်းမြြှင်ထိုတ်လိုပ်လာမခင််းနှင် မပည်ပြှ
်းဝေါ်းစက်ရံို (၂) ရံန
ို ှင် ပိုဂဂလက

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လပ
ို ်သည်အမပင် ကာကွယ်ပေ်းဝန်ကက်းဌာန
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လက်ပအာက်ေှ

ပ

်းသိုပတသန၊

ပကာ်ပိုပေ်းေှင််းပိုငလ
် က်ပအာက်ေှ

တပ်ြပတာ်ပ
ပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းနှင်

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းြှလည််း
်းဝေါ်းအသံို်းအပ

မြန်ြာစ်းပွာ်းပေ်း

စစ်ဘက်သို်းံ ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊

ငှက်ြျာ်းပ

်း၊ ပတ်တ်းနှင် အပထွပထွ ပ

နိုငင
် ၏ ပ

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်ပကကာငံ့် ထိုတ်ကိုန်ဝယ်လိုအာ်း မြင်တက်ပနပသာ်လည််း ြွံ ပြ ်းြှု

နြ်ပေါ်းသည်ပ ်းကွက်ြျာ်း၌ မပည်တွင််းထိုတ်လိုပ်ြှုနှင်
ြျာ်းေှပနပေါသည်149။ မပည်တွင််းေှ ပ
ပ

်းဝေါ်းစက်ရတ
ံို ြှ
ို

ပ

ာင်ေွက်ပသာ ပ

ပ

၃၁၀။

န််းသစ်တထွငြ
် ှုတိုတွင် ကန်သတ်ချက်

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည် နိုငင
် ံပိုင်စက်ရံို (၂) ရံို အမပင် Fame

်းဝေါ်းြျာ်းတို်းမြြှင်ထတ
ို ်လိုပ်လာမခင််း၊

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းြှလည််း ပ

မပည်ပြှ တင်သွင်း် သည် ပ

ာင်ြျာ်း ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှပေါသည်။

်းဝေါ်းပြာဏ ကျ

်းနှင် ပ

နိုငင
် မံ ခာ်းေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုမြင်

်းပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လပ
ို ် ပသာ်လည််း

င််းြံ့ပြင်ိုး မရှသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။

ဆဆေးဝ ေးလိုအပ်ြျက်ကို မပည်တွငေး် ရှ နိုငင
် ပ
ံ ိုငဆ
် ဆေးဝ ေးစ္က်ရံိုြျာေးနှင် ပိုင်္ဂလကပိုင်

ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်သည် စ္က်ရံိုြျာေးြှ ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လပ
ို ်ြြ
ှု ှ မပည်တွင်ေး၌ မဖနို့်မဖျူေးဆရာင်ေးြျြှုနှင်
မပည်ပနိုငင
် ံြျာေးက ြြတန
ိုို့ ိုငင
် ံ၏ ဝယ်လိုအာေးအရ တင်သွငေး် ကသည် ဆဆေးဝ ေးပြာဏြျာေး
အဆပေါ် တည်ြှဆနပ သည်။ ဆဆေးဝ ေးလိုအပ်ြျက်ဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေးသည် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်
ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ္်အတွင်ေး မပည်တွင်ေးဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုြျာေးကို အဆမြြံ၍ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂
ဘဏ္ဍာနှစ္်ြှ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ ဆဆေးဝ ေးလိုအပ်ြျက်ကို ဇယာေး (၄ - ၂) ပ အတိုငေး်
တွက်ြျက်ထာေးပ သည်။ မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ လူဉေးဆရတိုေးတက်ြှုနှုန်ေးသည် နှစ္်စ္ဉ် ၀.၇ ရာြိုင်နှုန်ေး
တိုေးတက်လာနိုင်သည်အတွက် ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်တွင် မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ လူဉေးဆရသည် ၅၈
သန်ေးနေးပ ေးရှလာနိုငြ
် ည်ဟို

ကြဘာဘဏ်ြှ

ြနို့်ြှန်ေးထာေးပ သည်150။

လူဉေးဆရတိုေးတက်ြှု

မြင်တက်ပခင််းနှင်အတူ ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုတု်းတက်မှုကု တွက်ခ က်ရာ၌ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ မပည်တွင်ေးရှ ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်သည် စ္က်ရံို (၈) ရံိုြှ ဆဆေးဝ ေး
ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏနှင် မပည်ပနိုင်ငြ
ံ ျာေးြှ တင်သွငေး် သည် ဆဆေးဝ ေးပြာဏ စုစုဒြေါင််းတန်ြု်းကို
မပည်တွငေး် ၏ ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုြမာဏအပြစ် သတ်မှတ်တွက်ြျက်ြှုမှ ရရှလာဆသာ နှစ္်စ္ဉ်
ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု တိုေးတက်ြှုနှုန်ေးကို ပ ြ်ေးြ ရယူမပေး ဆနာင်မဖစ္်ဆပေါ်လာြည် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂
ဘဏ္ဍာနှစ္်ြှ ၂၀၂၉ -၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး တွက်ြျက်ထာေး
မြင်ေးမဖစ္်ပ သည်။ အဆုြေါတွက်ခ က်မှုအရ ဒဆ်းဝေါ်းသံု်းစွွဲမှုသည် နှစ္်စ္ဉ် ၀.၁၇ ရာြိုငန
် ှုန်ေး
တိုေးတက်လာနိုင်သည် အတွက် ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်ြှ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ
ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေးကု တစ်ြက်ြေါအတုင််း ဆဖာ်မပအပ်ပ သည်။
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ဇယာေး (၄ - ၁)။ နှစ္်အလိုက်ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု
(၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ)
စ္ဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ္်

ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှုတန်ဖိုေး

တိုေးတက်ြှုရာြိုင်နှုန်ေး

(အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေး)

၁။

၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၂၃၇.၉၄၇

-

၂။

၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၂၈၅.၈၆၃

၀.၂

၃။

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၂၇၃.၇၇၅

-၀.၀၄

၄။

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၃၆၉.၁၃၇

၀.၃၅

၅။

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၂၉၄.၅၈၂

-၀.၂

၆။

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၄၂၆.၇၄၂

၀.၄၅

၇။

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၅၇၃.၁၃၇

၀.၃၄

၈။

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၆၆၄.၈၂၁

၀.၁၆

၉။

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၇၂၈.၈၁

၀.၁

၁၀။

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၂၅.၈၁၃

၀.၁၃

အေင််းအမြစ် - နှစ်အလိုက်ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုနှင် ပ

်းနှင် ပ

်းပစစည််းသွင််းကိုန်တန်ြို်းြျာ်းြှ တွက်ချက်မခင််း။

ဇယာေး (၄ - ၂)။ ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု ဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး
(၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်မှ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်)
စ္ဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ္်

ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု ဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး (အဆြရကန်ဆေေါ်လာသန်ေး)

၁။

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၂၇.၁၇၇

၂။

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၂၈.၅၄၃

၃။

၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၂၉.၉၁၁

၄။

၂၀၂၄ - ၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၃၁.၂၈၂

၅။

၂၀၂၅ - ၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၃၂.၆၅၅

၆။

၂၀၂၆ - ၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၃၄.၀၃

၇။

၂၀၂၇ - ၂၀၂၈ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၃၅.၄၀၈

၈။

၂၀၂၈ - ၂၀၂၉ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၃၆.၇၈၇

၉။

၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်

၈၃၈.၁၆၉

အေင််းအမြစ် -၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ ပ
ထာ်းမခင််းမြစ်ပေါသည်။

်းဝေါ်းသံ်းို စွွဲြှုအပပေါ် အပမခခံ၍ တွက်ချက်

201
ပံိုမပင်္ရပ် (၄ - ၁)။ နှစ္်အလက
ို ် ဆဆေးဝ ေးသံိုေးစ္ွွဲြှု ဆြ ာ်ြှန်ေးတန်ဖိုေး

အပြေကန်ပေေါ်လာသန််းပပေါင််း

(၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်မှ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်)
၈၄၀.
၈၃၈.
၈၃၆.
၈၃၄.
၈၃၂.
၈၃၀.
၈၂၈.
၈၂၆.
၈၂၄.
၈၂၂.
၈၂၀.

၈၂၇.၁၇၇

၈၂၈.၅၄၃

၈၂၉.၉၁၁

၈၃၁.၂၈၂

၈၃၂.၆၅၅

၈၃၄.၀၃

အေင််းအမြစ် - ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထ ပ

၈၃၅.၄၀၈

၈၃၆.၇၈၇

၈၃၈.၁၆၉

်းဝေါ်းသံ်းို စွွဲြှုအပပေါ် အပမခခံ ၍ တွက်ချက်

ထာ်းမခင််းမြစ်ပေါသည်။

၃၁၁။

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ္်ြှစ္၍ ၂၀၂၉ - ၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာနှစ္်အထ မပည်တွငေး် ၌ ဆဆေးဝ ေး

လအ
ို ပ်ြျက်သည် နှစ္်စ္ဉ်မြင်တက်နိုင်သည် အလာေးအလာဒကကာင် လက်ရှမပည်တွင်ေး၌ ဆဆေးဝ ေး
ထိုတ်လိုပ်ဒနသည် နိုင်ငပ
ံ ိုင်စ္က်ရံို (၂) ရံိုနှင် ပိုင်္ဂလကပိုင်စ္က်ရံို (၈) ရံိုတြ
ုို့ ှ ဆဆေးဝ ေး
ထိုတ်လိုပ်ြှုြျာေးကို

ုအြ်ခ က်ပြည်မဒအာင်

ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်နိုငမ် ြင်ေးြရှဆသေးဒသာ

ပိုြိုထိုတ်လိုပ်သွာေးနိုင်ရန်နှင်

ပိုင်္ဂလကဆဆေးဝ ေးစ္က်ရံိုပြစ်သည်

လက်ရှတွင်

Zifam

Pyrex

Myanmar Co., Ltd. ရံိုြှလည်ေး ဆဆေးဝ ေးြျာေး မကကာမထိုတ်လိုပ်နိုင်ရန် ဒဆာင်ရွက်

က်ရှပ

သည်။ မပည်တွငေး် ဆဆေးဝ ေးလအ
ို ပ်ြျက်ဆ ကာင် မပည်ပနိုငင
် ံြျာေးြှ တင်သွငေး် သည် စ္ိုစ္ိုဆပ င်ေး
ပြာဏသည် ၈၀ ရာြိုင်နှုန်ေးပြစ်ရာ ကုဗစ် - ၁၉ ကြ်ဆရာင်္ ကာလအတွင်ေး မပည်ပနိုင်ငံ
ြျာေးြှလည်ေး ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လပ
ို ်ြက
ှု ို ြြတန
ိုို့ ိုင်ငံသံိုေးစ္ွွဲြှု ပိုလ ံြှသာ အမြာေးဆသာနိုင်ငြ
ံ ျာေးသိုို့
တင်ပဆ
ိုို့ ရာင်ေးြျဒ

ရှသပြင် ကိုဗစ္် - ၁၉ ကြ်ဒရာဂေါကာလအတွင်ေး ဆဆေးဝ ေးြျာေးနှင် ဆဆေးပစ္စည်ေး

ကရယာြျာေး ရှာေးပ ေး၍ ဆ ေးနှုန််းပမငတ
် က်ြွဲသည်ကို ကကံျုဆတွ ရမပေး ဆနာက် မမမပည်တွငေး် ၌ြင်
ဒဆ်းဝေါ်းမ ာ်း ထိုတ်လိုပ်နုင်ဒရ်းသည် နုင်ငံ၏ အဒရ်းကက်းဒသာ အခန််းကဏ္ဍ တစ်ရြ်ပြစ်

ာ

ြေါသည်။ မြန်ြာနိုငင
် ံအဆနမဖင်လည်ေး ဆရ၊ ဆမြနှင် ရာသဥတို အဆနထာေးအရ ြရဆဆေးပင်ြျာေးစ္ွာ
အပ အဝင် ဇဝနှင် ရိုကခြျျုေးစ္ံိုြျျုေးကွွဲြျာေး ြျာေးမပာေးသည် ဆနရာြျာေးရှ၍ ဆဆေးဝ ေးကိုန် ကြ်ေးြျာေး
ထွကရ
် ှထိုတ်လိုပ်နိုင်သည်အဆမြအဆနတွင် ရှဆနပ သည်။ ၎င်ေးတက
ိုို့ ို ဒြာ်ထုတ်၍ ဆဆေးဝ ေး
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ထိုတ်လိုပ်ရန် ကိုန် ကြ်ေးအမဖစ္် အကျျုေးရှစ္ွာ အသံု်းပြြုနုင်ြေါက ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်သည် စ္က်ရံို
ြျာေးအဆနမဖင် ကိုန် ကြ်ေးပစ္စည်ေး အြျန်ြရရှနုင်မည်ပြစ်သည်။
၃၁၂။
ပ

ကူ်းစက်ပောဂေါကာလသည်

်းနှင် ပ

မြည်

ြည်ြ ကာေှည်ြည်ကို

်းပစစည််းကေယာြျာ်းကို အနည််း

ံို်းတစ်နှစ်စာခန် လံပ
ို လာက်ပအာင် တင်သွင််း

ည််းပပ်းေန် အစအြံြျာ်းလိုအပ်ပပ်း အချ ပ

်းနှင် ပ

တင်သွင်း် ေန် ပေေှည်စတ်ြချေနိုင်သမြင် မပည်တွင််း၌ ပ
တို်းချွဲ ထိုတ်လိုပ်နိုင်ပေ်း ပ

ြခန်ြှန််းနိုင်သည်အတွက်

်းပစစည််းကေယာြျာ်းကို မပည်ပြှ
်းနှငံ့် ပ

်းပစစည််းကေယာြျာ်းကို

ာင်ေွက်သင်ပေါသည်။ ထအ
ို ပမခအပနြျာ်းပ ကာင် ပ

ပစစည််းကေယာတင်သွင်း် ပေ်းြူဝေါေ

(Import

Policy)၊

ပ

်းနှင်

ပ

်းနှင် ပ

်း

်းပစစည််းကေယာ

ထိုတ်လိုပ်ပေ်းြူဝေါေ (Pharmaceutical Production Policy) တက
ို ို အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍ
၂ ေပ်စလံို်းြှ ညြှနှုင်း် ၍ ကိုန်သွယ်ြှုနှင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု အစအစဉ် (Trade and Investment
Plan) တွင် ထည်သွင်း် ပေ်း
၃၁၃။
ပ

မြန်ြာနိုင်င၏
ံ

ွွဲေန် လအ
ို ပ်ပေါသည်။
လက်ေှမပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းစက်ရံို (၂) ရံန
ို ှင် ပိုဂဂလကပိုင်ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုအပမခအပနသည်

်းဝေါ်းစက်ရံို (၉) ရံိုတိုို့အနက် (၇) ရံက
ို သာ

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါကို ကာကယ်ကိုသနိုင်သညံ့် ပ
ပတွ ေှေပပ်း ကျန်သည်စက်ရိုမ
ံ ျာိုးသည် အမခာ်းပ
ပတွ ေှေပေါသည်။

မပည်တွင််း၌

ပ

နိုငင
် ပ
ံ ိုင်

်းဝါိုးြျာ်းကို ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်သည်ကို

်းဝေါ်းြျာ်းသာ ထိုတ်လိုပ်နိုင်ပ ကာင််း ပလလာ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ေန်အတွက်

အဓကပတွ ကကံ ပနေပသာ

အခက်အခွဲြျာ်းြှာ နိုငင
် ံပတာ်၏ ပစစည််းဝယ်ယူပေ်းဥပပေ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြျာ်း၏ ရှုပ်ပထွ်းြှု
ြျာ်းနှင် ကန် ကာြှုြျာ်းပ ကာင် ပ
ေေှမခင််း၊

အ

ပ
ို ေါမြစ်စဉ်ြျာ်းပ ကာင်

လအ
ို ပ်ချက်ြျာ်းအေ လိုအပ်ပသာပ
ြျာ်းေှမခင််း၊ မပည်ပြှ ပ
ချ ပ်

်းပစစည််းကိုန် ကြ််းတင်သွင်း် ောတွင် အချန်ပနာက်ကျြှ
ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်နှင်

မပည်သူူ့ကျန််းြာပေ်း

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်းေန် ပနှာင်ပနှ်း ကန် ကာြှု

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းပစစည််းြျာ်း ဝယ်ယူတင်သွင််းောတွင် နှစ်ေှည်စာချ ပ်

ိုဝယ်ယူြှသာ ပ ်းကွက်လိုအပ်ချက်အာ်း အချန်မ ထိုတ်လိုပ်မြန်မြ ်းပပ်းနိုင်ြည်မြစ်သ

မြင် လက်ေှ အစို်းေပစစည််းဝယ်ယူြှုနှင် ဘတ်ဂျက်သံို်းစွွဲြှုစနစ်တွင် ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍအတွက်
အထူ်းမပ ပမြပလျာပပ်းေန် လအ
ို ပ်ပ ကာင််း ပတွ ေှေပေါသည်။ ပအာက်ပါအြက်အြမျာိုးသည်
မပည်တွင််းပိုဂဂလကပိုငစ
် က်ရြ
ံို ျာ်း

အဓကကကံ ပတွ ေပနရသညံ့်

အခက်အခွဲမျာိုးပြစ်သည်ကို

ပလံ့လာသရှရပါသည်(က)

ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းနှင် ထိုပ်ပို်းပစစည််းြျာ်း တင်သွင်း် ြှုအတွက် အပကာက်ခွန်

၃ ောခိုငန
် ှုန််းြှ ၈ ောခိုငန
် ှုန််းအထ ပကာက်ခံြှုသည် မပည်ပြှ တင်သွင်း်
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ပနသည် ပ

်းဝေါ်းကိုန်ပချာြျာ်းအတက် Free Trade Agreement ြျာ်းအေ

အပကာက်ခွန် သိုညောခိုငန
် ှုန််းပြစ်မခင််း။
(ခ)

မပည်တွင််းပိုဂဂလကပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းအပနမြင် FDA ြှ အြျ ်းသာ်းပ

်းဝေါ်း

ဥပပေတင် ထညံ့်သင်ိုးမပဋ္ဌာန််းထာ်းပသာ WHO ၏ GMP စြျန်စနှုန်ိုးကို
လက
ို ်နာ၍ ပ

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ရသည်အတွက် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံမှုပမာဏ

မျာိုးစာကို ပမြုပန
် ှထာ်းေပြင်ိုး။
(ဂ)

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ
ပ

်းနှင် ပ

ာင်ေွက်ေန် အ

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းထိုတ်လပ
ို ်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း

ိုပေါကဏ္ဍကို အဓကကိုငတ
် ွယ်ပ

ာင်ေွက်သည် FDA

အပါအဝင် ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနနှင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနတိုအမပင်
ဌာနြျာ်းြှ ပ

်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ခွငလ
် ိုငစ
် င်၊ မပည်တွင််းထိုတ်ပ

ြှတ်ပံိုတင်လက်ြှတ်၊
ပ

ပ

က်စပ်
်းပစစည််း

်းပစစည််းတင်သွင််းခွင်ြှတ်တြ််းတင်လက်ြှတ်၊

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူလင
ို ်စင်၊ ပ

်းဝေါ်းြှတ်ပတ
ံို င်လက်ြှတ်ြျာ်း အပေါအဝင်

လင
ို စ
် င်/ပေါြစ်ပပေါင်း် (၁၂) ခိုခန်ေယူေပေါသည်။ ထပ
ို ကာင် အ

ပ
ို ေါလိုငစ
် င်

ပေါြစ်ြျာ်းကို တစ်ပပေါင််းတစ်စည််းတည််း ပပ်းသည်စနစ် (Medical License
Package) သိုို့မဟိုတ် One Stop Service တည်ပထာင်ပပ်းေန် လိုအပ်ပြင်ိုး။
၃၁၄။

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့်

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး

တင်သင်ိုးမှုသည်

ပေေါ်လာသန််း ၅၉၀ ခန် ပိုြိုတင်သွင်း် ပနေသမြင် မပည်တွင််းတွင် ပ
ြျာ်း

အ

ငမ် ြြှင်တင်တည်ပ

ြတ်ပခေါ်၍

မပည်တွင်း် ၌

ာက်၍

ထိုတ်လိုပ်ေန်နှင်

ထိုတ်လိုပ်မြနမ် ြ ်းမခင််းမြင်

နှစ်စဉ်အပြေကန်

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြည် စက်ရံို

မပည်ပေင််းနှမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း
သွင်း် ကိုန်အစာ်းထို်းထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်နိုငပ် ပ်း မပည်ပသို ပပ်းပချ်းပငွြျာ်း ပလ ာံ့ချနိုင်ပစပေ်း ပ

ာင်ေွက်နိုငမ
် ည်ပြစ်သည်။

နှစ်စဉ် ကျန််းြာပေ်းအသံို်းစေတ်ြျာ်း၏ ပြာဏ ပိုြိုခွွဲပဝပပ်းခွဲပသာ်လည််း လံပ
ို လာက်ြှု
ြေှသမြင် ထပ်ြံခွွဲပဝပပ်းေန် လအ
ို ပ်သကံ့သိုို့ နည််းပညာပမငံ့် တထွင်ထိုတ်လိုပ်ေြည် ပ
ပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်နိုင်ေန်နှင် နိုငင
် ၏ ကျန််းြာပေ်းပစာငံ့်ပရှာက်မှုစနစ်ကို အ
ပ

ာင်ေွက်နိုငေ
် န်အတွက် ဘက်ပပါင်ိုးစိုမှ လိုအပ်ြည်အစအြံြျာ်း

က်လက်ပ

်းဝေါ်း

င်မြြှင်တင်
ာင်ေွက်

ေန် လိုအပ်ပ ကာင််း ပလလာပတွ ေှေပေါသည်။
၃၁၅။

မြန်ြာနိုင်င၏ မပည်တွင််းလိုအပ်ချက်အရ ပ

အစာ်းထ်းို ပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို ထိုတ်လိုပ်ြည်

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ေန်နှင် သွင်း် ကိုန်

ိုပေါက စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကကိုး

ဌာနက နှစ်စဉ် တင်သွင်း် လျက်ေှပသာ ပ

်းဝေါ်းအြျ ်းအစာ်းအလက
ို ် တင်သွင်း် ခွဲြှုပြာဏ

အပပေါ် ြူတည်၍ အဓကထိုတ်လိုပ်ေြည် ပ

်းဝေါ်းစာေင််းကို ဦ်းစာ်းပပ်းပေွ်းချယ်ထိုတ်လိုပ်ေန်
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လအ
ို ပ်ပေါပ ကာင််း၊ နိုငင
် ံတကာြှ ပ
ပေါက ပ

်းဝါိုးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍသည် ပ

ထိုတ်လိုပ်သည်ပ

်းအာ်း အာြခံပ

Law ြျာ်းနှင် ချတ်
ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ေန် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း ြတ်ပခေါ်
်းအြျ ်းအစာ်းအတွက် လိုအပ်သည် နည််းပညာနှင်

ာင်ေွက်နိုင်သည် Intellectual Property Right (IP)

က်ြှတ်ပံိုတင်ေသည်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံနှင်

်းဝေါ်းြျာ်း အြျာ်း

က်

ံပေ်းပကာင််းြွန်ပပ်း

ံို်းတင်ပို တင်သွင််းလှ ေေါန််းလျက်ေှပသာ တရိုတ်နိုင်င၊ံ ရိုေှာ်းနိုငင
် ၊ အနဒယ

နိုငင
် တ
ံ နှ
ို င်ပူိုးပပါင်ိုး၍ မပည်တွင််းပ
မခင််း၊ သြဟို
ို
တ် အ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်း၌ လအ
ို ပ်သညံ့် ပ

ိုးဝါိုးမျာိုးကို ထိုတ်လိုပ်

ပ
ို ါနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းြှ ောနှုန််းမပည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း ြတ်ပခေါ်ပ

ာင်ေွက်သင်

ပေါသည်။
၃၁၆။

ထမပင်
ို
ထိုတ်လိုပ်ြည်ပ

်းဝေါ်းနှင်ပတ်သက်၍ ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းော၌ လက်ေှကြ္ာ

နိုငင
် ပ
ံ ေ်းအခင််းအကျင််း၊ နိုငင
် ပ
ံ ေ်း၊ စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကိုယ်ကျ ်းစ်းပွာ်းကာကွယ်ပေ်းြူဝေါေြျာ်း
ပ ကာင် လက်ေှမြစ်ပပေါ်ပနပသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ပောဂေါြျ ်းကွဲသို ပောဂေါြျာ်းပြစ်ပပေါ် လာနိုင်ပသာ
အလာ်းအလာမျြုိုးေှနိုင်သည်အတွက်

ပ

်းဝေါ်းကဏ္ဍ

ပလလာသံို်းသပ်ချက်ြျာ်း၊ ကြ္ာကျန််းြာပေ်း
အပံပပ်းနိုင်သည်
စဉ်

နိုင်ငတကာနှငံ့်

က်ြမပတ် ထပတွ

က်

ံ၍ ပ

ိုင်ော

ိုင်ောအြွွဲ အစည််းြျာ်း၊ နည််းပညာအပထာက်

ပပည်တင်ိုးရှ
်းပညာ

အစိုိုးရမဟိုတ်ပသာအြွဲ့အစည်ိုးမျာိုးနှင်

ိုငေ
် ာနည််းပညာနှ်းပနှာြလှယ်ပွွဲြျာ်း မပ လိုပ်

ပပ်း သိုပတသနပတွ ေှချက်ြျာ်းအပပေါ် ပလလာသံို်းသပ်ပ
Institution တစ်ခိုြွွဲ စည််းပပ်း စနစ်တကျပ

သိုပတသနမပ လိုပ်ချက်ြျာ်းနှင်

ာင်ေွက်ြည် Team သြဟို
ို
တ်

ာင်ေွက်သင်ပေါသည်။

အကကံပြြုခ က်မ ာ်း
၃၁၇။

ထပ
ို့ို ကကာငံ့် ပပည်သူမျာိုးအာိုးလိုိုး လက်လှမ်ိုးမကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုကို ပံ့ပိုိုး

ပပိုးနိုငပ
် ရိုးကို အပထာက်အကူပပြုနိုငမ
် ညံ့်ပ
သညံ့်ကဏ္ဍအတက် မူဝါဒပင
ို ိုး်

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်

ိုင်ရာပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုမျာိုးကို ပ

ာင်ရွက်ရာတင် ပအာက်

ပြာ်မပပေါအချက်အလက်ြျာ်းလည််း ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းေန်လိုအပ်ပေါသည်(က)

ကျန်ြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှုနှင်

ပ

်းဝေါ်းပထာက်ပြှု
ံ ြျာ်းကို ကိုယ်စေတ်

ကိုယ်သာ သံို်းစွွဲေသည် Out of Pocket Payment (OOP) အစအစဉ်ြှ
၂၀၃၀ မပည်နှစ်တွင် အပမခခံလတ
ူ န််းစာ်းြျာ်းအာ်းလံ်းို အခြွဲသံို်းစွွဲခွင် ေေှပေ်း
ပ
(ခ)

ာင်ေွက်ေန်။

အေည်အပသွ်းမပည်ြပပ်း ပ ်းနှုန််းသင်တင်ပသာပ

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

သိုိုးပစစည််းြျာ်းကို မပည်သူမျာိုး လက်လှမ်ိုးမ ေေှသံို်းစွွဲနိုင်ေန်။
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(ဂ)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ောတွင် အဓကလအ
ို ပ်ပသာ ကိုန် ကြ််းပစစည််းြျာ်းအာ်း

လံပ
ို လာက်စွာေေှနိုငေ
် န်ိုနှင် မပည်တွင််း၌သာ ကိုန်ပချာထိုတ်လိုပ်ပပ်းနိုင်
ပေ်း

မပည်သူလူထိုကျန််းြာပေ်းအတွက်

လိုအပ်ပသာဘဏ္ဍာပေ်း

ိုင်ော

အေင််းအမြစ်ကို အမပည်အဝ ပထာက်ပပပ်းန
ံ
ိုငေ
် န်။
(ဃ)

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အသံို်းမပ လျက်ေှပသာ ပ
ပစစည််းအြျာ်းစိုြှာ

မပည်ပြှ

်းဝေါ်းနှင် ကျန််းြာပေ်း

တင်သွင်း် ေသည်အတွက်

ိုင်ော

ြူေင််းပ ်းထက်

မြင်ြာ်းစွာ ပောင််းချပနမခင််းြျာ်းအပပေါ် နိုငင
် ံပတာ်အပနမြင် ထပရာက်မှု
ရှပသာ ဥပပေြူပဘာင်ြျာ်းနှငံ့် ြူဝေါေြျာ်း တို်းမြြှင်ချြှတ်ပြာ်ပ
(င)

ြကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါ၊
ကပ်ပောဂေါြျာ်း

ကူ်းစက်နိုငပ
် သာပောဂေါနှင်

မြစ်ပွာ်းြှုအပပေါ်

ာင်ေန်။

ြပြ ာ်လင်ပသာ

ကာကွယ်နှြ်နင််းပေ်းနှင်

အပေ်းပပေါ်

အပမခအပနြျာ်းအတွက် လအ
ို ပ်ပသာအေည်အပသွ်း မပည်ြသည် ပ
ြျာ်းနှင် ပ

်းဘက်

်းဝေါ်း

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းအာ်း ကြ္ာနိုငင
် ံအသ်းသ်းြှ မြန်ြာ

နိုငင
် ံသို အခက်အခွဲြေှတင်သွင်း် နိုင်ပပ်း မပည်တွင််း၌ လံပ
ို လာက်စွာပြငံ့်
ထထပရာက်ပရာက် မြန်ပဝနိုင်ေန်။
(စ)

မပည်တွင််းပ

်းဝေါ်းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်ပေ်းပ

ပအာက်ေှ ပ

်းဝေါ်းစက်ရံိုြျာ်းအာ်း အ

ာင်ေွက်ောတွင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာန
င်မြြှင်တင်ထိုတ်လိုပ်နိုငပ
် ေ်းအတက်

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနနှငပ
် ူ်းပပေါင်း် ၍
သညံ့်

ဦိုးစာိုးပပိုးပ

ိုးဝါိုးမျာိုးကို

နိုင်ငအတက်

အဓကလိုအပ်ပန

ထိုတ်လိုပ်နိုငမ
် ညံ့်

Manufacturing

Strategy၊ Vision၊ Goals၊ Benchmarks၊ Potential၊ Engagement၊
Partnership နှငံ့် Collaboration စသညတ
် ိုို့ကို ထပရာက်စာ အပကာင်
အထည်ပြာ်နိုင်မညံ့် လိုပ်ငန်ိုးအစအစဉ်ြျာ်းကို မပည်စံပ
ို အာင် ပေ်း
(

)

ထပို့ို ပင် ပ
ပ

်းနှငပ
်

်းနှင် ပ

ွွဲရန်။

်းပစစည််းကေယာ တင်သွင်း် ပေ်းြူဝေါေ (Import Policy)၊

်းပစစည််းကေယာ

ထိုတ်လိုပ်ပေ်းြူဝေါေ

(Pharmaceutical

Production Policy) တက
ို ို အစို်းေနှင် ပိုဂဂလကကဏ္ဍ ၂ ေပ်စလံို်းက ညြှနှုင်း်
၍ ကိုန်သွယ်ြှုနှင် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုအစအစဉ် (Trade and Investment
Plan) တွင် ထည်သွင်း် ပေ်း
(ဇ)

မပည်တွင််း ပိုဂဂလကပ
နိုငင
် န
ံ ှင်

က်

ွွဲေန်။

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းနှင်/သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ံပေ်းပကာင််းြွန်ပပ်း ပ

်းဝေါ်းအြျာ်း

ံို်းတင်သွင်း် ပနသည်

206
တရိုတ် မပည်သူူ့သြမတနိုငင
် ၊ံ ရိုေှာ်းနိုင်ငန
ံ ှင် အနဒယနိုင်ငတ
ံ ြှ
ို ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ြျာ်း ြတ်ပြေါ်ပြင်ိုးနှငံ့် နည်ိုးပညာလပပပာင်ိုးမှုတပိုို့ ြငံ့် မပည်တွင််း၌ ထိုတ်လိုပ်
မြန်မြ ်းနိုငပ
် ရိုးနှငံ့် မပည်ပနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းြှ တင်သွင််းြှုပလျာချ၍ မပည်တွင်း် ပိုလ ံြှု
ြျာ်းအပပေါ် မပည်ပနိုငင
် ပ
ံ ်းကွက်ြျာ်းသို တင်ပန
ို ိုင်ပေ်း ပ
( )

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုနည်ိုးပညာ၊

ေှာပြွြှုစနစ်ြျာ်းကို

အ

ာင်ေွက်ရန်။

ပောဂေါကိုသြှုနည်ိုးလမ်ိုးမျာိုးနှင်ံ့

ငမ် ြြှင်တင်နိုငပ
် ရိုးနှငံ့်

ပောဂေါ

သိုပတသနလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး

အတက် ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာန၊ စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနနှင် ကာကွယ်ပေ်း
ဝန်ကက်းဌာန၊ တပ်ြပတာ်ကာကွယ်ပေ်းဦ်းစ်းချ ပ် ကွပ်ကွဲြှုပအာက် ပ
ဝန်ထြ််းညွှန် ကာ်းြှုဦ်းစ်းဌာန၊ ပ

ိုးမြန်ြာနိုင်ငပ
ံ

်း

်းပကာင်စတို ပူ်းပပေါင်း်

ပပ်း Medical Research and Development ကို ထူပထာင်၍ မပည်တွင်း် /
မပည်ပပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူြျာ်း၊ ပ

နှင် နိုငင
် တ
ံ ကာကျန််းြာပေ်း

ိုးဘက်

ိုင်ရာသိုပတသနပညာရှင်မျာိုး

ိုငေ
် ာအြွွဲ အစည််းမျာိုးပြစ်ပသာ WHO နှင်

နည််းပညာအကူအညေေှနိုငြ
် ည်အြွွဲ အစည််းြျာ်းနှငပ
် ူ်းပပေါင်း် ၍ သိုပတသန
မပ လိုပ်ပပ်း Medical Industry ြွံ ပြ ်းတို်းတက်လာပစပေ်း ပ
(ည)

ပ

ာင်ေွက်ေန်။

်းဝေါ်းကိုသြှုအပိုင်း် တွင် မြန်ြာနိုငင
် ံအပနမြင် လက်ေှတည်ပ

ာက်ပပ်း

ပြ နယ်၊ ခရိုင၊် တိုင််းပေသကက်းနှငံ့် မပည်နယ်မျာိုးရှ အထူ်းကိုပ

်းရံြ
ို ျာ်း၊

ပောဂေါအြျ ်းအစာ်းအလိုက် ကိုသပပ်းသည် ပ
ပ

်းရံြ
ို ျာ်း၌ ကျန််းြာပေ်းစစ်ပ

နည််းပညာအသံို်းမပ ကိုသပေ်း
ရန်၊ ပ

်းရံကို က်းြျာ်းနှင် တပ်ြပတာ်

်းပြင်ိုးနှငံ့် ကိုသမခင််းတတ
ိုို့ င် ICT အပမခမပ /
ိုင်ရာပစစည််းကေယာြျာ်း

အ

ငံ့်ပမငံ့်တင်

်းရံိုြျာ်းအြျင်ိုးြျင်ိုး တွင် Network Facilities ြျာ်းကို တပ်

င်ရန်၊

Tele-Medicine နည်ိုးလမ်ိုးပြငံ့် ပောဂေါေှာပြွမခင််း၊ ကိုသမခင််းနှင် သိုပတသန

(ဋ)

မပ မခင််းတက
ို ို ပ

ာင်ေွက်ေန်နှငံ့် ၎င်ိုးမှတစ်

ြျာ်း၊ ပ

ိုင်ရာပညာေှငြ
် ျာ်းနှင် ချတ်

ိုးဘက်

မြန်ြာနိုင်ငံ၌ အြျ ်းသာ်းပ
(၁၉၉၆) အပါအဝင် ပ
ပခတ်နှင်အညမပင်
ပ

ငံ့် မပည်တွင််း/ မပည်ပပ
က်ပ

ာင်ေွက်ရန်။

်းဝေါ်းဥပပေ (၂၀၁၄) နှင် တိုင််းေင််းပ
်းဝေါ်း

်းရံို

ိုငေ
် ာဥပပေြျာ်းနှင်

်းဝေါ်းဥပပေ

က်စပ်ဥပပေြျာ်းကို

င်သွာ်းေန်နှင် အတည်မပ မပဋ္ဌာန််းမခင််းြမပ ေပသ်းသည်

်းပစစည််းကေယာဥပပေ

မပဋ္ဌာန််းသွာ်းေြည်မြစ်ပပိုး ပ

(ြူ ကြ််း)
်းနှင် ပ

ကိုလည််း
်းဘက်

အမြန်

ံို်းအတည်မပ

ိုင်ောပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်

ောတွင် အဓကကျပသာ အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်

င
ို ေ
် ာဥပပေြျာ်းကို
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မပဋ္ဌာန််းထာ်းပပ်းမြစ်ပသာ်လည််း
အြွွဲ အစည််းနှင်
ပ
(ဌ)

အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်ထ်းံို ြျာ်းလည််း

အမြန်

ာင်ေွက်ြည်

ံို်းြွွဲ စည််းထိုတ်မပန်

ာင်ေွက်သွာ်းေန်။

မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှငအ
် ပနမြင်
(၁၃/၂၀၁၇) ကို မပန်လည်မပင်

အြနပ
် ကာ်မငာစာအမှတ်

င်ေန် လအ
ို ပ်လျက်ေှပပ်း အြနပ
် ကာ်မငာစာ

အသစ်တွင် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှု

ိုင်ောလိုပ်ငန််းြျာ်း၊ ကျန််းြာပေ်း

ဝန်ပ

်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််း

ာင်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း၊ ပ

ြျာ်း၊ ပ

်းသိုပတသန

ိုင်ောလိုပ်ငန််းြျာ်းနှင်စပ်လျဉ််း၍ ပိုြိုတကျမပည်စံို

စွာ ထည်သွင််းသင်ပပ်း ငါိုး
သိုပတသနနှငံ့်

်းဝေါ်းနှင် ပ
ူပတာင်ပ

ိုးဝါိုးဇိုန်အပပင် အမခာ်းနိုင်ငြ
ံ ျာ်းကွဲသို

န်ိုးသစ်တထင်မှုကို ပရှိုးရှုသညံ့် အဆငပ် မင်ဆဆေးဝ ေးဇိုန်

တည်ဆထာင်မြင်ေး စသည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းကိုလည််း ဦ်းစာ်းပပ်း
မြြှင်တင်သည်လိုပ်ငန််းအမြစ် ထည်သွင််းရန်။
(ဍ)

၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် မပင်
စနစ်နှင်အည ပ

င်ြွွဲ စည််းခွဲပသာ FDA ကို ပမပာင််းလွဲလာပသာ ပခတ်

ိုးဝါိုးနှငံ့် ပ

ိုးဘက်

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး၏ အရည်အပသိုးကို

စနစ်တကျ ကက်း ကပ်ကွပ်ကွဲနိုင်ေန်အလိုငှာ ပပန်လည်ပပင်

င် ြွဲ့စည်ိုးရန်နှငံ့်

တိုင််းပေသကက်းနှငံ့် မပည်နယ်ြျာ်းေှ FDA ၏ ပကာ်ြတဝင်ြျာ်းနှင် လိုပ်ငန််း
တာဝန်ြျာ်းကို မပန်လည်သံို်းသပ်၍ စနစ်တကျမပန်လည်ြွွဲ စည််းေန်။151
(ဎ)

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းကို အာ်းပပ်းမြြှင်တင်နိုငေ
် န်အတွက်

ဘဏ္ဍာပငွတို်းမြြှင်သံို်းစွွဲမခင််း၊ သိုပတသနနှင်ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုလိုပ်ငန််းြျာ်းကို
အာ်းပပ်းမခင််း၊ ပ

်းဝေါ်းကျွြ််းကျင်သူြျာ်း၊ ဓာတ်ခွွဲကျွြ််းကျင်သူြျာ်းကို မပ စို

ပျ ်းပထာင်မခင််း၊ လူူ့စွြ််းအာ်းအေင််းအမြစ်ြျာ်း ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပေ်း ပ
မခင််း၊ ပ
ပ

်းဝေါ်းနှင်ပ

ာင်ေွက်

်းပစစည််းြျာ်းအတွက် အာြခံေှပသာ ပ ်းကွက်ေေှပေ်း

ာင်ေွက်မခင််းတက
ို ို တို်းမြြှင်ပ

ာင်ေွက်ေန်။

သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတု်းတက်မှုလိုပ်ငန်ေးြျာေး တိုေးတက်ဆစ္ရန် ဆဆာင်ရွက်သင်သည်အခ က်မ ာ်း
၃၁၈။
နှင်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပ

်းဝေါ်းနှင် ပ

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်မှုလိုပ်ငန််းြျာ်း

တို်းတက်ပစေန်

တစ်ြက်ပါအတိုငိုး် ပြာ်မပအပ်ပါသည်-
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်းပစစည််းြျာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍ၌ သိုပတသန
ပ

ာင်ေွက်သင်သည်အြျက်ြျာ်းကို

208
(က)

ဦ်းစာ်းပပ်းပ

ာင်ေွက်သင်သည် သိုပတသနနှင်ြွံ ပြ ်းပေ်းလိုပ်ငန််း နယ်ပယ်

သတ်ြှတ်မခင််း၊

ပ

်းဝေါ်းသိုပတသနနှင်

ြွံ ပြ ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက်

လအ
ို ပ် ချက်ြျာ်းပြာ်ထိုတ်ရန်။
(ြ)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု သိုပတသနနှင်ြံွ ပြ ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း ပ

ာင်ေွက်နိုင်

ေန် ပကာင််းြွန်ပသာ အပမခအပနြန်တ်းပပ်းမခင််း၊ သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်း
တိုိုးတက်ပေ်း

လိုပ်ငန််းြျာ်းကျင်ဝတ်နှင်အည

ပ

ာင်ေွက်နိုငပ
် ေ်း

ပံပို်း

ပပ်းရန်။
(ဂ)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည် လိုပ်ငန််းြျာ်း၏

န််းသစ်တထွငြ
် ှုစွြ််းပ

ာင်ေည်

မြြှင်တင်ရန်။
(ဃ)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်း နည််းပညာလွှပ
ွဲ မပာင််း ေေှပေ်းအတွက်

အာ်းပပ်းမြြှင်တင်မခင််း၊ အေည်အပသွ်းအာြခံနိုင်ပသာ ပ
လိုပ်ငန််းြျာ်း ြွံ ပြ ်းပစပရိုး ပ
(င)

အထက်တင်
အတွက်

ာင်ေွက်ရန်။

ပြာ်ပပြံ့သညံ့်အတိုငိုး်

ြွံ ပြ ်းပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း၌

်းဝေါ်းသိုပတသန

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုသိုပတသနနှင်

န််းသစ်တထွင်ြှုြျာ်း

ပိုြိုြျာ်းမပာ်းလာပစပေ်း

အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုငခ
် ွင်နှင်ပ
ံ့ တ်သက်သညံ့်

ြူဝေါေြျာ်းနှငံ့်

လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်း မပန်လည်သံို်းသပ်ရန်။
(စ)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

သိုပတသနနှင်ြံွ ပြ ်းပေ်းအတွက်

သင်ပလျာ်ပသာ

ြစာိုးြငံ့်အစအစဉ်ြျာ်းကို ေှာပြွပြာ်ထိုတ်အပကာင်အထည်ပြာ်ရန်။
(

)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု သိုပတသနနှင် ြွံ ပြ ်းပေ်းလိုပ်ငန််း ပ

ာင်ေွက်ချက်

အသံို်းစေတ်အတွက် ဘဏ္ဍာပငွခွွဲပဝချထာ်းြှု တို်းတက်ပစေန် ပ

ာင်ေွက်

ရန်။
(ဇ)

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

သိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်းတွင်

မပည်တွင်း် မပည်ပြှ

အစို်းေြဟိုတ်ပသာ အြွွဲ အစည််းြျာ်း၊ အေပ်ဘက်လြ
ူ ှုအြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင်
ချတ်

က် ပူ်းပပေါင်း် ြှု ပိုြိုအာ်းပကာင််း ပအာင်ပ

Research Organizations တနှ
ို င် စာချ ပ်ချ ပ်
ကဏ္ဍြှ အကျ ်းတူ ပူ်းပပေါင်း် ပ
( )

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ထူပထာင်ရန်။

ာင်ေွက်မခင််း၊ နိုငင
် ံ တကာ
ို ပ

ာင်ေွက်မခင််း၊ ပိုဂဂလက

ာင်ေွက်လာပစပေန် အာ်းပပ်းမြြှင်တင်ရန်။

သိုပတသန

ိုင်ော

သတင််းအချက်အလက်စနစ်

209
(ည)

ပ

်းဝေါ်းနှင်ပ

ကို

မြည်

်းပစစည််းြျာ်း အပေ်းပပေါ်နှင် လတ်တပလာ လိုအပ်ချက်ြျာ်း
ည််းေန်

သိုပတသနနှင်

အချန်နှင်တပမပ်းည ပ
နည််းြညာ
၃၁၉။

ြွံ ပြ ်းတိုိုးတက်ပေ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းကို

ာင်ေွက်ရန်။

ဒ
ွဲ ပြာင််းမှုပမြှငတင်
်
နုင်ဒရ်း ဒဆာင်ရွက်သင်သည်အခ က်မ ာ်း
နည်ိုးပညာလပပပာင်ိုးမှုပမင်ံ့တင်ပ

Promotion Law ပပဋ္ဌာန်ိုးပ

ာင်ရွက်နိုငရ
် န်

Technology

Transfer

ာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပပိုး တရိုတ်နိုင်ငနှငံ့် ဗယက်နမ်နိုငင
် တိုို့၏

Technology Transfer Law မျာိုးကို နမူနာယူနိုင်ပါသည်။ နည်ိုးပညာလပပပာင်ိုးမှု ပမင်ံ့တင်ပရိုး
ကို ပံ့ပိုိုးပပိုးနိုင်သည်ံ့ အပြာိုးအပရိုးပါပသာမူဝါဒနှငံ့် ဥပပဒမျာိုးမှာ Intellectual Property Law၊
Trade Secret Law၊ Policy and Law to Establish “Industrial Cluster” to Accelerate
Technological Development နှင်ံ့ Law to Encourage Entrepreneurship as well as
Venture Business တပိုို့ ြစ်ပါသည်။ နည်ိုးပညာလပပပာင်ိုးမှုကို လက်ပတွဲ့ပြစ်ပပေါ်ပစရန်နှငံ့်
နည်ိုးပညာမျာိုး

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပစရန်

ပကျာင်ိုးမျာိုး ပမင်ံ့တင်ပ
သက်

ပပည်တင်ိုးလိုပ်သာိုးမျာိုးအတက်

သက်ပမိုးပညာ

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊ တကကသိုလ်မျာိုးနှင်ံ့ ပကာလပ်မျာိုး၏ နည်ိုးပညာနှငံ့်

ိုငသ
် ည်ံ့ ဘာသာရပ်အစအစဉ်မျာိုးတင် နိုငင
် ပြာိုးတိုက်ရိုက်ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုကိုမပဏမျာိုးမှ

ကျွမ်ိုးကျင်ပညာရှငမ
် ျာိုး ပါဝင်၍ သင်တန်ိုးပြ
ိုို့ ျနိုင်ရန် စစဉ်ပ

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊ Venture Fund

ထူပထာင်၍ သိုပတသနနှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုးပရိုးစင်တာမျာိုး တည်ပထာင်ပြင်ိုး၊ နိုငင
် ပြာိုးကိုမပဏမျာိုးနှငံ့်
ပူိုးပပါင်ိုး၍ ပပည်တင်ိုးရှ အင်ဂျင်နယာမျာိုးအာိုး ပပည်ပသိုို့ အလိုပ်သင်ပစလတ်နိုင်ရန် စစဉ်
ပ

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊ စက်မှုြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပသာနိုင်ငမျာိုး၏ အစိုိုးရမျာိုးနှင်ံ့ ပူိုးပပါင်ိုး၍ Technical

Intern Training Program နှင်ံ့ Engineer Exchange Program မျာိုး စစဉ်ပ
နည်ိုးပညာတကကသိုလ်မျာိုးတင်
ပြ
ိုို့ ျနိုင်ရန် စစဉ်ပ

တိုိုးတက်ပစပရိုး

အစအစဉ်မျာိုး
ပထမအ

င်ံ့ပမင်ံ့ပ

အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

င်ံ့အပနပြင်ံ့

နည်ိုးပညာမျာိုး

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊
တိုပပ

နည်ိုးပညာြွဲ့ပြြုိုး

ာင်ရွက်မှုစမ်ိုးရည်မျာိုး

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊ အစိုိုးရအပနပြင်ံ့ နည်ိုးပညာသစ်မျာိုး ဝယ်ယူ၍

ပိုဂဂလကကိုမပဏ မျာိုးသိုို့ လက်
အ

ဗဟိုသိုတမျာိုး

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊ University-Industry-Government Collaboration

တိုိုးတက်လာပစရန် ပံ့ပိုိုးပ

၃၂၀။

လာပရာက်၍

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊ တထင်မှုကို အာိုးပပိုးရန် Championship Program

အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
ပပြုလိုပ်နိုငရ
် န်

နိုငင
် ပြာိုးအင်ဂျင်နယာမျာိုး

ာင်ရွက်ပြင်ိုး၊

င်ံ့ကမ်ိုးပပိုးနိုငရ
် န် ပ

ာင်ရွက်ပြင်ိုးတက
ိုို့ ို ပပြုလိုပ်နိုငပ
် ါသည်။

ိုးဝါိုးပစစည်ိုးမျာိုး ထိုတ်လိုပ်ရာတင် ကျွမ်ိုးကျင်မှုရှပသာအရည်အြျင်ိုး

ပပည်ံ့ဝန်ထမ်ိုးမျာိုး ပပြုစိုပျြုိုးပထာင်နိုငပ
် ရိုးအတက် အသက်ပမိုးဝမ်ိုးပကျာင်ိုး သင်တန်ိုးပကျာင်ိုး
မျာိုး ြင်ံ့လှစ်သင်ကကာိုးပပိုးပြင်ိုး၊ နိုငင
် ပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှသူမျာိုးနှင်ံ့ ပူိုးပပါင်ိုး၍ အတတ်ပညာ
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သင်တန်ိုးပကျာင်ိုးမျာိုး ြင်ံ့လှစ်သင်ကကာိုးပပိုးပြင်ိုးတသ
ိုို့ ာမက ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု
သပဘာတူစာြျြုပ်မျာိုး၊ စပာိုးပရိုးပူိုးပပါင်ိုးပ
လတ်လပ်ပသာ ကိုန်သယ်မှု

ိုင်ရာနှစ်နိုင်င

ာင်ရွက်မှု ိုင်ရာ သပဘာတူစာြျြုပ်မျာိုး၊ ပဒသတင်ိုး

ိုငရ
် ာသပဘာတူစာြျြုပ်မျာိုးတင် နိုငင
် အြျင်ိုးြျင်ိုး ကျွမ်ိုးကျင်

ပညာရှင်မျာိုး၊ အင်ဂျင်နယာမျာိုး၊ အလိုပ်သင်မျာိုး အပပန်အလှန်ပစလတ်နိုငမ
် ည်ံ့ “အတတ်
ပညာ ြလှယ်ပရိုး

ိုင်ရာအစအစဉ်မျာိုး” ကိုလည်ိုး ထည်ံ့သင်ိုးသင်ံ့ပါသည်။

မြန်ြာတိုငေး် ရင်ေးဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကို အာေးဆပေးမြြှင်တင်ရန်အတွက် ဒဆာင်ရွက်သင်သည်
အခ က်မ ာ်း
၃၂၁။

တိုင််းေင််းပ

ထာ်းမခင််းနှင်

်းဝေါ်းြှတ်ပံိုတင်မခင််း၊ ထိုတ်လိုပ်မခင််း၊ ထိုတ်လိုပ်ခွင် လင
ို စ
် င်ပလ ာက်

တိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုသိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်းကို

ဦ်းစာ်းပပ်းကဏ္ဍတစ်ေပ်အပြစ် ထည်သွင််းစဉ််းစာ်းပ
GMP စံနှုန််းမြင် မြန်ြာတိုင််းေင််းပ
ပ

ယခင်ထက်

ပိုြို

ာင်ေွက် ေန် လိုအပ်ပေါသည်။ ထပ
ို့ို ကကာငံ့်

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း ြွဲ့ပြြုိုးတို်းတက်ပေ်းအတွက် တိုင််းေင််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍ၏ အာ်းသာချက်၊ အာ်းနည််းချက်၊ အခွင်အလြ််းနှင် စန်ပခေါ်ြှုြျာ်းကို

ဇယာ်း (၄ - ၃) ပေါအတိုင််း ပလံ့လာပတွ ေှေပေါသည်ဇယာေး (၄ - ၃)။ တိုင်ေးရင်ေးဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ၏ အာေးသာြျက်၊ အာေးနည်ေးြျက်၊
အြွင်အလြ်ေးနှင် စ္န်ဆြေါ်ြှုြျာေး
အာေးသာြျက်

အာေးနည်ေးြျက်

•

လံိုပလာက်ပသာစိုက်ပျ ်းပမြေှမခင််း။

•

အေည်အပသွ်းထန််းချ ပ်ပြင်ိုး။

•

ပ

•

သပပံနည််းကျပ

•

အပနာက်တင
ို ််းပ

်းဝေါ်းကို လက်လှြ််းြမသည် ၇၅

•

ပ

ပကျ်းလက်ပနမပည်သူြျာ်းသည်

•

ထိုတ်လပ
ို ်ြှုနည််းပညာ၊ ထိုတ်ပို်းြှုနည််းပညာ။

•

အေင််းအနှ်း။

်းြက်ဝင်အပင်ြျာ်းပပေါြျာ်းမခင််း၊

ောခိုင်နှုန််းပသာ
တိုင််းေင််းပ
•

နိုင်ငံပတာ်၏

်းကို အသံို်းမပ မခင််း။
တိုင််းေင််းပ

်းထိုတ်လိုပ်ြှု

ိုင်ော

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုး။

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ေန်ပလလာြှုသိုပတသနပပြုပြင်ိုး။

န််းသစ်တထွင်ြှု။

•

ခိုင်ြာပသာ ြူဝေါေ၊ ဥပပေ၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း။
အြွင်အလြ်ေး
•

နိုင်ငံပတာ်က အေည်အပသွ်းြ တိုင််းေင််းပ

စ္န်ဆြေါ်ြှုြျာေး
်းဝေါ်းြျာ်း

•

ကို တို်းမြြှင်ထိုတ်လိုပ်ေန် အာ်းပပ်းလျက်ေှမခင််း။
•

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါပ ကာင် နိုင်ငံအတွင််း၌
ပ

•

တိုင််းေင််းပ
•

အေည်အပသွ်းမပည်ြပသာ

•

်းဝေါ်းြျာ်းနှင်

ပစျ်းကွက်တွင်

ထိုတ်လပ
ို ်ြှုကိုန်ကျစေတ်ပ ကာင်

ပစျ်းနှုန််းမြင်တက်

မခင််း။
•

်းဝေါ်းြျာ်း လိုအပ်လျက်ေှမခင််း။

နှစ်စဉ်ဝယ်လိုအာ်းတို်းတက်လျက်ေှမခင််း။

ပ

ယှဉ်ပပ င်ေမခင််း။

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက် မြင်ြာ်းလျက်ေှမခင််း။

ယံို ကည်စတ်ချေပပ်း

အပနာက်တင
ို ််း

မပည်တွင််းတွင် ြေေှနိုင်သညံ့် ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်း

မပည်ပြှ တင်သွင််းောတွင် စန်ပခေါ်ြှုြျာ်း။
•

အာနသင် ထက်မြက်သည် တိုင််းေင််းပ
ထိုက်တန်လှသည်
ပ

ပ

်းြက်ဝင်ပေပ

်းြက်ဝင်သဘာဝသယံဇာတြျာ်းကို

ပြာ်ထိုတ်နိုင်ပြင်ိုး။

်းဝေါ်းြျာ်း၊ အြို်း
်းပင်နှင်
မပန်လည်
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၃၂၂။

နိုငင
် တ
ံ ွင််းေှ

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သညံ့်

အလတ်စာ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းနှင်
အနတောယ်ကင််းေှင််းပပ်း
တိုင််းေင််းပ

လိုပ်ငန််းအြျာ်းစိုသည်

အပသ်းစာ်းနှင်

ြရို်းြလာတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လိုပ်ငန််းြျာ်းမြစ်သည်အတွက်

အာနသင်ထက်မြက်ပသာတိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းြျာ်း

ပဘ်း

ထိုတ်လိုပ်သည်

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းပပေါ်ထွကလ
် ာပေ်း၊ သပပံနည််းကျထိုတ်လိုပ်သည် တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်း

ြျာ်း ပပေါ်ထွကလ
် ာပေ်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကာကွယ်ကိုသြှုတွင် အသံို်းမပ ပသာ
ပ

်းဝေါ်းြျာ်းထိုတ်လိုပ်နိုင်ပေ်းနှင် GMP စနစ်မြင် နိုငင
် တ
ံ ကာအ

င်ြ တိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းြျာ်း

ထိုတ်လိုပန
် ိုငြ
် ည်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းြျာ်း တို်းမြြှင်လာပေ်းအတက် ပအာက်ပေါနည််းလြ််း
တမြင်
ို
မြြှင်တင်ပ
(က)

ာင်ေွက်သင်ပေါသည်တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းသည်

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်

၏ အြန်ပ ကာ်မငာစာအမှတ် - ၁၃/၂၀၁၇ (၁-၄-၂၀၁၇) အေ ဦ်းစာ်းပပ်း
မြြှင်တင်ြည် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းကဏ္ဍတင် ပြာ်မပထာ်းသည် ပ
ြျာ်း၊ ပ

ိုးဝါိုး

ိုင်ရာဓာတိုပဗေပစစည််းြျာ်း၊ ရိုကခပဗေ

ထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးတင် ပါဝင်ပပိုး တိုင််းေင််းပ
မျာိုးအတက် ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

်းဝေါ်း

ိုင်ောထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သူလိုပ်ငန််းေှင်

ိုင်ရာအခွင်အလြ််းြျာ်း၊ ခံစာ်းခွင်ြျာ်း၊ ဥပပေ၊

လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းြျာ်းနှင်ပတ်သက်၍ ေှင််းလင််းအသပညာပပ်းရန် လအ
ို ပ်
မခင််း။
(ခ)

စြံကန််းနှင် ဘဏ္ဍာပေ်းဝန်ကက်းဌာနပအာက်ရှ မပည်တွင််းအခွန်ြျာ်းဦ်းစ်း
ဌာန၊ အပကာက်ခွန်ဦ်းစ်းဌာန၊ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနှင် နိုငင
် မံ ခာ်းစ်းပွာ်း

က်သွယ်

ပေ်းဝန်ကက်းဌာနပအာက်ရှ ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုနှင် ကိုြပဏြျာ်းညွှန် ကာ်းြှုဦ်းစ်း
ဌာန၊ စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနပအာက်ရှ စက်ြှုကက်း ကပ်ပေ်းနှင် စစ်ပ
ဌာန၊

စ်းပွာ်းပေ်းနှ င်

်းပေ်းဦ်းစ်း

ကူ်းသန််း ပောင််း ဝယ် ပေ်းဝန်ကက်းဌာနပအာက် ရှ

ကိုန်သွယ်ပေ်းဦ်းစ်းဌာန၊ ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနပအာက်ရှ တိုင််းေင််းပ
ပညာဦ်းစ်းဌာန၊ အစာ်းအပသာက်နှင် ပ
မြန်ြာတိုင်း် ေင််းပ

်း

်းဝေါ်းကွပ်ကွဲပေ်းဦ်းစ်းဌာနတနှ
ို င်

်းထိုတ်လပ
ို ်သူြျာ်း အပါအဝင် ပ

်းပစစည််းလိုပ်ငန််းေှင်

ြျာ်းအသင််းတို ပူိုးပပါင်ိုး၍ အခက်အခွဲနှငံ့် စန်ပခေါ်ြှုြျာ်းကို ပူ်းပပေါင်း်
ေှာပြွပြာ်ထိုတ်ကာ
မခင််း။

ပံပို်းကူညပပ်းပေ်းအစအစဉ်ြျာ်းချြှတ်ရန် လိုအပ်
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(ဂ)

တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းစက်ရြ
ံို ျာ်းကို ကွင်း်

င််းကက်း ကပ်စစ်ပ

်း၍ အခက်အခွဲ

ြျာ်း၊ စန်ပခေါ်ြှုြျာ်း၊ အာ်းနည််းချက်နှင်ံ့ အာ်းသာချက်ြျာ်းကို ပြာ်ထိုတ်ကာ
ပံပို်းအာ်းပပ်းကူညရန် လိုအပ်ပြင်ိုး။
(ဃ)

အလာ်းအလာေှပသာ အပသ်းစာ်း၊ အလတ်စာ်း တိုင်း် ေင််းပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

လိုပ်ငန််းြျာ်းအတွက် အေင််းအနှ်းနှငံ့် နည််းပညာေေှနိုင်မညံ့် အစအစဉ်မျာိုး
ပေ်း
(င)

ွွဲပပ
ံ ်းို ကူညအာ်းပပ်းရန် လအ
ို ပ်မခင််း။

အပေ်းကက်းသည်ပ

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းြျာ်းကို

လိုပ်ထို်းံ လိုပ်နည််းမျာိုး

မပည်ပြှ

တင်သွင််းောတွင်

လွယ်ကူပချာပြွ ပစပေ်းအတက်

မပန်လည်စစစ်

သံို်းသပ်ရန် လအ
ို ပ်မခင််း။
(စ)

ပခတ်ြနည််းစနစ်ြျာ်းမြင်

တိုင််းေင််းပ

်းဝေါ်းြျာ်းကို

ကျယ်မပန်စွာ

ထိုတ်လိုပ်လျက်ေှသည် ပေသတွင််းအြ်န်းချင််းနိုင်ငြ
ံ ျာ်းမြစ်သည် တရိုတ်
နိုငင
် ၊ံ အနဒယနိုငင
် ၊ံ ဘူတန်နိုင်ငံ၊ ထင
ို ်း် နိုင်ငံြျာ်းနှင် ချတ်
ပ

ာင်ေွက်နိုင်ပေ်း စြံပ

က်ပူ်းပပေါင်း်

ာင်ေွက်ရန် လအ
ို ပ်ပြင်ိုး။

ဦ်းစာ်းဒြ်းကဏ္ဍအပြစ် ရင််းနှ်းပမြှြုြ်နှံမှုပမြှင်တင်နုငဒ
် ရ်း ဒဆာင်ရွက်သင်သည်အခ က်မ ာ်း
၃၂၃။

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ေန် ဦိုးစာိုးပပိုးေည်ေွယ်ထာ်းသည်ကဏ္ဍြျာ်းတွင် မပည်တွင်း် ၊ မပည်ပြှ

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူြျာ်း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံလာပစေန်အတွက် နိုငင
် တ
ံ ကာေှ အစို်းေြျာ်းသည် ပယဘိုယျ
အာ်းမြင်

အြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်နှင်

သက်သာြွင်ဆိုင်ရာလိုပ်ဆဆာင်ြျက်ြျာေး၊

အဆထာက်အကူမပျုလိုပ်ဆဆာင်ြျက်ြျာေးနှင်

ဘဏ္ဍာဆရေး

လိုပ်ထေးံို လိုပ်နည်ေးပိုင်ေးဆိုငရ
် ာဆမဖဆလ ာဆပေးြှုနှင်

ြိုင်ြာဆစ္ြှုဆိုင်ရာလိုပ်ဆဆာင်ြျက်ြျာေးပြငံ့် ပံ့ပိုိုးပပိုးပြင်ိုးပြစ်သည်152။ မြန်ြာနိုင်င၏
ံ
ေင််းနှ်း
မြြှ ပ်နှံြှု

ွွဲပ

သက်သာခွင်

ာင်ြှု

ိုင်ော လိုပ်ပ

ိုင်ောလိုပ်ပ

ပမြပလ ာပပ်းြှု၊ ခိုင်ြာပစြှု

152

ာင်ချက်ြျာ်းကို သံို်းသပ် ကည်ပေါက “အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်

ာင်ချက်ြျာ်း” ကို အပမခမပ ထာ်းပပ်း “လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းပိုင််း
ိုင်ောလိုပ်ပ

ိုငေ
် ာ

ာင်ချက်ြျာ်း” မြင် ပံပို်းထာ်းသည်ကို ပတွ ေှေပေါ

TOWARDS SMARTER USE OF TAX INCENTIVES IN ASEAN, Investment Policy Review of Southeast Asia

2018, 3rd meeting of the Southeast Asia Regional Policy Network on Investment, 7 March 2018, Tokyo,
Martin Wermelinger, Ph.D., OECD Investment Division Checklist for Foreign Direct Investment Incentive

Policies, OECD 2003. Krista Tuomi, Review of Investment Incentives, Best Practice in Attracting
Investment

213
သည်။ လက်ေှတွင် “ဘဏ္ဍာပေ်းအပထာက်အကူမပ လိုပ်ပ

ာင်ချက်ြျာ်း” ကို ပ

ာင်ေွက်

နိုငမ် ခင််းြေှပသ်းသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။
၃၂၄။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင်

စပ်လျဉ််း၍ ပ

်းဝေါ်းြျာ်း၊ ပ

်းဝေါ်း

ကျန်ိုးမာပရိုးသိုိုးပစစည််းမျာိုး

ိုင်ောဓာတိုပဗေပစစည််းနှင် ရိုကခပဗေ

ထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််း (ISIC 2100) နှင် ပ
ကေယာတန်
ပ

်းဝေါ်းကိုသမခင််းနှင်

ာပလာြျာ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််း

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုဥပပေ၊

ထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍနှင်

နည််းဥပပေြျာ်းနှင်

(ISIC

ိုငေ
် ာထိုတ်ကိုန်ြျာ်း

ိုင်ပသာ အပထာက်အကူမပ

3259)

တသည်
ို

မြန်ြာနိုင်ငံ

က်စပ်အြနပ
် ကာ်မငာစာြျာ်းအေ

လိုပ်ငန််း

ာင်ေွက်သည်အေပ်ပေသကို လက
ို ်၍ ၃ နှစ် ြှ ၇ နှစ် အထ ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်

ကိုလည််းပကာင််း၊ မပည်တွင််း၌ ဝယ်ယူ၍ြေနိုင်ပသာ လိုပ်ငန််းအတွက် လအ
ို ပ်သည် စက်
ပစစည််းကေယာြျာ်း တင်သွင််းမခင််းအတွက် အပကာက်ခွန်ကင််းလွတ်ခွင်နှင် မပည်တွင််းအခွန်
အပကာက်ြျာ်း ကင််းလွတ်ခွငြ
် ျာ်းကိုလည််းပကာင််း ခံစာ်းေေှနိုင်ပေါသည်။ ထက
ို ွဲသို မြန်ြာ
နိုငင
် ံ၏ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင် ပ

်းနှင်

က်စပ်ပစစည််း ထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍအတွက်

“အြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင် သက်သာြွင်ဆိုငရ
် ာလိုပ်ဆဆာင်ြျက်” မဖင် ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုကို ဆွွဲဆဆာင်
ရာတွင် အမြာေးကဏ္ဍြျာေးမဖစ္်သည် စ္ိုက်ပျျုေးဆရေး၊ ဆြွေးမြျူဆရေး၊ စ္ာေးဆသာက်ကိုန်နှင် ကိုန်ထိုတ်
ပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်မြင်ေး၊ ပညာဆရေး၊ ဟိုတယ်နှင် ြရေးသွာေး လာဆရေးကွဲသိုို့ဆသာ ကဏ္ဍြျာေးနှင်
အြွန်ကင်ေးလွတ်သက်သာြံစ္ာေးြွင် တစ္်တန်ေးတည်ေးမဖစ္်မပေး ထင
ု ်း် နုင်ငံကွဲသုို့ ပိုြိုထူေးကွဲဖြ်း
သ်းပခာ်းရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုဆွွဲဆဆာင်ြှုြျျုေး ဆပေးအပ်ထာေးမြင်ေးြရှဆ ကာင်ေး ဆတွ ရှရပ သည်။
၃၂၅။

မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ပနမြင် နိုင်င၏
ံ မပည်တွင််း ပ

်းဝေါ်းသံို်းစွွဲြှုနှင် လိုအပ်ချက်၊ မပည်ပြှ

တင်သွင်း် ြှုပြာဏနှင် နှုန််းထာ်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ပရာဂါအပေါအဝင် ကြ္ာကပ်ပောဂေါြျာ်း မြစ်ပွာ်း
ကူ်းစက်နိုငြ
် ှုအပမခအပနတအပပေါ်
ို
ြူတည်၍ ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင် ပ

်းနှင်

က်စပ်

ပစစည််းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍတွင် မပည်တွင််း၊ မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြျာ်း တို်းမြြှင်လာပစေန် အပိုဒ်
(၂၆၉) တင် ပြာ်ပပထာိုးသညံ့် အထူ်းပ

ာင်ေွက်ချက် (၃) မျြုိုးပြငံ့် ပ

ာင်ေွက်သွာ်းေန် လအ
ို ပ်

ပေါသည်။
အြွန်ကင်ေးလွတ်ြွငန
် ှင်ံ့ သက်သာြွင်ဆိုင်ရာလိုပ်ဆဆာင်ြျက်ြျာေး
၃၂၆။

အခွန်ကင််းလွတ်ခွင်နှငံ့် သက်သာခွင်

ိုင်ောလိုပ်ပ

ာင်ချက်ြျာ်းမှာ ပအာက်ပါ

အတိုငိုး် ပြစ်ပါသည်(က)

ဝင်ဆငွြွန် (Corporate Income Tax - CIT) ကင်ေးလွတ်ြွင်ကို တိုေးမြြှင်
သတ်ြှတ်မြင်ေး။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းနှင်

ပ

်းနှင်

က်စပ်ပစစည််း
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ထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍအတွက် ဝင်ပငွခွန် (CIT) ကို အာ

ယံနိုငင
် ံြျာ်းနှင်

အြ်န်းချင််းနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းတွင် ဇယာ်း (၄ - ၄) အတိုင်း် ခံစာ်းခွင်မပ ထာ်းသည်ကို
ပယဘိုယျအာ်းမြင် ပတွ ေှနိုငပ
် ေါသည်153။ ဇယာ်း (၄ - ၄) အေ မြန်ြာနိုင်ငံ
အပနမြင် ပ

်းနှင်

က်စပ်ပစစည််းထိုတ်လိုပ်မခင််းကဏ္ဍအတွက် ဝင်ပငွခွန်

ကင််း လွ တ် ခွ င် ပပ်းသည် နှ စ်

နည််း ပေါ်း ပသ်းသည် ကို

ပတွ ေှ ေသမြင်

နိုငင
် ပ
ံ တာ်အပနမြင် ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပစလသ
ို ည် ပကျ်းလက်ပေသမြစ်သည်
အမပင် ပ

်းထိုတ်လိုပ်ေန် ကိုန် ကြ််းြျာ်းေေှနိုင်ပသာ အေပ်ပေသြျာ်းတွင်

လိုပ်ကိုငပ
်

ာင်ေွက်ပေါက ဝင်ပငွခွန်ကင််းလွတ်ခွင်ကို ၁၀ နှစ် အထ တို်းမြြှင်

ခံစာ်းခွင်ပပ်းမခင််းမြင်လည််းပကာင််း၊
ပ

်းဘက်

ိုင်ော

နည််းပညာမြင်ြာ်းသည်

ပ

်းနှင်

က်စပ်ပစစည််းြျာ်း ထိုတ်လိုပ်မခင််းမြစ်ပေါက ဝင်ပငွခွန်

ကင််းလွတ်ခွင်ကို ၁၀ နှစ်အထ ခံစာ်းခွင်ပပ်းမခင််းမြင်လည််းပကာင််း မပင်
သတ်ြှတ် ပ

င်

ာင်ေွက်သင်ပေါသည်။

ဇယာေး (၄- ၄)။ အာဆယံနိုငင
် ြ
ံ ျာေးနှင် အြ်နေးြျင်ေးနိုငင
် ြ
ံ ျာေး၏ ဝင်ဒငွခွန်
ကင််း
စ္ဉ်

နိုင်ငံ

ွတ်ခွင်

CIT ကင်ေးလွတ်ြွင်
အနည််း

ြှတ်ြျက်

၁။

ဘရူနိုင််းနိုင်ငံ

ံို်း ၅ နှစ်

၂။

ကပြ္ာေယာ်းနိုင်င

၃။

အင်ေိုန်းေှာ်းနိုင်င

၅ နှစ်ြှ ၁၀ နှစ်

ြတည်ေင််းနှ်းပငွအပပေါ်ြူတည်၍

၄။

လာအန
ို ိုင်င

၄ နှစ်ြှ ၁၀ နှစ်

တည်ပနောအပပေါ် ြူတည်၍

၅။

ြပလ်းေှာ်းနိုင်င

၆။

မြန်ြာနိုင်င

၃ နှစ် ြှ ၇ နှစ်

အေပ်ပေသအပပေါ်ြူတည်၍

၇။

ြလစ်ပိုင်နင
ို င
် ံ

၄ နှစ်ြှ ၇ နှစ်

အေပ်ပေသနှင်

၆ နှစ်အထ

၁၀ နှစ်ြှ ၁၅ နှစ်၊

ြတည်ေင််းနှ်းပငွ ထည်ဝင်ြှုအပပေါ် ြူတည်၍

ြတည်ေင််းနှ်းပငွအပပေါ်ြူတည်၍
ဦ်းစာ်းပပ်းလိုပ်ငန််းအပပေါ်

ြူတည်၍
၈။

စင်ကာပူနိုင်င

၉။

ထိုင််းနိုင်င

၅ နှစ်ြှ ၁၀ နှစ်
၈ နှစ်

၂၅ ောခိုင်နှုန််း ကင််းလွတ်ခွင်
နည််းပညာမြင်ြာ်းသည်ပ

်းနှင်

ပ

်း

ပစစည််းထိုတ်လပ
ို ်ြှုြျာ်းအတွက် ၁၀ နှစ်

153

၁၀။

ဗယက်နြ်နိုင်င

၁၁။

အနဒယနိုင်ငံ

N/A
၅ နှစ်ြှ ၁၀ နှစ်

လိုပ်ငန််းအြျ ်းအစာ်းအပပေါ်ြူတည်၍

https://www.aseanbriefing.com/news/tax-measures-impacting-businesses-in-malaysia.

https://taxsummaries.pwc.com/india/corporate/tax-credits-and-incentives.
http://www.gbgindonesia.com/en/main/business_guide/new_tax_incentives_for_investors_in_indonesia.p
hp.
http://www.mfa.gov.bn/australia-canberra/SitePages/businessinbrunei.aspx.
https://taxsummaries.pwc.com/lao-pdr/corporate/tax-credits-and-incentives.
https://taxsummaries.pwc.com/philippines/corporate/tax-credits-and-incentives.
https://taxsummaries.pwc.com/cambodia/corporate/tax-credits-and-incentives.
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(ြ)

မပည်ပြှ တင်သွငေး် ဒသာ ကိုန် ကြ်ေးြျာေးအတွက် အဆကာက်ြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်
သက်သာြွင်နှင်

မပည်တွင်ေးအြွန်အဆကာက်ြျာေး

သက်သာြွင်ဆပေးမြင်ေး။ မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ပ

်းနှင် ပ

ကင်ေးလွတ်ခွင်နှင်

်းဘက်

ိုင်ောပစစည််းြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်ေန် စက်ပစစည််းကေယာြျာ်း တင်သွင်း် မခင််းကိုသာ အပကာက်ခွန်
ကင််းလွတ်ခွင်ပပ်းထာ်းပေါသည်။ ထိုင်း် နိုင်ငံ၊ စကဂာပူနိုင်င၊ံ ြပလ်းေှာ်းနိုင်ငံ၊
တရိုတ်နိုင်ငံ၊

ပဟာင်ပကာင်အထူ်းအိုပ်ချ ပ်ခွင်ေပေသနှင်

ကွဲသပသာ
ို
နိုင်ငအ
ံ ြျာ်းအမပာ်းတွင် ပ

်းနှင် ပ

်းဘက်

အနဒယနိုင်ငံ
ိုင်ောပစစည််းြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်ော၌ လိုအပ်သည် ကိုန် ကြ််းြျာ်းကို အပကာက်ခွန် (Custom
Duty - CD) ကင််းလွတ်ခွငပ
် ပ်းမခင််းနှင် ပင်ေင််းြှ နိုတ်ယူပပ်းသွင််းသည်
အခွန် (With-holding Tax - WHT)၊ တန်ြို်းမြည်ခွန် (Value Added Tax VAT)၊ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန် (Commercial Tax - CT)၊ အထူ်းကိုန်စည်ခွန်
(Special Goods Tax - SGT) စသည်အခွန်ြျာ်းကို ောခိုငန
် ှုန််းသတ်ြှတ်၍
သက်သာခွင်ပပ်းသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။ ထပ
ို ကာင် မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ပန
မြင် ပ

်းနှင် ပ

လအ
ို ပ်သည်

်း

ိုင်ော

က်စပ်ပစစည််း ထိုတ်လိုပ်မခင််းလိုပ်ငန််းအတွက်

ကိုန် ကြ််းပစစည််းြျာ်း

ကင််းလွတ်ခွင်နှင်

တင်သွင်း် နိုငရ
် န်

မပည်တွင််းအခွန်အပကာက်ြျာ်း

အပကာက်ခွန်

သက်သာခွင်တိုကို

ပပ်းအပ်သင်ပေါသည်။
(ဂ)

“အြွန်ကင်ေးလွတ်ခွင်နှင် သက်သာခွင်ဒြ်းသည် ဆဆေးဝ ေးဇိုန် (Special Taxprivileged Medical Zones)” သတ်ြှတ်မြင်ေး။ အာဆယံအပ အဝင် နိုငင
် ံ
တကာတွင် စ္က်ြှုဇိုန်ြျာေး (Industrial Parks)၊ ပိုို့ကန
ို ်ထိုတ်လိုပ်ြှုအထူေး
ဇိုန်ြျာေး (Special Export Processing Zones)၊ နည်ေးပညာဆိုင်ရာဇိုန်ြျာေး
(Technology Parks) နှင် တထွငဆ
် န်ေးသစ္်ြှုဇိုန်ြျာေး (Innovation Areas)
ြျာေးကို

ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်ဆစ္လိုသည်ရည်ရွယ်ပြင်

ဆဆာင်ရွက်လျက်ရှပ

သည်။

ဆဆေးနှင် ဆဆေးဆိုင်ရာပစ္စည်ေးြျာေးထိုတ်လိုပ်ြှုတွင် ဆနာက်ကျဆန

သည် မြန်ြာနိုငင
် ံအဆနမဖင် ကိုန် ကြ်ေးရရှြှုအရလည်ေးဆကာင်ေး၊ လြ်ေးပန်ေး
ဆက်သွယ်ြှုအရလည်ေးဆကာင်ေး၊ ဆ ေးကွက်အဆနအထာေးအရလည်ေးဆကာင်ေး၊
ဆရနှင် လ ပ်စ္စ္်ြေးရရှြှုအရလည်ေးဆကာင်ေး အလာေးအလာရှမပေး မဟာဗျျူဟာ
ဆမြာက်သည် အရပ်ဆေသ (ြျာေး) - Ring-Fenced Area (s) ကို ဆရွေးြျယ်၍
အြွန်ကင်ေးလွတ်ခွင်နှင်

သက်သာခွင်ဒြ်းသည်

ဆဆေးဝ ေးဇိုန်ြျာေးအမဖစ္်

216
တည်ဆထာင်သွာေးသင်ပ သည်။

ထိုသိုို့ဆဆာင်ရွက်မြင်ေးအာေးမဖင်

ဆဆေးနှင်

ဆဆေးဘက်ဆိုငရ
် ာ ဆက်စ္ပ်ပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန်ေးြျာေးကု တစ္်စ္ို
တစ္်စ္ည်ေးတည်ေး

ြျတ်ဆက်ထာ်းနုင်ဖြ်း

ဆထာက်ပံပိုို့ဆဆာင်ဆရေးဆိုငရ
် ာ၊

ဆ ေးကွက်မဖနို့်မဖျူေးဆရေးဆိုငရ
် ာ၊ စ္ြံအိုပ်ြျျုပ်ြှုဆိုင်ရာအကျျုေးဆကျေးဇူေးြျာေး ရရှ
နုငက
် ာ ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုကို ထဆရာက်စ္ွာ မြြှင်တင်ဆစ္နိုငြ
် ည်မဖစ္်ပ
သည်။
၃၂၇။

ဘဏ္ဍာဆရေးအဆထာက်အကူမပျုလပ
ို ်ဆဆာင်ြျက်ြျာေးအပနပြငံ့် အမခာ်းနိုငင
် ြ
ံ ျာ်းတွင်

ပထာက်ပံြှုေန်ပံိုပငွြျာ်းထာ်း၍

အတို်းြွဲပငွလံို်းပငွေင််းြျာ်း

ယာယအသံို်းမပ ခွင်ပပ်းမခင််း၊

အတို်းနည််းပချ်းပငွြျာ်း ပထာက်ပံပပ်းမခင််း၊ အေင််းအနှ်းအမြစ် အစို်းေက ပငွပ က်း သြဟို
ို
တ်
ပံိုပသပိုငပ
် စစည််းြျာ်း ထည်ဝင်ပပ်းမခင််း၊ လိုပ်ငန််းပ
အအံိုြျာ်း
အပ

ပထာက်ပပပ်းမခင်
ံ
်း၊

ာက်အအံို၊ ပထာက်ပပ
ံ ပ
ို

အမပင်

အိုပ်ချ ပ်ြှု

လိုပ်ငန််းပိုင််း

ာင်ေွက်ေန် ပမြပနောနှငံ့် အပ

ိုင်ောသင်တန််းြျာ်းပပ်းနိုငေ
် န်

ာက်

အစို်းေက

ာင်ပေ်း စသည် လအ
ို ပ်သည် အပထာက်အပံြျာ်းပပ်းမခင််း

ိုင်ောအပထာက်အပံြျာ်း၊

အပမခခံအပ

အပံြျာ်းကို ပံ့ပိုိုးပပိုးသည်ကို ပတွ ေှေပေါသည်။ အ

ပ
ို ေါပ

ာက်အအံို

ိုင်ောအပထာက်

ာင်ေွက်ချက်ြျာ်းအနက် မြန်ြာ

နိုငင
် အ
ံ ပနမြင် ပအာက်ပြာ်မပပေါ “ဘဏ္ဍာဆရေးအဆထာက်အကူမပျုလိုပ်ဆဆာင်ြျက်ြျာေး” ကို
ပ

ာင်ေွက်သွာ်းသင်ပေါသည်(က)

အဆမြြံအဆဆာက်အအံိုဆိုင်ရာ အဆထာက်အပံြျာေးဆပေးမြင်ေး။ မြန်ြာနိုင်ငံ
တွင် ဆမြ အပ အဝင် ဆရ၊ လ ပ်စ္စ္်ြေး ကွဲသိုို့ဆသာ ရိုပ်ပိုင်ေးဆိုငရ
် ာ အဆမြြံ
အဆဆာက်အအံိုြျာေး မပည်စ္ံိုရန်လအ
ို ပ်လျက်ရှရာ နိုငင
် တ
ံ စ္်ဝန်ေး တစ္်မပျုင်
နက်

မဖည်ဆည်ေးဆဆာင်ရွက်မြင်ေးထက်

နိုင်ငံတကာဆဆေးကိုြပဏြျာေးက

စ္တ်ဝင်စ္ာေး၍ လိုပ်ငန်ေးဆဆာင်ရွက်နိုင်ြည် ဆနရာဆကာင်ေး (Niche Areas)
ကို ဗျျူဟာဆမြာက်ဆန်ေးစ္စ္်၍ အဆပ
ို ဆနရာဆေသကိုသာ စ္ြံြျက်တစ်ရြ်
အမဖစ် အဆမြြံအဆဆာက်အအံိုမပည်စ္ံိုဆစ္ရန် မဖည်တင်ေးသင်ပ သည်။ (အပိုေ်
၃၂၆ (ဂ) နှင် ြျတ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ရန်မဖစ္်ပ သည်။) ထမို့ို ပင် ဆဆေးဝ ေးနှင်
ဆက်စ္ပ်ပစ္စည်ေးထိုတ်လိုပ်ရာ၌ အဆင်မြင်ဆဆေးသိုဆတသနဓ တ်ြွွဲြန်ေးသည်
အသက်ဆသွေးဆ ကာမဖစ္်သည်အတွက် မပည်တွင်ေးအဆသေးစ္ာေး၊ အလတ်စ္ာေး
ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်သူြျာေးအတွက်လည်ေးဆကာင်ေး၊

ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှု

ဆိုင်ရာစ္ွနို့်ဦေးတထွင်သူြျာေးအတွက်လည်ေးဆကာင်ေး၊

နိုငင
် တ
ံ ကာကိုြပဏ

ကကေးြျာေးအတွက်လည်ေးဆကာင်ေး အဆင်မြင်ဓ တ်ြွွဲြန်ေးြျာေး စ္ိုစ္ည်ေးထာေးသည်
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“ဇဝဆဆေးဝ ေးသိုဆတသနဓ တ်ြွွဲြှုဗဟဌ
ို ာန”

ြျျုေးကို

ကျန်ေးြာဆရေးဝန်ကကေး

ဌာန၊ စ္က်ြှုဝန်ကကေးဌာန၊ သပပန
ံ ှင် နည်ေးပညာဝန်ကကေးဌာနတိုို့ ပူေးဆပ င်ေး၍
နိုငင
် ဆ
ံ တာ်အဆင်အဆနမဖင် အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆဆာင်ရွက်သင်ပ သည်။
ဥြမာအာေးမဖင် စ္င်ကာပူနိုငင
် ရ
ံ ှ Biopolis Biomedical Research Hub နှင်
ထုင််းနုင်ငံရှ အဒရှ ဘက်ြုင််းစ်းြွာ်းဒရ်းစကကြံ (Eastern Economic Corridor EEC) တုို့သည် ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ်ြှုနှင် ဆဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ြှု
သိုဆတသနြျာေးလိုပ်ငန်ေးအတွက်
ဗဟိုဌာနမ ာ်းမဖစ္်ပ သည်။

ြျာေးစ္ွာအဆထာက်အကူမပျုလျက်ရှသည်

မြန်ြာနိုငင
် ံအဆနမဖင်

ရိုပ်ပိုင်ေးဆိုင်ရာအဆမြြံ

အဆဆာက်အအံိုဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ြှုအမပင် ရိုပ်ပိုငေး် ဆုင်ရာြဟိုတ်သည်အဆမြြံ
အဆဆာက်အိုံ (Soft Infrastructure) ကိုလည်ေး ဆဆာင်ရွက်သွာေးသင်ပ
သည်။154

ရိုပ်ပိုငေး် ဆုင်ရာြဟိုတ်သည်အဆမြြံအဆဆာက်အိုြ
ံ ျာေးမဖစ္်ဒသာ

ဘဏ်စ္နစ္်၊ အာြြံလိုပ်ငန်ေးစ္နစ္်၊ သတင်ေးအြျက်အလက်နည်ေးပညာြျာေး
ထက်

အဓကအာေးမဖင်

ဆကာင်ေးြွန်သည်စ္ြံအပ
ို ်ြျျုပ်ြစ္
ှု နစ္်

(Good

Governance) ကိုလည်ေး ထထဆရာက်ဆရာက် အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရြည်
မဖစ္်ပ သည်။ (အပိုေ် ၃၂၈ နှင် ြျတ်ဆက်ဆဆာင်ရွက်ရန်မဖစ္်ပ သည်။)
ဥြမာအာေးမဖင် ဖွံ မဖျုေးြှုအနည်ေးဆံိုေးနိုင်ငံ ၄၆ နိုငင
် ံတွင် ပ ဝင်သည် ဆရဝန်ေ
နိုငင
် ံသည် ၂၀၀၄ ြိုနှစ္်ြှစ္၍ အစ္ိုေးရဌာနအဖွွဲ အစ္ည်ေးအတွင်ေး မြစ္ာေးြှု
တိုက်ဖျက်မြင်ေး၊ ဝန်ဆဆာင်ြှုဆကာင်ေးြွန်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်မြင်ေး၊ အဖွွဲ
အစ္ည်ေးနှင် လူူ့စ္ွြ်ေးအာေးအရင်ေးအမြစ္်ပိုငေး် ဆိုငရ
် ာဖွံ မဖျုေးတု်းတက်ဒစရန် စ္စ္ဉ်
ဆဆာင်ရွက်မြင်ေးတမိုို့ ဖင် ဆကာင်ေးြွန်သည်စ္ြံအပ
ို ်ြျျုပ်ြစ္
ှု နစ္်ကို ဆဖာ်ဆဆာင်
ြွဲရာ ၂၀၀၅ ြိုနှစ္်ြှ ၂၀၁၀ မပည်နှစ္်အတွင်ေးတွင် ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှုပြာဏ
အဒမရကန်ဒေေါ်

ာ ၁၄ သန််းြှ ၁၇၃ သန််းအထ သသသာသာ မြင်တက်

လာသည်ကို ဆတွ ရှရပ သည်။
(ခ)

ကြဘာထပ်တန်ေးဆဆေးကိုြပဏတစ္်ြိုြိုကို အထူေးဆထာက်ပြှု
ံ ဆပေး၍ ဆဆာင်ရွက်
မြင်ေး။ မြန်ြာနိုင်ငံအဆနမဖင် တရိုတ်နိုင်င၊ံ အနဒယနိုင်ငန
ံ ှင် ထိုငေး် နိုင်ငတ
ံ ိုို့ြှ
ဆဆေးနှင် ဆဆေးဆိုင်ရာဆက်စ္ပ်ပစ္စည်ေးြျာေးကို အဓကတင်သွငေး် လျက်ရှရာ
အဆပ
ို နိုင်ငြ
ံ ျာေးြှ ကြဘာထပ်တန်ေးဆဆေးကိုြပဏ တစ္်ြိုြိုကို ပစ္်ြှတ်ထာေး၍
ဆမြဆနရာသေးသနို့်ရှာဆဖွဆပေးမြင်ေး သိုို့ြဟိုတ် အစ္ိုေးရက ပံိုဆသပိုငပ
် စ္စည်ေး
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ထည်ဝင်မြင်ေး သိုို့ြဟိုတ် မပည်တွင်ေးဖက်စ္ပ် ဆဆာင်ရွက်ြည် ပ တနာရှာဆဖွ
ြျတ်ဆက်ဆပေးမြင်ေးကွဲသိုို့ဆသာ

အထူေးဆထာက်ပံြှုဆပေးမြင်ေး (Monopoly

Rights and Preferential Infrastructure Access)155 မဖင်လည်ေး မပည်တွငေး်
ဆဆေးလိုအပ်ြျက်ကို

မဖည်တင်ေးနိုငမ် ပေး

နည်ေးပညာြျာေး၊

အလိုပ်အကိုင်

အြွင်အလြ်ေးြျာေး ဆဖာ်ဆဆာင်နိုငဆ
် စ္ရန် ဆဆာင်ရွက်နိုငပ
် သည်။ ဗဟို
အဆြရကဆေသရှ ဆကာစ္တာရကာသြမတနိုငင
် ံ (Costa Rica) သည်
နိုငင
် င
ံ ယ်တစ္်ြိုမဖစ္်ဆသာ်လည်ေး ကြဘာဆကျာ် Intel Company ကို အဆပ
ို
နည်ေးလြ်ေးမဖင် ဆအာင်မြင်စ္ွာ ဆွွဲဆဆာင်ထာေးနိုင်သည်ကို ဆလလာဆတွ ရှ
ရပ သည်။ ဆကာစ္တာရကာသြမတနိုငင
် ံသည် Intel Company အတွက်
စ္က်ြှုဇိုန်အတွငေး် တွင် ကိုယ်ပိုငလ
် ွတ်လပ်ဇိုန်တစ္်ြို (Own Free Zone)
အမဖစ္် ထပ်ြံသတ်ြှတ်ဆပေးမပေး ကိုန် ကြ်ေးပစ္စည်ေးြျာေးအတွက် အဆကာက်ြွန်
ကင်ေးလွတ်ြွင်၊ နှစ္်ရှည်ဝင်ဆငွြွန်ကင်ေးလွတ်ြွင်ြျာေး၊ ကိုန်သွယ်ြွန် အပ
အဝင် အမြာေးအြွန်အဆကာက်ြျာေး ကင်ေးလွတ်ခွင်နှင် သက်သာြွင်ြျာေး
အမပင်

ြည်သည်ကနို့်သတ်ြျက်ြှြရှသည်

နိုငင
် မံ ြာေးဆငွလဆ
ွှွဲ မပာင်ေးြှု

စ္သည်

ဘဏ္ဍာဆငွလွှွဲဆမပာင်ေးြှုနှင်

အထူေးအြွင်အဆရေးြျာေးဆပေးကာ

နိုင်ငံ

အတွင်ေး အကကေးကျယ်ဆံိုေး ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံနိုင်ဆစ္ရန် ဆွွဲဆဆာင်ြွဲပ သည်။156
ထသ
ို ိုို့ဆဆာင်ရွက်ြွဲြှုဆ ကာင် Intel Company သည် ဆကာစ္တာရကာနိုင်ငံ
တွင် ြူလရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံြှု အဒမရကန်ဒေေါ်
ေဇင်ဘာလတွင် အဒမရကန်ဒေေါ်

ာ ၃၅၀ သန််းြှ ၂၀၂၁ ြိုနှစ္်၊

ာ ၆၀၀ သန််းအထ နှစ္်ဆြန်ို့တိုေးမြြှင်

ရင်ေးနှေးမြြှျုပ်နှံဆတာြည်မဖစ္်မပေး အလိုပ်အကိုင်အြွင်အလြ်ေးကိုလည်ေး ယြင်
ထက် သံိုေးဆြနို့် ဖန်တေးဆပေးနိုင်ဆတာြည်မဖစ္်ပ သည်။ ထို့ိုမပင် အဆမြြံ
အဆဆာက်အအံိုမပည်စိုဆအာင် ဖန်တေးဆပေးမြင်ေး၊ ဗဟိုဦေးစ္ေးစ္နစ္်ဆလျာြျဆပေး
မြင်ေး၊ စ္ရတ်စ္ကသက်သာဆစ္ရန် စ္ြံဆဆာင်ရွက်ဆပေးမြင်ေးတိုို့မဖင် အာဖရက
အဆရှ ပိုင်ေးနိုငင
် မံ ဖစ္်သည် ြိုဇင်ေးဘစ္်နိုင်ငံ (Mozambique) ၏ စ္က်ြှုဇိုန်
အတွင်ေး၌ MOZAL ကိုြပဏကိုလည်ေး ဆအာင်မြင်စ္ွာ ဆွွဲဆဆာင်နိုင်ထာေးနိုင်ြွဲ
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Blomström and Kokko, 2003.
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https://www.rcrwireless.com/20210723/business/intel-doubles-investment-in-costa-rica-chip-
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219
မပေး ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်လသ
ို ည် နည်ေးပညာနှင် စ္က်ြှုကဏ္ဍကို ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်
ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်နိုင်ြွဲသည်ကိုလည်ေးဆတွ ရှရပ သည်။
၃၂၈။

လိုပ်ထိုံ်းလိုပ်နည််းပိုင်း်

ိုငေ
် ာပမြပလ ာပပ်းြှုနှငံ့် ခိုငြ
် ာပစြှု

ြျာ်းအပြစ် အြုေ် ၃၁၃ (ဂ) ကံ့သိုို့ ပ
ပါအတိုင်ိုး ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လပ
ို ်ြစ
ှု ွြ််းပ

ပါသည်။ တရိုတ်နိုင်ငအစို်းေပိုငပ
်
ထပ်တန််း ပ
ရှ ပ

ာင်ချက်

ာင်ရွက်သငံ့်ပပိုး ဥပပေပိုင်း် အပနမြင် အြုေ် ၃၁၇ (ဋ)

ာင်ရွက်သငံ့်ပါသည်။ အမခာ်းလိုပ်ပ

စက်ရံို BPI ၏ ပ

ိုင်ောလိုပ်ပ

ာင်ချက်ြျာ်းအပနပြငံ့် မြန်ြာပ

ာင်နိုငစ
် ွြ််းကို အေှန်အဟိုန်မြြှင်တင်ပ

်းဝေါ်း

ာင်ေွက်သငံ့်

်းဝေါ်းကိုြပဏကက်းမြစ်သည် Sinopharm သည် ကြ္ာ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည် ကိုြပဏြျာ်းထွဲတွင် ပေါဝင်လျက်ပပ်း တရိုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန််းလံို်း

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် ပ

တစ်ခိုကွဲသို ပ

်းဘက်

ိုင်ောကေယာြျာ်းအတွက် ပထာက်ပံပပ
ို

ာင်ပေ်းကွန်ယက်

ာင်ေွက်လျက်ေှပေါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂေါ ကာလအတွင််း ကိုြပဏသည်

ကြ္ာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ ြှ
ကြ္ာပပေါ်တွင်

အပေ်းပပေါ်

ဋ္ဌြပမြာက်အကက်း

အသံို်းမပ ခွင်ေေှသည်
ံို်းကာကွယ်ပ

ကာကွယ်ပ

်းကိုတထွင်ခွဲပပ်း

်းထိုတ်လိုပ်သူအမြစ် ေပ်တည်လျက်ေှ

သည်ကို သာဓကအပနမြင် ပတွ ေှနိုငပ
် ေါသည်။
၃၂၉။

ပမန်မာနိုင်င၏ ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ပ

ိုးနှငံ့်

က်စပ်ပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးကဏ္ဍတင်

မပည်ပသွင််းကိုန်အစာ်းထို်းထိုတ်လပ
ို ်နိုငပ
် ေ်းအတွက် မပ မပင်ပမပာင််းလွဲသင်သည်အြျက်မျာိုးကို
လအ
ို ပ်သညံ့် ြူဝေါေြျာ်းနှင်ံ့ လိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုး ြျမှတ်၍ ပအာက်ပေါအတိုင်း် ပ

ာင်ေွက်သွာ်းေန်

လအ
ို ပ်ပ ကာင််း သံို်းသပ်ပတွ ေှေပေါသည်ဇယာ်း (၄ - ၅)။ အဒကာင်အထည်ဒြာ်ရန်
စ္ဉ်
၁။

မူဝေါေမ ာ်းနှင်
မပည်တွင််းထိုတ်လပ
ို ်ြည် ပ

ုအြ်သည် ြူဝ ေြျာေးနှင်

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရြည်

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

ဌာန/အဖွွဲ အစ္ည်ေး

်းဝေါ်းြျာ်းနှင် သိုပတသနြွံ ပြ ်းတို်းတက်ြှုအစအြံ

ြျာ်း မပ လိုပ်ေန်။
၂။

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
မြန်ြာနိုင်ငံပ

ကျန််းြာပေ်းဝန်ကက်းဌာနနှင် စက်ြှုဝန်ကက်းဌာန ပူ်းပပေါင််းပပ်း မပည်တွင််း ပ
ထိုတ်လပ
ို ်ြှု စက်ရံိုြျာ်း အ
လိုအပ်ချက်ြျာ်းမပင်

၃။

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

်းဝေါ်း

င်မြြှင်တင်ပပ်း မပည်ပနိုင်ငံြျာ်းနှင် ပူ်းပပေါင််းေန်

်းပကာင်စ

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
ေင််းနှ်း/စ်းပွာ်း

င်ေန်။

မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြတ်ပခေါ်ြည် အစအစဉ်ြျာ်း ပ

ာင်ေွက်ေန်။

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ပကာ်ြေှင်

၄။

မပည်တွင််းလိုပ်ငန််းေှင်ြျာ်းနှင် ပူ်းပပေါင််းပ

ာင်ေွက်ြည်အစအြံြျာ်း ပ

ာင်ေွက်

ေန်။
၅။

နိုင်ငံ၏ ပ

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
စ်းပွာ်းကူ်းသန််း

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြည် Manufacturing Strategy၊ Vision၊ Goals၊

Benchmarks၊ Potential၊ Engagement၊ Partnership နှငံ့် Collaboration
စသည်တက
ိုို့ ို ပေ်း

ွွဲပ

ာင်ေွက်ေန်။

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှု
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စ္ဉ်
၆။

မူဝေါေမ ာ်းနှင်
လက်ေှပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုစက်ရံိုြျာ်းြှ အ

ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်သည်
ထိုတ်လပ
ို ်ြည် ပ

အပမခအပန

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရြည်

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

ဌာန/အဖွွဲ အစ္ည်ေး

င်မြြှင်တင်၊ နည််းပညာပူ်းပပေါင််းပပ်း

ပြာ်ထိုတ်ချက်ြျာ်းမပ လိုပ်၍

ဦ်းစာ်းပပ်း

်းအြျ ်းအစာ်း ပေွ်းချယ်သတ်ြှတ်ေန်

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
မြန်ြာနိုင်ငံပ

်းပကာင်စ၊

မပည်တွင််း ပ

်းထိုတ်လိုပ်

သည် ကိုြပဏြျာ်း
၇။

မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုြတ်ပခေါ်ေန်အတွက် အဓက ပြ ကက်းြျာ်းမြစ်သည် ေန်ကိုန်

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်

နှင် ြနတပလ်းတိုတွင် Medical Industry Zone အတွက် ပနောပပ်းနိုင်ပေ်းနှင်

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

လိုအပ်သည် Facilities ြျာ်း ပံပို်းကူညပ

ပကာ်ြေှင်၊ သက်

သက်

ာင်ေွက်သွာ်းနိုင်ပေ်း တအတွ
ို
က်

ိုင်ောဌာန၊ အစို်းေအြွွဲ ြျာ်းနှင် ညြှနှုင််းမပင်

င်ရန်။

ိုင်ော

တိုင််းပေသကက်း၊
မပည်နယ်အစို်းေြျာ်းနှင်
စည်ပင်သာယာပေ်းအြွွဲ ြျာ်း

၈။

မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းအပထာက်အကူမပ
သိုပတသနအြွွဲ လိုပ်ငန််းြျာ်း
အစအြံြျာ်း ပ

၉။

မပည်ပြှ
ပ

၁၀။

မပည်တွင််း SME လိုပ်ငန််း၊

ြွံ ပြ ်းတို်းတက်ပစပေ်းပ

ာင်ေွက်သင်သည်

မြန်ြာနိုင်ငံပ

်းပကာင်စ

ာင်ေွက်ေန်။

ကိုန် ကြ််းပစစည််းတင်သွင််းြှုအပပေါ်

လွယ်ကူပချာပြွ ပစပေ်း

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်

ာင်ေွက်ေန်။

စ်းပွာ်းကူ်းသန််း

ထိုတ်လပ
ို ်ြှုအတွက်လိုအပ်ပသာ မပည်တွင််း အစို်းေ ဌာနြျာ်း၏ ဥပပေ၊ လိုပ်ထံို်း
လိုပ်နည််း မပ မပင်ပမပာင််းလွဲေန်။

၁၁။

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှု၊

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
သက်

နည််းပညာေေှပေ်း၊ မပည်တွင််းမြန်မြ ်းနိုင်ပေ်း၊ မပည်ပတင်ပိုနိုင်ပေ်းအစအြံြျာ်း

ိုင်ောအစို်းေဌာနြျာ်း

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှု

ချြှတ်ေန်။
၁၂။

အသဉာဏ်ပစစည််းြူပိုင်ခွင်ဥပပေြျာ်း အသက် ဝင်ပအာင်နှင် Trade Mark IP
Law ြျာ်း အပကာင်အထည်ပြာ်ပပ်း ထိုတ်လိုပ်ပပ်းသည် ပ
အကာအကွယ်ပပ်းြည် အစအြံြျာ်း ပ

်းဝေါ်းြျာ်းအပပေါ်တွင်

ာင်ရွက်ရန်။

ကုန်သွယမ
် ှုနှင် ဝန်ဒဆာင်မှုကုန်သွယဒ
် ရ်းဆုင်ရာပြြုပြင်ဒပြာင််း
၁၃။

လက်ေှပ
ပ

ွွဲပ

မပည်တွင််းထွက်ပ

ာင်ေွက်အပကာင်အထည်ပြာ်ေန်။
်းဝေါ်းပစစည််းပ ်းကွက်ေေှပေ်း

ထန််းချ ပ်ပပ်းေန် လိုအပ်ြည် အစအြံပ
မပည်တွင််း၌ ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ
ပ

ိုင်ောကျန််းြာပေ်း

က်စပ်ဝန်ကက်းဌာနြျာ်း၊ ပိုဂလ
ဂ ကအသင််း အြွွဲ ြျာ်းနှင် ညြှနှုင််း၍

SOP ြျာ်း ပေ်း

၁၅။

ာင်ေွက်နိုင်ပေ်း အာ

မပည်ပြှ

ာင်ြှုအမပင် ဝန်ပ

တင်သွင််းြှုအပပေါ်

ာင်ြှု ကဏ္ဍြျာ်း ပပမပင်မပင်

ကျန််းြာပေ်း၊ စ်းပွာ်းကူ်းသန််း၊

ိုင်ောဌာနြျာ်းြှ

ဗဟိုဘဏ်နှင်
သက်

ိုင်ောအစို်းေဌာနြျာ်း

ာင်ြှုကဏ္ဍြျာ်း

ာင်အပကာင်အထည်ပြာ်ေန်။

အမြန်အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ရင််းနှ်းပမြှြုြ်နှံမှုဆုင်ရာပြြုပြင်ဒပြာင််း
ပမန်မာနိုင်ငရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုပမငံ့်တင်ပရိုးစမကန်ိုး
သိုိုးသပ်၍

စ်းပွာ်းကူ်းသန််း

ာင်ြှု သပဘာတူညချက်

ာင်ေွက်

ေန်အတက် မပည်တွင််းဥပပေြူပဘာင် မပဋ္ဌာန််းရန်နှင် အပကာင်အထည်ပြာ်ေန်။
၁၇။

ိုင်ောအစို်းေဌာနြျာ်း

စ်းပွာ်းပေ်းနှင် ကူ်းသန််းပောင််းဝယ်ပေ်းဝန်ကက်း

ဌာနနှင် မြန်ြာနိုင်ငံပတာ် ဗဟိုဘဏ်တြှ
ို ဦ်းပ
ကျန််းြာပေ်းဝန်ပ

သက်

ာင်ရွက်ရန်။

ယံနှင် ပေသတွင််းဝန်ပ

အပကာင်အထည်ပြာ်နိုင်ပေ်း

ကျန််းြာပေ်း၊
စ်းပွာ်းကူ်းသန််းနှင်
ပိုဂလ
ဂ က အသင််းအြွွဲ ြျာ်း

ြျာ်းအပပေါ် မပည်တွင််း Law Enforcement မပ လိုပ်ပပ်း သက်

၁၆။

ွဲသင်သည်အခ က်မ ာ်း

်းဝေါ်းတင်သွင််းတင်ပိုသည် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအာ်း Review လိုပ်၍

်းဝေါ်းကိုန် ကြ််းတင်သွင််းြှုြျာ်း ပမြပလျာပပ်းေန် သက်

ဝန်ကက်းဌာန၊
၁၄။

စ်းပွာ်းကူ်းသန််း

(MIPP)

ဥပပေ/လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမပ မပင်ြှုအပိုင််းတွင်

ဦ်းစာ်းပပ်း၍ ထထပောက်ပောက် ပ

ွ်းပနွ်းမပ မပင်ပ

ကျန််းြာပေ်း၊ စ်းပွာ်းကူ်းသန််း၊
ဗဟိုဘဏ်

ွဲသင်သည်အခ က်မ ာ်း

ကို

ပပန်လည်ပလံ့လာ

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍကို

ပကာ်ြေှင်၊ ကျန််းြာပေ်း၊

ာင်ေွက်ရန်။
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မူဝေါေမ ာ်းနှင်

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရြည်

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

ဌာန/အဖွွဲ အစ္ည်ေး
စက်ြှု၊ စိုးပာိုး/ကူိုးသန်ိုး၊
ကျန်ိုးမာပရိုး

၁၈။

ကျန််းြာပေ်း/ပ
Zone

်းဝေါ်းစက်ရံိုထိုတ်လိုပ်ေန် လျာထာ်းသည် Medical Industry

သတ်ြှတ်ပနောပပ်း၊

ပကာ်ြေှင်က
ပူ်းပပေါင််းပ

သက်

ြတ်ပခေါ်နိုင်ပစပေ်း

ိုင်ောကျန််းြာပေ်း၊

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

စက်ြှုနှင်

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု

အစို်းေရံ်းို အြွွဲ ြျာ်းနှင်

ပကာ်ြေှင်၊ သက်

ာင်ေွက်သွာ်းေန်။

ိုင်ော

တိုင််းပေသကက်း၊
မပည်နယ်အစို်းေြျာ်းနှင်
စည်ပင်သာယာပေ်းအြွွဲ ြျာ်း

၁၉။

ေင််းနှ်းမြြှပ်နှံြှုလိုပ်ငန််းပလျာက်ထာ်းခွင်မပ မခင််း၊ ကက်း ကပ်မခင််း၊ လွယက
် ူပချာပြွ
ပစပေ်း ပ

ာင်ေွက်ြှုအပပေါ် သက်

ိုင်ောဌာနြျာ်းနှင် ညြှနှုင််းပပ်း SOP ပေ်း

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ွွဲ

ပကာ်ြေှင်

ကာ Online Investment Application and Monitoring System ကို Online
Service ဝန်ပ
၂၀။

ာင်ေွက်ေန်။

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံသူြျာ်းကို အကာအကွယပ
် ပ်းနိုင် သည် အစ အြံြျာ်းနှင် Dispute

မြန်ြာနိုင်ငံ

Settlement Mechanism ြျာ်း မြန်မြန်အပကာင်အထည်ပြာ်နိုင်ပေ်း ကက ်းပြ််း

ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်၊

ပ
၂၁။

ာင်ြှုပပ်းနိုင်ပေ်းအတက် ကက ်းပြ််းပ

ာင်ေွက်ေန်။

မပည်တွင််းသို

မပည်ပထာင်စိုပေှ ပနချ ပ်ရံို်း
လာပောက်ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြည်

(မပည်တွင််းအစို်းေ/ပိုဂဂလကနှင်

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှုိုလိုပ်ငန််း

ပူ်းပပေါင််းြှု/ောနှုန််းမပည်)

လိုပ်ငန််းြျာ်းြှ

ထိုတ်လပ
ို ်သည်ပစစည််းြျာ်း၊ ပစစည််းပ ်းကွက်မြန်မြ ်းြှု ပ ်းကွက်ပဝစို ေေှပေ်း
နှင် ပိုလ သ
ံ ည် ပစစည််းနှင် မပည်ပတင်ပိုနိုင်ပေ်း ချတ်
၂၂။

ြတ်ပခေါ်ပ

က်ပ

မြန်ြာနိုင်ငံ
ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုပကာ်ြေှင်နှင်
စ်းပွာ်းကူ်းသန််း

ာင်ေွက်ပပ်းေန်။

်းဝေါ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း၏ Incentive ပပ်းြည်ကဏ္ဍြျာ်းအပပေါ် ပြာ်ထိုတ်

ရန်နှငံ့် တရာိုးဝင်ထိုတ်မပန်ပပ်းရန်။

မြန်ြာနိုင်ငံေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု
ပကာ်ြေှင်နှင် စြံ/ဘဏ္ဍာ

ဘဏ္ဍာဆရေးနှင် အဆကာက်ြွန်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ မပျုမပင်ဆမပာင်ေးလွဲသင်သည်အခ က်မ ာ်း
၂၃။

နိုင်ငံပတာ်ြှ ဘတ်ဂျက်နှစ်စဉ်ခွွဲပဝြှုြျာ်း စဉ််းစာ်းော၌ ကျန််းြာပေ်းကဏ္ဍ အသံို်း

မပည်ပထာင်စိုအစို်းေအြွွဲ ၊

စေတ်အပပေါ် GDP တို်းနှုန််း အပပေါ် ြူတည်၍ နှစ်စဉ်တို်းမြြှင်ပပ်းြည် အစအြံြျာ်း

ကျန််းြာပေ်းနှင် စြံ/ဘဏ္ဍာ

ပ
၂၄။

ာင်ေွက်ပပ်းသွာ်းေန်။

မပည်ပနည််းပညာအကူအညအပထာက်အပံြျာ်း ပတာင််းခံော၌ ကျန််းြာပေ်း
ပ

်းဝေါ်း ထိုတ်လပ
ို ်ေန်နှင် နည််းပညာသိုပတသန မပ လိုပ်ြည် ကဏ္ဍြျာ်းအတွက်

ဦ်းစာ်းပပ်း ေေှနိုင်ြည်အြွွဲ အစည််းြျာ်းနှင် ချတ်
Aid ြျာ်းေေှပေ်း ပ
၂၅။

ပ

စြံ/ဘဏ္ဍာ

က်၍ ညြှနှုင််းပပ်း Loan/Grant

ာင်ေွက်သွာ်းေန်။

်းပစစည််းကေယာြျာ်း

ထိုတ်လိုပ်ြည်လိုပ်ငန််းြျာ်းသို

မပည်တွင််း

Lend

Financing ပထာက်ပံပပ်းြည် အစအြံြျာ်းချြှတ်ပပ်း ေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှုလိုပ်ငန််း
ြျာ်း၊

ကျန််းြာပေ်း၊ ေင််းနှ်းစ်းပွာ်းနှင်

အပသိုးစာိုးနှငံ့်

အလတ်စာိုးလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး၊

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
စြံ/ဘဏ္ဍာ

သိုပတသနလိုပ်ငန််းြျာ်းကို

ပထာက်ပံသွာ်းေန်။
၂၆။

တင်ပိုတင်သွင််းြှုအတွက် အပကာက်ခွန်၊ ကိုန်သွယခ
် ွန် နှင် မပည်တွင််း မြန်မြ ်း
ပောင််းချြှုအတွက် ဝင်ပငွခွန်ြျာ်းအပပေါ် ပေသတွင််း သပဘာတူညချက်ြျာ်း၊
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်းအပပေါ် သံို်းသပ်ပပ်း ပ
အပပေါ်

အပထာက်အပံမပ ပစြည်

အပကာင်အထည်ပြာ်နိုင်ပေ်း
မပင်

င်ေန်။

ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ် ပောင််းချြှုလိုပ်ငန််း

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြျာ်း
ာင်ေွက်သွာ်းေန်နှငံ့်

စည််းကြ််းြျာ်း
မပန်လည်သံို်းသပ်

စြံ/ဘဏ္ဍာ
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၂၇။

မူဝေါေမ ာ်းနှင်
အခွန်/အပကာက်ကဏ္ဍအပပေါ်
ဘဏ္ဍာပငွတို်း တက်ပအာင် ပ
ပ

်းဝေါ်းနှင်

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရြည်

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

မပန်လည်သံို်းသပ်မပင်

ဌာန/အဖွွဲ အစ္ည်ေး
င်ပပ်း

တိုင််းမပည်ေပငွ၊

ကျန််းြာပေ်းနှင်စြံ/ဘဏ္ဍာ

ာင်ေွက်ေန်နှင် ကျန််းြာပေ်းပစာင်ပေှာက်ြှု၊

ကျန််းြာပေ်းပစစည််းထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍအပပေါ်

အပထာက်အပံ

မြစ်ပအာင် အစအြံြျာ်း ချြှတ်ေန်။
သိုဆတသနနှင် ဖွံ မဖျုေးတိုေးတက်ဆရေးအတွက် ပြြုပြင်ဒပြာင််း
၂၈။

ပောဂေါေှာပြွြှုနှင်ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ြှု

သိုပတသနစင်တာတစ်ခို

စက်ြှုလိုပ်ငန််းတစ်ခို ထူပထာင်နိုင်ပေ်း စစဉ်ပ
၂၉။

ကျန််းြာပေ်း
ကျန််းြာပေ်း
ပ

သြဟို
ို
တ်

ာင်ေွက်ေန်။

ိုင်ော

သိုပတသနစင်တာ

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
မြန်ြာနိုင်ငံပ

ိုင်ော သိုပတသနလိုပ်ငန််း ထူပထာင်ေန်အတွက် လိုအပ်ပသာ

နည််းပညာအကူအညနှင် ပချ်းပငွေေှပေ်း ကက ်းပြ််းပ
၃၀။

ွဲသင်သည်အခ က်မ ာ်း

ာင်ေွက်ေန်။

်းပကာင်စ

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
စြံ/ဘဏ္ဍာ

ထူပထာင်ပပ်းပေါက

မပည်တွင််း၌

်းထိုတ်လိုပ်လျက်ေှသည် သိုို့မဟိုတ် မပည်ပေင််းနှ်းမြြှ ပ်နှံြှု ဝင်ပောက်ြှုပြငံ့်

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
မြန်ြာနိုင်ငံပ

်းပကာင်စ

ထိုတ်လပ
ို ်ြည် လိုပ်ငန််းြျာ်းနှင် နိုင်ငံတကာကျန််းြာပေ်းအြွွဲ အစည််း WHO နှင်
INGOs/NGO ြျာ်းနှင်ပူ်းပပေါင််းကာ နည််းပညာအကူအညြျာ်း ေယူပ

ာင်ေွက်

သွာ်းေန်။
၃၁။

ပောဂေါေှာပြွပေ်းနှင် ပ

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်ပေ်းနှင်ပတ်သက်၍ မပည်တွင််း၊ မပည်ပ

ပောဂေါမြစ်ပွာ်းြှုအပမခအပနနှင် မပည်တွင််းပ
သနမပ လိုပ်ပပ်း ပ
ပ
၃၂။

်းဝေါ်းထိုတ်လိုပ်သည်လိုပ်ငန််းြျာ်းသို မြန်ပဝေန်နှင် အကကံမပ

ိုင်ော

သိုပတသနစင်တာနှင်
ကျန််းြာပေ်း

ာင်ေွက်ေန်။

ကျန််းြာပေ်း
ြျာ်း၊

ိုင်ောသိုပတသနစင်တာတွင် တာဝန်ထြ််းပ

ာင်ြည် ပညာေှင်

ောဝန်ြျာ်းနှင် ဝန်ထြ််းြျာ်း၏ အေည်အပသွ်းအာ်း စဉ်

မြြှင်တင်နိုင်ပေ်း ကက ်းပြ််းပ
၃၃။

်းဝေါ်းလိုအပ်ချက်အပပေါ် သိုပတ

ကျန််းြာပေ်း

ာင်ေွက်ေန်။

မပည်တွင််းပောဂေါေှာပြွပေ်းနှင်
ကျယ်ကျယ်မပန်မပန် ပ
စစဉ်ပ

က်ြမပတ်

ပ

ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ော

သိုပတသနစင်တာနှင်
ကျန််းြာပေ်း

်းဝေါ်းမြန်မြ ်းပေ်း

လိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်းအာ်း

ာင်ေွက်နိုင်ပေ်းအတွက် ICT နည််းပညာအသံို်းမပ ၍

ာင်ေွက်ရန်။

ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ော

သိုပတသနစင်တာနှင်
ကျန််းြာပေ်း

ကျန်ေးြာဆရေးဆစ္ာင်ဆရှာက်ြည်စ္နစ္်နှင် ဆဆေးဝ ေးထိုတ်လိုပ် မဖနို့်မဖျူေးဆရာင်ေးြျဆရေးဆိုင်ရာမပျုမပင်ဆမပာင်ေးလွဲ သင်သည်
အခ က်မ ာ်း
၃၄။

လက်ေှတည်ပ

ာက်ပပ်းမြစ်ပသာ ပြ နယ်အ

နည််းပညာသံို်းပောဂေါေှာပြွပေ်းနှင်ကိုသပေ်း
တပ်
၃၅။

င်ထ မပည်သူူ့ပ
ကေယာြျာ်း

်းရံိုြျာ်းတွင် ICT
ဝယ်ယူမြည်သွင််း

မြန်ြာနိုင်ငံပ

်းပကာင်စ

င်ေန်။

လူနာ၊ ပေသ

ောဝန်နှင် ပောဂေါအထူ်းကိုသြာ်းပတာ်ြျာ်း ချတ်

က် အသံို်းမပ

နိုင်သည် Telemedicine Application Software တည်ပထာင်၍ လူနာနှင်
မပည်တွင််း၊ မပည်ပပောဂေါအထူ်းကိုသြာ်းပတာ်ြျာ်း

ချတ်

တစ်ဝန််းလံို်း ပ

်းကိုသြှုစနစ်အာ်း မပ မပင်ပမပာင််းလွဲပ

ာင်ေွက်ေန်။

ကျန််းြာ ပေ်းဝန်ထြ််းြျာ်းအာ်း Software ကျွြ််းကျင် ြှုနှင် ပစစည််းကေယာ
ကိုင်တွယ်ြှု ကျွြ််းကျင်ပစပေ်းနှင် ပောဂေါေှာပြွကိုသပေ်းအပပေါ် အသံို်းချနိုင်ပေ်း
ပပ်းေန်။

က်သွယ်ပေ်း

မြန်ြာနိုင်ငံ

Telemedicine Application Software အာ်း ထူပထာင်၍ အသံို်းမပ ြည်

တအတွ
ို
က် လိုအပ်သည် စွြ််းပ

ကျန််းြာပေ်း၊

က်ပပ်း ပေသေှ

ောဝန်က မပန်လည်ကိုသြှုပပ်းသည် ၎င််းစနစ်ကို အသံို်းမပ ၍
၃၆။

ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်

ာင်ေည်ြျာ်း တို်းတက်ပစပေ်း စစဉ်ပ

ာင်ေွက်

ကျန််းြာပေ်း၊
မြန်ြာနိုင်ငံပ

်းပကာင်စ

223
စ္ဉ်
၃၇။

မူဝေါေမ ာ်းနှင်
မပည်တွင််းလိုအပ်ချက်ေှပသာ

ပ

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရြည်

ုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း

ဌာန/အဖွွဲ အစ္ည်ေး

်းဝေါ်းအြျ ်းအစာ်းြျာ်းကို

သတ်ြှတ်ပပ်း

ထိုတ်လပ
ို ်သူြျာ်း၊ ထိုတ်လပ
ို ်နည််းလိုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်း ပမပာင််းလွဲထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ပေ်း

၃၈။

အတွက်

သတင််းအချက်အလက်ပံပို်းကူညပပ်းေန်နှင်

အကကံမပ ပ

ာင်ေွက်သွာ်းေန်။

ထိုတ်လပ
ို ်ပပ်းပ
ပ
ေန်။

သိုပတသနမပ လိုပ်

်းဝေါ်းြျာ်းအာ်း မပည်တွင််း မြန်မြ ်း ပောင််းချေန်နှင် ပိုလ ံပသာ

်းဝေါ်းြျာ်းအာ်း မပည်ပပစျ်းကွက် ချတ်

က်တင်ပိုနိုင်ပေ်း စြံပ

ာင်ေွက်သွာ်း

ကျန််းြာပေ်း

ိုင်ော

သိုပတသနစင်တာနှင်
ကျန််းြာပေ်း
ကျန််းြာပေ်း၊ စက်ြှုနှင်
စ်းပွာ်းကူ်းသန််း

224
နဂံု်း
၃၃၀။

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍ ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးသည်

နိုငင
် တစ်နိုင်င၏ ဘက်စိုြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးအတက် မရှမပြစ် လအ
ို ပ်လျက်ရှသညံ့် အပပြြ
အကျ

ိုိုးလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍတစ်ရပ်တစ်ြိုပြစ်သညံ့်အတက် ပမန်မာနိုင်ငအပနပြငံ့်လည်ိုး နိုင်ငတင်ိုး

လက်ရှပ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပနမှုမျာိုး၊ ပ

ိုးဝါိုးအမျြုိုးအစာိုးတစ်ြိုြျင်ိုးစအလိုက် ထိုတ်လိုပ်မှုမျာိုး၊

ပပည်ပမှ တင်သင်ိုးပနရသညံ့် အပပြအပနမျာိုး၊ နိုငင
် သာိုးမျာိုး တစ်နှစ်တာပ
အပပြအပနမျာိုး၊ ပိုမှန်ပြစ်ပာိုးပနကျ ကူိုးစက်တိုပ်ပကိုးပရာဂါအတက် ပ

ိုးဝါိုးသိုိုးစမှု

ိုးဝါိုးလိုပလာက်မှု

အပပြအပနမျာိုးကို ပလံ့လာ၍ ပဒသတင်ိုးနှင်ံ့ အမ်နိုးြျင်ိုးနိုင်ငမျာိုးပြစ်သညံ့် ထိုငိုး် နိုင်င၊
အင်ဒန
ို ိုးရှာိုးနိုငင
် ၊
နိုငင
် တိုို့၏ ပ
မူဝါဒမျာိုးနှငံ့် ပ
၃၃၁။

ကပမ္ာဒိုးယာိုးနိုင်င၊

လာအိုနိုငင
် ၊

ဗယက်နမ်နိုင်ငနှင်ံ့

ဘဂဂလာိုးပဒံ့ရှ်

ိုးဝါိုးထိုတ်လပ
ို ်မက
ှု ဏ္ဍကို ပလံ့လာသိုိုးသပ်ကာ မမနိုင်ငနှငံ့်သငံ့်ပလျာ်သညံ့်
ာင်ရွက်ြျက်မျာိုးကို ပြာ်ထိုတ်အသိုိုးြျရန် လိုအပ်ပါသည်။

ယင်ိုးနိုင်ငအသိုးသိုးသည် ၎င်ိုးတန
ိုို့ ိုင်င၏ နှစ်ရှည်ပမ ာ်မှန်ိုးြျက်မျာိုးအတိုင်ိုး ပပညံ့်မပရိုး

အတက် ကကြုိုးပမ်ိုးကကသကံ့သိုို့ ပပည်တင်ိုးသိုိုးစမှုလိုပလာက်ပရိုး၊ ပပည်ပသိုို့ ပိုမတ
ို င်ပန
ိုို့ ိုင်ပရိုး
အတက် အစဉ်တစ်စိုက် အာိုးထိုတ်လျက်ရှပသာ်လည်ိုး ပ
သညံ့် ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမျာိုး၊ ကျန်ိုးမာပရိုး
ပြစ်သည်ကို ပတွဲ့ရှရပါသည်။ အ

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မအ
ှု တက် လိုအပ်

ိုင်ရာစက်ပစစည်ိုးမျာိုးကို ပပည်ပမှ တင်သင်ိုးပနရ

ပ
ို ါကဏ္ဍတင် သင်ိုးကိုန်ကို အပပြြထာိုးပပိုး ပက
ိုို့ ိုန်နည်ိုးပါိုး

ပနသည်ကို ပတွဲ့ရှရသပြငံ့် ၎င်ိုးတိုို့၏ ကာလတို၊ ကာလရှည်ရည်မှန်ိုးြျက်၊ ပမ ာ်မှန်ိုးြျက်မျာိုး
အတိုငိုး် ပပညံ့်မနိုင်မှုအပပြအပနနည်ိုးပါိုးလျက်ရှပနပသိုးပကကာင်ိုး ပတွဲ့ရှရပါသည်။ ထိုသိုို့
နည်ိုးပါိုးရသညံ့်အပကကာင်ိုးရင်ိုးကို ပလံ့လာ

န်ိုးစစ်ရာတင် ပအာက်ပါအြျက်မျာိုး ပတွဲ့ရှရပါ

သည်(က)

ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ဝင်ပငအ
သည် ြွဲ့ပြြုိုး

(ြ)

ငံ့်ပမငံ့်သညံ့် ြွဲ့ပြြုိုး

နိုငင
် ပြစ်ပပိုး ကျန်နိုငင
် မျာိုး

နှင်ံ့ ြွဲ့ပြြုိုးမှုနည်ိုးပါိုးသညံ့် နိုငင
် မျာိုးပြစ်ပြင်ိုး။

ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် Industry 4.0 နှငအ
ံ့် ည သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုနှငံ့်
နည်ိုးပညာပိုငိုး် တင် ပံ့ပိုိုးပပိုးမှုအာိုးပကာင်ိုးပသာ်လည်ိုး ကျန်နိုင်ငမျာိုးသည်
သိုပတသနနှငံ့် နည်ိုးပညာပံ့ပိုိုးနိုင်မှုပိုင်ိုးတင် အာိုးနည်ိုးလျက်ရှပြင်ိုး။

(ဂ)

ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ထပ်တန်ိုးကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာအြျက်အြျာပနရာပြစ်ပရိုး

ဟူပသာ ၎င်ိုး၏ ပင်မရည်မှန်ိုးြျက်ကို ပြာ်ပ
သညံ့်

ဥပပဒမူပဘာင်မျာိုးသည်

ာင်ပရိုးအတက် ြျမှတ်ထာိုး

အပတာ်အသငံ့်

န်ိုးသစ်ထပရာက်မှု

ရှပသာ်လည်ိုး အပြာိုးနိုင်ငမျာိုးက ြျမှတ်ထာိုးသညံ့် ဉပပဒမူပဘာင်မျာိုး၏
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အပကာင်အထည်ပြာ်မှုနှငံ့် လက
ို ်နာပ

ာင်ရွက်နိုငမ
် ှုသည်

န်ိုးသစ်မှုနှင်ံ့

ထပရာက်မှုရှရန် လိုအပ်ပနပသိုးပြင်ိုး။
၃၃၂။

ထပို့ို ပင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကံ့သိုို့ ကမ္ာံ့ကပ်ပရာဂါနှင်ံ့ရင်

ိုင်ကကရပြင်ိုးပကကာငံ့် ြျမှတ်

ထာိုးသညံ့် ရည်မှန်ိုးြျက်မျာိုးကို အပကာင်အထည်ပြာ်နိုငပ
် ရိုးအတက် ပနှာငံ့်ပနှိုးကကန်ကို့ ကာမှု
မျာိုးပြစ်ပစပါသည်။

ပြာ်ပပပါနိုငင
် မျာိုး၏

ထိုတ်လိုပ်မတ
ှု ိုိုးတက်ပစပရိုး ပ
ကျန်ိုးမာပရိုး

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့်

ိုးဝါိုးနှင်ံ့

ိုငရ
် ာပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးထက် ၎င်ိုးနိုင်င၏ အပနအထာိုးအရ သငံ့်ပလျာ်
ာင်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး တိုိုးတက်ပရိုးကို

ာင်ရွက်လျက်ရှပကကာင်ိုး ပတွဲ့ရှရပါသည်။ ဘဂဂလာိုးပဒံ့ရှ်နိုငင
် သည် နိုင်ငပြာိုး

ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးြွဲ့ပြြုိုးပရိုးထက်
လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးနှငံ့် ပပည်တင်ိုးပ
ပကကာင်ိုးပတွဲ့ရှရပါသည်။

ပရရှည်ရပ်တည်နိုင်မညံ့်

အင်ဒန
ို ိုးရှာိုးနိုင်ငသည်

အ

ပပည်တင်ိုးလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးတိုိုးတက်ပရိုးကိုပင် အပလိုးထာိုးပ
ဗယက်နမ်နိုငင
် သည်

လအ
ို ပ်ြျက်ပပညံ့်မပစပရိုးကို

ပ

ိုးဝါိုးသပ
ို တသန

ိုးဝါိုးလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး၏ ပအာင်ပမင်ပရိုးကို ဦိုးတည်ကကြုိုးပမ်ိုးလျက်ရှ
ငံ့်အတန်ိုးပမငံ့်သညံ့်

ထိုတ်လိုပ်နိုင်သညံ့် နိုင်ငတစ်နိုင်ငပြစ်သညံ့်အပပင် ၎င်ိုးတိုို့ ၏ ပ
သရှရပါသည်။

ိုင်ရာပစစည်ိုးမျာိုး

ာင်ရွက်မှုပိုစကို ပလံ့လာရာတင် ထင
ို ိုး် နိုင်ငသည် ပ

ပအာင်ပမင်နိုငပ
် သာအပပြအပနရှသညံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးဝန်ပ
အဓကထာိုးပ

ကျန်ိုးမာပရိုး

ပ

ာင်ရွက်လျက်ရှပကကာင်ိုး ပလံ့လာ

ာင်ရွက်လျက်ရှပပိုး

ပပည်တင်ိုးပ

ိုးဝါိုး

နိုင်ငပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးကို ြတ်ပြေါ်ရန် ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုဥပပဒ ၂၀၂၀ ကို ပပဋ္ဌာန်ိုးြံ့ပပိုး ပ
ကရယာမျာိုးနှင်ံ့ ပ

ိုးဝါိုးမျာိုး

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှုတိုိုးတက်ပစရန်

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပြင်ိုးအတက်

အဓကထာိုးပ

ပ

ိုးဝါိုးပစစည်ိုး

ိုးဝါိုးပစစည်ိုးမျာိုးထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး ပမငံ့်တင်ရန် ရည်မှန်ိုးပ

ာင်ရွက်

လျက်ရှပကကာင်ိုး ပတွဲ့ရှရပါသည်။
၃၃၃။

ပမန်မာနိုင်ငသည် ကျန်ိုးမာပရိုးကဏ္ဍတိုိုးတက်ပရိုးကို ဉိုးစာိုးပပိုးပ

ာင်ရွက်ြံ့ပသာ်

လည်ိုး ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပရာဂါ၏ ရက
ို ်ြတ်မှုနှငံ့် အပြာိုးလက်ရှပြစ်ပပေါ်လျက်ရှသညံ့် နိုငင
် ပရိုး
အပပြအပနမျာိုးပကကာငံ့် ကကြုိုးပမ်ိုးမှုလိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုး ထင်သပလာက်ြရိုးမပပါက်ပြစ်ြံ့ရသည်။
ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှုအတက် လအ
ို ပ်ပသာပ
တင်သင်ိုးပြင်ိုး၊ ပ

ိုးဝါိုး၊ ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမျာိုးကို ပပည်ပမှ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုးပစစည်ိုးမျာိုး ပပတ်လပ်ပြင်ိုးနှင်ံ့ ပငပကကိုးပ ိုးနှုန်ိုး

တည်ပငမ်မှုမရှပြင်ိုးသည် ပပည်ပက မှာယူရာတင် အြက်အြမျာိုးပြစ်ပစပါသည်။ နိုငင
် ပြာိုး
ပငလလှယ်မှုပ ိုးနှုန်ိုးကို ထန်ိုးြျြုပ်နိုငပ
် ရိုး ပ
အတက် လိုအပ်ပသာအြျန်တင် ပ
နိုငရ
် န်

ဉိုးစာိုးပပိုးပ

ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှု

ာင်ရွက်ရန်နှင်ံ့ ကျန်ိုးမာပရိုးပစာငံ့်ပရှာက်မှု

ိုးဝါိုးမျာိုး ပပည်သူမျာိုးလက်ဝယ်သိုို့ အြျန်မပရာက်ရှ

ာင်ရွက်ရမည်ပြစ်ပါသည်။

ိုငရ
် ာပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှု၊

ကိုန်သယ်ပရိုး

ဘဏ္ဍာပရိုးနှငံ့်

ိုင်ရာပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှု၊

အြန်အပကာက်

ိုင်ရာ

ပပြုပပင်
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ပပပာင်ိုးလမှု၊

သိုပတသနနှငံ့်

ပစာငံ့်ပရှာက်မှုနှငံ့် ပ

ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုး

ိုင်ရာပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှု၊

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်ပြနို့ပ် ြျူိုးပရာင်ိုးြျပြင်ိုး

ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာ ပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုမျာိုးကို

အဓကထာိုး၍ သတ်မှတ်ထာိုးသညံ့် ပမ ာ်မှန်ိုးြျက်မျာိုးနှငက
ံ့် ိုက်ညသညံ့် လိုပ်ငန်ိုးစဉ်မျာိုးကို
အရှန်အဟိုန်ပြငံ့် တစ်ပပပိုးညပ

ာင်ရွက်မှသာ ပကာင်ိုးမန်ြိုငမ
် ာသညံ့် ပ

ပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်သညံ့် အြန်ိုးကဏ္ဍကို ပြာ်ပ
၃၃၄။

နိုငင
် အာိုးလိုးို သည် ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ပ

ိုး

ာင်နိုင်မည်ပြစ်ပါသည်။

ိုးဝါိုးထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍတင် နိုငင
် ပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုလိုပ်ငန်ိုး

မျာိုး ပိုမိုတိုိုးတက်ပစပရိုးကို အာိုးပပိုးပသာ်လည်ိုး နိုငင
် တစ်ြိုြျင်ိုးစ၏ ပထဝဝင်အပနအထာိုး၊
နိုငင
် ပရိုးနှငံ့် စိုးပာိုးပရိုးရာအပပြအပန၊ စမြနို့်ြနိုငမ
် ှုပပေါ် မူတည်၍ ထပရာက်ပအာင်ပမင်မှု
ကာပြာိုးလျက်ရှပြင်ိုးပြစ်ပါသည်။ နိုင်ငပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပန
် ှမှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုး ြစာိုးြငံ့်ရှသညံ့် အြန်
ိုင်ရာကင်ိုးလတ်ြငံ့်၊

သက်သာြငံ့်မျာိုးနှငံ့်

အာမြြျက်မျာိုးသည်

နိုငင
် မျာိုးအာိုးလိုးို တင်

သသာစာ ကာပြာိုးမှုမရှပသာ်လည်ိုး မမတန
ိုို့ ိုငင
် အပနပြငံ့် အပြာိုးပသာနိုငင
် မျာိုးနှငံ့် နှုငိုး် ယှဉ်
ပါက ြိုင်မာသညံ့် ပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုလိုပ်ငန်ိုးစဉ်တစ်ရပ် လအ
ို ပ်လျက်ရှပကကာင်ိုး ပတွဲ့ရှရပါ
သည်။ ထပို့ို ပင် ပ

ိုးဝါိုးနှင်ံ့ ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုသည် အပြာိုးပသာ စက်မှု

လိုပ်ငန်ိုးမျာိုးထက် နည်ိုးပညာနှငံ့် လူူ့စမ်ိုးအာိုးအရင်ိုးအပမစ်ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်ပရိုးတက
ိုို့ ို အပပြ
တည်ပ

ာင်ရွက်ရသညံ့် လိုပ်ငန်ိုးပြစ်သညံ့်အတက် နိုငင
် ပြာိုးရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုလိုပ်ငန်ိုးမျာိုးမှ ၎င်ိုး

အရင်ိုးအပမစ်မျာိုးနင
ှ ်ံ့ နည်ိုးပညာ ရရှနိုငရ
် န်အတက် မူဝါဒ၊ ဉပပဒနှင်ံ့ လိုပ်ထိုိုးလိုပ်နည်ိုးပိုင်ိုးတင်
ြိုင်မာမှုရှပစရန်၊ ကကြုတင်ြနို့်မှန်ိုးနိုင်ရန်နှငံ့် ရှငိုး် လင်ိုးလယ်ကူမှုရှပစရန် လအ
ို ပ်မည်ပြစ်ပါ
သည်။
၃၃၅။

ပ

ိုးဝါိုးနှငံ့် ကျန်ိုးမာပရိုး

ိုင်ရာပစစည်ိုးထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန်ိုးကဏ္ဍကို ပမငံ့်တင်နိုင်

ပရိုးအတက် မူဝါဒ၊ ဉပပဒနှငံ့် လိုပ်ထိုးို လိုပ်နည်ိုးပိုင်ိုးတင် ပပြုပပင်ပပပာင်ိုးလမှုပပြုလိုပ်ရိုပြငံ့်
မလိုပလာက်ဘ အြက်ြက်က ပံ့ပိုိုးကူညမှုမျာိုး လအ
ို ပ်မည်ပြစ်ရာ အ
နိုငင
် ပတာ်၏ အာိုးပပိုးပမငံ့်တင်လိုသညံ့်

ိုပါကဏ္ဍအတက်

နဒ (Political Will)၊ ပကာင်ိုးမန်ပသာစမအိုပ်ြျြုပ်မှု

အပလံ့အကျင်ပြငံ့် အစိုိုးရယနတရာိုးလျင်ပမန်ပြျာပမွဲ့ပစပရိုး၊ ပညာပရိုးကဏ္ဍ၊ ကျန်ိုးမာပရိုး
ကဏ္ဍ၊ နည်ိုးပညာနှငံ့် သိုပတသနနှငံ့် ြွဲ့ပြြုိုးတိုိုးတက်မှုကဏ္ဍမျာိုး တိုိုးတက်ပစပရိုး၊ အသဉာဏ်
ပစစည်ိုး

ိုငရ
် ာအကာအကယ်ပပိုးမှုတင်

ြိုင်မာမှုရှပစပရိုး၊

ပိုဂဂလကကဏ္ဍ၏

ပါဝင်မှုပြငံ့်

ရင်ိုးနှိုးပမြုပ်နှမှုပမငံ့်တင်ပရိုး၊ ဘဏ္ဍာပငပိုမိုြပဝအသိုိုးပပြုနိုင်ပရိုးနှငံ့် အစိုိုးရ၏ ဝယ်ယူမှုစနစ်
အာိုးပကာင်ိုးပစပရိုးနှငံ့် လအ
ို ပ်သညံ့်အပပြြအပ

ာက်အအိုပိုငိုး် ကို အ

တက
ိုို့ ို ပပည်စိုမှသာလ င် တိုိုးတက်ပအာင်ပမင်နိုငမ
် ည်ပြစ်ပါသည်။

င်သငံ့်ပြစ်ပစပရိုး
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န ောက်ဆက်တွဲ
ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နိုငင
် ၊ံ ဗီယက် မ်နိုငင
် ၊ံ အင် ို ီားရ ားနိုငင
် ၊ံ ထင
ို ား် နိုငင
် ၊ံ လ အိုနိုငင
် ၊ံ ကနမဘ

ီားယ ားနိုင်ငန
ံ ငေ့် မမ ်မ နိုင်ငံတိုို့၏ နဆားနငေ့် ကျ ်ားမ နရားဆိုင်ရ ပစ္စည်ားမျ ား

ထိုတ်လိုပ်မြင်ားလိုပ်င ်ားကဏ္ဍအနပေါ် နတွေ့ရြျက်မျ ားအ ား နှိုငား် ယဉ်နလေ့လ ြျက်
အန က င်ားအရ
အကျယ်အဝ ား် /လူဉားီ နရ

မမ မ
် နိုငင
် ံ

ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နင
ို ်ငံ

ဗီယက် မ်နင
ို ်ငံ

အင် ို ီားရ ားနင
ို ်ငံ

ထိုင်ားနိုင်ငံ

လ အိုနင
ို င
် ံ

၆၇၆,၅၇၅ စတုရန်း

၁၄၃,၉၉၉ စတုရန်း

၃၃၁,၂၁၂ စတုရန်း

၁,၉၀၄,၅၆၉

၅၁၃,၁၂၀

၂၃၇,၉၅၅

၁၈၁,၀၃၅

ကီလုမီတာ/

ကီလုမီတာ/၁၆၆ သန်း

ကီလုမီတာ/

စတုရန်းကီလုမတ
ီ ာ/

စတုရန်းကီလု

စတုရန်းကီလုမတ
ီ ာ/

စတုရန်းကီလုမတ
ီ ာ/

၉၇.၅၉၁ သန်း

၂၇၆ သန်း

မီတာ/၆၉.၆၃ သန်း

၇.၁၆၉ သန်း

၁၆.၄၉၀ သန်း

၅၄.၈၃ သန်း
နဆားဝ ားနငေ့် ကျ ား် မ နရား

ကနမဘ

ီားယ ားနင
ို ်ငံ

USD ၆၇၈.၂၃၆ သန်း

USD ၅၄၂.၄၇၁ သန်း

USD ၃,၃၁၃.၆၉ သန်း

USD ၉၁၂.၀၀ သန်း

USD ၅,၂၇၅ သန်း

USD ၄၆ သန်း

USD ၂၃၄ သန်း

USD ၁၄၇.၀၀ သန်း

USD ၁၂၂.၂၀၂ သန်း

USD ၁၈၅.၉၉၂ သန်း

USD ၅၅၆.၀၀ သန်း

USD 2,754 သန်း

USD ၀.၄၇ သန်း

USD ၈ သန်း

ဆိုင်ရ ပစ္စည်ားမျ ား
တင်သင်ားမှို (၂၀၁၉)
နဆားဝ ားနငေ့် ကျ ား် မ နရား
ဆိုင်ရ ပစ္စည်ားမျ ား တင်ပို့ိုမှို
(၂၀၁၉)
နဆားဝ ားနငေ့် ကျ ား် မ နရား

ရရရှညတညတံ့ခင
ု မမြဲမ ီ်း

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာမူဝါဒ

ဆိုင်ရ ပစ္စည်ားထိုတ်လိုပ်မှို

ဟနချကညီရသာဖွံ့မဖ ်းတု်း

ကဏ္ဍဆိုင်ရ မူဝ

၂၀၃၀ အထရမ ာမှန်း

The Universal

eHealth Strategy

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာ

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာ

ကု ၁၉၉၈ ခုနစ
ှ မှစ၍ ၅ နှစ သညံ့ ဗီယကနမနင
ု င

Healthcare System

(၂၀၁၇-၂၀၂၆) အရ

မူဝါဒအရနဖဖငံ့ ၂၀၀၀

မူဝါဒ Master Plan ကု

တကမှုစီမကန်း (MSDP)

တစကကမရရ်းဆြဲမ ီ်း HPSP၊

၏ ရဆ်းဝါ်းလု ငန်း

(၂၀၁၄) နှငံ့ ရဆ်းဝါ်း

ရဆ်း ညာရ ဆင
ု ရာ

ဖ ညံ့နှစစတင

၁၉၉၃ ခုနစ
ှ တင

အရ ၂၀၃၀ ပြညနှစ

HNPSP၊ HPNSDP၊

ဖွံ့မဖ ်းတု်းတကမှု

နှငံ့ ကျန်းမာရရ်းကဏ္

အရဖခခအရဆာကအဦ

အရကာငအထညရဖာ

ထုတဖ နခြဲံ့မ ီ်း စီမကန်း

နနောကဆု်းထာ်း၍ လူတုင်း

HPNSP တဖုို့ ဖစရာ လကရှ

အတက အထူ်းစီမချက

တု်းဖမြှငံ့ဖခင်းဆုငရာ

ဖွံ့မဖ ်းရရ်းနှငံ့ တီထင

ခြဲမံ့ ်းီ PHC၊ RMNCH၊

၁၂ ခု ါဝင ါသည။

လကလှမ်းမှီအသု်းပြြုနုင

တင စတုတထရဖမာက

၂၀၂၀ ကု ဖ ဌာန်းထာ်း

ညွှနကကာ်းချက (၂၀၁၆)

ဖနတီ်းမှုဖမြှငတင
ံ့
ရရ်း

NSHRH တဖုို့ ဖစကကမ ်းီ

Health Information

နသာကျန်းမာနရ်းစနစရရှ

စီမကန်းကု ရဆာငရွက

ါသည။ ရဆ်းဝါ်း

တက
ုို့ ု ထုတဖ နခြဲံ့မ ီ်း

ရဆာငရွကခြဲံ့ ါသည။

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာဖ

System Master Plan

ရန ရညမှန်း၍ MSDP ၏

လျကရှမ ီ်း ကျန်းမာရရ်း

စစည်းမျာ်းကု

အာ်းရ ်းရဆာငရွက

ရဆ်းဘကဆုငရာ

ဖ ငရဖ ာင်းလြဲမှု မဟာ

(၂၀၁၆-၂၀၂၀) ဖဖငံ့

မဏ္ င ၃ နှငအညီ
ံ့
မဟာ

အသု်းစရတအဖဖစ GDP ၏

နင
ု ငဖခာ်းမှ တငသင်း

လျကရှ ါသည။

ဗျျူဟာမျာ်း ချမှတ

၅.၈ ရာခုငနှုန်းအသု်းဖ

မှုအရ ေါ် မှီခရ
ု နရမှုကု

ရဆ်းဝါ်းထုတလု ဖခင်း

စစည်းထုတလု မှုကဏ္ ဗျျူဟာ (၂၀၁၃-၂၀၂၅)
နှငံ့ ကျန်းမာရရ်း

တစရ ချမှတ

လု ငန်းရဆာငရွက
လျကရှ ါသည။
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အန က င်ားအရ

မမ မ
် နိုငင
် ံ

ဘင်္ဂလ ားန ေ့ရ်နင
ို ်ငံ

ဗီယက် မ်နင
ို ်ငံ

အင် ို ီားရ ားနင
ို ်ငံ

ဖံွေ့ဖဖ ားတိုားတက်နရားအတက်
လိုပ်နဆ င်န သညေ့်ပံိုစ္ံ

လ အိုနင
ို င
် ံ

ကနမဘ

ီားယ ားနင
ို ်ငံ

ရဆာငရွကလျကရှ ါသည။

လျကရှ ါသည။ ရဆ်းနှငံ့

ရလ ာံ့ချရနနှငံ့

ကဏ္ဖွံ့မဖ ်းရစရရ်း

ရစာငံ့ရရှာကမှုကဏ္

ရဆာငရွကလျကရှ ါ

ကျန်းမာရရ်းအသု်း

အမျြု်းသာ်းနဆ်းဝါ်းမူဝါဒ

ကျန်းမာရရ်းဆင
ု ရာ စစည်း

ရခတမီရဆ်းဝါ်း

လမ်းဖ ရဖမ ု (၂၀၁၆)

ဖမြှငံ့တငရရ်း

သည။

စရတအဖဖစ GDP ၏

(၂၀၁၈ - ၂၀၂၁) ထုတဖ န

မျာ်း ထုတလု ဖခင်းအရ ေါ်

ထုတလု နင
ု ရရ်း

ကု ရရ်းဆြဲခြဲံ့မ ီ်း အဆငံ့

ကက ်း မ်းရဆာငရွက

ကူ်းစကရရာဂါအရရ်း

၆ ရာခုငနှုန်း အသု်းဖ

မ ်းီ ယင်းမူဝါဒ၏ မဟာ

ဖ ညတင်းလု ငန်းမျာ်းကု

ရညမှန်းထာ်းရှ ါ

မီ ရဆ်းဝါ်းမျာ်း

လျကရှရာ ရဒသတင်း

ရ ေါ်အရဖခအရနကု

လျကရှ ါသည။

ဗျျူဟာနှငအညီ အနကာင

ဦ်းစာ်းရ ်းမ ်းီ မူဝါဒ ုင်း

သည။

ထုတလု နင
ု ရရ်း စီမ

နုငငမျာ်းအနက နည်း

တုနို့ဖ နရဆာငရွက

အထညန ာပြင်းအစီအစဉ

ဆုငရာ ံ့ ု်းရ ်းလျကရှ ါ

ရဆာငရွကခြဲံ့ ါသည။

ညာဖမငံ့ ဝနရဆာငမှု

ကု ၂၀၁၈ ြုနစ
ှ တွင

သည။

ရ ်းနုငသညံ့ နင
ု ငတစခု

ထုတဖ နြြါသည။
နဆားဝ ားထိုတ်လိုပ်မှိုကဏ္ဍ

ထိုင်ားနိုင်ငံ

နုငင င
ု ရဆ်းဝါ်းစကရု ၂ ရု၊

သညံ့ အစီအမမျာ်း
ရရ်းဆြဲထာ်းရှ ါသည။

ဖဖစ ါသည။
နုငင၏ နဆ်းဝါ်းထုတလုြ

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှုဉ ရဒ

နုငင၏ ရဆ်းဝါ်းထုတ

ရဆ်းဝါ်းထုတလု ဖခင်း

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှုဉ ရဒအ

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

မှု သမုင်းန ကာင်းအရ

၂၀၂၀ အရ ရဆ်းဝါ်း

လု မှုကဏ္ကု

ဆုငရာ ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

သစ (၂၀၁၆) ကု

လု ငန်းကု နုငငဖခာ်း

တမ
ုို့ ှ ရဆ်းဝါ်းမျာ်း ထုတ

နဆ်းဝါ်းထုတလုြမှုကဏ္ဍ

ထုတလု မှုအာ်းလု်းကု

ဖမြှငံ့တငရန ရင်းနှီ်း

လု ငန်းမျာ်းကု

ဖ ဌာန်းခြဲမံ့ ်းီ ကျန်းမာ

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု ၁၀၀

လု လျကရှရသာလည်း

တွင နင
ု ငပြာ်းရင်းနှီ်းပမြုြနှ

ဦ်းစာ်းရ ်းကဏ္အဖဖစ

ဖမြှ နှမှုဥ ရဒအသစ

ဦ်းစာ်းရ ်းမ ်းီ ဉ ရဒ၊

ရရ်းကဏ္ ကု ဦ်းစာ်း

ရာခုငနှုန်း ရဆာငရွက

ကုနကကမ်းဖ တလတမှု

မှုလုြငန်းမျာ်းထက ပြည

သတမှတထာ်း ါ

တင ုမု အသာ်းရ ်း

လု ထု်းလု နည်းမျာ်း

ရ ်းဖမြှငတငံ့
ံ့
သညံ့

ခငံ့ ရ ်းမ ်းီ ဉ ရဒ

ရကကာငံ့ ဖ ညတင်းလုအ

တွင်း လုြငန်းမျာ်း

သည။

ရရ်းဆြဲခြဲံ့သည။

ဖဖငံ့ ံ့ ု်းရ ်းလျကရှ ါ

ကဏ္အဖဖစ သတမှတ

ရကကာင်းအရ ဦ်း

ချက ဖ ညံ့မီရနနှငံ့ ဖ ည

တု်းတကနရ်းကု ြုမု

ရယဘုယျအာ်းဖဖငံ့

သည။

ထာ်း ါသည။ ရဆ်းဝါ်း

စာ်းရ ်းသညံ့ ကဏ္

သုို့ တင န
ို့ု င
ု ရန ကက ်း မ်း

အနလ်းနြ်းြန ကာင်း

နုငငဖခာ်းရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ကုနသယမှုကတ
ု ု်း

တစခုဖဖစ ါသည။

ရဆာငရွကလျကရှ ါသည

နတွွေ့ရရြါသည
ှ
။ ပြညတွင်း

ကုဉီ်းစာ်းရ ်းသညံ့

တကရရ်းကုလြဲ

လုြငန်းမျာ်းကု ဦ်းစာ်းနြ်း

နုငငတစခုဖဖစသည။

အရလ်းထာ်းသညံ့

ုဂဂလကရဆ်းဝါ်းစကရု ၉ ရု

ပြင်းန ကာင နုငငတကာ

နုငငတစခုဖဖစ ါသည။

အဆငမီ နဆ်းဝါ်းမျာ်း
ထုတလုြနင
ု ရန ကကြု်းြမ်း
ြန ကာင်းနတွွေ့ရရြါသည
ှ
။
ကိုဗစ္် ၁၉ ဆိုင်ရ စ္ီမံ

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

၂၀၂၀ ပြညနှစ ကုဗစ-၁၉

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

ကုဗစ - ၁၉ က ရရာဂါ

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ အတင်း

ကျန်းမာရရ်းမဟာဗျျူ

နဆ င်ရက
ွ ်ြျက်

မပ စြွာ်းမီနှငံ့ ဖဖစ ာ်းမ ီ်း

ဆုငရာစီမြျကနရ်းဆွပြီ်း

ကာကွယကုသနရ်း

ဆုငရာသကရရာကမှု

ကာကယရဆ်း

လူဦ်းရရ၏ ၅၀

ဟာစီမကန်း (၂၀၁၆-

ရငဆုငရသညံ့ စီ်းြွာ်းနရ်း

လုအြသည ထန်းြျြုြမှု

ဆုငရာတုင်းရင်းနဆ်း

မျာ်းကု ဖ နလည

ChulaCOV19 ကု ၂၀၂၂

ရာခုငနှုန်းကု ကုဗစ -

၂၀၂၀) အရ ရရာဂါ
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ီားယ ားနင
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ထခက
ု မှုမျာ်း၊ အ ကြ

မျာ်းကု COVID-19 Online

မျာ်းကု ပ စြွာ်းလျက

ရကာင်းမနရစရရ်း

နှစလယ ုင်းတင

၁၉ က ရရာဂါ

ကုသရရ်းအတကအ
်

အတည်းမျာ်းကု SMART

Reporting System ဖဖငံ့

ရှသည နဒသမျာ်းသုို့

ဉ ရဒ၊ မူဝါဒနှငံ့

ထုတလု နင
ု ရရ်း

ကာကယရဆ်း

ရရ်း ါသညံ့ ကျန်းမာ

Programme လမ်းစဉ (၅)

သတင်းထုတဖ နဖခင်း၊

နုငငနတာ၏ အစီ

လု ထု်းလု နည်းမျာ်း

ရဆာငရွကထာ်းရှ ါ

ထု်းနှနုငရရ်း စီစဉ

ရရ်းဝနထမ်းမျာ်း

ရြဖဖငံ့ အရကာငအထည

ရဆ်းနှငံ့ ရဆ်း စစည်းဖ တ

အစဉပ င ြြု်း

ကု အချနနှငံ့ တစရဖ ်း

သည။ ၎င်းကာကယ

ထာ်းရှမ ီ်း ဌာနဆုငရာ

ရရှရစရရ်း

ရဖာလျကရှ ါသည။

လတမှု မရှစရရ်း ံ့ ု်းရ ်း

နြ်းလျကရှြါသည။

ညီ ထုတဖ နလျက

ရဆ်းဆုငရာသုရတသန

အဖြဲွံ့မျာ်း ါဝငသညံ့

ကက တငဖ ငဆငဖခင်း

ရှ ါသည။

အဖြဲွံ့အစည်းမျာ်းကု

National Task Force

နှငံ့ တုနဖို့ နဖခင်းတက
ုို့ ု

ရှ ါသည။ ကုဗစကာကယ

ရထာက ရ
ံ့ ကက်းရ ်းနုင

အဖြဲွံ့ ဖြဲွံ့စည်းရဆာင

ရဆာငရွကရန

ရဆ်းနှငံ့ ကုသရဆ်းမျာ်းကု

ရရ်း စီစဉထာ်းရှ ါသည။

ရွကလျကရှ ါသည။

စီစဉလျကရှ ါသည။

ဖခင်းတုို့ ရဆာငရွကလျက

ဖ ညတင်းတင ထုတလု
ရန ဖဖနို့ဖဖျူ်းရ ်းနုငရရ်း
စီစဉထာ်းရှ ါသည။
သုံးသပ်ချက်

ကုန ကမ်းြစစည်းမျာ်းကု

လူဦ်းနရမျာ်းပြာ်းနသာ

ရ ်းနှုန်းချ သာသညံ့

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

တစနင
ု ငလု်းလွှမ်းခခ

နုငငဖခာ်းရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ပြညြမှ တငသွင်းနနရပြင်း၊

လည်း ပြညတွင်းနဆ်းဝါ်း

ရဆ်းဝါ်းမျာ်းအစာ်း

တင ကမ္ာံ့အဆငံ့ ၁၅

အထုကအရလျာကရှ

သညံ့ ကျန်းမာရရ်း

လု ငန်းမျာ်း

ပြညတွင်း၌ ကျွမ်းကျင

ထုတလုြမှုအာ်းနကာင်း

ရကာင်းမနသညံ့

ရှ နုငငတစခုဖဖစမ ်းီ

သညံ့ အာ်းရလျာစာ

ရစာငံ့ရရှာကမှု (UHC)

ဝငရရာကမှုကု

အလုြသမာ်းမျာ်း ရှာ်းြါ်း

ပြင်းန ကာင ပြညတွင်း

ရဆ်းဝါ်းထုတလု မှု

နင
ု် ငဖခာ်းရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ကျန်းမာရရ်းရစာငံ့

ကု ရရှရရ်း ရဆာငရွက

အရလ်းထာ်း

ပြင်း၊ ကုန ကမ်းမျာ်းကု

သု်းစွမှုကု လုနလာကမှု

လမ်းစဉကု ကျငံ့သု်း

လု ငန်းမျာ်းကု ံ့ ု်း

ရရှာကမှု၊ ရဆ်း ညာနှငံ့

လျကရှရာ ဖ ညတင်း

ရဆာငရွကလျကရှမ ်းီ

ပြညြက တငသွင်းရပြင်း

ရှြါသည။ နဆ်းဝါ်း ထုတ

မ ်းီ နုငငတကာ

ရ ်းလျကရှသညံ့ နင
ု င

ရဆ်းဘကဆုငရာ

ဖ ည ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှု

ကျန်းမာရရ်းကဏ္

န ကာင ထုတလုြမှု

လုြရန အနပြြ

အဆငံ့မီရဆ်းဝါ်းမျာ်း

ဖဖစ ါသည။ ရဆ်းဝါ်း

ခရီ်းသာ်းကဏ္တက
ုို့ ု

မျာ်းကု ဖတရခေါ်

ဆုငရာ လူူ့စမ်းအာ်း

စရတပမငမာ်းပြင်း၊

အနဆာကအဦ

ထုတလု နင
ု ရရ်း
်

ထုတလု ဖခင်းအတက

ရဆာငရွကလျကရှ ါ

အရင်းအဖမစနည်း ါ်း

ရဆာငရွကလျကရှ ါ

သုရတသနနှငံ့ ဖွံ့မဖ ်း

သည။

ဖခင်းသည အဓက

သည။ ကုနသယမှုနှငံ့

တု်းတကရရ်းကု အဓက ရဆ်းဘကဆုငရာ ဇီဝ

ရင်းနှီ်းဖမြှ နှမှုဆုငရာ

ထာ်းရဆာငရွကလျက

နည်း ညာဖမငံ့လု ငန်း

သရဘာတူစာချ မျာ်း

ရှ ါသည။

မျာ်း ရဆာငရွကနင
ု ရန

စာ်းသု်းသူမျာ်းအနနပ င
အရညအနသွ်း နကာင်းမွန
ပြီ်း န ်းနှုန်းသကသာနသာ
အမနီ်းြျင်းနုငငမျာ်းမှ တင
သွင်းနသာ နဆ်းဝါ်းမျာ်း
အနြေါ်တင
ွ မှီြုအာ်းထာ်း

လုနလာကမှုရှပြင်း၊
ကျွမ်းကျငဝနထမ်းမျာ်း
ရှပြင်းတန
ုို့ ကာင
နုငငတကာနှင ြူ်းနြါင်း
နဆာငရွကမညဆုြါက

အရ အလာ်းအလာ
ရကာင်းသညံ့ ရဆ်းဝါ်း

ူ်းတြဲဖမြှငတင
ံ့
ရဆာင
ရွကလျကရှ ါသည။

စီမချကမျာ်း ချမှတမ ်းီ

စနရခေါ်မှု ဖဖစ ါသည။
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နနသပ င ပြညတွင်းထုတ

လည်း ပြီ်းပြညစုသည

နှငံ့ရဆ်း စစည်း

အရကာငအထညရဖာ

လုြသူမျာ်းအတွက

ြုစတစြုပ စြါသည။

ထုတလု မှုကဏ္တစ

လျကရှ ါသည။

န ်းကွကတွင ယှဉပြြုငရန
အြကအြရှပြင်း၊ ပြညြမှ
တရာ်းမဝင ဝငနရာက
လာနသာ နဆ်းဝါ်းမျာ်း
န ကာင န ်းကွကမတည
မပငမ ပ စပြင်း အစရှသည
စနနြေါ်မှုမျာ်းစွာရှရန ါ
သည။ ကျန်းမာရရ်းကဏ္
ဆုငရာ လူူ့စမ်းအာ်းအရင်း
အဖမစနည်း ါ်းဖခင်းသည
လည်း စနရခေါ်မှုတစခု
ဖဖစ ါသည။ အဆု ါ
စနရခေါ်မှုမျာ်းကု ရငဆင
ု
ရဖဖရှင်းနင
ု ရနအတက
စီမချကမျာ်း အရကာင
အထညရဖာနုငရရ်း
ကက ်း မ်းလျကရှ ါသည။

ခုဖဖစ ါသည။
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