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စဉ ် အေကာငး်အရာ စာမျက်ှ   

 ကာတွန်းှင့ ်ကဗျာများ 

၁။ ကာတနွ်း ၁ 

၂။ Listen! ၄ 

၃။ တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်း သည်းခံပါ ၅ 

 ေဆာင်းပါးများ 

၁။ ကမာ့စီးပွားေရး စိန်ေခမများအား ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရန ်ချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းသစ်များ  

(New Approaches to Global Economic Challenges) 

၆ 

၂။ ကက်ဥှစ်ေရာင ်တိမ်ေတာငသ်ဖွယ ် ၁၄ 

၃။ ကယားြပည်နယ်တငွ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမများဖံွဖိးတိုးတက်လာရန်အတွက ် အခငွ့်အလမ်း 
များှင့်စိန်ေခမများ 

၁၈ 

၄။ ဗီယက်နမ်ိငု်ငံ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကာလ စီးပွားေရးွံမှ ုန်းထွက်မ ၂၀ 

၅။ အိိယိငု်ငံမှ ဆိပ်ကမ်းေအာ်ပေရတာ Adani  ရဲ  ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာင့်  ိုငင်ံတကာ 
ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများနည်းတူ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေတာ့မည့ ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
အလံုဆိပ်ကမ်း (၂) 

၂၆ 

၆။ အများပါဝင်အကျိးခံစားိုငသ်ည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (Inclusive Business –IB) 
ဆိုရာဝယ ်

၂၉ 

၇။ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုငအ်ခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ ၃၃ 

i 

 



စဉ ် အေကာငး်အရာ စာမျက်ှ   

 MIFER သတင်းများ 

၁။ (၂၁)  ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုကအ်ဝနး်ေကာင်စအီစည်းအေဝးှင့်  
ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသုိ   ြပည်ေထာငစ်ုဝန်ကီး ပါဝငတ်က်ေရာက ်

၄၁ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါကတ်ာကေံဇာ် ုရာှးဖကဒ်ေရးရငှး်ုိငင်၊ံ ေရာ့စ်ကွနဂ်ရက ်
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ရန်ပံုေငွအဖွဲမ ှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား လက်ခံေတွဆံ ု

၄၃ 

၃။ ြမန်မာိုငင်ံဆိုင်ရာ တတု်ြပည်သူသမတိုငင်ံ သအံမတ်ကီး ဦးေဆာင်ေသာ 
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီး က လက်ခံေတွဆံု  

၄၄ 

၄။ အာဆယီံအသိုကအ်ဝန်း ၂၀၂၅ အလွန် ေမာ်မှန်းချက်ေရးဆဲွေရးဆုိင်ရာ အဆင့်ြမင့် 
လုပ်ငနး်အဖွဲ၏ ပမအကိမ်ေြမာကအ်စည်းအေဝးသုိ ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 
တက်ေရာက ်

၄၅ 

၅။ ကိုဗစ-်၁၉ ေကာင့ ်  ြဖစ်ေပလာိုင်သည့်  စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအေပ ကုစား 
ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

၄၆ 

၆။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုငင်ံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ စတတုအကိမ်  
ကထိန်လျာသကန်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲကျင်းပ 

၄၇ 

 

၇။ အာဆယီံှင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ၏ စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးသုိ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး တက်ေရာက ်

၄၈ 

၈။ (၅၄) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယစံီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစညး်အေဝးှင့်ဆက်စပ်အစည်း 
အေဝးများ စတင်ကျင်းပ 

၅၁ 

၉။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာငစ်ုဝန်ကီး 
ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ၊ ဗလာဒီေဗာစ့ေတာ့မိ၌ ကျင်းပသည့် သတမအကိမ် 
ေြမာက ်အေရှဖျားစီးပွားေရးဖိုရမ်သို တက်ေရာက ်

၅၃ 

၁၀။ စီးပွားေရးဖွံဖိးမှင့ ်အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးေပးေရးအတွက ်CMP လုပ်ငနး် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများှင့်ေတွဆံု 

၅၅ 

၁၁။ အာဆယီံ- ဩစေတးလျ၊ နယးူဇီလန်  လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ   ထူေထာင ်
ြခင်းဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံစီးပွားေရး 
ဝန်ကီးများ၏ အထူးအစည်းအေဝး ကျင်းပ 

၅၆ 

၁၂။ အာဆယီံ- ကေနဒါ၊ အာဆယီံ-ေဟာင်ေကာင် (တုတ်) အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှ ိ
များ အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ 

၅၇ 
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စဉ ် အေကာငး်အရာ စာမျက်ှ   

၁၃။ အာဆယီံ- အေမရိကန်၊ အာဆီယ-ံုရှား၊ အာဆီယ-ံယေူက အဆင့ြ်မင့်စီးပွားေရး 
အရာရှိများအစည်းအေဝးှင့် အေရှအာရှ အဆင့်ြမင့်စီးပာွးေရး အရာရိှများ အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၅၈ 

၁၄။ (၃၉) ကိမ်ေြမာက ်အာဆယီ-ံ အေပါင်းသုံး အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်း 
အေဝး ကျင်းပ 

၆၀ 

၁၅။ အာဆယီံ-ဩစေတးလျ၊ နယးူဇီလန်၊ အာဆီယံ-တုတ်၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ 
အာဆယီံ-ဂျပန် အဆင့်ြမင့ ်စးီပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ 

၆၁ 

၁၆။ အာဆယီံ အဆင့်ြမင့ ် စးီပွားေရးအရာရှိများ၏ (၃/၅၃) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝး 
များ ကျင်းပ 

၆၃ 

၁၇။ (၁၈) ကိမ်ေြမာက ်အာဆယီ-ံဩစေတးလျ၊ နယးူဇီလန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ 
ေဒသ ပူးတွဲေကာ်မတ ီအစညး်အေဝးကျင်းပ 

၆၄ 

၁၈။ (၂၃) ကိမ်ေြမာက ် ကေမာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ြမန်မာ၊ဗယီက်နမ်အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး 
အရာရိှများ အစည်းအေဝး ကျင်းပ 

၆၅ 

၁၉။ ၂၀၂၂ ခုှစ် ပထမ(၆)လပတ ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချကမ်ျားှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငနး် 
ညိိင်းအစည်းအေဝးတငွ ် ိုင်ငံေတာစ်ီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စဦက၏ လမ်းန်မှာ 
ကားခဲ့သည်များအား ထပ်ဆင့်မှာကားရှင်းလင်းသည့် အစည်းအေဝး ကျင်းပ 

၆၆ 

 DICA သတင်းများ   

၁။ မေလးရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကမုဏီများ န်ကားမဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီး ဦးစီးမှးုံး 
ကို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ကည့်စစ်ေဆး 

၆၇ 

၂။ ကယားြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝး 
ကျင်းပ 

၆၈ 

၃။ မေလးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပမ် လုပ်ငနး်များ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆး 

၆၈ 

၄။ ရှမ်းြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏   (၄/၂၀၂၂)  ကမ်ိေြမာက ်အစည်းအေဝး 
ကျင်းပြပလုပ ်

၆၈ 

၅။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၉/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၆၉ 

၆။ ကရင်ြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက VIDEO 
CONFERENCING စနစ်ြဖင့် ေတွဆံုဝန်ေဆာင်မေပး 

၆၉ 

၇။ ရှမ်းြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်း ေတာင်ကီးမိသို  ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရး 
အဖွဲ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

၇၀ 

၈။ ရှမ်းြပည်နယ်ရပ်ေစာက်မိ ရငး်ီှးြမပံှ်မလုပင်န်းများ ကီးကပ် ေရးအဖဲွ၏ 
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

၇၀ 
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စဉ ် အေကာငး်အရာ စာမျက်ှ   

၉။ မေကွးတိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၉/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၇၀ 

၁၀။ ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၇/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်အေဝး 
ကျင်းပ 

၇၁ 

၁၁။ ဆီထွက်သီးှံတိုးချဲစိုက်ပျိးိုင်ေရးှင့် တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတကွ ် စကားဝိုင်း 
ေဆွးေွးပွဲကျင်းပြပလုပ်ြခင်း 

၇၁ 

၁၂။ ေနြပည်ေတာ ် ရငး်ီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငနး်များ ကးီကပေ်ရးအဖွဲက ကွင်းဆင်း 
ဝန်ေဆာင်မေပး 

၇၂ 

၁၃။ ကယားြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့်ေတွဆံုဝန်ေဆာငမ်ေပးြခင်း ၇၂ 

၁၄။ မေလးတိုင်းေဒသကီး ရငး်ှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖွဲကကငွ်းဆင်း 
ဝန်ေဆာင်မေပး 

၇၂ 

၁၅။ ရှမ်းြပည်နယရ်င်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖဲွ ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး ၇၃ 

၁၆။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရငး်ှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖွဲက ကငွ်းဆင်း 
စစ်ေဆး 

၇၃ 

၁၇။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရငး်ှီးြမပ်ံှမလုပင်န်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ ကငွ်းဆင်း 
ကည့်စစ်ေဆး 

၇၃ 

၁၈။ ေနြပည်ေတာ ် ရငး်ှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဝန ်ေဆာင်မေပးြခင်း ရငး်ီှးြမပ ်
ှံသူအား ေတွဆံု၍ ဝန်ေဆာင်မေပး 

၇၄ 

၁၉။ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကငွ်းဆင်း 
ဝန်ေဆာင်မေပး 

၇၄ 

၂၀။ မွန်ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝး 
ကျင်းပ 

၇၄ 

၂၁။ စီးပွားြဖစ ် စတင်လည်ပတထု်တ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ 
အေြခအေနကို ကငွ်းဆင်းကည့်အားေပး 

၇၅ 

၂၂။ ေနြပည်ေတာ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖွဲက 
ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 

၇၅ 

၂၃။ ရှမ်းြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝး 
ကျင်းပ 

၇၅ 

iv 
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၂၄။ ေနြပည်ေတာ ် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွမှ ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မ 
ေပး 

၇၆ 

၂၅။ တနသာရတီိုင်းေဒသကီး ရငး်ှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၇/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၇၆ 

၂၆။ စီးပွားြဖစ ်စတင်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းေဆာငရ်က်ေနမ အေြခ 
အေနကိုကငွ်းဆင်းကည့်အားေပး 

၇၇ 

၂၇။ မေကွးတိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၈/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၇၇ 

၂၈။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏   (၈/ ၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၇၈ 

၂၉။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး ၇၈ 

၃၀။ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက ် အစည်း 
အေဝးကျင်းပ 

၇၉ 

၃၁။ ကရင်ြပည်နယ ် ရငး်ှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက VIDEO CONFER- 
ENCING စနစ်ြဖင့် ေတွဆံုဝနေ်ဆာင်မေပး 

၇၉ 

၃၂။ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏ ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆး 

၈၀ 

၃၃။ ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၆/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်အေဝး 
ကျင်းပ 

၈၀ 

၃၄။ ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကွင်းဆင်းစစေ်ဆး ၈၁ 

၃၅။ ပုသိမ်စက်မဇုန်အား  ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း  ၈၁ 

၃၆။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏  ၃/၂၀၂၂  ကိမ်ေြမာက ် အစည်း 
အေဝး ြပလုပ် 

၈၁ 

၃၇။ ေနြပည်ေတာ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး ၈၂ 
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 FERD သတင်းများ 

၁။ )၄၂(  ကမ်ိေြမာက ်အာဆီယစံီးပွားေရး ေပါင်းစည်းမဆိုငရ်ာ အဆင့ြ်မင့် လုပင်န်းအဖဲွ 
အစည်းအေဝးသုိ ပါဝငတ်ကေ်ရာက ်

၈၃ 

၂။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးကုမဏီလီမိတက ် (SPV) ၏ Board 
of Directors Meeting (3/2022) ှင့် Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2022 အစည်းအေဝးကျင်းပ 

၈၄ 

၃။ အိိယိုင်ငအံစိုးရ၏ အကူအညီြဖင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် အမျိးသမီးရဲ 
ေလ့ကျင့်ေရး သင်တနး်ေကျာငး် (ရမည်းသင်း) အဆင့ြ်မင့်တင်ြခင်း စီမံကိန်းှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအေဝးကျင်းပ 

၈၅ 

၄။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကုမဏီလီမိတက ် (SPV) ၏ ေရှ 
လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညိိင်းအစည်းအေဝးကျင်းပ 

၈၅ 

၅။ အိိယိငု်ငံ၏ ေချးေငွ (Line of Credit-LOC) စီမံကိန်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညိိင်း 
အစည်းအေဝး ကျင်းပ  

၈၆ 

၆။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစးီပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်
ှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံသံံုးမှ ဒုတယိအကီးအက ဲ   Mr. Hahm Jeong-han  
ဦးေဆာင်၍ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံသံံုးမ ှ
ကိုယ်စားလှယ ်အဖွဲတိုအကား ေတွဆံုေဆွးေွး 

၈၆ 

၇။ (၁၃) ကိမ်ေြမာက ်ဂျအီမ်အက်စ ်စီးပွားေရးစကများဖုိရမ ်တက်ေရာက ် ၈၇ 

၈။ ိုင်ငံြခား စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ် ရန်ကုန်မိရှိ 
ဂျပန်ိုင်ငံသံုံး၊ Counsellor Mr. TAKAZAWA Akihiro ဦးေဆာင်သည့် 
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး 

၈၈ 

၉။ ဂျအီမ်အက်စ် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစီအစဉ၏် နည်းပညာပိုင်း ကိတင် 
ြပင်ဆင်မဆုိင်ရာ ညိိင်းအစည်းအေဝး တကေ်ရာက ်

၈၉ 

 ုိင်ငံတကာစီးပွားေရး သတငး်များ 

၁။ ြပည်တငွ်းစီးပွားေရး ိးဆွမအစီအမံသစမ်ျား ေဖာေ်ဆာင်ကရန ် ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် 
တိုကတ်ွန်း 

၉၀ 

၂။ ဘယ်လ်ဂျယီ ံ စူပါမားကတ်များ၌ ဆီ၊ ဂျံမန် စသည်များကို အေရအတွက် ကန်သတ ်
ေရာင်းချေန 

၉၁ 

၃။ Airplane Boarding Tax ေကာက်ခံမ စတငအ်သက်ဝငေ်တာ့မည ် ၉၂ 
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၄။ စူပါမားကတ်များ၌ ကုန်ပစညး်ြပတ်လပ်မ မရိှေစေရးလုပ်ငန်းအဖဲွ တစ်ရပ်ဖွဲစည်း ၉၂ 

၅။ ှစ်ိုင်ငအံကား G TO G စာချပ်အရ ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငသံို ဆနတ်ငပ်ိုမ အေြခအေန ၉၃ 

၆။ ြမန်မာိုငင်ံမှ တတု်ြပညသူ်သမတိုငင်ံသို စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ တင်ပိုရန ်
GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ရမည ်

၉၃ 

၇။ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်င၊ံ ကွမ်းေလ ကုန်ပစည်း သယယ်ူပိုေဆာင်ေရး ဆိပ်ကမ်း 
ြပန်လည်ဖွင့်လှစ် 

၉၄ 

၈။ ြမန်မာ့ပိုကုန်များ ုရှားုိငင် ံ ေဈးကွက်သုိ မဟာဗျဟာကျကျ ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက ်
ုိင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

၉၄ 

၉။ ေဈးကွက ်လုိအပ်ချက် ြမင့်မားလာသည့် ကင်းပုစွန ် ၉၅ 

၁၀။ ဘဂလားေဒ့ရှ်တွင ်ေဈးကွကရ်ရှိေနေသာ ြမန်မာ့ေရချိ ငါးြမစ်ချင်းများ ၉၅ 

၁၁။ ေတာင်တုတ်ပင်လယ်မှ ြမန်မာိုငင်ံသို သေဘာလမ်းေကာင်းသစက်ိ ု တုတက် 
ဖွင့်လှစ်လုိက်ပ ီ

၉၇ 

၁၂။ ြမန်မာိုငင်ံ၊ စစေ်တွမတှစ်ဆင့ ် ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုငင်ံသို နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အမယ်သစ ်
ပိုကုန ်POLYESTER  STAPLE  FIBER တင်ပိုိုငခ်ဲ့ 

၉၈ 

၁၃။ ၂၀၂၂ခုှစ ်ဒတုယိှစ်ဝက်ကာလှင် ့၂၀၂၃ ခုှစတ်ိုတွင် ကမာ့ကုန်သွယ်မ အေြခ 
အေန အား ေလ့လာြခင်း 

၉၈ 

၁၄။ အာဆယီံ ၅ ိငု်ငံှင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေငွေပးေချိုင်မည်ဟ ု အင်ဒုိဗဟုိဘဏ် 
ေကညာ 

၉၉ 

၁၅။ ြပည်တငွ်းစက်သံုးဆ ီ ဖူလုံေစေရးအတွက ် ြပည်ပမှ စက်သုံးဆီများကို စံချနိ်စံနး် 
သတ်မှတ်ချက်များှင့် အညီ ပုံမှန် တင်သငွ်း ေဆာင်ရကလ်ျက်ရှိ 

၁၀၀ 

၁၆။ မိတ်ေဒသထွက ်ေရာ်ဘာများ ေစျးေကာင်းရလျက်ရိှ ၁၀၀ 
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ုရှား-ြမန်မာ Investment Development Fund (RC-Investment) န းလည်မစာခန်လာ လကမ်တ်ှေရးထုိးပဲွ 
အခမ်းအန း 

 

 

ရင်းီှးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ှ ြ  ှ  ှ ့ ု ြ ွ ွ ရ န ဌဌ

စတုတှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အထူးက 

၂၀၁၈ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ မ ှ၂၀၂၂ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ အထိ ေလးှစတ်ာအတငွး် 
ဝန်ကီးဌာန၏ ေဆာငရ်က်ချက်မှတ်တိုင်များ 



   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

ရငး်ီှးြမပ်ံှမ ြမင့်တင်ေရးှင့ ်လွယ်ကူေချာေမွေစြခင်းဆုိငရ်ာ အစီအစဉ်များ  ြဖစ်သည့ ်“Investment Facilitation 
Toolkit 2022” ကို စတင်မိတဆ်က် 

 

MYANMAR GLOBAL INVESTMENT FORUM ကျင်းပ

ဒုတယိအကိမ်ြမန်မာိငု်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မစကားဝိငု်း 
ေဆွးေွးပဲွကျင်းပ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ 
ေဆာင်ရက်ချက်မှတ်တမ်းများ 



      

         

 

 

       

 

 

 

Invest Myanmar Summit 2019 ကျင်းပ 

Yangon Investment Forum 
2019 ကျင်းပ 

ချင်းြပည်နယ ် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ေဒသထွကက်ုန်ြပပွဲကျင်းပ 



 

   

   

 

    

            

       

မေလးစီးပာွးေရးဖိုရမက်ို ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန  
၌ Mandalay ကျင်းပ 

ဧရာဝတတီိုင်းေဒသ ကီး ေငေွဆာင်ဟိတုယ် 
ဇုန်တငွ် ရင်းှီး ြမပ်ှံမြပပွဲကို ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပ 

ရခိုင်ြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမြပပွဲကျင်းပ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ေဒသတွင်းပူးေပါငး်ေဆာငရ်က်မမှတ်တိငု ်

ေဒသတင်ွးဘကစုံ်စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) 
သေဘာတူစာချပ်ကို  ြမန်မာိုင်ငံက ၂၀၂၀ ြပည့ ်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတွင်လက်မှတ်ေရးထိုး 



 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး က 
ကိုဗစ-်၁၉ ေကာင့ ်ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥကအြဖစ ်တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ြခင်း  

ိုင်ငံြခားသုံးေငွကီးကပ်မေကာ်မတီအတွင်းေရးမှးအြဖစ် 
တာဝန်ယေူဆာင်ရကြ်ခင်း  

ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့် ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများ 
အေပ ကုစားေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များ 



            
       

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယေ်ရးဦးစီးဌာန   ှစ် (၅၀) 
ြပည့ ်ေရရတုအခမ်းအန းကျင်းပ 



 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုငင်ံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ စိန်ရတု ြပညေ်ထာငစ်ုေနအကိ 
တုိင်းရင်းသားုိးရာ အစားအစာပွဲေတာ်ကျင်းပ 

 

ဝန်ကီးဌာနတငွ်း ထမနဲ ထိုးပိင်ပွဲကျင်းပြပလုပ ်

 

 

 

 

 

 

 

ြမန်မာှစ်သစ်ကူးသကန်အကိ စတဒုိသာ ေကးေမွးပဲွှင့် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲကျင်းပ 
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ဝနက ဌ န လပငန မ  အခတအဆကမမ ဆ ငရကင ရ  
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အကူအညအီေထာကအ်ပံ့ အလပု်ေတွက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ အဆင်ေြပမယ။်  
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MIFER 
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Listen! 
 

Please be listen! 

Listen to your head. 

Listen to your heart. 

Listen to your trust. 

Listen to your breath. 

Could you hear me? 

Life is just temporary.  

So,  listen to me. 
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သူငယ်ချင်းေရ…… 

ေချာ်လဲလို ေရာထိုင်လိုက်မယ့်အစား 

ြပန်ထဖို ကိးစားလိုက်ပါ၊ 

ထိုင်ေနတဲ့လူထက် 

မတ်တပ်ရပ်ေနရတ့ဲသူက 

ြမင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ြမင်ရသတ့ဲ။ 

 

သူငယ်ချင်းေရ…… 

ကုန်ဆံုးသွားတဲ့ အချနိ်ေတထွက် 

ေရာက်လာမယ့ ်အန ဂတတ်စ်ခုအတွက် 

အားထုတ်ကိးစားကဖို လိုတာမလား 

သံသရာခရီးသွားေတွဆိုတာလည်း 

မေမ့နဲဦးေပါ။့ 

 

သူငယ်ချင်းေရ…… 

နင်ဆိုတာေရာ ငါဆိုတာပါမရှိတဲ့ 

ေဟာဒီ ေလာက သမုဒယနယ်ပယ်မှာ၊ 

စဲွလန်းတတ်တ့ဲ 

ေှ င်ကိးအဆက်ဆက် 

ပညာာဏ်ထက်ထက်နဲသာ 

ြပတ်ိုင်ဖို ကိးစားရေအာင်ပါ။ 

 

သူငယ်ချင်းေရ…… 

စာအုပ်ေပလာထက်မှာ 
ကိုယ့်န မည်ကုိချေရးလို 

ပိုင်ဆိုင်မေတ ွသက်ေသြပကတာဟာ 

ခပ်ငယ်ငယ်အရယ်ကပါကွာ၊ 

သိုေပမယ့် ေန က်ဆံုးတစေ်န 

ေန က်ဆံုးတစေ်နမှာေတာေ့လ၊ 

ငါတိုရဲန မည်ေတွကုိ ေကျာက်လာထက်မာှ 

ကိုယ်စီေရးလို 

ဘယ်လုိပုိင်ဆုိင်မမျိးကုိများ 

သက်ေသြပကရပါမ့လဲ။ 

 

သူငယ်ချင်းေရ…… 

တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ တန်ဖိုးေတွေကာင့် 

တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်တဲ့ အရာေတွကုိ 

မဆံုးံးေစရေအာင် 

ထိန်းသိမ်းသွားကရေအာင်ပါ……. 

   (ခိုင်ေမေကျာ်ရှိန)် 

တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်း သည်းခံပါ 
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 ၁၉၉၇ ခုှစ ် အာရှေငွေကးအကပ်အတည်း၊၂၀၀၇-

၂၀၀၈ ကမာ့စီးပွားေရး အကပ်အတည်းများ၊ အီးယူေချး 
ေငွ အကပ်အတည်းများေကာင် ့  ကမာ့စီးပွားေရးအား 
နလန်ထူိုင်ေရးအတွက် ကမာ့ိုင်ငံများအကား၊ အြပည် 
ြပည်ဆိုင်ရာ စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများအကား ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မများ ြမင့်တင်ခဲ့ကရသည့်အ ေတွအကံများ 
ကမာ့ိုင်ငံများအကားရှိခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် ယခုကာလ 
တွင် ေတွကံရသည့် စိန်ေခမများသည ် ယခင်ကာလ 
များကထက ်ပိုမိုြပင်းထန်သည့ ်သေဘာေဆာင်ပါသည်။  

ကိုဗစ-် ၁၉ ြဖစ်ပွားမေကာင့် ကမာ့စီးပွားေရးအေပ 

ထိခိုက်နစ်န မများ   

 ကိုဗစ်- ၁၉ ြဖစ်ပွားမေကာင့် ကမာ့စီးပွားေရးသည် 
စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ အေြခအေနတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပီး 
စီးပွားေရး လုပ်ေဆာင်ချက်များအေနှင့် စီးပွားေရး 
မတည်ငိမ်မများ၊ မူဝါဒေရးရာ မတည်ငိမ်မများေကာင့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ေှးေကွးေစခဲ့ြခင်း၊ စက်ံုပိတ်သိမ်းမ 
များကို ြဖစ်ေပခဲ့ြခင်း၊ ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မ၊ သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကိုရပ်တန်ေစြခင်းတိုကိုြဖစ်ေပ
ေစသည။် တစ်ဖန် ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ေမွးထုတ်ိုင် 
ေရးအတွက ်ပညာေရး လုပ်ငန်းများ ေှးေကွးေစြခင်းြဖင့် 
လူသားအရင်းအှီးစုေဆာင်းမအား ေှးေကွးေစြခင်း၊ 
ကမာ့ေရာင်းလိုအား ကွင်းဆက်အား ြပတ်ေတာကေ်စ 
ြခင်းြဖင့် ကမာ့စီးပွားေရး လုပ်ေဆာင်မများအား ထိခိုက် 
ေစပီးကမာ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှင့်တစ်ဉီးကျ ထုတ်ကုန် 
တိုကို ေလျာ့နည်းကျဆင်းေစခဲ့သည်။ ိုင်ငံများအေနြဖင့် 
ထိေရာက်သည့ ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအား တွန်းအား 
ေပး လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိပါကလာမည့် ဆယ်စုှစ်တွင် 
ကမာ့စီးပွားေရးမှာ မန်မိင်းေှးေကွးသည့ ် အေနအထား 
ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။သိုြဖစ်ပါ၍ ကမာ့စီးပွားေရး ြပန်လည်ဉီး 
ေမာ့လာေစသည့်လုပ်ငန်းများစီမံကိန်းများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

မြပိုင်ပါက ကမာ့စီးပွားေရးလည်း ြပန်လည်ဉီးေမာ့ 
လာရန် ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။  
 ယခု ကာလတွင် ေတွကံရသည့ ် ကိုဗစ်- ၁၉ ကပ် 
ေရာဂါကို တံုြပန်မများ ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးှင့် ကိုဗစ် 
အလွန် စီးပွားေရး ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို 
ေဆာင်ရက်ေနကရသည့ ် အချနိ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိြပင် 
ုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက အရှိန်ြမင့်တက်လာပီးေန က် 
အေမရိကန်ှင့်၎င်း၏ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများက ုရှားိုင်ငံ 
အေပ အဆံုးစွန်ပိတ်ဆိုအေရးယူမများ ြပလုပ်ခဲ့ရာ 
ကမာလံုးဆိုင်ရာ ကုန်စည်ေထာက်ပိုေရး ကွင်းဆက်တွင် 
အဟန်အတားများ ြဖစ်ေပေစခဲ့ပီး ကမာ့စားနပ်ရိကာှင့် 
ေလာင်စာဆီ ရှားပါးလာမှင့်အတ ူ ကုန်စည်ေဈးန်းှင့် 
စွမ်းအင်ေဈးန်းအေပ  ကီးမားသည် ့ ိုက်ခတ်မများ 
ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ ထိုသုိ ြဖစ်ပွားေစမသည ် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေကာင့် စီးပွားေရး နလန်ထူိုင်ေရးခဲယဉ်းစွာ ုန်းကန် 
ေနရသည့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများအေပ ဆိုးရားစွာ ထိခိုက် 
ေစခဲ့သည့်အြပင ် ကမာ့စီးပွားေရး တိုးတက်မအေပတွင် 
လည်း များစွာအဟန်အတား ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။  

ေမခုိစီးပွားေရး အေြခအေနအား တည်ငိမ်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ရန ် 

 ကမာ့ိုင်ငံအေတာ်များများတွင် ြဖစ်ေပေနသည့် 
ေမခိုစီးပွားေရး အေြခအေနများအား တည်ငိမ်ေအာင် 
ေဆာင်ရက်ရန ် လိုအပ်ပါသည်။ ယူကရိန်း-ုရှား ပဋိပက 
ေကာင့် ကမာ့ေရနံေဈးန်းများ ကီးြမင့်လာြခင်း၊ 
ေလာင်စာဆီြပတ်ေတာက်ြခင်း၊စွမ်းအင်မလံုေလာက်ြခင်း၊ 
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစရိတ်များကီးြမင့်ြခင်းတိုမ ှတစ်ဆင့် 
အေထွေထွ ကုန်ေဈးန်းများကီးြမင့်ကာ ိုင်ငံအှံအြပား 
တွင် ေငွေကးေဖာင်းပွမ ြဖစ်ေပလက်ရှိသည်။ ိုင်ငံတိုင်း 
သည် ေမခိုစီးပွားေရး အေဆာက်အအုံ ဖွံဖိးတိုးတက် 
ေစရန် ကုန်ထုတ်လုပ်မတိုးတက်ေရး၊ အလုပ်အကိုင် 

ကမာ့စီးပွားေရး စိန်ေခမများအား ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရန ် 

ချဥ်းကပ်မ နည်းလမ်းသစ်များ  

(New Approaches to Global Economic Challenges) 
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အခွင့်အလမ်း၊ လွတ်လပ်ေသာ ေစျးကွက်ေဖာေ်ဆာင်မ 
ှင့်အတူ ေစျးန်းတည်ငိမ်မရရှိေရး၊ ြပည်ပကုန်သွယ်မ 
တွင် လံု ခံေချာေမွေစေရးအစရှိသည် ့ ရည်မှန်းချက်များ 

ကို ချမှတ်ကာ ေမခုိစီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်ရည ် (Macro- 

economic Performance) ြပန်လည် ြမင့်မားလာေအာင် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည ် ြဖစ်ပါသည။် ေမခိုစီးပွားေရး 
တည်ငိမ်ေစရန ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ိုင်ငံ 
အစိုးရများသည ်ဘာေရးဆိုင်ရာမူဝါဒ(Fiscal Policy)၊ 
ေငွေကးဆိုင်ရာမူဝါဒ (Monetary Policy)၊ ြပည်ပ စီးပွား 
ေရးဆိုင်ရာမူဝါဒ (Foreign Economic Policy)၊ ဝင်ေငွ 
ဆိုင်ရာမူဝါဒ (Income Policy) တိုအား ေပါင်းစပ်၍ ကိုင် 
တွယ် ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ကပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေမခုိ 
စီးပွားေရးတည်ငိမ်ေစရန ် လိုအပ်သည်များကို အချနိ်မီ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် ိုင်ငံတစ်ခု၏ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်း 
(National Competitiveness) ကို ထိမ်းသိမ်းရာေရာက် 
ပါသည်။   

 တိုးတက်စိုင်ငံများှင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင်လည်း 
အခက်အခဲများ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရဖွယ ် ရှိေနသည်။ 
စီးပွားေရး ြပန်လည်ိုးထလာရန်မှာ ေဒသတစ်ခုှင့် 
တစ်ခု တစ်ိုင်ငံှင့်တစ်ိုင်ငံ အရှိန်အဟုန်အားြဖင့် မတူ 
ညီိုင်ေပ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် စက်မကုန်စည် တင် 
ပိုေနသည့် ိုင်ငံများအေနြဖင့ ် Post-pandemic Man-

agement ေကာင်းမွန်ပီး New Normal အေြခအေနှင့် 
ကိုက်ညီေအာင် ေဆာင်ရက်ေရးမှာလည်း လွန်စွာအေရး 
ပါလာပါသည်။ အေရှအာရှှင့် ပစိဖိတ်ေဒသအေနြဖင့်မူ 
ကျန်ေဒသများထက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် စီးပွားေရး 
ြပန်လည် ေကာင်းမွန်ခဲ့သည့် တိုးတက်မ အေြခအေနများ 
ရှိပါသည်။  
 သိုြဖစ်ပါ၍ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
န်းြဖင့် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက ်တိုးတက်ေစိုင်ရန် ကမာ့ 
ေမခိုစီးပွားေရး နယ်ပယ်တစ်ရပ်လံုး တည်ငိမ်၍ ကမာ့ 
ိုင်ငံများအကား ဘက်ညီမတစွာ တိုးတက်ေရးအတွက် 
ကမာလံုးဆိုင်ရာ စီးပွားေရးစိန်ေခမများအား ချဥ်းကပ်မ 
နည်းလမ်းသစ်ြဖင် ့ ေဆာင်ရကရ်န် အေြခအေနများ 
ေတာင်းဆိုလျက ်ရှိေနသည်။  

New-Normal အေြခအေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် 

 ကမာ့ိုင်ငံများအကား ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ အေန 
ြဖင့် ြပင်းထန်ေသာေရာဂါြဖစ်ပွားမများှင့် ေသဆံုးမများ 
အားများစွာ ေလာ့ချိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေသာ်လည်း ကပ်ေရာဂါ 
ကာလအလွန ် (Post-Covid) ကာလတွင် New-Normal 

အေြခအေနြဖင့် ကုန်သွယ်ေရး၊ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် သယ်ယူ 
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ပုိေဆာင်ေရး ကများှင့် ချတိ်ဆက်ဆက်သွယ်ေဆာင် 
ရက်ရာတွင် ိုင်ငံများအကား ကုန်သွယ်ေရးဂိတ်များ၊ 
လမ်းေကာင်းများဖွင့်လှစ်ရန်ှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 
လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ဆးများ ကိမ် 
ေရြပည့ ်ထိုးှံကာကွယ်ေဆာင်ရက ်ိုင်ေရး ှင့် Vaccine 

Certificate များှင့်သွားလာိုင်ေရး၊ အြပန်အလှန ် ယံု 
ကည်စွာြဖင့် လက်ခံေဆာင်ရက ် ိုင်ေရးသည်လည်း 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြပန်လည် ပွင့်လန်းလာိုင်ေရး 
အတွက် အလွန်အေရးပါ ပါသည်။  

ြပလွယ်ေြပာင်းလွယ်ှင့် ခံိုင်ရည်စွမ်းရှိသည့် စီးပွားေရး 

ှင့် အားလံုးအကျံးဝင်သည် ့ လူအဖွဲအစည်းြဖစ်ေပေစ 

ေရး (Resilient Economies and Inclusive Societies: 

Empowering people)  

  ြပလွယ်ေြပာင်းလွယ်ှင့် ခံိုင်ရည်စွမ်းရှိသည့် စီးပွား 
ေရးှင့်အားလံုးအကျံးဝင်သည် ့ လူအဖွဲအစည်း ြဖစ်ေပ 
ေစေရးအတွက ် လူသားတုိင်းအား စွမ်းရည်ရှိေအာင်၊ 
ရှိပီးသား စွမ်းရည်များ ပိုမိုဖွံဖိးေအာင် လုပ်သာကိုင်သာ  
ြဖစ်သည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်တစ်ရပ် ြဖစ်ေပရန်ှင့် 

အဆိုပါ ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်ေဆာင်ရက်ေစေရး 
အတွက် လူတုိ၏ စွမ်းပကားအား ြမင့်တင်ေပးရန် 
(Empowering people)လိုအပ်ပါသည်။လူအဖွဲအစည်း 
ရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီသည ် ြပလွယ်ေြပာင်းလွယ်ဝန်းကျင် 
တွင် ခံိုင်ရည်စွမ်းရှိစွာြဖင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ိုင်ရန် 
မှာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက ် လူစွမ်းအားရင်းြမစ ် တိုးတက် 
ေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေရရှည်တည့်တံ့ 
ေသာ၊ ဘက်ညီမတမရှိေသာ၊ လူတိုင်းအကျံးဝင်ိုင် 
ေသာ ဖွံဖိးမြဖစ်ေပေစေရးမှာ လူသားတုိင်းအား စွမ်း 
ရညရိှ်ေအာင်၊ ရှိပီးသား စွမ်းရည်များ ပိုမိုဖွံဖိးေအာင် 
လူတို၏စွမ်းပကားအား ြမင့်တင်ေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 
(က) အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား 
ြဖစ်ေပေစ ရန ်

 ပထမ ချဥ်းကပ်မ အေနြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝ 
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများအားြဖစ်ေပေစရန ် ေဆာင် 
ကျဥ်းရမည ်ြဖစ်သည။် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား လူမေရး 
အရ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တာဝန် ( Corporate Social 

Responsibility -CSR) ရယူ တတ်ေစရန် ြဖစ်သည။် 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် လူအဖွဲအစည်း 
ဖွံဖိးမအတွက် အခနွ်အခများအား မေရှာင်လဲဘ ဲအခွန် 
တာဝန်ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ြခင်း၊ အလုပ်သမားှင့် 
ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းပကားအား ြမင့်တင်ေပးြခင်း၊ 
ထုတ်လုပ်မနည်းပညာများအား တုိးတက်ေအာင် စွမ်း 
ေဆာင်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းရှိသည့ ် လုပ်သားထု ြဖစ် 
ေစရန် ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပးြခင်းှင့် လုပ်ခလစာအား 
ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းှင့် ချင့်ချနိ်ေပးအပ်ြခင်း၊ စွမ်းအင်ေခ 
တာသည့် နည်းပညာများြဖင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
အားထိန်းသိမ်းေစြခင်း၊ လူအဖွဲအစည်းအတွက ် အရည် 
အေသွး ပိုမိုြပည့်ဝသည် ့ ပစည်းများ၊ ဝန်ေဆာင်မများ 
ပံ့ပိုးထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း စသည်အားြဖင့် လူမေရး 
အရ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ တာဝန်များရယူကာ လူအဖွဲ 
အစည်းအား ပိုမို အကျိးေကျးဇူးရှိစွာြဖင် ့ ပါဝင်ေဆာင် 
ရက်ရန်  ြဖစ်ပါသည။်  
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ယခုအခါ ိုင်ငံများသည ် ပုဂလိကက ဦးေဆာင်သည့် 
ဖွံဖိးမ (Private Sector Led Growth) ကို ေဇာင်းေပး 
ေဆာင်ရက်ေနကပီြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံတစ်ခု၏ ဂျဒီီပီတိုး 
တက်မှင့် ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းတိုးတက်မတိုသည် ပုဂလိ 
က ကဖွံဖိးမအေပများစွာ မူတည်ေနပီ ြဖစ်ပါသည။် 
လုပ်သာကိုင်သာရှိသည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်များ၊ ယှဥ်ပိင် 
ိုင်စွမ်းတိုးတက်ေရး၊ လိုအပ်သည့် အေြခခံအေဆာက် 
အအံုများှင့် ဥပေဒများြပဌာန်းေပးြခင်း၊ တိုးတက်ရရှိ 
ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းတိုအား သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ 
များ၏ အစိုးရဘက်မ ှ ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးရန ် ြဖစ်ပါ 
သည။် ပုဂလိကက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေန 
ြဖင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်(Business Ethic) အြပည့် 
အဝြဖင့် စီပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူအဖွဲအစည်းတို 
သည် အြပန်အလှန် အကျိးြပေနသည်ကိ ု န းလည်လာ 
ြခင်းအားြဖင့် မိမိိုင်ငံှင့်စားသံုးသူများြဖစ်ကသည့် ြပည် 
သူများအတွက် Win-Win မဟာဗျဟာအားအေကာင် 
အထည်ေဖာ်သည့် အေနြဖင့် သာမန်ရင်းှီးြမပ်ှံမထက် 
လူအသိုက်အဝန်းအား ေဖးမဦးေဆာင်ိုင်သည် ့ အရည် 
အေသွးြပည့်ဝေသာ  ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား ြဖစ်ေပေစ  
ေရးအား ေဆာင်ကျဥ်းိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။  

 

(ခ) အငယစ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားေရး 

လုပ်ငနး်များ (MSMEs) ဖွံဖိးေစရန ်

 ဒုတိယချဉ်းကပ်မမှာ ကိုဗစ်ကာလအပီး စီးပွားေရး 
ြပန်လည်ဉီးေမာ့ေစေရးအတွက် အေသးစားင့်ှ အလတ် 
စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အခန်းကသည် များစွာ 
အေရးပါသည်။ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးအဆင့် 
အတန်းသည် အငယ်စား၊ အေသးစား၊ အလတ်စား စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများ (MSMEs ) ၏ ဖွံဖိးမအေပ မူတည် 
ေနပါသည။် MSMEs လုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များ 
အေပ အစိုးရ၏အားေပး ကူညီမအြပင် ယင်းစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်ကီးပွား လိုစိတ်ကလည်း အလွန် 
အေရးကီးပါသည်။ ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလံုးတွင်ရှိေသာ စီးပွား 
ေရး လုပ်ငန်းများ၏ ၉၈ ရာခိုင်န်းသည် MSMEs စီးပွား 
ေရးလုပ်ငန်းများြဖစ်ေနရာ ယင်းတို၏ တိုးတက်မသည် 
တိုင်းြပည်၏ စီးပွားေရးတိုးတက်မ၊ တည်ငိမ်မှင့်တုိက် 
ိုက် ဆက်စပ်ေနပါသည်။  
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စီးပွားေရး ြပန်လည်ဦးေမာ့ရန်အတွက ် ြပည်တွင်းအေသး 
စားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ေရရှည်ရပ်တည်ေရး 
အေပ မည်သုိလုပ်ေဆာင်မည်နည်းဆိုသည့် အချကသ်ည် 
စိတ်ဝင်စားစရာြဖစ်သကဲ့သုိ လက်ေတွဆန်ဆန ် ေဆာင် 
ရက်ရသည့ ် ကိစရပ်မျိးြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရတစ်ရပ် 
အတွက် ယင်းအချက်သည်စိန်ေခမတစ်ရပ်ြဖစ်ေနသည်။ 
ေြမေပေြမေအာက ် သယံဇာတများ ထုတ်ယူေရာင်းချ၍ 
အကျိးရှိသည့ ် အသုံးြပမများ မေဆာင်ရက်ိုင်ပါက 
စဉ်ဆက်မြပတ ် ဖွံဖိးမကို ြဖစ်ေပိုင်မည ် မဟုတ်ေပ။ 
MSMEs များ ေအာင်ြမင်ဖံွဖိးေအာင်ှင့် ရလဒ်ေကာင်း 
များထွက်ေအာင်မှာ စီးပွားေရး ြပြပင်ေြပာင်းလဲမတွင် 
အေရးပါသည့် ေဆာင်ရက်ချက်ြဖစ်ပါ မည်။  
 ြပည်တွင်း SME လုပ်ငန်းများအေနှင့် ေဒသတွင်း 
တန်ဖိုးကွင်းဆက်၊ ေရာင်းလိုအား ကွင်းဆက်များတွင် 
ပါဝင်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး၊ ေဒသတွင်း အြခားိုင်ငံများှင့် 
ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိေရး၊ အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အဝန်း 
(AEC)ှင့် ေဒသတွင်း အလံုးစံုစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်မ (Regional Comprehensive Economic Part-

nership -RCEP) ကဲ့သုိ ိုင်ငံတကာှင့် ရင်ေပါင်တန်း 
ရန်မှာ သတ်မှတ်ြပင်ဆင်ချနိ်ကာလအတွင်း ေသချာစွာ 
ြပင်ဆင်ိုင်ေရးသည ် အလွန်အေရးကီးပါသည်။ MSMEs 

များ အေြခခိုင်မာစွာ တိုးတက်မမရှိေသးဘ ဲကုန်စည်များ၊ 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ကမ်း 
ကျင်လုပ်သားများ လွတ်လပ်စွာ စီးဝင်လာပါက ယှဉ်ပိင် 
မအခက်အခဲများြဖင့် ရင်ဆိုင်ကရြခင်းေကာင့် ကီးမား 
သည့် စိန်ေခမများပင်ြဖစ်ပါသည်။  

(ဂ)အရည်အေသွးရှိသည့် အလုပ်အကိုင်အခငွ့် 

အလမ်းများ ဖန်တီးရန် 
 တတိယ ချဥ်းကပ်မအေနြဖင့် စီးပွားေရး စိန်ေခမ 
များအား ရင်ဆိုင်ေကျာ်လား ိုင်ေစေရးအတွက ် အလုပ် 
အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရပါမည်။ အလုပ်အကိုင် 
ရှိမှသာ မိသားစုများအတွက်ဝင်ေငွရှိပါမည်။ ပညာအရည် 
အချင်းှင့် ကမ်းကျင်မမရှိပါက ခက်ခဲေသာ (Difficult)၊ 

အရာယ်များေသာ  (Dangerous ) ၊ ညစ်ပတ်ေပေရ 
ေသာ (Dirty ) 3 D jobs များသာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက် 
ရမည် ့ အေနအထားများြဖစ်သည်။ လူသားအရင်းအြမစ် 

ဖွံဖိးေရးှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြပစုပျိးေထာင်ေရးအတွက ်
အရည်အေသွးရှိသည့် ပညာရည်ြမင့်တင်မ အစီအစဥ်၊ 
နည်းပညာှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း ပညာေရးှင့် 
ေလ့ကျင့်မ ( Technical and Vocational Education 

and Training-TVET)တိုမှာ အေရးပါသကဲ့သို အရည် 
အေသွးရှိသည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 
ရန် အစီအစဥ်ှင့်လုပ်ေဆာင်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ 
ိုင်ငံများ၏ မဟာဗျဟာတွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲရန်၊ 
အလုပ်အကိုင်ှင့် စပ်လျဥ်း၍ လူငယ်များ၏ လူသား 
ရင်းြမစ်အား ေကာင်းစွာဖွံဖိးေရးအတွက ် ေဆာင်ရက် 
ထားရှိိုင်ရန် ိုင်ငံအလိုက် တိကျသည့် လုပ်ငန်းစဥ်များ 
ေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။  
 လုပ်သားှင့် သက်ဆိုင်သည့် မူဝါဒများ (Labour 

Policy) ၊ လုပ်သားခန်ထားသည့် မူဝါဒများ ( Recruit-

ment Policy) ၊ မက်လံုးေပးသည် ့မူဝါဒများ (Incentive 

Policy)များေကာင့် ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်း ရိှသေလာက် 
မထုတ်လုပ်ိုင်သည့် ကုန်ထွက်ကွာဟမ (Output Gap) 

များ ြဖစ်ေပေလ့ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်ေအာင် 
စွမ်းေဆာင်ိုင်ရန် လုပ်ခ၊ လစာတိုးတက်မ ရှိမရှိကိုလည်း 
ချင့်ချနိ်ိုင်ရန်၊  အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းများအား 
ကာလတိ ုဆိုသည်ထက် ကာလရှည်အတွက ်ရည်ရယ်၍ 
ဖွံဖိးေစရန်၊ အလုပ်သမားထုတွင် အမျိးသမီး အေရ 
အတွက်အား တိုးြမင့်ေစရန်ှင့် အမျိးသမီးများ အလုပ် 
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လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက ် ကေလးသူငယ ် ေစာင့်ေရှာက် 
ေရးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေစရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။  
 အန ဂါတ်အတွက် လူငယ်များအား ြပစုပျိးေထာင် 
ရန်ှင့် ရပ်ရာဖွံဖိးေရး၊ လူမေရးစီမံချက်များတွင ်လူငယ် 
များမှ တက်ကွစွာပါဝင်ေသာ လုပ်သားထု ဖန်တီးေပးေရး 
လိုအပ်ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ် ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် 
လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ် ဖွံဖိးတိုးတက်မသည် အဓိက 
အေရးပါသကဲ့သို လူငယ်ဖွံဖိးမ ေဆာင်ရက်ြခင်းသည် 
လည်း လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
မဟာဗျဟာအရ အန ဂါတ်အတွက် ေခါင်းေဆာင် 
ေကာင်းများအား ေမွးြမြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ လူငယ် 
ဖွံဖိးမကို ေဆာင်ရကြ်ခငး်သည် တစ်နည်းအားြဖင် ့ိုင်ငံ 
ေတာ်အတွက် လူသားအရင်းအှီးကို ြပစုပျိးေထာင်ေပး 
ြခင်း၊ အန ဂါတ်အတွက် မဟာဗျဟာကျစွာြဖင် ့ ရင်းှီး 
ြမပ်ှံြခင်းမျိး ြဖစ်ပါသည်။ 

 အထူးသြဖင့် အမျိးသမီးများှင့် လူငယ်များအတွက် 
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေပေပါက်ဖန်တီးေစရန် 
လိုအပ်ပါသည်။ အန ဂါတ်တွင် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးမ 
အတွက် ဇစ်ြမစ်အသစ်များမှာ အဘယ်နညး်၊ အရည် 
အေသွးရှိသည့် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးေရးအတွက် 
မည်ကဲ့သုိေသာ မူဝါဒများြဖင့် ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရမည် 
နည်းတိုမှာ အလွန်အေရးပါသည် ့ ေမးခွန်းများ ြဖစ်ပါ 
သည။် အမျိးသမီးှင့် လူငယ်များ၏ ပါဝင်မန်းတိုးြမင့် 
ေစရန်ှင့် ကာလလတ်တွင် Informal ကများတွင် 
အလုပ်လုပ်ကိုင်မများအား ေလာ့ချကာ တရားဝင် အလုပ် 
လုပ်ကိုင်လာမများ ြဖစ်ေပေစြခင်းြဖင့် အလုပ်အကိုင် 
ရရှိေရး ကွာဟချက်အား ြဖည့်ဆည်းိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။အဆိုပါ အချက်အလက်များသည် အရည်အေသွး 
ြပည့်ဝသည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 
ရန်အတွက် အလွန်အေရးပါသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ စိန်ေခ 
မများှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအား သတ်မှတ်ိုင်ရန် 
အေြခခံစဥ်းစားရမည့်အချက်အလက်များပင်ြဖစ်သည်။ 

(ဃ) တီထွင်ဆန်းသစ်မများအား အားေပးရန ်
   စီးပွားေရး စိန်ေခမများအား စတုတချဥ်းကပ်မမှာ 
တီထွင်ဆန်းသစ်မများ အားေကာင်းေစိုင်ေရးအတွက် 
လူသားရင်းြမစ်အား ဖံွဖိးေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းပင် 
ြဖစ်သည။် လူသားရင်းြမစ်အား ဖွံဖိးေစြခင်းြဖင့် ထုတ် 
လုပ်မစွမ်းအားကိ ု ြမင့်တက်လာေစပီး တီထွင်ဆန်းသစ် 
မများ(Innovation)အား ေဆာင်ရက်လာိုင်မည် ြဖစ်ပါ 
သည။် ထိုြပင ် လုပ်သားေစျးကွက်တွင် လိုအပ်လျက်ရှိ 
သည့် စွမ်းရည်များှင့်ကိုက်ညီမည် ့ လုပ်သားထု 
(Demand driven)ကို ြဖစ်ေပ ေစမည့်အြပင် ထုတ်လုပ် 
မစွမ်းအား(Productivity)ကိုြမင့်တက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

  ိုင်ငံတည်ေဆာက ်ေရးတွင် ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 
လူမေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးကအသီးသီး၌ စွမ်းေဆာင်ရည် 
ရှိေသာ လူစွမ်းအား အရင်းအြမစ်များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ 



  12 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

ိုင်ငံ တည်ေဆာက်ရာတွင် လူစွမ်းအား (Human Capi-

tal) ၊ လပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ေရ၊ လမ်းတံတားစသည့် စီးပွား 
ေရး အေြခခံအေဆာက်အအုံ ထူေထာင်ိုင်မစွမ်းအား 
(Physical Capital) ၊အဖွဲအစည်းစွမ်းအား(Institutional 

Capital)ှင့်လူမေရးစွမ်းအား(Social Capital)များသည် 
အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်ေနေသာေကာင့်အဆိုပါက 
များအား ဘက်ညီမတစွာ  တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက် 
ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ(်Human 

Resources Capital)အား ေကာင်းမှသာ အသိပညာ 
အေြခြပေသာ စီးပွားေရး အေဆာက်အအုံ (Knowledge-

Based Economy) သုိ ကူးေြပာင်းရာတွင် လည်းေကာင်း၊ 
ထုတ်လုပ်မ စွမ်းအားကိ ု ြမင့်တက်လာေစသည့် တီထွင် 
ဆန်းသစ်မများ (Innovation) တိုအား ေအာင်ြမင်ေအာင် 
ေဆာင်ရက ်လာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။  

(င) ေကာင်းမွန်သည် ့စီမံအုပ်ချပ်မ ြဖစ်ေပေစရန ် 
 စီးပွားေရး စိန်ေခမများအား ပဥမချဥ်းကပ်မမှာ သင့် 
ေတာ် မတမများ ြဖစ်ေပေစရန်ှင့်မညီမမများ ေလျာ့ပါး 
ေစရန် အစိုးရပိုင်းတွင်သာမက ပုဂလိကကများတွင်ပါ 
ေကာင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မစနစ(်good governance) 

ြဖစ်ေပ ေစေရးပင် ြဖစ်သည။်  
 ေကာင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မစနစ်သည ် ိုင်င့ံစွမ်း 
အား (State Power) ကို တိုက်ိုက ်အေထာက်အကူြပ 
ေပသည်။ ေကာင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မစနစ်ကို အစိုးရ 
က၊ ပုဂလိကက၊ အကျိးအြမတ်ရယူသည့် လုပ်ငန်း 
ကှင့် အကျိးအြမတ်ရယူြခင်းမရှိသည့် ကများ 
အားလံုးတွင်ပါ ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။  

   ေကာင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မ၏ အစီအမံတစ်ရပ် 
အြဖစ ် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး အေဆာက်အအုံသည် အကျင့် 
သိကာရှိရှိ၊ တာဝန်ယူမရှိရှိှင့်သင် ့ေတာ်၍ စည်းကမ်းကျ 
နသည့် ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ရပ် ( Appropriate Regu-

latory Environment) ြဖစ်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ သုိမှသာ 
ကမာ့စီးပွားေရး အေဆာက်အအုံှင့်ိုင်ငံများ၏ စီးပွား 
ေရး အေဆာက်အအုံတိုအား သင့်ေတာ်မတသည့် ပိင် 
ဆိုင်မကိုြဖစ်ေပေစမည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေစျးကွက ်
၏ အေနအထားသုိ ေရာက်ရှိေစိုင်မည် ြဖစ်ပါသည။် 
ေကာင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မ ြဖစ်ေပေစေရးအတွက် 
လူမအဖွဲအစည်းများှင့်အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ အစည်း 
များကလည်း ေကာင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မစနစ်တွင် 
ပါဝင်ကရန်ှင့် လိုက်ပါေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
ိုင်ငံတိုင်းအတွက် ေဒသဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချပ်မများအား 
တိုးတက်အားေကာင်း ေစိုင်ေရးအတွက် ဖွံဖိးမှင့် 
စပ်ဆိုင်သူများ အားလံုးပါဝင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် 
လိုအပ်ပါသည်။  

(စ)သဘာဝပတဝ်န်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းေစာင့် 
ေရှာက်ရန ်
 စီးပွားေရး စိန်ေခမများအား ဆဌမချဥ်းကပ်မမှာ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ိုင် 
မည့်  အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရး (Green Economy) အား 
ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန ်ြဖစ်ေပသည်။Globalization၏ အသီး 
အပွင့်များအား ကမာ့ိုင်ငံများအကား ညီမစွာ ခွဲေဝ 
ခံစားေစိုင်ရန်၂၁ ရာစုသို ေရာက်ရှိလာချနိ်တွင် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စဥ်ဆက်မြပတ် ထိန်းသိမ်းမ 
(Environmental Sustainability) သည် ပန်းတိုင်ြဖစ ်
ေပရာ ကမာ့ကီးပူေွးမှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကို 
ကာကွယြ်ခင်းအားြဖင့် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံသား 
များ အတွက်သာမက ကမာ့လူသားဖွံဖိးမကိုလည်း 
တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရာေရာက်မည် ြဖစ်သည။် 
အဆိုပါ ကမာ့ဖွံဖိးမ မူဝါဒအြဖစ် ၂၀၁၅ ခုှစ်အလွန် 
အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်မည့် စဥ်ဆက်မြပတ် 
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ဖွံဖိးမအတွက် ပန်းတိုင်များ (Sustainable Develop-

ment Goals-SDGs ) တွင်လည်း အဆိုပါ ကိစရပ်သည် 
လည်း အလွန် အေရးပါေပသည်။  
 အဓိကအားြဖင့် မျိးဆက်သစ်များ နစ်န မမရှိေစရန် 
စဥ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးမ (Sustainable Development) 

၏ သေဘာတရားအား လက်ေတွအသံုးချရန် ြဖစ်ေပ 
သည။် စဥ်ဆက်မြပတ ် ဖွံဖိးမဆိုသည်မှာ ေန င်လာ 
ေန င်သားတို၏ စားသုံးမအားမေလျာ့ေစဘ ဲ လက်ရှိ 
မျိးဆက်များ၏ လိုအင်ဆများအား ြဖည့်ဆည်း ြခင်းပင် 
ြဖစ်သည။် ကမာ့ကီးပူေွးမှင့် ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမ 
သည် လူသားတို၏လံု ခံမ (Human Security ) အား 
ခိမ်းေြခာက်မကိ ု ြဖစ်ေပေစြခင်းတိုေကာင် ့ ကမာ့လူ 
သားတုိင်း အေလးအနက်ထားရမည့် ြပဿန တစ်ရပ် 
ြဖစ်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှ သယံဇာတများအား 
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ိုင်မည် ့  အစိမ်းေရာင ်စီးပွားေရး   
(Green Economy)အား ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်မှာ စီးပွားေရး 
စိန်ေခမများအား ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းမ တစ်ရပ်ပင်ြဖစ်ပါ 
သည။်  
 ုပ်ကွင်းေလာင်စာ (Fossil Fuels) များအား အသုံး 
ြပေနြခင်းအားြဖင့် ေရရှည်တွင် မလံုေလာက်ိုင်ေပ။  
ြပည့်ဖိးမ ဲ စွမ်းအင်သစ်များအား အသံုးချိုင်မည့် နည်း 
ပညာ ပျံပွားေစရန်   လိုအပ်ပါသည်။ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ 
စွမ်းေဆာင်ရည ် ( Energy Efficiency) ပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာရှပစိဖိတ ် သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်ှင့် ဖွံဖိးမဝန်ကီးအဆင့် ပဥမအကိမ်ေြမာက် 
အစည်းအေဝးတွင် သေဘာတူညီထားခဲ့သည့်အတိုင်း 
စိမ်းလန်းေသာဖွံဖိးမ ( Green growth) ြဖစ်ေပေရး 
သည် စဥ်ဆက်မြပတ ် ဖွံဖိးမကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ 
စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ဘက် 
ညီစွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေပးိုင်မည် ့ နည်းလမ်းတစ်ခု 
လည်းြဖစ်ပါသည်။ Green Economy ထူေထာင်ြခင်း 
အားြဖင့် သဘာဝသယံဇာတများအား အသံုးြပမေလျာ့ 
နည်း သက်သာေစိုင်သည့်အြပင် ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
အတွက် အဓိကဇာစ်ြမစ်သစ်အြဖစ ် သဘာဝအရင်းအှီး 

(Natural Capital) အေပ စဥ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက် 
ေစသည့် နည်းလမ်း ြဖင့် စီမံခန်ခွဲရာ  ေရာက်ပါသည်။   
 သိုြဖစ်ပါ၍ စီးပွားေရး စိန်ေခမများအား ထိေရာက် 
ေစမည့် ချဥ်းကပ်မနည်းလမ်းသစ်များရှာေဖွ၍  ဝိုင်းဝန်း 
အေြဖရှာရန်၊ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံ အဖွဲအစည်းများအလိုက် 
အစီအစဉ်များေရးဆွဲအေကာင်ထည်ေဖာ်ရန်တိုမှာေရရှည်
ဖွံဖိးတိုးတက်မြဖင့် ခိုင်မာေစသည့် ကမာ့စီးပွားေရး 
အေဆာက်အအုံတစ်ခုအား ထူေထာင်ရာတွင် ကမာ့ိုင်ငံ 
များအကား၊ ကမာ့ေဒသဆိုင်ရာှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
အဖဲွအစည်းများ အကားသင့်ေတာ်မတစွာြဖင့်ထိေရာက် 
၍ စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိသည် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများ 
တိုးြမင့်ရန ်လိုအပ်လျက ်ရှိပါသည်။  

                                                 ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် 
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 ကုမဏီများတွင ်ယေနေတွကံရသည့် ြပဿန များ 
အနက် တစ်ခုေသာကိစမှာ အနည်းစုအစုရှယ်ယာရှင် 
များ၏ အကာအကွယ်အေကာင်းအရာပင်ြဖစ်သည်။ 
ကန်ေတာ်တို အိုင်ကျင့်ခံေနရတယ်။ကန်ေတာ် ကုမဏီ 
မှာ ဘာမှဆံုးြဖတ်လိုမရဘူး။ ကုမဏီမှာ သူတုိဖက်က 
အေလးသာေနေတာ့ကန်ေတာ်တို ဘာေြပာေြပာ အရာ 
မထင်ဘူး။ စသည်ြဖင့် ြပဿန များ။   
 ကုမဏီဥပေဒ၏ သေဘာသဘာဝကိ ု န းမလည် 
သြဖင့် ယင်းြပဿန များကံရသည်ဟု န းလည်မိသည်။ 
ကန်ေတာ် စကားကီး၊ စကားကျယ်ေြပာသလိ ု ြဖစ်ေနပီ 
ထင်ပါတယ်။ အြခားတစ်ဖက်ကလည်း ြပန်ေမးစရာ 
ရှိပါလိမ့်မယ်။ သင်ေကာဘယ်ေလာက်န းလည်ေနလိုလဲ။ 
ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာက ကုမဏီ ဥပေဒ၏ သေဘာ 
သဘာဝကို ေြပာလိုရင်းပါ။ ဥပေဒမှာပါရှိတဲ့ ယုတိေဗဒ 
Logic ကို န းမလည်တဲ့သေဘာကိ ု ေြပာလိုရင်းပါ။ 
ဥပေဒြပာန်း ချက်များကို န းမလည်ရေကာင်းလားဟု 
ေြပာလုိြခင်း မဟုတ်ပါ။ ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း 
ေလ့လာဆဲပါ။ 
 ငယ်စဉ်က ဗိုလ်၊ ကျား၊ ေသနတ် ကစားကသည့် 
ဉပေဒသကို အမှတ်ရေစချင်ပါတယ်။ ကျားက ဗိုလ်ကို 
ိုင်သည်။ေသနတ်က ကျားကိုိုင်သည်။ဗိုလ်ှင့် ေသနတ် 
ဆို ဗိုလ်ကိုင်သည်။ တူေနလင် သေရြဖစမ်ည်။ ကုမဏီ 
ဥပေဒတွင် ယင်းကဲ့သုိ ယုတိေဗဒကို အေြခခံေသာ 
အေကာင်းအရာ များစွာပါသည်။ ယေနေခတ ် အီလက်  
ထေရာနစ်ပစည်းများ ဖန်တီးသူများသည် လူသား၏ 
လိုအပ်ချက်ကို ေမာ်ေတွး၍ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို 
ထုတ်လုပ်ဖန်တီးကသည်ဟု ဆိုပါက ကုမဏီဥပေဒတွင် 
ပါဝင်ေသာ ြပာန်းချက်များသည ် ကနဦးထဲက ရှိေသာ 
လူသား၏ ယုတိေဗဒကိုေမာ်ေတွး၍ ဥပေဒကိ ု ဖန်တီး 
ထားြခင်း သိုမဟုတ ် ြပာန်းထားြခငး်ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။ 
ကုမဏီအတွင်း ေဆာင်ရက်မများသည ် ယင်း ယုတိေဗဒ 
သုိမဟုတ ်ဥပေဒသ ကို ေကျာ်လွန်မည ်မဟုတ်ေပ။ 
 သင် ဖဲကစားဖူး ပါသလား။ ြမန်မာေတွဖဲကစားပံုှင့် 
အေန က်တုိငး်ကသူများ ဖဲကစားပံု ဘာကွာသည်ဟု 

သင်ထင်ပါသလဲ။ ြမန်မာေတ ွဖဲကစားပံုက ကိုယ်ဖဲကိုသာ 
စိတ်ဝင်စားသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ဖဲပွတ်သည်။ ဘာ 
ထွက်လာမလဲဟု ဖဲှစ်ချပ်ထပ်၍ ပွတ်သည်။ မှားယွင်း 
ေသာ အေလ့အထတစ်ခု ြဖစ်သည။် ပွတ်ြခင်းအားြဖင့် 
ထိုဖဲချပ်သည် ပို၍ထူးြခားလာမည်မဟုတ်ေပ။ အေန က် 
တိုင်းသားများ ဖဲကစားရာတွင် ကိုယ့်ကို ေဝေပးေသာ 
ဖဲချပ်များကိ ု ေတာ်ံုသာကည့်သည်။ မိမိဖဲ၏ အတက် 
အကျကို စိတ်ခံစားမအရ  မေပလွင်ေအာင် မျက်ှ ပိုး 
သတ်သည်။ သူတိုကတစ်ဖက်လူ၏ အရိပ်အကဲကိုပို၍ 
ေလ့လာသည်။ တွက်သည်။ တစ်ဖက်လူ၏ မျက်ှ ရိပ် 
မျက်ှ ကဲအရ (ဖဲအေခအေဝ) လိုက်သင့်သည ်မလိုက် 
သင့်သည်ကို ဆံုးြဖတ်သည်။ တစ်ဖက်သူ၏ မျက်ှ ရိပ် 
မျက်ှ ကဲသည် ယုတိေဗဒြဖစ်သည်။ ယင်းယုတိေဗဒ 
အရ တစ်ဖက်လူက လူကဲခတ် သိပ်ေတာ်လာသည့အ်ခါ 
မိမိအမူအယာကို မသိေအာင် ဖံုးကွယ်ိုင်ရန် ဖဲကစား 
ေနစဉ် ေနကာမျက်မှန်အမဲကီးတပ်ထားေသာ ပုဂိလ်များ 
ကို ေဟာလဝုီဒ် ဇာတ်ကားအချိတွင် သင်သတိထားမိပါ 
လိမ့်မယ်။ 
 ကိုယ်မြမင်ရေသာသူ၏ ဖဲချပ်များ၏ အတက်အကျ 
ကို သူရဲမျက်ှ ကိုကည့်၍ သံုးသပ်ိုင်ရမည်။ကိုယ်လက် 
ထဲတွင် ရှိေသာဖဲချပ်သည ်ေပးထားချက်များ၊ ြပာန်းချက် 
များြဖစ်သည်။ ထိုဖဲများကိ ု ပွတ်ေနြခင်းအားြဖင့် မိမိြဖစ် 
လုိေသာ ဖဲချပ်ြဖစ်လာိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ ဖဲချပ်များကို 
ပွတ်ေနြခင်းအားြဖင့် မပင်ပန်းသင့်ေပ။ ယုတိေဗဒကို မသိ 
ပါဘဲ မိမိ၏ ေပးထားချက်များအေပ အာံုစိုက်ေနြခင်း 
သည် ယင်း၏အဆံုး၌ အချည်းှီးသာ ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ 
ဤေနရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်န  
ေဆာင်ရကရ်န်ေတာ့ လိုအပ်ပါသည်။ 
 ထိုအတူ ကုမဏီ၏ ယုတိ ေဗဒကို ကည့်ရေအာင်။ 
ကုမဏီတစ်ခုတွင ် သင်သည် မည်သည့်ေနရာက ပါဝင်ပါ 
သလဲ။ကန်ေတာ်ကကုမဏီရဲ မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာပါ။ 
ဘုတ်အဖွဲဥကဆိုလ ဲဟုတ်တယ်။ဒါအ့ြပင ်CEOဆိုလည်း 
ဟုတ်တယ်။ သာမန်အားြဖင့်ေတာ့ ကားုံမြဖင့် အထင် 
ကီးစရာပါ။ ထိုထက်ပို၍ ေမးလိုေသာ ေမးခွန်းမှာ 

ကက်ဥှစ်ေရာင ်တိမ်ေတာငသ်ဖွယ ် 
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သင်အ့ဲကုမဏီမှာ အစုရှယ်ယာ ရာခိုင်န်း မည်မ ပုိင်ဆုိင် 
ပါသလဲ။ ဆိုပါစို ၅၀ ရာခိုင်န်းေအာက်သာ ပုိင်ဆုိင် 
သည်ဆိုပါစို။ ကမ်းကျင်န းလည်သူက သင့်ကို အထင် 
ကီးမည်မဟုတ်ေပ။ ဘာကိုကည့်ပီး အထင်မကီးတာလဲ 
ဟုေမးပါက ယုတိေဗဒကိုကည့်၍ အထင်မကီးဘူးဟု 
သာ အလွယ်ေြပာရမှာပါ။ ယုတိေဗဒအရသင့်ဖဲသည ်Run 

အပျက်သိုမဟုတ ် အစဉ်အပျက်ြဖစ်ေနသည်။ Run ြဖစ် 
ရန် သင်၏ လိုအပ်ေနေသာဖဲကို တစ်ဖက်လူက နင်းထား 
ေသာေကာင့် ြဖစ်သည။် ဘာေကာင့်ပါလဲ။ တစ်ဖက်တွင် 
ကုမဏီဒါိုက်တာအဖွဲမှ သင့်ကိုဖယ်ရှားလိုေသာ ၅၁ 
ရာခိုင်န်းေသာ မဲဆံုးြဖတ်ချက် တစ်ခုရှိခဲ့ပါလင် 
(ကုမဏီ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ သာမနဆုံ်းြဖတ်ချက် 
တစ်ခုချိုင်ပါလင် ထိုဆံုးြဖတ်ချက်သည ် သင့်အား 
လက်ရှိအေြခအေနမ ှချက်ချင်းဖယ်ရှားိုင်သည်ကို သတိ 
ြပရမည ်  ြဖစ်သည။် 
 လုပ်လက်စ စီမံကိန်းေတွ၊ ကုမဏီက စကားေြပာ 
လက်စ စာချပ်စာတမ်းေတ ွရှိေနေသးတယ်။ ကန်ေတာ့် 
ကို ဒီလိုဖယ်ရှားလို မရဘူး စသည်ြဖင့် သင်တံုြပန်ိုင်ပါ 
သည်။ယင်းတံုြပန်ချက်သည် တရားမဝင်ပါ။ အေရးမကီး 
ပါ။ သင်ကို ဖယ်ရှားြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာမည့ ်အကျိး 
ဆက်ကို သူတိုတွက်ချက်ပီး ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။  အားမန  
တမ်းေြပာရလင် သင်ထက်ပို၍ ကမ်းကျင်သူှင့် အစား 
ထိုးလိုရပါတယ်။ ေနမင်းကီးကွယ်ေလပီဟ ုမျက်ရည်ကျ 
ေနမည် မဟုတ်ပါ။ ေငွကယ်ပွင့်တိုကိုလည်း အဆံုးံးခံ 
မည် မဟုတ်ပါ။ (တစ်ဂိုး၏ ငှက်ေတေလ ကဗျာစုမှ-)။ 
တစ်ဖက်တွင်လည်း ရာထူးေနရာက ဖယ်လိုက်ေတာ့ 
လည်း ေအးေဆးအန းယူရတာေပါ ့ (ဇာတ်ထဲမှာလို 
ေစာေစာေသေတာ့ ေစာေစာအိပ်ရတာေပါ)့ လို သင်စိတ် 
တံုးတံုးချလိုရမည ်ထင်ပါသလား။ သငအ်လုပ် တာဝန်ယူ 
စဉ် အချနိ်မှစ၍ အန းယူေသာေနအထိ ြဖစ်ခဲ့ေသာ 
ကိစတစ်ရပ်ရပ်အတွက် သင့်မှာ တာဝန်ရှိေနပါတယ်။ 
ဤေနရာတွင် တရားစွဲဆိုမတစ်ခုခုရှိပါက ထိုကာလ 
အတွင်း အြဖစ်အပျက်တစ်ခုအေပ သင်အမရငဆုိ်င်ရအုံး 
မည် ြဖစ်သည်။  
 အထက်ပါဆိုခဲ့ေသာ အေကာင်းေကာင့် ဘယ်ေန 

ရာ၊ ဘယ်အချနိ်၊ ဘာေကာင့်ဆိုေသာ သတ်မှတ်ချက်များ  
သည် အေရးပါလာပါသည်။ ဒါိုက်တာတစ်ဦးအြဖစ် 
သုိမဟုတ ် အစုရှယ်ယာအြဖစ ် သင်ပါဝင်ခ့ဲေသာ အချနိ် 
ကာလသည် အေရးကီးလာပါတယ်။ ကုမဏီဥပေဒ၏ 
ယုတိေဗဒ ေန က်တစ်ခုမှာ သေဘာတူညီမ Consent 

ြဖစ်ပါသည။် ဒီတာဝန်ေတွကို တကယ်ပဲယူိုင်ပါသလား။ 
ဒီြပာန်းချက်ေတွ တကယ်ပဲ လိုက်န ိုင်ပါသလား။ သင် 
ဒါိုက်တာ သုိမဟုတ ်အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ ်ကုမဏီတွင် 
ပါဝင်စကပင ် အထက်ပါ ေမးခွန်းများကိ ု ေြဖကားရမည် 
ြဖစ်သည်။သင်သတိထား မိပါသလား။ သင်၏သေဘာတူ 
ညီမသည် ကနဉီးကတည်းက ရှိပီးြဖစ်သည်။ မသိရပါ 
လားဗျာ။ ဘယ်သူမှလဲ မေမးပါဘူး။ ကုမဏီ တည်ေထာင် 
တာ လွယ်တယ်ဆိုတာနဲပဲ မှတ်ပံုတင်လိုက်တာ စသည် 
ြဖင့်အေြဖများ။ ဥပေဒေကာင်းအရ သင်၏ သေဘာ  
တူညီမ ကနဉီးထဲက ရှိပီးြဖစသ်ည်ဟု သတ်မှတ်ရမည် 
ြဖစ်သည။် ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ သင်က ကုမဏီမှာ 
ဒါိုက်တာဟု ေြပာေနြခင်းေကာင့်ပင် ြဖစ်သည။် သင်က 
ကုမဏီမှာ အစုရှယ်ယာ ဘယ်ေလာက်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု 
ေြပာေနြခင်းေကာင့်ပင်ြဖစ်သည်။ သင်သတိမထားမိ 
ေသာ်လည်းဥပေဒသေဘာအရ စည်းေှ င်မရှိေနပီြဖစ် 
သည။် ရင်းှီးသူအချိက ကန်ေတာ်ကုမဏီမှတ်ပံုတင် 
ဌာနမှာ အလုပ်လုပ်သည်ကိ ု သိသြဖင့် ကုမဏီမှတ်ပံု 
တင်လိုသည့် အေြခအေနကိ ု ေမးြမန်းကသည်။ 
ကန်ေတာ်သူတိုကို ေမးေသာ ေမးခွန်းမှာ ဘာေကာင့် 
ကုမဏီ မှတ်ပံုတင်လိုတာလဲဟူေသာ အေမးြဖစ်သည။် 
တိကျေသာ အေြဖမရပါ။ စီးပွားေရးလုပ်လိုေသာေကာင့် 
ေြဖကသည်။ ကုမဏီရှိေတာ့ လူရှိန်တာေပါ၊့ ကိုယ့် 
ကုမဏီဆိုေတာ့ ကိုယ်က MD / CEO ေပါ ့ စသည်ြဖင့် 
အေြဖများ။ ကန်ေတာ်၏ ရယ်စရာ အေြဖမှာ MD/CEO 

လုပ်ချင်တာများ ကုမဏီဖွဲစည်းတည်ေထာင်စရာ မလိုပါ 
ဘူး။ ပံုှိပ်တိုက ် သွားပီး လိပ်စာ ကတ်ိုက်၊ ကိုယ် 
ြဖစ်ချင်တဲ့ ရာထူးေြပာလိုက် ပံုှိပ်တိုက်က ိုက်ေပးတာပဲ 
ဟာကို။ ပီးရင်အသိမိတ်ေဆွေတွရင ်ေပးလိုက်။ ကုမဏီ 
မှတ်ပံုတင်စရာမ ှ မလိုတာ။ ကုမဏီမှတ်ပံုတင်ထားရင် 
ကုမဏီဥပေဒကိ ု လိုက်န ေနရအံုးမယ်။ မှတ်ပံုတင်ခ 
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ကုန်ေန အံုးမယ်။ 
 ထိုအတူ စီးပွားေရးလုပ်ရန် ကုမဏီရှိရမည်ဆိုေသာ 
အေတွးမျိးလည်း မဝင်ေစချင်ပါ။ တစ်ဉီးတည်းပိုင် 
လုပ်ငန်းေတွ၊ မိသားစုလုပ်ငန်းေတွ သင်ေတွဖူးမှာပါ။ 
သူတုိလည်း သူတိုနည်း၊ သူတိုဟန်နဲ ေအာင်ြမင်ေနတာ 
ပဲ။ လုပ်ငန်းတိုင်းက ကုမဏီ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာကို။ 
ကုမဏီ တည်ေထာငတ်ယဆုိ်တာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို 
နည်းစနစ်တကျ ထူေထာင်ပီး စီးပွားတိုးေအာင်၊ ရှင်သန် 
ေအာင်၊ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်၊ ိုင်ငံတကာနဲ 
ချတိ်ဆက ် ေဆာင်ရကုိ်င်ေအာင် စသည့်ရည်ရယ်ချက် 
များနဲ အန ဂတ်ကို ေမာ်ေတွးပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 
လိုမှသာ ကုမဏီတစ်ခုအေနြဖင့် မှတ်ပံုတင်သင့်သည်။  
 တစ်နည်းဆိုရပါမူ မိမိ၏ ဓနေကးေငွနဲ စီးပွားေရး 
ဆိုင်ရာ မေသချာမများတွင် ရှိသည့ ် Risk ကို မည်သုိ 
ေလာ့ချိုင်မလဲဆိုေသာ အြမင်ြဖင့် ကုမဏီတွင် ပါဝင် 
သင့်သည။် ဘယ်ေနရာက ပါရမည်ကို မဆိုလိုပါ။ ဤသုိ 
ဆိုလင် သင်သည် အစုရှယ်ယာရှင ် ြဖစ်ပါက Limited 

Liability ေပးရန် တာဝန်ကို ကန်သတ် ခံရေသာ 
အခွင့်အေရးှင့် သင်သည် ဒါိုက်တာ ြဖစ်ပါက Liability 

ေပးရန် တာဝန်ရှိေသာ အေြခအေနများ ဥပေဒအရ 
ရိှေနသြဖင့် ြဖစ်ပါသည။် ဆိုလိုတာက သင့်သေဘာတူ 
ညီမအတွက် ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးှင့် တာဝန်များရှိေနမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ အလွယ်ေြပာရရင်ေတာ့ ေငွေကးအရင်း 
အှီးတစ်ခုနဲ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ မေသချာမေတ ွ ေလာ့ချ 
ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရယ်ချက် ရှိရင်ေတာ့ အစုရှယ်ယာရှင် 
ေနရာက ပါေပါ။့ သိုမဟုတ ်တာဝန်ယ ူေဆာင်ရက်ရမှင့် 
အခွင့်အလမ်းကို ကစားချင်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကုမဏီ 
ဒါိုက်တာ အြဖစ်လုပ်ေပါ။့ ဘယ်ေနရာကပါပါ သင့်၏ 
သေဘာတူညီမ Consent သည် မူလကတည်းက ရှိပီး 
ြဖစ်ေနသည်ကိ ုမေမ့သင့်ေပ။ 
အေြခအေန ၂ ခုြဖင့် ဥပမာ ေပးပါမည်။  
- သင်ဘာကိ ု ေမာ်လင့်လို ကုမဏီမှာ ဒါိုက်တာ 
 တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ပါသလဲ။  
- သင်ဘာကိ ု ေမာ်လင့်ပီး ကုမဏီ၏ အစုရှယ်ယာ 
 ၂၅  % ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလဲ။ 

 ပထမ ဥပမာအရ ဒါိုက်တာ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 
ရြခင်းအတွက ် သင်ဘာကို ေမာ်လင့်ပါသလဲ။ အကျိး 
ခံစားခွင့် သိုမဟုတ ် လစာ သုိမဟုတ ် အခွင့်အေရး 
စသည်ြဖင့ ် သင်ေမာ်လင့်ေသာ အေြခအေနတစ်ခု 
ရှိိုင်ပါသည်။ သင်၏ အခွင့်အေရးများကို အရင်ကည့် 
ရေအာင်။ လစာ၊ အကျိးခံစားခွင့် တကယ်ေကျနပ်စရာ 
ေကာင်းပါသလား။ ေနစရာ အိမ ် သိုမဟုတ ် ကွန်ဒုိ၊ 
စီးစရာ ကား၊ အတွင်းေရးမှး (ရှိလင)်၊ အလုပ်ကိစ 
အတွက် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားရ သည့်အခါ စရိတ်၊ 
ေဘာနပ် (ကုမဏီ စီးပွားေရး ေအာင်ြမင်လင်)၊ 
ကုမဏီတွင် အေရးပါအရာေရာက်ေသာ ဂုဏ်ပုဒ် 
(တန်ဖိုးြဖတ်ရန်ခက်ခဲေသာ အေကာင်း အရာများ 
အပါအဝင်) စသည်ြဖင့ ်များစွာ ရှိိုင်ပါသည်။ 
 တစ်ဖက်တွင် ထိုအခွင့်အေရးရရှိထားမ အတွက် 
သင့်တွင်တာဝန်များရှိေနမည် ြဖစ်သည။် ကုမဏီက 
ေကွးမီေတ ွ မဆပ်ိုင်ဘူး သင့်တာဝန်ပါ။ သင်က 
ကုမဏီရဲ ဒါိုက်တာေလ။ ဒါိုက်တာရဲ တာဝန်က 
ကုမဏီမှာ ေကွးမီေတ ွ ရှင်းေအာင် သင်စွမ်းေဆာင်ိုင် 
ရမယ်ေလ။ သင်မူလတာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ်က ကုမဏီ 
အကျိးစီးပွားအတွက် အေကာင်းဆံုး ြဖစ်ေအာင် 
ေဆာင်ရက်ပါမယ်လို သင်သေဘာတ ူ ခဲ့တယ်ေလ။ 
ကုမဏီက ကုန်သွယခ်ွန်၊ ဝင်ေငွခွန်ေတ ွ မေပးဘူး။ 
ေကွးကျန်ေတ ွ ြဖစ်ေနတယ။် သင့်တာဝန်ေလ။ သင်ကျ 
လစာနဲ အခွင့်အေရးေတွယူပီး ိုင်ငံေတာ်ကို ေပးရမယ့် 
အခွန်ကျ သင်က ဘာလို ပျက်ကွက်တာလဲ။ ကုမဏီက 
အလုပ်သမားေတွ၊ ဝန်ထမ်းေတွ အခွင့်အေရး နစ်န မ 
ဆံုးံးမရှိေနတယ်။ သင့်တာဝန်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကုမဏီ 
ဒါိုက်တာတစ်ဉီး ထမ်းေဆာင်ရမည့် တာဝန်ထဲတွင် 
Applicable Laws သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများကိ ုလိုက်န  
ရမည့ ် ကိစလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ကုမဏီက လက်ခံ 
ထားတဲ့ အလုပ်ေတွ အချနိ်မီမပီးဘူး။ လက်ခံထားတဲ့ 
သေဘာတူစာချပ်ေတွအရ ေန က်ကျေကးေတွ၊ ေလျာ် 
ေကးေတွ ေပးေနရတယ်။ ဒါိုက်တာြဖစ်သူ သင်၏ 
တာဝန်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။  
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  ဒါိုက်တာ တစ်ေယာက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ လံု 
ေလာက်ေသာ ဂုစိုက်မ Care & Due Diligence ဘာလို 
မရှိတာလဲ။ တကယ်မလုပ်ိုင်ဘဲနဲ စာချပ်ေတ ွအစထဲက 
ဘာလို ချပ်ဆိုထားတာလဲ Reckless Trading 

လုပ်တာလဲ။ သင်၏ ချိယွင်းချက်ပင ်ြဖစ်လိမ့်မည်။  
 တစ်ဖက်က တရားစွဲဆိုလာပါကကုမဏ ီဒါိုက်တာ 
ြဖစ်ေသာ သင် တရားရင်ဆိုင်ရဖွယ ် ရှိသည်။ အဆိုးဆံုး 
ကေတာ့ အေကွးမဆပ်ိုင်လို တရားံးလို ေထာင်ကျ 
စရာရှိရင် သိုမဟုတ ် လူမွဲြဖစ်စရာရှိရင် အ့ဲဒါသင်ပဲ 
ြဖစ်လိမ့်မည်။ ြပန်စဉ်းစားကည့်ေတာ့  ဒါိုက်တာ 
တစ်ေယာက်အြဖစ် သင်ရတဲ့ အခွင့်အေရးှင့် သင်ယူရ 
ေသာ တာဝန် ကာမိရဲလား စဉ်းစားစရာပါ။  ေဖ့ဘုတ်ရဲ 
စီအီးအုိ ဇူကာဘတ် တစ်ေယာက် တရားံုးများတွင် 
တရားရင်ဆိုင်ရသည့် သတင်းများကိ ု ကမာ့မီဒီယာများ 
မှာ မကာခဏေတွြမင်ရမည ်ြဖစ်သည။် ဂုဏ ်သုိမဟုတ် 
အခွင့်အေရး ှင့် တာဝန် ကစားေနြခင်းှင့်တူသည်။ 
ရံဖန်ရံခါ ကားရေသာ ြမန်မာြပည်က ကုမဏီဒါိုက်တာ 
များလို ကုမဏီကတစ်ြပားမ ှ မရဘဲ ဒါိုက်တာလုပ်ချင် 
လိုကို ဝင်လုပ်ေနတာ ဆုိရင်ေတာ့ ေတာ်ေတာ် စဉ်းစား 
စရာပါပဲ။အံဖွယ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။သင်ကဥပေဒကိ ုမသိဘူး 
ဆိုံုမြဖင့် ဥပေဒကသင့်ကို ခွင့်လတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 
ဓားခုတ်ရာ လက်ဝင်လိတာနဲ တူလှေပသည်။ 
 ဒုတိယဥပမာအရ အစုရှယ်ယာရှင်၏ အခန်းက 
ကို ကည့်ရေအာင်။ အထက်ကဆိုခဲ့သည့် အတုိင်း 
ကုမဏီတွင် သင်အစုရှယ်ယာ ၂၅ % ပိုင်ဆိုင်သည် 
ဆိုပါစို။ ေမးခွန်းမှာ သင်ဘာကိုေမာ်လင့်ပီး ထို  ၂၅ % 
ှင့် ညီမေသာ ေငွေကး (အဖိုးစားန း) သုိမဟုတ ် Non 

cash consideration ဆုိေသာ တန်ဖိုးမေြခ တစ်ခုကို 
ထည့်ဝင်ြခင်း သိုမဟုတ ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း ေဆာင်ရက် 
ပါသလဲ။သင့်တွင် ဥပေဒအရေပးထားေသာ အခွင့်အေရး 
တစ်ခု ြဖစ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မ အကျိးခံစားခွင့် Ownership 

Interestသည် သင်စတင်ပါဝင် ကတည်းက၊ သေဘာတူ 
ကတည်းက ရှိှင့်ပီး ြဖစ်သည်။အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ 
မဲေပးဆံုးြဖတ်ခွင့်၊အကျိးအြမတ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်များသည ်
ပိုင်ဆိုင်မ အကျိးခံစားခွင့်တွင် အကျံးဝင်ပီး ြဖစ်သည။် 

ကုမဏီဥပေဒအရ ေပးထားေသာ အခွင့်အေရးအကုန် 
ြဖစ်သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ထိုြပင်ဘာကို ထပ်ပီး 
ေမာ်လင့်ထားပါသလဲ။ ကန်ေတာ်ေတာ့မြမင်ပါ။ 
 အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ယုတိ ေဗဒကို ကည့်ရ 
ေအာင်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ အစည်းအေဝးတွင် တစ် 
ဖက်ှင့်ဆန်ကျင်၍ သင်ဘာဆံုးြဖတ်လိုရမည်ဟု ထင်ပါ 
သလဲ။ ဒါမှမဟုတ် သင်က သေဘာတူပီး ကျန်သူများက 
သင်ှင့်ဆန်ကျင်ေနလျင် သင်ဖက်က ိုင်မည်ဟု ထင်ပါ 
သလား။ ဥပမာအရ သူတုိဖကက် ၇၅ % ေသာ 
ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် ကုမဏီတွင် အထူးဆံုးြဖတ်ချက်များ 
ကို ချိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ဥပေဒအရ အထူးဆံုးြဖတ်ချက် 
တစ်ခုကို ၇၅ % ှင့် အထက် ချမှတ်၍ ရေနသည်ကို 
သင် အစထဲက မသိဘူးလား။ ကျားက ဗိုလ်ကို ိုင် 
သည်ဆိုေသာ ဥပေဒသကို မသိပါဘဲ သင်အ့ဲဒီကစားပွဲ 
မှာ ဘာဝင်လုပ် ေနတာလဲ။ သင်၏ ေပးထားချက်သည် 
၂၅ % ပဲရှိတယ်ဆိုတာ သင်အစထဲက သတိမထားမိတာ 
လား။ကုမဏီရဲ အြမတ်ခွဲေဝမကို ေမာ်ကိုးပီး အလုပ် 
လုပ်ေနတာဟုဆိုပါက အြမတ်ခွဲေဝတဲ့ အစီအစဉ် 
ပါရင်ေတာ့ သင်ေပျာ်ရပီေပါ။့ မဟုတ်ရင်ေတာ့ ၂၅ % 
ဆိုတာ အိမ်ြဖည့်သက်သက်ပါပဲ။ 
 ကုမဏီ၏ ှစ်ပတ်လည ် အစည်းအေဝးတစ်ခုမှာ 
သင်က အေမာ်အြမင်ရှိရှိနဲ အန ဂတ်ကုမဏီရဲ အလား 
အလားကို ေမာ်ေတွးပီး ေငွစာရင်းေတွ ခိုင်မာတိကျ 
ေအာင် ဒိတ်ဒိတ်ကဲစာရင်းစစ ်တစ်ေယာက်ကိ ုခန်ထား       
ချင်တယ်ဆိုပီး အဆိုြပတယ်ဆိုပါစို။ သင်၏ေထာက်ခံမဲ 
သည် ၂၅% ရာခိုင်န်းသာရှိသည်။ ကျန်အစုရှယ်ယာ 
ရှင်များကအ့ဲဒါေတာ့မလုပ်ပါနဲဦးဗျာ။အခုလဲ ေငွစာရင်း 
ေတွ မှန်ကန်ပါတယ်။ ခင်ဗျားေြပာသလိုသဆိုရင် အ့ဲမှာ 
အပိုကုန်ကျစရိတ်ေတွ ရှိလာိုင်တယ်။ ေန င်ေတာ့ 
စဉ်းစားတာေပါဗ့ျာ။ ဆုိေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့် 
ကျန်အစုရှယ်ယာရှင်များက ၅၁% ကန်ကွက်လိုက်ံုမ 
ြဖင့် ယင်းကဲ့သုိေသာ သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ခု 
ေတာင်ချမှတ်လို မရဘူးဆိုတာ သင်သတိမထားမိ 
တာလား။ ဗိုလ်နဲ ေသနတ်ဆို ဗိုလ်က ိုင်တယ်ဆိုေသာ 
ဥပေဒသကိ ု သင်ေမ့ေနပီလား။ ဒါဆို ၂၅ % ပိုင်ဆိုင် 



  18 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

တယ်ဆုိေသာ အဓိပါယ်ကိ ု သင် သေဘာေပါကမ်ည်ဟု 
ထင်ပါသည်။ 
 ယင်းကဲ့သုိေသာ အေြခအေနများတွင် ေမးိုင်ေသာ 
ေမးခွန်းမှာ အစုရှယ်ယာများ အစည်းအေဝးတိုင်းမှာ 
သူတုိနဲ ဆန်ကျင်တဲ ့အြမင်ရှိတိုင်း ၂၅ % ပိုင်ဆိုင်တာက 
ဘာမှလုပ်လို မရေတာ့ဘူးလား။ ဥပေဒအရ အ့ဲလို 
အစီအစဉ်မျိး Agenda နဲ ေန က်တစ်ကိမ် အစည်း 
အေဝးေတာင်ေခိုင်တဲ့ အခွင့်အေရး ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီ 
အစည်းအေဝး ေန က်တစ်ကိမ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် 
ကို သင်၏ ေငွေကးြဖင့် ကျခံ ရလိမ့်မယ်။ အစည်းအေဝး 
ထပ်မေခသင့်ပါ။ ဆံုးြဖတ်ချက်က သူတုိသေဘာ 
အတုိင်းသာ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကန်ေတာ်၏ အြပန်အလှန် 
ေမးခွန်းမှာ ၂၅ % သာပုိင်ေသာ သင်က သတုိူနဲ ဘာလို 

ဆန်ကျင်တဲ ့ ဆံုးြဖတ်ချက်မျိး ရှိတာလဲ။ သူတုိကေကာ 
သင်နဲ ဆန်ကျင်လိုတိုင်း တနည်းအားြဖင့ ်သင်၏ ၂၅ % 
ပိုင်ဆိုင်မကို အကျိးမရှိေစလို ေသာအလုိငှာ တစ်နည်း 
သင်စီးပွားပျက်ေစလိုေသာ အလိုငှာ သူတုိ၏ ပုိင်ဆိုင်မ 
၇၅ % ကို အဆံုးံးခံမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ 
သင်အ့ဲလုိ ထင်ေနရင်ေတာ့ ယုတိ ေဗဒ Logic ကို 
ေကျာ်လွန်ေနသာ သင်၏ စိတ်ကူးယဉ် အေတွး 
သကသ်က်မသာ ြဖစ်ေကာင်း အကံြပပါရေစ။ 
  

                                                          အမ်တူး  
 

 

ကယားြပည်နယ်တငွ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာရန်အတွက ်

အခွင့်အလမ်းများှင့်စိန်ေခမများ 

 ကယားြပည်နယ်သည ် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း လုပ် 
ေဆာင်ရန်အတွက ် ေြမဆီဩဇာေကာင်းမွန်သည့် စိုက် 
ပျိးေြမများှင့်သတသိုက်များစသည့ ် သဘာဝသယံဇာ 
တများေပါကွယ်ဝစွာတည်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင်သဘာဝ 
အေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပထဝီဝင ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ 
ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ဘာသာေရး 
ေလ့လာမဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစသည်ြဖင့် ခရီး 
သွားကများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ကးီမားေသာ 
အလား အလာများလည်း တည်ရှိေနပါသည်။ ထိုအြပင် 
အေြခခ ံ အေဆာက်အအံုများဖွံဖိးလျက်ရှိြခင်း၊ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများကိ ု ေွးေထွးစွာကိဆိုမည့ ် ြပည်နယအ်စိုး 
ရှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲများရှိြခင်း၊ ကယားြပည်နယ် 
အတွင်း ိုင်ငံစီးပွားြမင့်တင်ေရး ရန်ပံုေငွမ ှ မတည် 
ေထာက်ပံ့ေငွကျပ(်၁၀)ဘီလီယံကို စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 
ေရး၊  အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားဆိုင်ရာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ(MSMEs)ှင့် အြခားေဒသဖွံဖိး 
ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန ် ေချးေငွများ 

ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိြခင်း စသည်တိုမှာ ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် 
စီးပွားေရး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြဖစ်ေပေစပီး ရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူများကိ ု ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိေသာ အဓိကအချက်များ 
ြဖစ်ပါသည။် 
 ကယားြပည်နယ်ရှ ိ မိနယ်အားလံုးသည ် အခွန် 

ကင်းလွတ်ဇုန(်၁)တွင် ပါဝင်သြဖင့်ဝင်ေငွခွန ်ကင်းလွတ် 

ခွင့် ၇ ှစ် ခစံားခွင့် ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလ့လာေတွရှိ 

ချက်များအရ ြပည်နယ်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရြခင်း 

မှာ ေဈးကွက်ရရှိမေကာင့် ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင် ပါကလိုင်စင်ှင့ ် ပါမစ်များရရှ ိ

ရန် လွယ်ကူေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ကယားြပည်နယ် 

အတွင်း၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မကသည ် ရာခိုင်န်းအား 

ြဖင့် အများဆံုးတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိပီး ြပည်နယ် 

အတွင်းရှိ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စား 

ဆိုင်ရာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်း(MSMEs) များြဖစ်သည့ ်

ကုန်ထုတ်လုပ်မ၊  ကုန်သွယ်မ၊  ဝန်ေဆာင်မှင့်   အြခား  
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လုပ်ငန်းများကိ ု အားေပးရန်ှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ကို အားေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုလတ် 
တေလာတွင် ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည့် ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါှင့် 
ိုင်ငံေရးပဋိပကများ တည်ငိမ်လာပါက တိုးတက်လာ 
မည့် အလားအလာများ ရှိပါသည်။ 
 ကယားြပည်နယ်၏ ေအာက်ပါကများတွင ်ရင်းှီး 
ြမပ်ှံရန ်အခွင့်အလမ်းေကာင်းများ ရှိေကာင်း ေဖာ်ထုတ် 
ရရှိပါသည-် 

 (၁) အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားဆိုင်ရာ 
  စီးပွားေရးလုပ်ငန်း(MSMEs) 

 (၂) ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 
 (၃) ေရအားလပ်စစ ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း 
 (၄) စိုက်ပျိးေရး သွင်းအားစုများှင့် အထွက်န်း 
  ေကာင်းသည့ ်မျိးေစ့များ ြဖန်ြဖးြခင်း 
 (၅) သယ်ယူ ပိုေဆာင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 
  အေဆာက်အအုံများ တည်ေဆာက်ြခင်း 
 (၆) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 
 (၇) ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းသံုး ပစည်းများ 
  ထုတ်လုပ်ြခင်း(ဘိလပ်ေြမ) 
 (၈) ဟုိတယ်လုပ်ငန်းများ 
 (၉) စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း (ေကာ်ဖီ၊ ေလာ်ြဖ၊ 
  မကေဒးနီးယား) 
 (၁၀)စိုက်ပျိးေရး ထွက်ကုန်များကိ ု အေြခခံသည့် 
  စက်မလုပ်ငန်း (ေြပာင်းအေြခာက်ခံစက်၊ 
  တိရိစာန်အစာစက်၊ ဆီစက်၊ ဆန်စက်) 
 (၁၁)သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ြခင်းများ 
  ြဖစ်ကပါသည။် 
 ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပတ်ဝန်းကျင် ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစ 
ရန်အတွက် ေအာက်ပါအစီအစဉ်များကို ဦးစားေပး 
ေဆာင်ရက်သင့်ပါေကာင်း ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်- 
 (၁) ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် ေြမအသံုးချခွင့် 
  ရရှိေရး စီစဉ်ေပးြခင်း 
 (၂) ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ ေဒသခံများမှ 

  လိုလားသည့် သေဘာထားများ ြဖစ်လာေစရန ်
  အသိပညာေပးြခင်းှင့် စည်းံုးြခင်း 
 (၃) ထိုသုိ အသိပညာေပးြခင်းှင့် (NGO)ှင့်ေဒသ 
  ခံအဖွဲအစည်းများ (CBO)တို၏ အကအူညီများ  
  ရယူြခင်း 
 (၄) နယ်စပ်ကုန်သွယေ်ရးအေြခအေနများ တိုးတက် 
  လာေစရန် နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့ ် တရား 
  ဝင်ကုန်သွယ်ိုင်ရန်ှစ်ိုင်ငံ သေဘာတူညီချက ်
  များအရ အလင်အြမန် အေကာင်အထည်ေဖာ် 
  ြခင်း 
 (၅) အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ လုပ်သားများ 
  ေမွးထုတ်ေပးိုင်ရန ် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း 
  ဆိုင်ရာ သင်တန်း များဖွင့်လှစ်ပိုချေပးြခင်း 
 (၆) ေခတ်မီ စက်ပစည်းများှင့် နည်းပညာလိုအပ် 
  ချက်များ ေထာက်ပံ့ြခင်း 
 (၇) လက်မလယ်ယာမှ စက်မလယ်ယာစနစ်သုိ 
  ကူးေြပာင်းိုင်ရန ်အေထာက်အပံ့များေပးြခင်း 
 (၈) MSMEsလုပ်ငန်းများ၏ ေငွေကးလိုအပ်ချက ်
  ကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း 
 လက်ရှိိုင်ငံေရး မတည်ငိမ်မများှင့်ကိုဗစ်၁၉ေရာဂါ 
ကူးစက်မများမရှိေတာ့ဘဲ တည်ငိမ်ေအးချမ်းမရရှိချနိ ်
တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖဲွအစည်းများပါ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ ေကာင်းကျိးရလဒ်များအား န းလည်မ 
ရရှိလာပါက တည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး ဖွံဖိးတိုးတက်လာ 
မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။ 
 

ေဒါက်တာထွန်းထွန်း 
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 ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည ် အေရှေတာင်အာရ ှ ိုင်ငံများ 

အနက် စီးပွားေရးထွန်းသစ်စိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် 

ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလအတွင်း ေဒသတွင်းိုင်ငံများအနက် 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံရဆံုး ိုင်ငံြဖစ်ပီး အြခားိုင်ငံများ 

နည်းတူ ေရာဂါပျံပွားမမှ ကာကွယ်တားဆီးရန ် စက်ံု၊ 

အလုပ်ံုများ၊ ေကျာင်းများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ပိတ်ခဲ့ရေသာေကာင့်  ကုန်ထုတ်လုပ်မများတွင် သက် 

ေရာက်မများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတားဆီး ပိတ်ပင်မများ 

ေကာင့် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီမ 

မရှိေသာ်လည်း အြခားိုင်ငံများှင့် ိင်းယှဉ်ပါက 

တိုးတက်မများ ရှိခဲ့ပါသည်။ိုင်ငံ၏GDPသည် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်ှင့် ိင်းယှဉ်ပါက၂၀၂၁ ခုှစ်တွင်၂ ဒသမ ၅၈ 

ရာခိုင်န်းရှိပီးကိုဗစ်- ၁၉ ေကာင့် ကျဆင်းခဲ့ေသာ ိုင်ငံ 

၏ စီးပွားေရးကိ ု (၂) ှစ် ဆက်တိုက ် ြပန်လည်တိုးတက် 

ေစခဲ့သည့် ိုင်ငံအနည်းငယ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဗီယက်နမ်ိငု်ငံ၏ ကုိဗစ်- ၁၉ ကာလ စီးပွားေရးွံမှ ုန်းထွက်မ 

စတငြ်ဖစ်ပွားမ 

 ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တုတ်ိုင်ငံ၌ စတင် 

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉သည ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ အေစာ 

ပိုင်းတွင် ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးသုိပျံှံခဲ့ပီး၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနတွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ ဟုိချမီင်း 

မိ၌ တုတ်ိုင်ငံသားှစ်ဦး၌ စတင်ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ 

ပထမ ေသဆံုးလူန ေသဆံုးမသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဇူလိုင်လ ၃၁ ရကေ်နတွင် စတင်ခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ေအာကတုိ်ဘာလ ၃၁ ရက်ေနတွင် ပိုးေတွလူန  ၁၁.၅ 

သန်း၊ ေရာဂါပိုးကင်းစင်သူ ၁၀.၆ သန်းှင့် ေသဆုံးသူ 

၄၃,၁၆၃ ဦး ြဖစ်ကာ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများအနက် 

ကူးစက်ခံရမအြမင့်ဆံုး ိုင်ငံြဖစ်ပါသည်။ 

ထိခိုက်နစ်န မများ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် အသွား 
အလာကန်သတ်မများ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ခွင့်များ၊ 
ဗီဇာများ ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ပီး ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကွင်း 
ဆက်တစ်ေလာက ် ထိခိုက်မများ ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ 
ထိုြပင ်စက်ံု၊ အလုပ်ံုများရပ်န းခဲ့ရသြဖင့် ေနစားများ 
လုပ်သားများ၊ စက်ံုဝန်ထမ်းများှင့်၎င်းတို၏ မိသားစု 
များအေပထိခိုက်မများြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

ကေလးငယ်များ၊ အမျိးသမီးများ၊ သက်ကီးရယ်အုိများ 
ှင့်ထိခိုက်လွယ်ေသာအုပ်စုများ၊ ေရေြပာင်းလုပ်သား 
များ၊ မျိးွယ်စုများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လယ်သမားများ၊ 
အငယ်စား၊ အေသးစားှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ 
ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်။ 
 ေကျာင်းများပိတ်ထားြခင်းေကာင့် ေကျာင်းသား 
၂၁.၂သန်း ပညာသင်ယူမများ ရပ်န းခဲ့ရပီး လုပ်သား 
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အင်အား ၁၀.၃ သန်းခန်ထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိးေရး 
ှင့် ပံုမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ လုပ်ငန်းများရှိ လုပ်သား ၃၅ 
သန်းခန်မှာ လူမေရးဆိုင်ရာ အာမခံချက်မရှိဘဲ ထိခိုက် 
ခံရမများခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလအတွင်း ဗီယက်နမ် 
ိုင်ငံ၏ GDP သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၁.၈ ရာခိုင်န်း 
တိုးတက်မည်ဟု ခန်မှန်းခဲ့ေသာ်လည်း ၀.၃၆ ရာခိုင်န်း 
ခန်သာ ရှိခဲ့ပီး ၂၀၁၁- ၂၀၂၀ ကာလအတွင်း အနိမ့်ဆံုးသို 

ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ပထမှစ်ဝက်တွင် 
ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လုပ်ငန်းသစ်၆၂,၀၀၀ခန် ၇.၃ ရာခိုင်န်း 
ှင့်လည်ပတ်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းစု၅၆,၀၀၀ ရာခိုင်န်း 
အားြဖင့် ၁၀.၇ ရာခိုင်န်း ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ရပ်န းြခင်း 
ှင့် ပိတ်သိမ်းရေသာလုပ်ငန်းများမှာ ၃၈.၂ ရာခိုင် န်း 
ရှိခဲ့ပါသည်။ 

ကိုဗစ-်၁၉ကုိ အမျိးသားေရးတုံြပန်မ 

 ကပ်ေရာဂါကိ ု တံုြပန်ရန်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီ 

လတွင် အမျိးသားဦးေဆာင်ေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းခဲ့ပီး 

အမျိးသား ကိုဗစ်-၁၉ တံုြပန်ေရး အစီအစဉ်ကို၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေနတွင်ထုတ်ြပန်ပီး ၃၁ 

ရက်ေနတွင် ြပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရှင့် 

ြပည်နယ်အစိုးရများ၏ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းှင့် လူမ 

ကျန်းမာေရးရန်ပံုေငွများကိ ု အမျိးသားတုံြပန်ေရး အစီ 

အစဉ်များြဖစ်ေသာ ကာကွယ်ေရး၊ စစ်ေဆးေရး၊ ကွာရန် 

တင်းှင့် ကုသေရးအစီအစဉ်အြဖစ ် ေရေြပာင်းသုံးစွဲခဲ့ 

ပါသည်။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ေရာဂါစတင် ြဖစ်ပွား 

သည့် တုတ်ိုင်ငံှင့်နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိ 

ေသာ်လညး် တစ်ိုင်ငံလံုးအတိုင်းအတာြဖင့် ထိေရာက် 

သည့် စစ်ေဆးမ၊ ကာကွယ်မှင့် ကုသမအစီအစဉ်များ 

ေကာင့် ဂါပိုးကူးစက်မများေသာ်လည်း ေသဆံုးမ 

နည်းပါးခဲ့ပါသည်။  
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 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလတွင် ဗီယက်နမ်အစိုးရက 
လူမကာကွယ ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး အစီအစဉ်ကို ထုတ် 
ြပန်၍ အေမရိကန်ေဒလာ ၂.၆ ဘီလီယံကို မတည်ကာ 
ထိခိုက်မအများဆံုး လုပ်ငန်းစုများမ ှ လုပ်သားများကိ ု
ေငွေကး ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပီး လုပ်သားလစာများ အေပ 
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင ် အစုိးရအေန 
ြဖင့် အမျိးသားကျန်းမာေရးစနစ်များ အားေကာင်းလာ 
ေစရန် ဘာေရးဆိုင်ရာ အားေပးကူညီမကိ ု စတင်ခဲ့ 
ပီး ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများအတွက် 
ဝင်ေငွများ ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ပါသည်။ 
 ထိုြပင ် ကီးမားသည့်ဘာေရးေထာက်ပံ့မ 
တစ်ရပ်ကိ ုထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး သကသ်ာေသာ အတိုးန်းြဖင့် 
ေချးေငွများ ထုတ်ေချးကာ ေချးေငွဆိုင်းငံ့ြခင်းှင့် 
ထိခိုက်မအများဆံုးခံရသည့် လုပ်ငန်းများကို အခွန်ကင်း 
လွတ်ခွင့်ှင့် အစိုးရပိုင်ေြမများ၏ ငှားခများကို ဆိုင်းငံ့ 
ေပးခဲ့ပါသည်။ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ထိခိုက်ခံရသည့် 
ေဒသခံြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားအလံုးစံုဖွံဖိးတိုး 
တက်ေရး၊ စီးပွားေရး ြပန်လည်ဦးေမာ့ေစေရးှင့် လူမ 
ဘဝလံု ခံေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဗဟိုှင့်ြပည်နယ်များ 
ရှိ ဝန်ကီးဌာနအားလံုးမ ှအမျိးသားကျန်းမာေရး ေစာင့် 
ေရှာက်မ၊ လူမေရးဆိုင်ရာ လံု ခံမှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အေထာက်အပ့ံေပးမ အစီ 
အစဉ်ေဖာ်ေဆာင်၍ အမျိးသားတစ်ရပ်လံုး အားသွန်ခွန် 
စိုက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။  
 ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ရန်ှင့် လူစုလူေဝးမှ 
ကာကွယ်ရန်ှင့် ဌာနဆိုင်ရာများသို လာေရာက်ရန် 
မလိုအပ်ဘဲ  အွန်လိုင်းမှေဆာင်ရက်ိုင်ရန ် အွန်လိုင်းဝန် 
ေဆာင်မများြဖစ်ေသာ ေဈးဝယ်ြခင်းှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း 
များကို မိကီးများတွင် အဆင့်ြမင့်တင် တုိးြမင့်ေဆာင် 
ရက်၍ ICTနည်းပညာ ကွန်ယက်အခန်းကကို အရှိန် 
ြမင့်တင်ခဲ့ပါသည်။  
 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလတွင် အသွားအလာ ကန်သတ် 
ချက်များကို ေြဖေလျာ့ေပးခဲ့ပီးြပည်သူများှင့် လုပ်ငန်း 
ခွင်များအကား ကိုဗစ်- ၁၉ ှင့်အတူ ေဘးကင်းလံု ခံစွာ 
ယှဉ်တွဲေနထိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါ 
သည။် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လေန က်ပိုင်း ကိုဗစ်- ၁၉ 
မျိးကွဲများေကာင့် ကူးစက်မများဆက်တိုက်ြဖစ်ပွားခဲ့ 
ေသာ်လည်းအစိုးရအေနြဖင့် ထိခိုက်ခံရသည့်နယ်ပယ်များ 
ကို ကာကွယ်ထိန်းချပ်သည့ ် အစီအစဉ်များ တင်းကပ် 
စွာေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး တစ်ပိင်နက်တည်းမှာပင ် လူမစီးပွား 
ြပန်လည်နလန်ထူေရးကို ဟန်ချက်ညီစွာအေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာတံုြပန်မအစအီစဉ်များ 
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ကိုဗစ-် ၁၉ မဟာဗျဟာေြမာက်ြပင်ဆင်ြခင်းှင့် 
တံုြပန်မအစီအစဉ ်
 ိုင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများအြဖစ် 
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံရှိ ကုလသမဂအဖွဲမှ ကိုဗစ်- ၁၉မဟာဗျ 
ဟာေြမာက် ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်တံုြပန်မ အစီအစဉ်ကို 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊မတ်လ ၂၇ ရက်ေနတွင် ကမာ့ကျန်းမာ 
ေရးအဖွဲမ ှ နည်းပညာဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့်ပူး 
ေပါင်း၍ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ြပည်သူကျနး်မာေရးှင့် 
လူမကာကွယ်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များကိ ု အစဉ်တစ် 
စိုက်ေစာင့်ေရှာက်ရန်၊ စီးပွားေရးေကာင့ ် ထိခိုက်ခဲ့မ 
များကို အားေပးကူညီရန်ှင့် ပညာေရးကိ ု အေလးထား 
ေဆာင်ရက်ရန်စသည့်မိင် ၃ ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ 
အဆိုပါတံုြပန်မ အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ 
၃၁ ရက်ေနတွင် အစဉ်မွမ်းမံ ြပင်ဆင်သွားမည့ ်စာတမ်း 
ကဲ့သုိ ေရးဆွဲထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး အကိမ်များစွာ မွမ်းမံ 
ြပင်ဆင်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုြပင်ဝင်ေငွနိမ့်ှင့် အလယ်အလတ် 
လူတန်းစားများစွာ ရှိသည့် ိုင်ငံများအတွက်အေရးပါ 
သည့် အစီအစဉ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
၅ ရပ်ကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်- 
 ၁။ မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင် 
  မများ လွယ်လင့်တက ူရရှိရန်၊ 
 ၂။ လူမဘဝကာကွယ်ေရးှင့် အေြခခံ ဝန်ေဆာင် 
  မများမှတစ်ဆင့် ြပည်သူများကိ ု အားေပး 
  ကူညီရန်၊  

 ၃။ မိြပှင့်ေကျးလက်စီးပွားေရး တံုြပန်မှင့် 
  ြပန်လည်ဦးေမာ့ေစေရးအစီအစဉ်များမ ှ  တစ ်
  ဆင့်အလုပ်အကိုင်တည်မဲေစရန်၊ ဝင်ေငွအစဉ် 
  ရရှိေစရန်ှင့်အေသးစား၊အငယ်စားှင့်အလတ် 
  စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများရှိ ပံုမှန်ဝင်ေငွမရှိ 
  ေသာလုပ်သားများ၊ လယ်သမားများှင့် ကုန ်
  ထုတ်လုပ်သူများကို ေထာက်ပံ့ကူညီရန်၊  
 ၄။ ထိခိုက်မအများဆံုးခံရသည့်အုပ်စုများအတွက ်
  ေမခိုစီးပွားေရး အားေကာင်းခိုင်မာေစမည့် 
  မူဝါဒများကို ချမှတ်၍ လိုအပ်သည့်ေငွေကး 
  လံေဆာ်သည့် အစီအစဉ်များကိုလမ်းန်ကာ 
  ေဒသအလိုက် တံုြပန်မများ အားေကာင်း 
  ခိုင်မာေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်ှင့်  
 ၅။ ြပည်သူလူထု၏ စည်းလံုးညီတ်မကို ြမင့် 
  တင်၍ အသင်းအဖွဲအလိုက ် ဦးေဆာင်သည့် 
  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့် တံုြပန်ေရးစနစ ်
  များတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံရန်။ 
 အဆိုပါလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၅ ရပ်ကို သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် စဉ်ဆက်မြပတ ် ထိန်းသိမ်းေရး၊ ကျား/မ 
တန်းတူညီမမှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် ြပန်လည် 
တည်ေဆာင်ရန်တိုှင့်ချတိ်ဆက်၍ဝင်ေငွနိမ့်ှင့်အလယ်
အလတ် လူတန်းစားများအတွက ် ဦးတည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ 
ပါသည်။  
 လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၁ ှင့် ၂ သည် ထိခိုက်လွယ် 
အုပ်စုများကို အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်ှင့် မိြပှင့် 
ေကျးလက်ရှ ိပံုမှန်ှင့် ပုံမှနမ်ဟုတ်ေသာ ကများတွင် 
အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့ ် အလုပ်သမားများအတွက် 
ဦးတည်ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်း အစီအစဉ် ၃ 
သည် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံမှ အေလးထားေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိသည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး၊ ဆင်းရဲမပေပျာက်ေရးှင့် 
စဉ်ဆက်မြပတ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုကိ ု အေထာက် 
အကူြပေစမည့် အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စား 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတိုကိ ု အားေပးြမင့်တင်မည့် အစီ 
အစဉ်များ ြဖစ်ပါသည။်  လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၄ သည် 
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလအတွင်း ေမခုိ 
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စီးပွားေရးြပန်လည် ေကာင်းမွန်ရန ် ကီးမားထင်ရှားစွာ 
အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၅ 
သည် အသငး်အဖဲွအလိုက် ဦးေဆာင်သည့ ် ြပန်လည် 
ထူေထာင်ေရးှင့် တံုြပန်ေရးစနစ်များအတွက ် အေလး 
ေပးေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ အေရးေပ 
တံုြပန်ေရး အစီအစဉသ်ည် ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ် စဉ်ဆက် 
မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအစီအစဉ်ကိ ု ြပည့်မီေအာင် 
ေဆာင်ရက်ရန ်ချတိ်ဆက ်ထားပါသည်။ 

K- Curve အကျိးသက်ေရာက်မ 

 GDP တိုးတက်မန်းသည် ကိုဗစ်-  ၁၉ ေကာင့် 
အမှန်တကယ် ထိခိုက်မများကို လမ်း ခံိုင်ြခင်းမရှိပါ။ 
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေနြဖင့် ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလအတွင်း 
လုပ်ငန်းကအသီးသီးမ ှ ထိခိုက်မများ မတူညီသည့်        
K- Curve အကျိးသက်ေရာက်မကိ ု ခံစားရပါသည်။ 
ဥပမာအားြဖင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မှင့် စား 
ေသာက်ကုန် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများတွင်များစွာ 
ထိခိုက်ခဲ့ေသာ်လည်း ပိုကုန်တင် ပိုမကတွင် ခံိုင်ရည် 
ရှိေသာေကာင့်လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှစ၍ စီးပွား 
ေရး ကျဆင်းမကိ ု လျင်ြမန်စွာ ြပန်လည်ထူေထာင်ိုင် 
ခဲ့ပါသည်။ 

ရငး်ီှးြမပံှ်မများကို ဆကလ်က်ဆဲွေဆာင်လျက်ရိှ 

 ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည ်အြခားအိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ ှင့် 

ိင်းယှဉ်ပါက အေြခခံကျစွာ တည်ေဆာက်ထားသည့် 

စီးပွားေရးအားေကာင်းခိုင်မာမှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်ကျင် 

ေကာင်းကိ ုဖန်တီးိုင်ခဲ့မေကာင့်ေဒသတွင်း ဘက်စံုကုန် 

ထုတ်လုပ်မ ှင့် ေထာက်ပိုမကွင်းဆက်၏ အချက်အချာ 

ကျသည့် ိုင်ငံြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလ အတွင်း 

ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမများကိ ု ဆက်လက်ဆွဲေဆာင် 

လျက်ရှိပီး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင ် ပိုမိုရင်းှီးြမပ်ှံ 

လျက်ရှိရာ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 

ြမပ်ှံမသည ် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၁.၁၅ ဘီလီယံ  

ရှိကာ ှစ်စဉ် ၉.၂ ရာခိုင်န်း တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အဆိုပါအချက်သည်လည်း ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလအတွင်း 

စီးပွားေရး ြမန်ဆန်စွာြပန်လည် ေကာင်းမွန်ေစခဲ့သည့် 

ေသာ့ချက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပိုကုန်အေြခြပစီးပွားေရးြဖင့ ်ြပန်လည်ထူေထာင်ိုင ်

 ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့်ဝန်ေဆာင်
မလုပ်ငန်းများအေပ အလွန်အကံမှီခိုသည့် ိုင်ငံမဟုတ် 
ဘဲ ပိုကုန်အေြခြပစီးပွားေရးကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက် 
ခဲ့သည့်ိုင်ငံြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်သည်ကိုဗစ်- ၁၉ 
ကာလအတွင်း စီးပွားေရးြပန်လည်နလန်ထူေစြခင်း၏ 
အဓကိ အချက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းအေပ မှီခိုသည့်ထိုင်းိုင်ငံသည ် ၂၀၂၀ ြပည့် 
ှစ်တွင် ၎င်း၏ GDP သည် ၆ ရာခိုင်န်း၊ ဖိလစ်ပိုင ်
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 ိုင်ငံသည် ၉.၆ ရာခိုင်န်းှင့် ကေမာဒီးယားိုင်ငံသည် 
၃.၁ ရာခိုင်န်းကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါိုင်ငံများသည် 
၎င်းတို၏ GDP ြပန်လည် တိုးတက်လာေစရန ် ုန်းကန် 
လျက်ရှိစဉ်တွင် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည ်အေပါင်းလကဏာ 
ေဆာင်သည့ ်တိုးတက်မများ ြပန်လည ်ရရှိခဲ့ပါသည်။  
 လက်ရှိတွင် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံြဖစ်ေသာ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 
သည် စီးပွားေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် 
GDP တိုးတက်န်း ၆.၆ ရာခိုင်န်းြဖင့ ် အေရှေတာင် 
အာရှိုင်ငံများအနက် စီးပွားေရး ြမန်ဆန်စွာတိုးတက် 
သည့် ိုင်ငံြဖစ်ရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ၂ ှစ်ဆက်တိုက ် တိုးတက်ခဲ့ 
သည့် GDPှင့်၂၀၂၁ခုှစ်၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် 
များအရ ိုင်ငံ၏စုစုေပါင်းပိုကုန်ပမာဏသည် ၁၉ ရာခိုင် 
န်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် စတင် 
သက်ဝင်ခဲ့သည့ ် ေဒသတွင်းဘက်စံု စီးပွားေရးပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မအရ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည ် ေဒသတွင်းိုင်ငံ 
များအနက ် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ပိုမိုအားေကာင်းခိုင်မာလာ 
ိုင်ပါသည်။  

ေထာက်ပုိမ ကွင်းဆကဝ်န်းကျင်ေကာင်းအတွက ်

အချက်အချာ 

 ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည ် ေဒသတွင်းကုန်သွယ်မတွင် 
ထိပ်ဆံုးိုင်ငံများတွင်ပါဝင်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေန 
ြဖင့် ကုန်သွယ်မှင့်ေထာက်ပိုမ ကွင်းဆက်ယှဉ်ပိင်မ 
တွင် ေဂဟစနစ်ကိုအေထာက်အကူြပသည့် အားေကာင်း 
ခိုင်မာသည့် ထုတ်လုပ်မကွင်းဆက်ကို တည်ေဆာက်ိုင် 

ခဲ့ပါသည်။ထိုြပင ် စက်မလုပ်ငန်းများှင့် ေဈးကွက်သုိ 
ချတိ်ဆက်ေပးိုင်မည့ ်ကွန်ယက်များြဖစ်ေသာ လပ်စစ်၊ 
လမ်း၊ တံတားှင့် သယယူ်ပုိေဆာင်မ အေြခခံအေဆာက် 
အအံုများကို တည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့ပီး အဆိုပါ အေြခခံ 
အေဆာက်အအုံ အားေကာင်းခိုင်မာြခင်းသည်လည်း 
စီးပွားေရးြပန်လည်ဦးေမာ့ေစသည့ ် အဓကိေသာ့ချက် 
ြဖစ်ပါသည။်  

နိဂံုး 

 ၂၀၁၉ခုှစ်တွင် တုတ်ိုင်ငံမှ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 
ကိုဗစ်- ၁၉ ေကာင့် ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးတွင် ကူးစက်ခံ 
ရမှင့် အသက်ေပါင်းများဆံုးံးခဲ့ရပါသည်။ ေရာဂါပိုး 
ြပန်ပွားြခင်းကိုကာကွယ်ရန ် တားဆီးမများ၊ အသွား 
အလာကန်သတ်မများှင့် လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းြခင်း 
ေကာင့် ကမာ့ေထာက်ပံ့မ ကွင်းဆက်လည်း ထိခိုက်ခဲ့ပီး 
စီးပွားေရးများ ကျဆင်းခဲ့ရပါသည်။ ိုင်ငံများအေနြဖင့် 
လက်ရှိတွင် စီးပွားေရးြပန်လည်နလန်ထူိုင်ေရး ေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိေသာ်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ဝန်ေဆာင် 
မအေပ အလွန်အမင်းမှီခိုြခင်းမရှိဘ ဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မ  
ှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ စီးပွားေရးအေြခခံေကာင်းများ 
ကို ကိတင်တည်ေဆာက်ိုင်ခဲ့သည် ့ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၏ 
ကိုဗစ် - ၁၉ ေကာင့်ြဖစ်ေပသည့် စီးပွားေရးွံမှလွတ် 
ေြမာက်ိုင်ရန ် စွမ်းေဆာင်ိုင်မသည ် မှတ်သားဖွယ် 
ြဖစ်ပါသည။် 

ရင်းြမစ ်

 ၁။ Vietnam Outlook 2022 Economic prospects in 

 the wake of COVID-19, PWC,  February 2022 

 ၂။ COVID -19 Socio Economic Response Plan for 

  Viet Nam, UN 2020 

 ၃။ ၁-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ေန ေကးမံုသတင်းစာ၊  
  စာမျက်ှ  ၁၂ 

                         
ေဒါကတ်ာပင်လံုေအး 
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ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအေြခအေန 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဉီးစီး ဌာန 

ရဲစာရင်းဇယားများအရ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ စီးဝင်မမှာ စင်ကာပူိုင်ငံက အများဆံုး 

ရင်းှီးြမပ်ှံတဲ့ ိုင်ငံအြဖစ် ရပ်တည်ေနခဲ့ေသာ်လည်း 

ယခုှစ် အစပိုင်းမှာေတာ့ အြခားိုင်ငံက ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ေတွ ဝင်ေရာက်လာတာ ေတွရပါတယ်။ ိုင်ငံေပါင်း ၄၈ 

ိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံလျက်ရှိရာမှာ တုတ်ိုင်ငံက ဒုတိယ 

ေနရာနဲ ေဟာင်ေကာင် (SAR) က တတယိေနရာမာှ ရင်းှးီ 

ြမပ်ှံလျက်ရှိပါတယ်။ ကကီး ၁၁ ခုရဲ  ရင်းှီး ြမပ်ှံမ 

အေြခအေနမာှ ပိုေဆာင်ေရးနဲ ဆက်သွယ်ေရး ကဟာ 

အဆင့် ၄ ေနရာမှာရှိပီး ရာခိုင်န်းအားြဖင့် စုစုေပါင်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံမရဲ ၁၄.၇၆ ရာခိုင်န်း ရှိပါတယ်။  

 ၂၀၁၄ ခုှစ် ေန က်ပိုင်း ဆက်သွယ်ေရးကဟာ 

တစ်ဟုန်ထိုး ဖွံဖိးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ 

ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာ ၄ ဦး ရှိေနပီး ိုင်ငံလူဉီးေရ 

စုစုေပါင်းရဲ ၈၀ ရာခိုင်န်းဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းကို ေကျးလက် 

ေရာ မိပါမကျန် သံုးစွဲေနပီ ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ် 

ေရး ကဟာ တစ်ဟုန်ထိုး ဖွံဖိးတိုးတက်လာခဲ့ေသာ် 

လည်း ပိုေဆာင်ေရးကမှာေတာ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမအပိုင်း 

ေရာ၊ ဖွံဖိးတိးုတကမ်အပိုငး်မာှေရာ၊ ေထာကပ်ံမ့ အပိင်ုးမာှ 

ပါ အားနည်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချနိ်မျိးမှာ အိိယရဲ 

အကီးဆံုး Port Operator  ကုမဏီတစ်ခု ြဖစ်တဲ့ Adani 

အေနနဲ ြမန်မာိုင်ငံမှာ ရင်းှီးြမပ်ှ ံလာတာဟာ ကိဆို 

ရမှာပါ။  

 ြမန်မာိုင်ငံမှာ လာေရာက် ရင်းှီးြမပ်ှံတဲ့ ိုင်ငံ 

ေပါင်း ၄၈ ိုင်ငံမှာ အိိယိုင်ငံရဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမအဆင့် 
ဟာ နပံါတ ် ၁၁ ေနရာမာှ ရှပိါတယ။်     ၂၀၂၂ ခုစှ ် စကတ်င် 

ဘာလကုန်အထိ အိိယိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းေပါင်း ၃၀ ခု  

လာေရာက ် ရင်းှီးြမပ်ှံလျက်ရှိပီး အေမရိကန ် ေဒလာ 
၆၃၁.၉၃၃ သနး် ြမပ်ှံထားတာကိ ု ေတွရပါတယ်။ စွမ်း 
အင် ကမှာ အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံလျက်ရှိတာကိ ုေတွရပါ 
တယ်။ အိိယိုင်ငံမှ အေြခခံ အေဆာက်အအုံက    
ရင်းှီးြမပ်ှံမအေနနဲ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းကိ ု ြမန်မာိုင်ငံမှာ 
ပထမဆံုး ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

Adani ရဲ ေန က်ခံသမိုင်း 

 Adani ဆိုတာကေတာ့ အိိယိုင်ငံရဲ အကီးမားဆံုး 
ိုင်ငံတကာ အေတွအကံရှိတဲ့ Port Operator  ကုမဏီ 
တစ်ခုြဖစ်တဲ့အြပင ် ဒီလိုကုမဏီက ြမန်မာိုင်ငံမှာ လာ 

ေရာက ် ရင်းှီးြမပ်ှံတာဟာ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် 
ေကာင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ Adani ကို ၁၉၈၈ ခုှစ်မှာ 
Mr. Gautam Adani က စတင်တည်ေထာင်ခဲ့တာြဖစ်ပါ 
တယ်။ Adani အုပ်စုက လပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ စားသုံးဆီ 
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ေကျာက်မီးေသွးသတတွင်း၊ကုန်သွယ်ေရး၊ 
ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး၊ ဆိပ်ကမ်းေအာ်ပေရတာ စသည့် 
လုပ်ငန်းေတွမှာ အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံတဲ ့ ကုမဏီြဖစ်ပါ 
တယ်။ အိိယိုင်ငံ ရဲ Mundra၊ Hazira၊ Murmugao၊ 
Vishakhapatnam ှင့် Tuna-Tekra တို အပါအဝင် 
အေရှဘက်ကမ်းှင့် အေန က်ဘက်ကမ်းတစ်ေလာက် 
ဆိပ်ကမ်း ၁၀ ခုခန် ဗျဟာကျစွာ တည်ေဆာက်ေဆာင် 
ရက်ေနတဲ့ အိိယိုင်ငံ၏ အကီးဆံုး ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်တဲ့ ကုမဏီပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကုမဏီမျိးေတွ 
များများ ရင်းှီးြမပ်ှံေလ တိုင်းြပည်ရဲ FDI ေတွများများ 
တိုးတက်လာပီး တိုင်းြပည်ရဲ ဖွံဖိးတိုးတက်မြမန်ဆန် 
လာမှာမလွဲပါဘူး။ 

အိိယိငု်ငံမှ ဆိပ်ကမ်းေအာပ်ေရတာ Adani ရဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာင့် ုိင်ငတံကာဆိပ်ကမ်း 

လုပ်ငန်းများနည်းတူဖွံဖိးတိုးတက်လာေတာ့မည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလံုဆိပက်မ်း (၂) 
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Adani ရဲ ြမန်မာိုင်ငံ၌ ရငး်ှီးြမပ်ှံမခရီးအစ  

 ြမန်မာိုင်ငံမှာြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်ရဲ

ထုတ်ြပန်ထားတဲ ့ စာရငး်များအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ် 

ှံမနဲ General Cargo ဆိပ်ကမ်းလုပ်ကိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း ၁၂ 

ခုရှိပီး ယင်းလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေမရကိန် 

ေဒလာ ၈၆၀ သန်းေကျာ်ရှိတဲ့အနက် Adani က     

အေမရိကန်ေဒလာ ၂၉၀သန်းေကျာ်နဲအကီးဆံုးိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်တဲ ့ ဆိပ်ကမ်းကုမဏီြဖစ်ပါတယ်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဝင်လာတာမှာ အိိယိုင်ငံက တိုက်ိုက် 

ရင်းှီးြမပ်ှံတာမဟုတ်ဘ ဲ ကုမဏီဖွဲစည်းမြမန်ဆန်ပီး 

ဥပေဒမူေဘာင်အားေကာင်းတဲ့ စင်ကာပူိုင်ငံမှတစ်ဆင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာေတာ့  

ိုင်ငံြခားကုမဏီအေနနဲ ဖွဲစည်းပီး အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ 

အလုံ ဆိပ်ကမ်းအမှတ်(၂)ကို ဆိပ်ကမ်းေအာ်ပေရတာ 

အြဖစ်ှစ်ရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံခွင့ ် ရရှိေရးအတွက်ြမန်မာိုင်ငံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်ခွင့်ြပမိန ်ရယူခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

 Adani က ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင် ခွင့် 

ြပမိန်ရရှိဖို ၂၀၁၉ ခုှစ ် ဧပီလဆန်းပိုင်းမှာ အဆိုြပလာ 

စတင်ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ေမလလယ်မှာ ေကာ်မရှင်ခွင့်ြပမိန် 

ကို ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ခွင့်ြပမိန် မရခင ် ေရှပိုင်းမှာ 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ရတာေတွက မနည်းပါဘူး။ ဥပေဒ 

မူေဘာင်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ဖို ိုင်ငံတကာဥပေဒ 

အကံေပးေတွနဲ စာချပ်စာတမ်းေတွကိ ု ချပ်ဆိုခဲ့ရတယ်။  

ေကာ်မရှင်ခွင့်ြပမိန်ရဖို လိုအပ်တာေတွကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ရတယ်။ ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၂၀၀ နီးပါးနဲ လုပ်ငန်းေဆာင် 

ရက်မှာြဖစ်ပီး ိုင်ငံြခားက ကမ်းကျင်ပညာရှင်ေတွ 

လည်း ြမန်မာြပည်ကိ ုလာေရာက်တာဝန်ထမ်း ေဆာင်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွအေနနဲ သူတုိရဲ 

လုပ်ပံုကိုင်ပံုနည်းပညာေတွကိ ု ရယူိုင်မယ့် အခွင့်အေရး 

ေတွ အများကီးရှိတာ ေတွရပါတယ်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်ရဲ ခွင့်ြပမိန် 

ရရှိပီးေန က်ပိုင်းမှာ Monitoringက ပါလာပီြဖစ်ပါ တယ်။ 

ခွင့်ြပမိန်ရရှိတဲ ့ ကုမဏီေတွကလည်း လုပ်ငန်းအေပမှာ 

တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်သိမရှိဖို လိုတယ်။  

အန ဂါတအ်လားအလာှင့ ်Adani 

 Adani က အလံုအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းအမှတ် 
၂ ကို အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၂၉၀  ေကျာ် နဲ လုပ်ကိုင် 
ေဆာင်ရက်တာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရင်းှီးြမပ်ှံမေတ ွစီးဝင် 
လာတာဟာ ြမန်မာိုင်ငံရဲ အေတာ်အတန် တန်ေနတဲ့ 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမေတွအတွက ် အားတစ်ခုြဖစ်ေစခဲ့ပါ 
တယ်။ ဒါေကာင့် Adani လို ရင်းှီးြမပ်ှံမမျိးကိ ု ကိဆို 
ရမှာပါ။ စိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်၊ ေရထွက်ကုန်၊ အထည်ချပ် 
နဲ စက်ယရား အစိတ်အပိုင်းေတွ တင်ပိုမေတ ွ ြမင့်တက် 
လာပီး ိုင်ငံရဲဆိပ်ကမ်းကဟာ လာမည့်ှစ်ေတွမှာ 
ပိုမိုြမင့်တက်လာမှာ ြဖစ်ေကာင်း Adani ြမန်မာရဲ 
အမေဆာင်အရာရှိချပ ် Mr. Sunil Seth က ေကာ်မရှင် 
ခွင့်ြပမိန်ရပီးေန က်ပိုင်း ြမန်မာတိုင်း သတင်းစာမှာ 
ေြဖကားထားတာလည်း ေတွရပါတယ်။  
 Adani ရဲ ရည်ရယ်ချက်က ြမန်မာနဲအိိယ ှစ်ိုင်ငံ 
အကားကုန်သွယ်မ အားေကာင်းလာေစရန်နဲ အေရှ 
အေန က် Gateway တိုးတက်မကိုြဖစ်ေပလာေစဖို ြဖစ်ပါ 
တယ ် Adani ရဲ အဓကိ တာဝန်က ြမန်မာိုင်ငံကို 
ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ cargo handlings service ြဖင့် 
အေထာက်အကြူပရန်၊ Adani ဆိပ်ကမ်းရဲ ိုင်ငံတကာ 
အေကာင်းဆုံး နည်းလမ်းများကိ ု ြမန်မာိုင်ငံသုိ 
ယူေဆာင်လာရန်၊ တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်တိုရဲ GDP 

တိုးတက်ေစရန်အတွက်ကုန်သွယ်ေရးပင်လယ်ေရေကာင်း 
ဖွံဖိးတိုးတက်မကိ ု တစ်ိုင်ငံလံုး ပါဝင်လာေစရန်နဲ 
ပင်လယ်ေရေကာင်းနဲ ပတ်သက်ပီး ြမန်မာလူငယ်ေတွရဲ 
ကမ်းကျင်မ စွမ်းေဆာင်ရည် တိုးတက်လာေစရန်တို 
ြဖစ်ပါတယ်။ Corporate Social Responsibility (CSR) 

အေနြဖင့် လုပ်ငန်းကရရှိတဲ့ဝင်ေငွရဲအသားတင်အြမတ်၂ 
ရာခိုင်န်း ကို  သံုးစွဲသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဓကိ အေနြဖင့် 
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ပင်လယ်ေရေကာင်း အကယ်ဒမီ သင်တန်းေကျာင်း 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် သံုးစွဲသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
Adani က ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မမရှိေအာင်၊ ေဒသခံ 
ြပည်သူေတွနဲ သင့်ြမတ်ေအာင်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် 
အလမ်းေပးရာမှာလည်း ေဒသခံြပည်သူေတွကို ဦးစားေပး 
ခန်ဖိုနဲ အဆင့်ြမင့် နည်းပညာေတွသယ်ေဆာင်လာပီး 
ဝန်ထမ်းေတွကို ကမ်းကျင်မရှိေအာင် နည်းပညာ 
သင်တန်းေကျာင်းေတ ွဖွင့်လှစ်သွားမှာြဖစ်တဲ ့Adani ဟာ 
အရည်အေသွး ြပည့်ဝတဲ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမ Quality and 

r e s p o n s i b l e  I n v e s t m e n t  ြဖစ်ပါေကာင်း 
သံုးသပ်မိပါတယ်။ 

အကျိးေကျးဇူး 

 ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းေတ ွ အားေကာင်းလာတာနဲအမ 
ဆက်စပ်ေနတဲ့ ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းေတွ၊ 
ြပည်တွင်းြပည်ပကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းေတွတိုးတက်လာပီး 
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရတာေတ ွဥပမာ ကွန်တိန်န  
ေတွကို သယ်ယူပိုေဆာင်ေပးတဲ့ ကားငှားတဲ့လုပ်ငန်းေတွ 
ကအစ အလုပ်အကိုင်ေတ ွ ပိုမိုေကာင်းမွန်လာမှာ ြဖစ်ပါ 
တယ်။ Adani ကဲ့သုိ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းရင်းှီးြမပ်ှံမများ 
ကို နမူန ယူပီးအန ဂတ်ကာလိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေတွ ပိုမိုအားေကာင်းလာေစဖိုေမာ်လင့်မိပါေကာင်းနဲ 

အန ဂတ်မှာြမန်မာိုင်ငံရဲဆိပ်ကမ်းကဖွံဖိးတိုးတက်
လာမှာ မလွဲဧကန်ြဖစ်ပါေကာင်းေရးသားလိုက်ရပါတယ်။ 

 

                                             ရင်းှီးြမပ်ှံမဌာနခွ(ဲ၃) 
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 ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်မှာ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ဝင်ေငွှင့် အထူးသက်ဆိုင်ေနပီး 

ဝင်ေငွအနည်းပါးဆံုး ြဖစ်ေနသည့်သူများ (People at the 

base of the Economic Pyramid)၏ လူေနမအဆင့် 

ြမင့်မားလာေစေရးအတွက် ကုန်စည်များ၊ ဝန်ေဆာင်မ 

များှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမတိုနဲ ပတ်သတ်တဲ့ 

အခွင့်အလမ်းများေဖာ်ေဆာင်  ေပးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ 

ထိုသုိ ေဆာင်ရက်ရာမှာ အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (Inclusive Business - IB) 

အသွင်ြဖင့် ေပေပါက်လာဖို လိုအပ်လျက်ရှိေနပါတယ်။ 

အများပါဝင် အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များဟာဆိုရင် ဝင်ေငွနည်းပါးသူများကိ ု ဝင်ေငွှင့် 

ဝန်ေဆာင်မများ တိုးတက်လာေစြခင်း၊ ဆင်းရဲနိမ့်ကျမကို 

 ေလာ့ကျေစြခင်းမှတစ်ဆင့် အများပါဝင်အကျိးခံစား 

ိုင်သည့် တိုးတက်မကိုြဖစ်ေပေစပီး ကုမဏီများကို 

ေစျးကွက်သစ်များ ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေစြခင်းှင့် အဆုိး   

ကံိုင်ေြခ နည်းပါးလာြခင်းြဖင့ ် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

အားလံုးအတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစိုင်ပါတယ်။ 

 ကမာ့ဘဏ် (World Bank) အစရီင်ခံစာအရ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူဦးေရစုစုေပါင်း၏ ၄၀ ရာခိုင် 

န်းခန်မှာ ဆင်းရဲမွဲေတမမျဉ်းေအာက်မှာ ရှိေနတဲ့အတွက်  

ြမန်မာိုင်ငံမှာ အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများ ေပေပါက ် လာေစြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

အေနြဖင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည့ ် လူမစီးပွားဆိုင်ရာ အခက် 

အခဲများကို ထိေရာက်စွာ ေြဖရှင်းိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဟာ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ရည်မှန်း 

ချက်များ (Sustainable Development Goals-SDGs) 

ကို ြပည့်ဝေစြခင်း၊ ဆင်းရဲွမ်းပါးမကိ ုေလာ့ချိုင်ေစြခင်း၊ 

လူအများအေနြဖင့် ပါဝင်အကျိးခံစားေစိုင်သည့ ် စီးပွား 

ေရးစနစ်တစ်ခု ြဖစ်ထွန်းေစြခင်းစသည့ ် အကျိးေကျးဇူး 

များကို ရရှိေစပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းဖွံဖိးေရးလုပ် 

ငနး်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာမှာ အများပါဝင် အကျိး 

ခံစားိုင်သည့ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အသွင်ေြပာင်းလဲ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းြဖင့် လူမအကျိးစီးပွားဖွံဖိး တိုးတက် 

မရရှိေစမှာ ြဖစ်ပါ တယ်။ 

 ယခုအခါ ြမန်မာ့စီးပွားေရးသည ် စိန်ေခမများကို 

ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိပီး ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် စီးပွားေရး 

တိုးတက်မကို အားေပးြမင့်တင်မယ့် ဥပေဒ၊ နည်းပညာ 

အသစ်များကိ ု မိတ်ဆက်ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။ ြမန် 

မာိုင်ငံတွင် အများပါဝင်အကျိး ခံစားိုင်သည့ ်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများသည် စတင်ြဖစ်ထွန်းစ အေြခအေနတွင်သာ 

ရှိေနပီး ဤလုပ်ငန်းများ၏ အေြခခံသေဘာတရားှင့် 

ယင်းတို၏ အကျိးေကျးဇးူများအေကာင်း န းလည် 

သေဘာေပါက်မနည်းပါးလျက် ရှိေနပါေသးတယ်။ အြခား 

ေသာ ိုင်ငံများမှာဆိုရင် အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့ ် ပတ်သက်တဲ ့ မက်လံုးများကို 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ခံစားခွင့်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ 

ဥပမာ အားြဖင့် ဖိလစ်ပိုင ် ၊ တုတ် ၊ မေလးရှား ၊ ထိုင်း ၊ 

စင်ကာပူ အစရှိေသာ အာရှိုင်ငံများအေနြဖင့် အများပါဝင် 

အကျိးခံစားိုင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက် 

ေသာ အစိုးရဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့် မက်လံုး 

များကို သီးြခားသတ်မှတ်ေပးထားပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ှင့် 

အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံများ မှာဆိုရင် အများပါဝင်အကျိးခံစား 

ိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ေပါင်းစပ်ညိိင်းေပး 

တဲ့ ေကာ်မတီများလည်း ဖွဲစည်းထားရှိပါတယ်။ 

အများပါဝင်အကျိးခံစားိုငသ်ည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
(Inclusive Business-IB)ဆိုရာဝယ ်
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အများပါဝင ် အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွားေရး    

လုပ်ငန်းများင့်ှ ရင်းှီးြမပ်ှံမအခွင့်အလမ်းများ 

 ြမန်မာိုင်ငံသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ကိုင်ရန ် လူငယ် 

လုပ်သားေပါကွယ်ဝသည်သာမက သယံဇာတများပိုင် 

ဆိုင်သည့် ိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်သည့်အေလျာက ် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်ေနသည့် အများပါ 

ဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထူေထာင်

ဖို အခွင့်အလမ်း များစွာရှိေနပါတယ်။ အေြခခံလူတန်းစား 

များစွာအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာ ရရှိ 

ေစိုင်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားေရး လုပ်ငန်း 

ြဖစ်တဲ့ စိုက်ပျိးေရးှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ေငွေကး၊ 

ပညာေရး၊ စွမ်းအင်ှင့် ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ယာ 

လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် 

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများ စသည်တုိဟာ အများပါဝင် 

အကျိးခံစားိုင်သည့ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု ေဆာင် 

ရက်ိုင်တဲ ့စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအြဖစ ်ရှိေနပါတယ်။ 

 ထိုြပင ် ြမန်မာိုင်ငံရှိ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် 

အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (Micro,Small and 

Medium Enterprises-MSMEs)များဟာဆုိရင် ေဈး 

ကွက်ှင့်ဘာေရးရရှိိုင်ဖို အခက်အခဲများစွာ ရှိေနပါ 

တယ်။ ဒါအ့ြပင ် ေငွေကးှင့် နည်းပညာများ အားနည်း 

ေနြခင်းသည်လညး် လုပ်ငန်းများရဲ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းကို 

ကန်သတ်ထားတာ ြဖစ်တဲ့အတွက ် အများပါဝင် အကျိး 

ခံစားိုင်သည့ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအြဖစ ် အသွင် 

ေြပာင်းလဲေစြခင်းြဖင့် ေြဖရှင်းိုင်ပါတယ်။ အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု ကုမဏီကီးများှင့် 

ချတိ်ဆက်ေပးသည့ ်အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းမှ 

တစ်ဆင့် ၎င်းလုပ်ငန်းများအေနနဲ ပိုမိုယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်း 

ရှိလာပီး ကမာလံုးဆိုင်ရာတန်ဖိုးြမင့ ် ကွင်းဆက်များ 

အတွင်းေပါင်းစည်းလာိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားြဖင့် 

ရှာေဖွသူအချင်းချင်းသင်ယူမ (peer-to-peer learning) 

ကို ြမင့်တင်ပီး စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ် 

များ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ် အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု ကီးထွားလာ 

ေအာင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် အေသးစား၊ 

အငယ်စားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို 

အများပါဝင် အကျိးခံစားိုင်သည့ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များ (Inclusive Business - IB Model) အြဖစ် 

ေပါင်းစည်းေဆာင်ရက်ြခင်းသည် အေရးကီးဆံုးှင့် 

အကျိးသက်ေရာက်မ အရှိဆံုး ြဖစ်ပါတယ်။  

 အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ် 

ငနး် (Inclusive Business - IB) ေမာ်ဒယ်လ်များကို 

အသံုးချပီးကုမဏီကီးများအေနနဲ ၎င်းတို၏ တန်ဖိုး 

ကွင်းဆက်ရှ ိ အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စား 

လုပ်ငန်းများကိ ု အဓိကေမာင်းှင်အားအြဖစ ် အသုံးချ 

ေဆာင်ရက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အေသးစား၊ အငယ်စား 

ှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ြပည်တွင်းှင့် 

ကမာလံုးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးြမင့်ကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်ိုင် 

ေစဖို IB ေမာ်ဒယ်လ ်၏ နည်းလမ်း (၄) ခုမှာ-  

(က) စွမ်းေဆာင်ရညြ်မင့်တင်ြခင်း၊ 

(ခ) ေငွေကးပံ့ပိုးကူညီြခင်း၊  

(ဂ) တန်ဖိုးရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို 

 မေဝေပးြခင်းှင့်  

(ဃ) I B  ေမာ်ဒယ်လ်များတွင် အေသးစားှင့် 

 အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်များှင့် 

 ဝန်ေဆာင်မများ တိုးြမင့်ိုင်ေစရန် မူဝါဒများ 

 ချမှတ်ေရးဆွဲြခင်း တိုြဖစ်ပါတယ်။  
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အများပါဝင်အကျိးခံစားိုငသ်ည့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများတိုးတက်ေစရန ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 

ြမပ်ှံမေကာ်မရှင်မ ှလုပ်ေဆာင်ချက်များ  

 ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အများပါဝင် အကျိးခံစား 
ိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် သီးသန် 
မက်လံုးများေပးပီး ဆွဲေဆာင်ထားြခင်း မရှိေသာ်လည်း 
ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ဦးစားေပးေဒသ 
များှင့် ဦးစားေပးကများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံေသာ 
ကုမဏီများအတွက ် အခွန်မက်လံုးများ ေပးအပ်ြခင်း 
သည် အများပါဝင် အကျိးခံစားိုင်သည့ ် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများတိုးတက်ေစရန ် သွယ်ဝုိက်ေဆာင်ရက်ြခင်း 
ဟုဆိုိုင်ပါတယ်။ ရာခိုင်န်းြပည့ ်ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံ 
မလုပ်ငန်းများ၊ ဖက်စပ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများှင့် 
ရာခိုင်န်းြပည့် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း 
များသည် ဥပေဒခွင့်ြပချက်အတိုင်း ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 
ြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သို ရင်းှီးြမပ်ှံမ ခွင့်ြပမိန်ှင့် 
အတည်ြပမိန်များကို ေလာက်ထားပီး ဝင်ေငွခွန်၊ 
အေကာက်ခွန်ှင့် အြခားြပည်တွင်းအခွန်အေကာက် 
များ ကင်းလွတ်ခွင့် သိုမဟုတ် သက်သာခွင့်များစတဲ့ 
အခွန်မက်လံုးများကို ခံစားိုင်ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်း 
ှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာ(၁၃/၂၀၁၇) 
အရ ဦးစားေပးြမင့်တင်မည့ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကများ 
တွင် အကျံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ အရပ်ေဒသ၏ ဖွံဖိးမအေပ 
မူတည်၍ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရင်ှ၏ 
အမိန်ေကာ်ြငာစာ (၁၀/၂၀၁၇) အရ ဝင်ေငွခွန် 
ကင်းလွတ်ခွင့် ၃ ှစ်၊ ၅ ှစ်၊ ၇ ှစ် အထိ ခံစားခွင့် 
ရရှိိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အများပါဝင ် အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းဥပမာ 
 အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်သည့် စီးပွားေရး လုပ် 
ငန်းများတိုးတက်ေစရန် အားေပးြခင်းသည ် အစိုးရ 
အဖဲွအစည်းများသာမက လုပ်ငန်းအလိုက် အြခားေသာ 
ပါဝင်ေဆာင်ရက်သူများ၏ အခန်းကကို ြမင့်တင်ရန် 
လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားေရးအဖွဲအစည်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူများ၊ မီဒီယာ၊ ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များှင့် ိုင်ငံတကာ 
အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့် အများပါဝင်အကျိး ခံစား 
ိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေစရန် ပါဝင် 
လုပ်ေဆာင်ိုင်သကဲ့သို အစိုးရအေနြဖင့် စီးပွားေရး 
အသင်းအဖဲွများ၊ အထူးသြဖင့် စီးပွားေရးအသင်းအဖွဲ 
များှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများကိ ု ဦးေဆာင်ရန်ှင့် 
ထပ်မံ အားေပးထိန်းေကျာင်းရန် အဓိကလိုအပ်လျက် 
ရှိပါတယ်။  
 ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေဆာင်ရက်ေနသည့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းအချိမှာ အများပါဝင်အကျိး ခံစားိုင်ေသာ 
စီးပွား ေရးပံုစ ံ (Inclusive Business Model) ဟု တိကျ 
စွာမဆိုိုင်ေသာ်လည်း IBM သေဘာသဘာဝများှင့် 
ကိုက်ညီမရှိစွာ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းများ 
ရှိပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတစ်ခုအေနနဲ ြမန်မာ 
ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်မ ှ ြမန်မာိုင်ငံသားရင်း ှီး 
ြမပ်ှံမြဖင့် သကားထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင် 
ရက်ရန်ခွင့်ြပထားတဲ့ ြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်သကား ထုတ် 
လုပ်တဲ့ ကုမဏီတစ်ခုဟာဆိုရင် ကံစိုက်သူ ေတာင်သူ 
များှင့် အကျိးတူပူးေပါင်း၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လျက် 
ရှိပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းမှရှမ်းြပည်နယ ် (ေြမာက်ပိုင်း) 
တွင် ကံစိုက်ခင်းများကိ ု ေဒသခံ ေတာင်သူများှင့် 
အကျိးတူ ပူး ေပါင်းပီး သကားြဖ (White Sugar) များ 
ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖး ေရာင်းချလျက ် ရှိပါတယ်။ ကုမဏီ 
အေနြဖင့် ေတာင်သူများရဲ စိုက်ပျိး ေရး၊ လူမေရးပံ့ပိုးမ 
များအား ှစ်စဉ်တိုးြမင့်   ေဆာင်ရက် ေပးေနပီး ကံစိုက် 
ေတာင်သူ ဦးေရ ၆,၀၀၀  ေကျာ်အထိ တိုးြမင့်ကာ 
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အကျိးတူပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါတယ်။  
 ဒီလုပ်ငန်းအေနနဲ လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိေသာ ေဘး 
ထွက်ပစည်းများြဖစ်သည့ ် ကံြမပ်ေချး ေြမသဇာများမှ  
ေတာင်သူများသုိ ေြမသဇာ (၂) အိတ် အခမဲ့ြဖန်ြဖး ပံ့ပိုး 
ေပးြခင်းှင့် ေြမသဇာေရာင်းချြခင်း အတွက် စက်ံုသို 
ကံေပးသွင်းသည့်အချနိ်မှသာ ခုှိမ်သည့် စနစ်ြဖင့် 
ေရာင်းချေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ 
ထုိအြပင် ကံစိုက်ေတာင်သူများ ကံစိုက်ပျိးရာတွင် 
အဆင်ေြပေစဖုိအတွက် ကုမဏီရဲပံ့ပိုးေပးမအေနြဖင့် 
တစ်ဧကထွက်ရှိမယ့ ်ခန်မှန်းကံတန်ချနိ်တန်ဖိုးရဲ ၃၀ % 
ကို စိုက်ပျိးေငွအြဖစ ် ထုတ်ေချးေပးြခင်း၊ ကံမျိးများကို 
ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးြခင်းအြပင် ကုမဏီ၏စိုက်ပျိးေရး  
ပညာရှင်များမှလည်း ကံေတာင်သူများ၏ စိုက်ကွင်းများ 
သုိ သွားေရာက်ပီး  စိုက်ပျိးေရးနည်းပညာများကို 
ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရက ်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။  
 ကံစိုက်ေတာင်သူများ စိုက်ပျိးပီးစီးသည့် စိုက်ခင်း 
များကိုလည်း မခုတ်ယူမီကာလအတွင်း လိုအပ်သည့် 
ပိုးသတ်ေဆးများ ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိသည့်အြပင် ခုတ် 
သိမ်းရာတွင်လည်း လုပ်သားအခက်အခဲရှိပါက ကူညီ 
ခုတ်သိမ်းေပးလျက်ရှိပါတယ်။ စက်ံုသုိ လာေရာက် 
ေရာင်းချရာတွင် သယ်ယူစရိတ်အတွက် အပိုေဆာင်း 
ေပး၍ ဝယ်ယူေနသည့်အတွက် ကံစိုက်ေတာင်သူများ 
အေနြဖင့် သယ်ယူစရိတ်ကုန်ကျမမရှိဘ ဲ ေရာင်းချိုင် 
လျက်ရှိပါတယ်။  
 ကုမဏီမှ လူေနမဘဝဖွံဖိးတိုးတက်မ အစီအစဉ် 
အေနြဖင့် စက်ံုတည်ရှိရာေဒသှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 
ေဒသများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင် တက်ကွစွာ ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ကံေတာင်သူများအား ပညာေပး 
ေဟာေြပာပဲွ၊ နည်းပညာရှင်းလင်းပွဲများ ကျင်းပ၍ အသိ 
ပညာေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကုမဏီကေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းပံုစံသည် 
အများှင့်အကျံးဝင်ေသာ စီးပွား ေရးပံုစ ံ (Inclusive 

Business) ရဲလုပ်ငန်း သေဘာသဘာဝများှင့်ကိုက်  
ညီမရှိပီး ေဒသခံေတာင်    သူများအေနြဖင့် ၎င်းတိုထံမ ှ 

 

ထွက်ရှိလာမည့ ် ကုန်ပစည်းအား လက်ခံရယူမည့် 
ကုမဏီှင့်ချတိ်ဆက်ပီး ြဖစ်သည့်အတွက ် လုပ်ငန်း 
အဆင်ေြပေချာေမွမည်ြဖစ်သက့ဲသုိ ေဒသတွင်း အလုပ် 
အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ များလည်း 
ြမင့်တက်လာမည ် ြဖစ်ပါတယ်။ သိုြဖစ်ရာ (Inclusive 

Business Model – IBM) သည် ေဒသ၏ လူမစီးပွား 
ဘဝဖွံဖိးေရးအတွက ်များစွာအေထာက်အက ူြဖစ်ေစိုင် 
မည့် Model တစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။ 

 

                                 ေဒခင်သီတာဇင်    ( DICA) 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုငအ်ခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ 

 ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးဖွံဖိးတိုး 
တက်မသည ် ယင်းိုင်ငံ၏သဘာဝသယံဇာတအရင်းအ 
ြမစ်များသာမက လူသားအရင်းအြမစ်များေပတွင်လည်း 
များစွာမူတည် ေနပါတယ။် လူသားအရင်းအြမစ်ဆိုရာ 
တွင် လူဦးေရ၊ အသက်ဖွဲစည်းပံု၊ လုပ်သားအင်အားပါဝင် 
မအချိးအစား၊ အလုပ်အကိုင်ှင့်လုပ်ငန်းအလိုက် လူဦး 
ေရစသည် ့လူဦးေရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဆိုလို 
ြခင်းြဖစ်ပီး ယင်းအချက်အလက်များသည် ိုင်ငံေတာ်၏ 
စီးပွားေရး မူဝါဒများ၊ လူမစီးပွားေရး စီမံကိန်းများေရးဆွ ဲ
ရာတွင် အေြခခံအကျဆံုး အချက်အလက်များ ြဖစ်ပါ 
တယ်။ လူဦးေရတွင် လုပ်သားအင်အားပါဝင်မ အချိး 
အစား ြမင့်တက်လာြခင်းြဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို 
ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ပီး စီးပွားေရးဖွံဖိး တိုးတက် 
မကို အေထာက်အကူြပေစိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေနတွင် စုစုေပါင်း 
ခန်မှန်း လူဦးေရမှာ ၅၅.၈ သန်းရှိေကာင်း လူဝင်မကီး 
ကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမ ှ ထုတ်ြပန် 
ထားပါတယ်။ ကမာ့ဘဏ်၏ အချက်အလက်များအရ 
၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံ၏ Labor Force သည် 
၂၂.၄၇ သနး် ရှိေကာင်း ထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။  
  ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) မှာလည်း 
ြပည်သူတိုအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ 
ေပေပါက်လာေစရန ်ရည်ရယ်ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အေန 
ြဖင့်လည်း ြပည်သူလုပ်သားထုအတွက် ြပည်တွင်း၌ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးြခင်း၊ 
ြပည်တွင်း/ြပည်ပရှိ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၌ 
သင့်တင့်ေကာင်းမွန်ေသာ အလုပ်အကိုင်ရရှိ ေရးေဆာင် 
ရက် ေပးြခင်း၊ လွတ်လပ်စွာကုန်စည်စီးဆင်းမ (Trade 

Liberalization) ကို ေကာင်းစွာ အသံုးချိုင်ေရး အတွက် 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ (Foreign Direct Investment) 

ရယူကာမိမိိုင်ငံ အတွင်းစကုံ်/အလုပ်ံုများ တည် 
ေထာင်၍ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးေပးြခင်းများကို 
ြပလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ 

 ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလအထိ ိုင်ငံြခား ရင်းှီး ြမပ်ှံမလုပ်ငန်း 
၂၂၁၇ ခုတွင် ြပည်တွင်းလုပ်သား ၁၁၉၁၇၂၁ ဦးှင့် 
ြပည်ပလုပ်သား ၄၆၉၁၅ ဦး စုစုေပါင်း ၁၂၃၈၆၃၆ ဦး 
တိုအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပး 
ိုင်ခဲ့ပါသည်။ Labor Intensive လုပ်ငန်းြဖစ်သည့် 
စက်မကကေတာ့ စုစုေပါင်း၏ ၈၂.၃၇ ရာခိုင်းန်း 
အထိ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ များစွာဖန်တီးေပး 
ိုင်တာကို ေတွရှိရပါတယ်။ စက်မလုပ်ငန်းများတွင် 
အများစုမှာ CMP စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်သည့ ် လုပ်ငန်း 
များမှာ အများစုြဖစ်သည့်အတွက ် ြပည်တွင်းရှ ိ အေြခခံ 
လုပ်သားများကိ ု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 
ေပးိုင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလအထိ ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်း ၁၈၉၇ ခုတွင် ြပည်တွင်းလုပ်သား ၄၁၀၉၁၈ 
ဦးှင့် ြပည်ပလုပ်သား ၅၄၁၃ ဦး စုစုေပါင်း ၄၁၆၃၃၁ ဦး 
တိုအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပး 
ိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
တွင်လည်း Labor Intensive ြဖစ်သည့် စက်မကသည် 
စုစုေပါင်း၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ 
၏ ၆၄.၄၂ ရာခိုင်န်းထိ ေဆာင်ရက ်ေပးိုင် ခဲ့ပါတယ်။  
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ဇယား (၁) ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာစ်ှ၊ စက်တင်ဘာလအထိ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင်အခငွ့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မအေြခအေန 

(ဦးေရ)  

ဇယား (၂) ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘာှစမှ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာစ်ှ၊ စက်တင်ဘာလအထိ 

ြမန်မာိုငင်ံသားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငနး်များမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိငု်မအေြခအေန 

(ဦးေရ) 

 

 

စဉ ် က ြပညတ်ငွး် ြပညပ် စစုေုပါငး်  ရာခိုင်န်း 

၁ စက်မက 999817 20421 1020238 82.37% 

၂ 
အိမ်ရာအေဆာက်အအံု 
တညေ်ဆာက်ဖွံဖိးမက 

55465 2165 57630 4.65% 

၃ လပ်စစ်ဓာတ်အားက 21062 13971 35033 2.83% 

၄ ဝန်ေဆာင်မက 23206 1028 24234 1.96% 

၅ ေမွးြမေရးငှ့်ေရလုပင်န်း က 21593 2598 24191 1.95% 

၆ 
ပိုေဆာင်ေရးငှ့်ဆက်သယွ်ေရး 
က 

21414 2019 23433 
1.89% 

၇ ဟိုတယ်ငှ့် ခရီးသွား က 17570 1244 18814 1.52% 

၈ စိုက်ပျိးေရး က 16419 321 16740 1.35% 

၉ သတတူးေဖာေ်ရး က 9364 2438 11802 0.95% 

၁၀ ေရနံင့်ှသဘာ၀ဓာတေ်ငွက 2672 463 3135 0.25% 

၁၁ စက်မဇုနတ်ညေ်ဆာက်မ က 2102 182 2284 0.18% 

၁၂ ေဆာက်လုပေ်ရးက 1037 65 1102 0.09% 

  စစုေုပါငး် 1191721 46915 1238636 100% 

စဉ ် က ြပညတ်ငွး် ြပညပ် စစုေုပါငး်  ရာခိုင်န်း 

၁ စက်မက 264957 3246 268203 64.42% 

၂ ဝန်ေဆာင်မက 29922 630 30552 7.34% 

၃ ဟိုတယ်ငှ့် ခရီးသွားက 25316 213 25529 6.13% 

၄ ေဆာက်လုပေ်ရးက 23902 58 23960 5.76% 

၅ ေမွးြမေရးငှ့်ေရလုပင်န်းက 20953 231 21184 5.09% 
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 ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ၁၉၈၈ ခုှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုှစ ်

ကာလဟာ သဘာဝအရငး်အြမစ်ကိ ုထုတ်ယူ သံုးစွဲသည့် 

လုပ်ငန်းများကိ ုဦးစားေပး ေဆာင်ရက်ခဲ့တဲ့ကာလ၊ ၂၀၁၅ 

ခုှစ်က Labor Intensive ကို ဦးစားေပး၍ လုပ်ငန်း 

များကို ခွင့်ြပခဲ့တဲ့ ကာလ၊ ၂၀၁၆ ခုှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုှစ် 

အထိ ကာလဟာ Skill Intensive ကို ဦးစားေပးတဲ့ 

ကာလြဖစ်၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်ကေတာ့ Capital Intensive 

ြဖင့် လုပ်ငန်းများကိ ု ေဆာင်ရက်တဲ့ ကာလေတွ 

ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အေနနဲ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှစ၍ La-

bor Intensive ကို ဦးစားေပး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ တွင်လည်း စက်မကက 

အများဆံုး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 

ေပးိုင်ခဲ့တာ ေတွရှိရပါတယ်။ ဒုတိယအေနြဖင့် Capital     

  

စဉ ် က ြပညတ်ငွး် ြပညပ် စစုေုပါငး်  ရာခိုင်န်း 

၆ အိမ်ရာအေဆာက်အအံု 
တညေ်ဆာက်ဖွံဖိးမက 

20504 231 20735 4.98% 

၇ ပိုေဆာင်ေရးငှ့်ဆက်သယွ်ေရးက 9698 160 9858 2.37% 

၈ သတတူးေဖာေ်ရးက 8046 199 8245 1.98% 

၉ လပ်စစ်ဓာတ်အားက 4568 342 4910 1.18% 

၁၀ စိုက်ပျိးေရးက 1853 50 1903 0.46% 

၁၁ စက်မဇုနတ်ညေ်ဆာက်မက 1064 14 1078 0.26% 

၁၂ ေရနံှင့်သဘာဝဓာတေ်ငွက 135 39 174 0.04% 

  စစုေုပါငး် 410918 5413 416331 100% 

ရင်းြမစ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 

Intensive ကို ေဖာ်ေဆာင်ေနသည့ ် အိမ်ရာှင့် 

အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက ် ဖွံဖိးမကက 

ရပ်တည်ေနပါတယ်။  
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ဇယား (၃) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်ေနအထိ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင်အခငွ့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မအေြခအေနများ 

ဦးေရ 

ရင်းြမစ်။   ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 

စဉ ် က 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၂ ခုှစ၊် 
စက်တင်ဘာလ ၃၀  ရက်ေနအထိ 

ြပည်တငွ်း ြပည်ပ စုစုေပါင်း 

၁ စက်မ က 576997 12768 589765 

၂ အိမ်ရာှင့် အေဆာက်အအံု တညေ်ဆာက်ဖွံဖိးမ 
က 

41747 1608 43355 

၃ ဝန်ေဆာင်မ က 16918 844 17762 

၄ ပိုေဆာင်ေရးငှ့် ဆက်သွယ်ေရးက 7472 1480 8952 

၅ ေမွးြမေရးငှ် ့ေရလုပ်ငန်းက 5127 255 5382 

၆ စိုက်ပျိးေရးက 3815 135 3950 

၇ လပ်စစ်ဓာတ်အားက 5180 1292 6472 

၈ ဟိုတယ်ငှ့် ခရီးသွားက 2356 79 2435 

၉ စက်မဇုန် တညေ်ဆာက်မ က 635 121 756 

၁၀ ေဆာက်လုပေ်ရးက 217 30 247 

၁၁ ေရနံှင့် သဘာဝဓာတေ်ငွက 102 0 102 

၁၂ သတတူးေဖာေ်ရးက 0 0 0 

  စုစုေပါင်း 660566 18612 679178 
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စဉ ် က 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၂ ခုှစ၊် 
စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရကေ်နအထိ 

ြပည်တငွ်း ြပည်ပ စုစုေပါင်း 

၁ စက်မက 54663 958 55621 

၂ ဝန်ေဆာင်မက 21478 501 21979 
၃ ဟိုတယ်ငှ့် ခရီးသွားက 11789 91 11880 

၄ အိမ်ယာှင် ့အေဆာက်အအံု တညေ်ဆာက်ဖွံဖိးမက 6910 119 7029 

၅ ေမွးြမေရးငှ် ့ေရလုပ်ငန်းက 7151 56 7207 

၆ ပိုေဆာင်ေရးငှ့် ဆက်သွယ်ေရးက 1885 65 1950 

၇ သတတူးေဖာေ်ရးက 2021 91 2112 
၈ လပ်စစ်ဓာတ်အားက 1467 79 1510 
၉ စိုက်ပျိးေရးက 1017 37 1018 
၁၀ စက်မဇုန် တညေ်ဆာက်မက 307 0 307 
၁၁ ေရနံှင့် သဘာဝဓာတေ်ငွက 135 39 174 
၁၂ ေဆာက်လုပေ်ရးက 0 0 0 

  စုစုေပါင်း 108823 22036 1110787 

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ခွင့်ြပခဲ့သည့် ိုင်ငံ 

ြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများမ ှ ြပည်တွင်းလုပ်သား 

၂၃၃၄၄ ဦးှင့် ြပည်ပလုပ်သား ၅၄၉ ဦး စုစုေပါင်း 

၂၃၈၉၃ ဦးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန် 

တီးေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အများအားြဖင့် Labor Intensive 

Industry များြဖစ်သည့ ် စက်မကသည ် အများဆံုး 

ဇယား (၄) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်ေနအထိ 

ြမန်မာိုငင်ံသားရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မအေြခအေနများ 

 (ဦးေရ) 

 

  

ရင်းြမစ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 

အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးေပးိုင်တဲ့ကြဖစ်ပီး ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးနဲ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင် အများဆံုး 

အလုပ်အကိုင်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။  
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ဇယား(၅) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာစှ၊် စက်တင်ဘာလအထိ ိုငင်ံြခားရငး်ှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း များမှ 

အလပ်ုအကုိင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ (ကအလိုက်) 

စဉ် က 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ် စက်တင်ဘာလအထိ 

ြပည်တွင်း ြပည်ပ စုစုေပါင်း 
၁ စက်မက ၂၁၉၄၁ ၃၄၄ ၂၂၂၈၅ 

၃ လပ်စစ်ဓါတ်အားက ၅၃၁ ၁၆၅ ၆၉၆ 

၄ အိမ်ရာအေဆာက်အအုံတည်ေဆာက်ဖွံဖိးမက ၂၅၀ ၂၆ ၂၇၆ 

၅ စိုက်ပျိးေရးက ၃၉၂ ၁၀ ၄၀၂ 

၆ ဝန်ေဆာင်မက ၂၃၀ ၄ ၂၃၄ 

  စုစုေပါင်း ၂၃၃၄၄ ၅၄၉ ၂၃၈၉၃ 

ရင်းြမစ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 

sive Industry များြဖစ်သည့ ်စက်မကသည ်အများ 
ဆံုး အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးေပးိုင်တဲ ့ ကြဖစ်ပီး 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးနဲ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင် 
အများဆံုး အလုပ်အကိုင် ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

(ဦးေရ) 

 ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘာှစ်၊စက်တင်ဘာလအထိ ြမန်မာ 
ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရခွင့်ြပခဲ့သည့ ် ြမန်မာ 
ိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများမ ှ ြပည်တွင်းလုပ် 
သား ၅၂၇၇ ဦးှင့် ြပည်ပလုပ်သား ၈၀ ဦး စုစုေပါင်း 
၅၃၅၇ ဦး အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 
ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အများအားြဖင့် Labor Inten-

ဇယား(၆) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထ ိိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း များမ ှ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ (တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အလိုက်) 

(ဦးေရ) 

စဉ် က 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ 

ြပည်တွင်း ြပည်ပ စုစုေပါင်း   

၁ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး ၂၀၈၅၂ ၄၂၀ ၂၁၂၇၂   

၂ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ၁၅၁၀ ၂၆ ၁၅၃၆   

၃ ကချင်ြပည်နယ် ၃၉၂ ၁၀ ၄၀၂   

၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၂၉၀ ၁၀ ၃၀၀   

၅ မေလးတိုင်းေဒသကီး ၁၂၀ ၄၀ ၁၆၀   

၆ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၁၂၀ ၄၀ ၁၆၀   

၇ ရှမ်းြပည်နယ် ၆၀ ၃ ၆၃   

  စုစုေပါင်း ၂၃၃၄၄ ၅၄၉ ၂၃၈၉၃   

ရင်းြမစ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 
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ဇယား(၇) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထ ိြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများမှ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ (ကအလိုက)် 

(ဦးေရ) 

စဉ် က 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ် စက်တင်ဘာလအထိ 
ြပည်တွင်း ြပည်ပ စုစုေပါင်း 

၁ စက်မက ၄၁၄၇ ၅၈ ၄၂၀၅ 

၂ ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းက ၁၁၅ - ၁၁၅ 

၃ ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွားက ၂၄၂ ၉ ၂၅၁ 

၄ ဝန်ေဆာင်မက ၄၆၂ ၅ ၄၆၇ 

၅ လပ်စစ်ဓာတ်အားက ၃၉ - ၃၉ 

၆ စိုက်ပျိးေရးက ၂၄၂ ၃ ၂၄၅ 

၇ ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွက ၃၀ ၅ ၃၅ 

  စုစုေပါင်း ၅၂၇၇ ၈၀ ၅၃၅၇ 

ရင်းြမစ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 

ဇယား(၈)     ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထ ိြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများမှ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးိုင်မ (တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အလိုက်) 

(ဦးေရ) 

စဉ် က 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ 
ြပည်တွင်း ြပည်ပ စုစုေပါင်း 

၁ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး ၂၆၈၀ ၃၉ ၂၇၁၉ 

၂ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ၁၄၉၄ ၁၅ ၁၅၀၉ 

၃ ရှမ်းြပည်နယ် ၂၃၅ ၉ ၂၄၄ 

၄ မေလးတိုင်းေဒသကီး ၂၀၃ ၂ ၂၀၅ 

၅ ကချင်ြပည်နယ် ၁၈၀ ၃ ၁၈၃ 

၆ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၁၁၅ ၀ ၁၁၅ 

၇ မွန်ြပည်နယ် ၉၀ ၇ ၉၇ 

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၉၀ ၅ ၉၅ 

၉  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ၈၉ ၀ ၈၉ 

၁၀ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ၇၇ ၀ ၇၇ 

၁၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ၂၄ ၀ ၂၄ 

  စုစုေပါင်း ၅၂၇၇ ၈၀ ၅၃၅၇ 

ရင်းြမစ်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန 
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 ြမန်မာိုင်ငံ၏ အလုပ်အကိုင်အမျိးအစားအလိုက် 

ပါဝင်မအချိးအစားတွင် လုပ်သားအင်အားကို အရင်းြပ 

သည့် အလုပ်အကိုင်များြဖစ်သည် ့စိုက်ပျိးေရး၊ သစေ်တာ 

ှင့် ေရလုပ်သားများ၏ အချိးအစားသည် ထက်ဝက် 

ေကျာ်ခန် ခန်ြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိရပါတယ်။ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်း အတတ်ပညာြဖင့် အလုပ်လုပ်သူများမှာ 

ခန်သာ ရှိေနပါတယ်။ လုပ်သားအင်အားရှားပါးမကို 

စတင် ရင်မဆိုင်ရေသးခင်ကာလအတွင်း ထုတ်လုပ်မ 

ကှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အတတ်ပညာြဖင့် 

အလုပ်လုပ်သူများ၏ အချိးအစား ြမင့်မားလာေစရန် 

အစီအစဥ်များေရးဆွဲ ချမှတ်ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 တိုင်းြပည်စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် ိုင်ငံ 

ြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဝင်ေရာက်ေနေသာ်လည်း အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးေပးမ အများဆံုးမှာ 

နည်းပညာနည်းပါးသည့် CMP အထည်ချပ ်လုပ်ငန်းများ 

သာ ြဖစ်ေကာင်းေတွရှိရပါတယ်။ ဒါေကာင့် ြပည်တွင်းရှိ 

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ များစွာ ဖန်တီးေပးိုင် 

ရန် နည်းပညာြမင့်မားသည့ ်လုပ်ငန်းများတွင် ြပညတွ်င်း 

လုပ်သားများ အလုပ်အကိုင် ရရှိိုင်ေရးအတွက ် Voca-

tional Training များ အစိုးရမှဖန်တီးေပး သင့်ပါတယ်။ 

 

                                        ေဒခင်သီတာဇင် (DICA) 
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 ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဖေန င်ပင်မိတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ှင့် ၁၀ ရကေ်နတုိတွင် ကျင်းပသည့် 
(၂၁) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံစီးပွားေရး အသုိက်အဝန်း 
ေကာင်စီအစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသုိ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏အာဆီယံစီးပွားေရးအသုိက်အဝန်းေကာင်စီ
ဝန်ကီးြဖစ်သ ူ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက် 
သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 
ကံေဇာ် ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ပါဝင် 
တက်ေရာက်ခဲ့သည်။  
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ 
၁၀ရကေ်န နံနက် ၀၈:၃၀ န ရီတွင ် ကျင်းပသည့်  
အာဆီယံစီးပွားေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ထိပ်သီးညီလာခံ 
(ASEAN Business and Investment Summit) 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအန းသို တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်း 
အန းတွင် ကေမာဒီးယားဝန်ကီးချပ် H.E. Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN က တက် 
ေရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့သည်။  
 ထိုေန က် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ယင်းေနနံနက် 

၀၉:၃၀ န ရီမ ှ ၁၂:၃၀ န ရအီထိ ကျင်းပသည့် (၂၁) 
ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းေကာင်စီ 
အစည်းအေဝးသုိ ဆက်လက် တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
အစည်းအေဝးတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ ် ၊ ကေမာဒီးယားိုင်ငံ 
အာဆီယံအလှည့်ကျဥက တာဝန်ယူစဉ် ဦးစားေပး 
ေဆာင်ရက်ေနသည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မအေြခအေန၊ အာဆီယံဘက်စံု 
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမူေဘာင်၊ စတုတစက်မအသွင် 
ကူးေြပာင်းေရးမူေဘာင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ ် အသွင်ကူးေြပာင်း 
ေရးအစီအစဉ်ှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု ထိခိုက်မေလျာ့နည်း 
ေစသည့် အစီအစဉ်တို၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မအေြခ 
အေန၊ အာဆီယံစီးပွားေရးအသုိက်အဝန်း ကာလလယ် 
သံုးသပ်ချက်တွင်ပါဝင်သည့် အကံြပချက်များအေပ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မအေြခအေနှင့် ၂၀၂၅ အလွန် 
အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ေမာ်မှန်းချက ် ေရးဆွဲရာတွင် 

အာဆီယံစီးပွားေရးအသုိက်အဝန်းအေနြဖင့် ထည့်သွင်း 
မည့် အချက်အလက်များအေပ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 
ထုိအြပင် အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းေကာင်စီမှ 
အကိမ်(၄၀)ှင့်(၄၁) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံထိပ်သီး 
အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပမည့်အစီရင်ခံစာှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် 
အတွင်း အာဆီယံစီးပွားေရးအသုိက်အဝန်းေကာင်စီအေန 
ြဖင့် အတည်ြပရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်ရှိသည့် Document 

များအေပအတည်ြပခဲ့ကပီး အာဆီယံဥက ေကညာ 
စာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းမည့် အာဆီယံစီးပွားေရးမိင် 
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအေပ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ 
အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ကေမာ 
ဒီးယားိုင်ငံ၊ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥကတာဝန်ယူစဉ် 
ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေနသည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ 
အနက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေနဆဲလုပ်ငန်းများကို 
ရည်မှန်းကာလအတွင်း ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက်ေရး 

(၂၁)  ကိမ်ေြမာက ်အာဆယီစံီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းေကာင်စီအစည်းအေဝးငှ့်               

ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသုိ   ြပည်ေထာငစ်ုဝန်ကီး ပါဝငတ်က်ေရာက် 
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အတွက်ကအလိုက်လုပ်ငန်းအဖွဲများက အရိှန်ြမင့်တင် 
ေဆာင်ရက်ရန်၊ အာဆီယံဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရးမူေဘာင် 
သေဘာတူစာချပ်အတွက် ေလ့လာမ ေဆာင်ရကရ်ာတွင် 
အာဆီယံ၏ လက်ရှိေဆာင်ရက်ဆ ဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်း 
စဉ်များကို ြပန်လည်သံုးသပ်ေရးှင့် အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင် 
ငံများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆင်သင့်ြဖစ်မကိုပါ ထည့်သွင်း 
ေလ့လာေရးကိစများကိ ုပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့သည်။  
 ဆက်လက်ပီး အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် 
စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အထူးအစည်းအေဝးကိ ု ၁၃း၃၀ 
န ရီမ ှ ၁၈း၃၀ န ရီအထိ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။ 
အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် 
လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ အဆင့်ြမင့်တင်မ 
အတွက် ေစ့စပ်ညိိင်းမအပီးသတ်ေကာင်း ေကညာိုင် 
ေရးှင့်စပ်လျဉ်းပီး ေဆွးေွးမမပီးြပတ်ေသးသည့ ် ကိစ 
ရပ်များ ညိိင်းခဲ့ကပါသည်။ 
 ထိုေန က် ဒုတိယအကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-ယူေက 
စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကိ ု  ၁၈း၃၀ န ရီမှ 
၂၀း၀၀ န ရီအထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအေဝးတွင် 
ဝန်ကီးများက ေဒသတွင်းှင့် ကမာလံုးဆိုင်ရာ စီးပွားေရး 
ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြဖစ်ေပတိုးတက်မ အေြခအေနများ 
အေပ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးပီး အာဆီယံ-ယူေက 
စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းစဉ် (၂၀၂၁-

၂၀၂၂)၏ ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနများ အေပမှတ် 
တမ်းတင်ခဲ့ကသည်။ ထုိေန က် အာဆီယံှင့် ယူေကတို 
အကား အန ဂတ်စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မဆိုင်ရာ 
ပူးတွဲေကညာချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ် လုပ် 
ငန်းအစီအစဉ်ကို အတည်ြပခဲ့သည်။  
 အဆိုပါအစည်းအေဝးများတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊  
စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး H.E. Pan 

Sorasakက သဘာပတိအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အာဆီယံ 
စီးပွားေရး အသုိက်အဝန်းေကာင်စီဝန်ကီးများ၊ အာဆီယံ 
အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ၊ အာဆီယံဒုတိယအတွင်း 
ေရးမှးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အတူ ကေမာဒီးယားိုင်ငံဆိုင်ရာ  

ြမန်မာိုင်ငံသံအမတ်ကီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ အာဆီယံ 
အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ် 
ေရးဦးစးီဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ       
မာလာမျိးွန်ှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံများ ပါဝင် 
တက် ေရာက်ခဲ့ကသည်။  
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် အစည်းအေဝးများတက် 
ေရာက်ရန ် ကေမာဒီးယားိုင်ငံသုိ ေရာက်ရှိေနစဉ်ကာလ 
အတွင်း  လူပုဂိလ်များ ယာယီေရေြပာင်းသွားလာမဆိုင် 
ရာ အာဆီယံသေဘာတူစာချပ်ကို ြပင်ဆင်သည့် အေြခြပ 
စာချပ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ ထုိအြပင် 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန၊ ၁၉း၀၀ န ရီမှ ၂၁း၀၀ 
န ရီအထ ိ အာဆီယံစီးပွားေရးအက ံ ေပးေကာင်စီ၏ 
၂၀၂၂ ခုှစ ် အလှည့်ကျဥကက ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် 
Gala Dinner ှင့် စီးပွားေရးဆုများ ချးီြမင့်သည့ ် အစီ 
အစဉ်တွင်ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေဆာင်သည့ ် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ် ကေမာ 
ဒီးယားိုင်ငံမှမထွက်ခွာမ ီ  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၁၁ 
ရက်ေန နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့်  အကိမ် (၄၀) ှင့် 
(၄၁) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအေဝး 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအန းသို ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။  
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ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါကတ်ာကေံဇာ် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ၊ ေရာ့စ်ကနွ်ဂရက ်
ရင်းီှးြမပ်ံှမ ရန်ပံုေငွအဖွဲမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား လက်ခံေတွဆံ ု

 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာကံေဇာ်သည်  
ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ၊ ေရာ့စ်ကွန်ဂရက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ရန်ပံုေငွအဖွဲမ ှ န်ကားေရးမှး မစတာအလက်ဇန်းဒါး 
ဆာဂီးအ်ဗစ်ရှ် ရှာတီေရာ့ဗ ် ဉီးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စား 
လှယ်အဖွဲအား၂၀၂၂ ခုှစ ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေန နံနက် 
၈:၀၀န ရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခား 
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၁)၌ လက်ခံ 
ေတွဆံုခဲ့ သည။် 
 ထိုသုိေတွဆံုစဉ် ှစ်ိုင်ငံအကားကုန်သွယ်မှင့်ရင်း 
ှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး၊ခရီးသွားက၊ စိုက်ပျိးေရးက၊ 
သတက၊ စက်မက၊ လစ်စစ်က၊ စွမ်းအင်က၊ 
ယဉ်ေကျးမှင့် ပညာေရးကများတွင ် ပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်ေရးကိစရပ်များအား ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေးွ       
ခဲ့သည်။ 
 ထိုေန က် ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ န းလည်မစာခန်လာကို ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် ေရာ့စ်ကွန်    
ဂရက် ရင်းှီးြမပ်ှံမရန်ပံုေငွအဖွဲတိုအကား လက်မှတ် 
ေရးထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။  

 ညပိုင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်ေရာ့စ်ကွန်ဂ 
ရက် ရင်းှီးြမပ်ှံမရန်ပံုေငွအဖွဲမှ ကိုယ်စားလှယ် အဖဲွ 
အား ညစာစားပွဲြဖင့ ် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ေကာင်း သတင်း 
ရရှိသည်။  
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန် 

ကးီဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါကတ်ာကံေဇာ်သည် 

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ သံအမတ် 

ကးီ မစတာချန်းဟိုင် ဦးေဆာင်ေသာကိုယ်စားလှယ ်အဖဲွ 

ဝင်များအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန 

နံနက် ၈:၃၀ န ရီတွင ် ေနြပည်ေတာ်၊ ံုးအမှတ်(၁)ရှိ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီး 

ဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ လက်ခံေတွ ဆံုသည်။ 

 ေတွဆံုစဉ် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်ြပည်သူ 

သမတိုင်ငံ သံအမတ်ကီးက ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူမ-စီးပွား 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

လုပ်ငန်းများတွင် တုတ်ိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် ပါဝင် 

ကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ေရှဆက် ေဆာင် 

ရက်မည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစီအစဉ်များကို      

ေဆွးေွးလိုပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမ ှ တုတ်ိုင်ငံမှ 

ေပးအပ်သည့် အကူအညီများြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့ ် လူမ 

စီးပွားေရးအစီအစဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းေကာင်း၊ 

 အဆိုပါ ေတွဆံုပွဲသို ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကီး၊ိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရး မှးချပ်ှင့် 

သက်ဆိုင်ရာဌာန အရာရှိကီးများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ 

ကသည။် 

  

ြမန်မာိုငင်ံဆိုင်ရာ တတု်ြပည်သူသမတိုင်ငံသံအမတ်ကီး ဦးေဆာငေ်သာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး က လက်ခံေတွဆံ ု
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အာဆယီံအသိုကအ်ဝန်း၂၀၂၅အလွန် ေမာ်မှန်းချက်ေရးဆဲွေရးဆုိင်ရာ အဆင့်ြမင့်လုပင်န်း 
အဖွဲ၏ ပမအကိမ်ေြမာကအ်စည်းအေဝးသို ြမန်မာကိယု်စားလှယ်အဖွဲတကေ်ရာက ်

 အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန်ေမာ်မှန်းချက် 
ေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာအဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ပမအကိမ် 
ေြမာက်အစည်းအေဝးကို ၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်မ ှ၇-၁၁-၂၀၂၂ 
ရက်အထိ ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဖေန င်ပင်မိရှိ Hyett     

Regency Hotel၌ကျင်းပြပလုပ်ခဲ ့ပါသည်။ 

 အစည်းအေဝးကိ ု ကေမာဒီးယားိုင်ငံှင့် မေလးရှား 
ိုင်ငံတိုက ပူးတွဲဥကဌအြဖစ ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အာဆီယံ 
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှထင်ေပေကျာ်ကားပုဂိလ်များ၊အဆင့် 
ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် အာဆီယံ 

ိုင်ငံေရး - လံု ခံေရး အသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ဒုတိယ 
အတွင်းေရးမှးချပ်တို တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
အစည်းအေဝးသုိ အဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းအဖဲွဝင်၊ ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ ထင်ေပေကျာ်ကားပုဂိလ ် (Eminent Person) 

အြဖစ်ေဆာင်ရက်ေနသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီး 
ပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးေဒါက်တာ 
ဝါဝါေမာင်ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  

တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံအသုိက်အဝန်း ၂၀၂၅ 
အလွန် ေမာ်မှန်းချက်တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပမည့် အဓိက 
သွင်ြပင်လကဏာများကိစ၊အာဆီယံိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး
များ၏ တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ (၃၁) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံပူးေပါင်းညိိင်းေရး ေကာင်စီအစည်းအေဝး၏  
အတည်ြပချက်ရယူပီး (၄၀)ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ 
ထိပ်သီးအစည်းအေဝးသိုတင်ြပမည့ ်  အာဆီယံ၏ စွမ်း 
ေဆာင်ရည်ှင့်အဖွဲအစည်း၏ ထိေရာက်မစွမ်းရည ် ြမင့် 
တင်ေရးဆိုင်ရာ အကံြပချက(်မူကမ်း) များကိစ၊ ေဒသ 
တွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ေတွဆံုေဆွးေွး 
ေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကိစ၊ အာဆီယံေပါင်းစပ်ညိ 
ိင်းေရးေကာ်မတီှင့် ပူးေပါင်းညိိင်းေရးအစည်းအေဝး 
သိုတင်ြပမည့် အဆင့်ြမင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ၏ လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက်တိုးတက်မ အစရီင်ခံစာ(မူကမ်း)ကိစ စသည့် 
ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 
 အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅အလွန် ေမာ်မှန်းချက ်
ေရးဆွဲရန ်အဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်း အဖွဲ ဖွဲစည်းေရးကိ ု၂၀၂၁ 
ခုှစ ် ေအာကတုိ်ဘာလ(၂၆) ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ် 
ခဲ့သည့်(၃၈)ကိမ်ေြမာက်ှင့်(၃၉) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ 
ထိပ်သီး အစည်းအေဝးတွင် အတည်ြပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
အဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းအဖွဲကို အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမှ 
ထင်ေပေကျာ်ကားပုဂိလ်များှင့် အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စား 
လှယ်များြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။  
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 ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး 
သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ 
အစည်းအေဝးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၂၂) ကို ၂၀၂၂ ခုှစ ် ၊ 
ေအာကတုိ်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းတွင် ရင်းှီးြမပ် 
ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 
ံုးအမှတ ်(၁)၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

 အစည်းအေဝးသုိ လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက၊ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန၊ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာကံေဇာ်ှင့်လုပ်ငန်း 
ေကာ်မတီဝင်များြဖစ်ကေသာ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွား ဆက်သွယ် 
ေရးဝန်ကီးဌာန ၊အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် စီးပွားေရး 
ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ ဒုတိယဝန်ကီး 
များ ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန 
ကိုယ်စားလှယ်များ တက် ေရာက်ကပါ သည။် 
 အစည်းအေဝးတွင် လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီဥကက ေချး 
ေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ေရးဆိုင်ရာကိစများအတွက်လုပ်ငန်း
ေကာ်မတီက ညိိင်းေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခအေန 
များ၊ ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်လျက်ရှိသည့ ် အေြခအေန 
များှင့်လုပ်ငန်းေကာ်မတီက တာဝန်ယေူဆာင်ရက်လျက် 
ရှိသည့် အေြခအေနများကိ ု ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်ပီး လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီအတွင်း ေရးမှး၊ ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်က လုပ်ငန်းေဆာင် 
ရက်ထားရှိမ အေြခအေနများှင့် ေရှဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ရန် ကိစရပ်များကို အေသးစိတ် စိစစ်တင်ြပေဆွးေွး 
ပါသည်။ 

 အစည်းအေဝးတက်ေရာက်လာကသူများက ကိုဗစ်-
၁၉ ေကာင့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများ ကုစားေရး 
အတွက် ဝန်ကီးဌာနအလိုက် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် 

လုပ်ငန်းများ၊ အတွင်းေရးမှးုံးက ဆံုးြဖတ်ချက်ရယူရန် 
ကိစရပ်များှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် 
များကို ညိိင်းေဆွးေွးခဲ ့ကသည်။  

ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့ ်ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအေပ 

ကုစားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတ ီအစည်းအေဝး  
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန် 
ကးီဌာန၏ စတုတအကိမ်ကထိန်လျာသကန်းဆက်ကပ် 
လှဒါန်းပွဲအခမ်းအန းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ 
၂၅ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ် ၊ုံးအမှတ် (၁) ၊ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွား ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
 အခမ်းအန းသုိ စမ်းမိင်ေတာရေကျာင်းတိုက်၊ 
ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ် ဘဒသူရိယအမှးြပ၍ သံဃာ 
ေတာ်များတက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ အခမ်းအန းတွင် 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ေဒါက်တာကံေဇာ်က စမ်းမိင် 
ေတာရေကျာင်းတိုက်၊ ေကျာင်းထုိင်ဆရာေတာ်ဘဒ 
သူရိယအား ကထိန်လျာသကန်းှင့် လှဖွယ်ဝတပစည်း 
များကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက ်၍ 
ဒုတိယဝန်ကီး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမ 
ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်၊ ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် 
ဝန်ထမ်းများမှသံဃာေတာ်များအား ကထိန်လျာသကန်း 
ှင့် လှဖွယ်ဝတပစည်းများကိ ု အသီးသီးဆက်ကပ် 
လှဒါန်းခဲ့ကပါသည်။ 
 ထိုေန က် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့် 
ဧည့်ပရိတ်သတ်များက စမ်းမိင်ေတာရ ေကျာင်းတိုက်၊ 
ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ် ဘဒသူရိယထံမ ှ ကထိန် 
အုေမာဒန  တရားန ကားပးီ လှဒါန်းမအစုစုတို 
အတွက် ေရစက်သွန်းေလာင်း အမေပးေဝခဲ့ကသည်။ 
အခမ်းအန းအပီးတွင် သံဃာေတာ်များအား ေနဆွမ်း 
ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကပါသည်။ 
 ဆွမ်းဆက်ကပ်ပွဲသုိ စုစုေပါင်း ဧည့်ပရိတ်သတ် 
အင်အား ၁၃၀ ခန်တက်ေရာက်ခဲ့က ေကာင်းသတင်း 
ရရှိပါ သည။်  

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုငင်ံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ စတတုအကိမ်  ကထိနလ်ျာသကန်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲကျင်းပ 
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 ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌ ကျင်းပသည့် (၅၄) 
ကိမ် ေြမာက ် အာဆီယံစီးပွားေရး ဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများ ကာလ 
အတွင်း ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနမ ှ ၁၈ 
ရကေ်နအထိ အာဆီယံှင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများြဖစ် 
သည့် အိိယ၊ ုရှား၊ ကိုရီးယား၊ တုတ်၊ အာဆီယံ+၃၊ 
အေရှအာရှ(E A S )၊ ေဟာင်ေကာင်(တုတ်)(H K C )၊ 
ကေနဒါ၊ ဂျပန၊် အီးယ၊ူ အေမရိကန်၊ ဩစေတးလျ၊ 
နယူးဇီလန် စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးများ၊ 
ပထမအကိမ် ေဒသတွင်းဘက်စံု စီးပွားေရးပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့် (၁၄) ကမ်ိ 
ေြမာက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ (CLMV) စီးပွားေရးဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးများကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံ 
၏ အာဆီယံစးီပာွးေရး ဝန်ကီး ြဖစ်သူ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီး ေဒါကတ်ာကံေဇာ် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးများသို အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ 
တုတ်၊ ဂျပန၊် ကိုရီးယား ၊ ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ 
အိိယ၊ ေဟာင်ေကာင်(တုတ်)၊ အေမရိကန်၊ ုရှား၊ 
အီးယူ ှင့် ကေနဒါိုင်ငံတိုမှ စီးပွားေရးဝန်ကီးများှင့် 
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ အစည်းအေဝး 
များတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး H.E. Pan Sorasak ှင့် သက်ဆုိင် 
ရာ ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများမ ှ စီးပွားေရး ဝန်ကီးများက 
ပူးတွဲသဘာပတိအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 
 (၁၉) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-အိိယ စီးပွားေရးဝန် 
ကီးများအစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ 
ရက်ေန ေဒသစံေတာ်ချနိ ် နံနက် ၈:၃၀ န ရီတွင ် စတင် 
ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင်အာဆီယံ-အိိယ ကုန်စည် 
ကုန်သွယေ်ရး သေဘာတူစာချပ်ကို ြပန်လည် သုံးသပ် 
ြခင်းအတွက ် နယ်ပယ်များ သတ်မှတ်သည့် စာတမ်းကို 
အတည်ြပခဲ့ပီး အာဆီယံ-အိိယ ကုန်စည် ကုန်သွယေ်ရး 
ဆိုင်ရာ ပူးတွဲေကာ်မတီကိ ုြပန်လည ်ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ 
 (၁၁) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ-ုရှား စီးပွားေရးဝန်ကီး 
များ အစည်းအေဝးကိ ုေဒသစံေတာ်ချနိ ်၁၀:၄၅ န ရီတွင် 
ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-

ုရှား ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ေရး လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၅)  အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မှင့်  အာဆီယံှင့် ယူေရးရှားစီးပွားေရး ေကာ်မရှင် 
တုိအကား ချပ်ဆိုထားသည့် န းလည်မ စာခန်လာကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ
အစီအစဉ်၏ ြဖစ်ေပ တိုးတက်မ အေြခအေနများကို 
ေဆွးေွးခဲ့သည်။   
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၁၉) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-
ကိုရီးယား စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပ 
ခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင ် အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ် 
ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၊ 
အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 
အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် ပူးတွဲေလ့လာမ၊ ဒီဂျစ်တယ် 
ကုန်သွယ်မ သုေတသန ေဆာင်ရက်မှင့် အာဆီယံ-
ကိုရီးယား စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများကိ ု ေဆွး 
ေွးခဲ့သည်။ 
 ဆက်လက်၍ (၁၄) ကိမ်ေြမာက် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ 
စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကိ ု ကျင်းပခဲ့ရာ 
အစည်းအေဝးတွင် စီအယ်လ်အမ်ဗွီအဆင့်ြမင့် စီးပွားေရး 

အာဆယီံှင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ၏ စးီပွားေရးဝန်ကးီများအစည်းအေဝးသုိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး တကေ်ရာက ်
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အရာရှိများ၏ အစီရင်ခံစာှင့်  စီအယ်လ်အမ်ဗွီ လုပ်ငန်း 
စီမံချက ်(၂၀၂၁-၂၀၂၂)၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေြခ 
အေနတိုကို ေဆွးေွးခဲ့ကပီး စီအယ်လ်အမ်ဗွီ လုပ်ငန်း 
စီမံချက်များအတွက ် လမ်းန်မူ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက် 
( ၂၀၂၃-၂၀၂၄) ှင့် စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
မူေဘာင်ကို အေကာင်အထည် ေဖာ်မည့် လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ် တိုကို အတည်ြပခဲ့သည်။ 
 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန ေဒသစံ 
ေတာ်ချနိ် နံနက် ၉:၀၀ န ရီတွင် (၂၁) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံ-တုတ် စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကို 
စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-တုတ် 
လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မအေြခအေနအေပ ေဆွးေွးခဲ့ကပီး လွတ်လပ် 
ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ အဆင့်ြမင့်တင်ေရးအတွက် နယ် 
ပယ်များှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပူးတွဲြဖစ်ိုင်ေချ ေလ့လာ 
ဆန်းစစ်မ အစရီင်ခံစာ ှင့် ကိုဗစ် -၁၉ ကပ်ေရာဂါအလွန် 
စီးပွားေရးြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်မှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပူးတွဲေကညာချက်တိုကို 
အတည်ြပခဲ့သည်။ ထိုြပင ်အာဆီယံ-တုတ် ကုန်သွယ်မ 
ှင့် စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ပိုမိုနက်ိင်း ေစမည့် 
လုပ်ငန်းစီမံချက ်(၂၀၂၂-၂၀၂၆) အေပ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 (၂၅)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံ-အေပါင်းသုံး(ASEAN+3) 

(တုတ်၊ ဂျပန၊် ကိုရီးယား) စီးပွားေရးဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးကိ ု ေဒသစံေတာ်ချနိ ် ၁၀:၄၅ န ရီတွင် 
ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ 
အေပါင်းသုံးစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းအစီ 
အစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) အေကာင်အထည် ေဖာ်မ၊ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်ေရာဂါေကာင့် စီးပွားေရး ထိခိုက်မများ ေလျာ့နည်း 
ေစေရး အာဆီယံအေပါင်းသုံး လုပ်ငန်းစီမံချက်တို၏ ြဖစ် 
ေပတိုးတက်မ အေြခအေနများကိ ု မှတ်တမ်းတင် ခဲ့ပီး 
အာဆီယံအေပါင်းသုံး စီးပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မ 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ကို အတည်ြပခဲ့သည်။ 
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၁၀) ကိမ်ေြမာက ် အေရှအာရှ 
စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး(EAS)ကို အလုပ် 

သေဘာ ေနလည်စာစားပွဲြဖင့်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝး 
တွင် (၁၂) ကိမ်ေြမာက ်ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ ဝန်ကီး 
များ ညီလာခံ၏ရလဒ်များ၊ ေဒသတွင်းှင့် ကမာလံုး 
ဆိုင်ရာ စီးပွားေရး စိန်ေခမများ၏ အကျိး သက်ေရာက် 
မများကို ေလျာ့ပါးေစရန ် အေရှအာရှ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 
အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန် နည်းလမ်းများအေပ အြမင်ချင်း 
ဖလှယ် ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ထုိေန က် “ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင် 
ကူးေြပာင်းြခင်းမ ှ တစ်ဆင့် ေပါင်းစည်းမ၊ တီထွင် ဆန်း 
သစ်မ၊ အားလံုးပါဝင်ပီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့ ်ကိုဗစ် 
ကာလအလွန ်အေရှအာရှ ေဒသ” ေခါင်းစဉ်ြဖင့် အာဆီယံ 
ှင့် အေရှအာရှဆိုင်ရာ စီးပွားေရးသုေတသနအဖွဲက 
ြပစုတင်သွင်းသည့် စာတမ်း ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ 
 ထိုေန က် (၆) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင်
(တုတ်) စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကိ ု ဆက် 
လက်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင ် ဝန်ကီးများက 
အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင် (တုတ်) လွတ်လပ်ေသာ ကုန် 
သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်ှင့် အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင်
(တုတ်) ရင်းှီးြမပ်ှံမ သေဘာတူစာချပ် တုိအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မှင့် စီးပွားေရးှင့် နည်းပညာ 
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မတိုကို ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ဝန်ကီး 
များက အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင် (တုတ်) လွတ်လပ် 
ေသာ ကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်ကို အသုံးြပ၍ ကုန် 
သွယ်ေရး ယှဉ်ပိင်မများ တိုးြမင့်လာေစေရး စီးပွားေရး 
လမ်းန်စာအုပ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ြခင်းအေပ ကိဆို 
ခဲ့သည်။ 
 (၁၁) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ကေနဒါ စီးပွားေရး 
ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကိ ု ေဒသစံေတာ်ချနိ ် ၁၆:၀၀ 
န ရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-

ကေနဒါ ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပူးတွဲ ေကညာ 
ချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့ ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
(၂၀၂၁-၂၀၂၅) ၏ ြဖစ်ေပတိုးတက်မ အေြခအေနှင့် 
အာဆီယံ-ကေနဒါ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ 
သေဘာတူ စာချပ် ေစ့စပ်ညိိင်းမှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြဖစ် 
ေပ တိုးတက်မအစီရင်ခံစာတိုအေပ ေဆွးေွးခဲ့သည်။  
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 ပထမအကိမ် ေဒသတွင်း ဘက်စံုစီးပွားေရးပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက်မ ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကို ဆက်လက်  
ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် ေဒသတွင်းဘက်စံု စီးပွား 
ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (RCEP) သေဘာတူ စာချပ် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့်အသုံးြပြခင်းတိုမှ ရရှိသည့်
အေတွအကံများကိုအြမင်ချင်းဖလှယ ် ေဆွးေွးခဲ့ကပီး 
ပူးတွဲေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ၊ ပူးတွဲေကာ်မတီ 
၏ လုပ်ငန်းအဖွဲခွဲများ တည်ေထာင်မှင့ ်အတွင်းေရးမှး 
ချပ်ံုးတည်ေထာင်ေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန နံနက် 
၉:၀၀ န ရီတွင် (၂၈) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွား 
ေရးဝန်ကးီများအစည်းအေဝးကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်း 
အေဝးတွင် အာဆီယံ-ဂျပန် ဘက်စံုစီးပွားေရး ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ သေဘာတူစာချပ်ကို ြပင်ဆင်သည့် ပထမ 
အေြခြပစာချပ ်အသက်ဝင်ြခင်းကိ ု ကိဆိုခဲ့ပီး အာဆီယံ
-ဂျပန် မဟာဗျဟာေြမာက ် ၁၀ ှစ်တာ လမ်းြပေြမပံု၏ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မှင့်၂၀၂၃ ခုှစ်အတွက် အာဆီယံ
-ဂျပန် ှစ်(၅၀) ြပည့် အထိမ်းအမှတ ် အေနြဖင့် ေဆာင် 
ရက်မည့် အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်မဆိုင်ရာ အဆိုြပချက်အေပ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 
 (၁၈) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-အီးယူ စီးပွားေရး 
ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကို ေဒသစံေတာ်ချနိ ် နံနက် 
၁၀:၄၅ န ရီတွင ် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် 
ဝန်ကီးများက ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ကို အတည်ြပခဲ့ပါသည်။ ထုိြပင် 
အာဆီယံ-အီးယူ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ သေဘာတူ 
စာချပ်ချပ်ဆိုမည့ ်ရည်မှန်းချကက်ိ ုကာလရှည ်ရည်မှန်း 
ချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ကာလတိ ု ကာလလတ်တွင် 
ကုန်သွယ်မှင့် စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင် 
ိုင်ရန်အတွက် အြခားအစီအစဉ် များြဖင့် ေဆာင်ရကေ်ရး 
တိုအေပ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အာဆီယံှင့် အေမရိကန်စီးပွားေရး 
ဝန်ကီးများ၏ အစည်းအေဝးကို ေဒသ စံေတာ်ချနိ၁်၅:၄၅
န ရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-

အေမရကိန် ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူေဘာင်အစီ

အစဉ်ှင့် စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ၏ ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ 
အေြခအေနကိ ု ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်ကို ဝန်ကီးများက အတည်ြပခဲ့သည်။ 
 ထိုေန က် (၂၇)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ 
နယူးဇီလန် စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးကိ ုေဒသ 
စံေတာ်ချနိ် ၁၇:၃၀ န ရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဝန်ကီးများက 
အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန် 
သွယ်မေဒသ ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူ စာချပ်ကို 
အဆင့်ြမင့်တင်မည့် ဒုတိယအေြခြပစာချပ် ညိိင်းမအေြခ 
အေနှင့် အာဆီယံ - ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ် 
လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်မ အေထာက်အပ့ံြပေရး အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည့ ်လုပ်ငန်းများကိ ုေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးများတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
က ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မ 
များတွင ် ြမန်မာိုင်ငံက အြခားအာဆယံီ ိုင်ငံများနည်းတူ 
ပါဝင်ေဆာင်ရက်မများ၊ ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစီအစဉ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ကိုဗစ်-၁၉ကပေ်ရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့်စီးပွားေရး ြပန်လည် 
ဦးေမာ့လာေစေရး ေဆာင်ရကမ် အေြခအေနများကို 
ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ယခုအစည်းအေဝးများသည ် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါြဖစ်ပွားပီးေန က ်အာဆီယံှင့် ေဆွးေွးဖက် ိုင်ငံ 
များအကား စီးပွားေရးဝန်ကီးများ၏ ပထမဆံုး အကိမ် 
မျက်ှ စံုညီ ကျင်းပသည့် အစည်းအေဝးများ ြဖစ်သည။် 
 အဆိုပါ အစည်းအေဝးများသုိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ှင့်အတူ အာဆီယံအဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိ၊ ိုင်ငံြခား 
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် 
ေဒါက်တာမာလာမျိးွန်ှင့် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ် 
အဖွဲဝင်များ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်း 
အေဝးများသို ပါဝင်တက်ေရာက်ပီး ေန က် ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးသည် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန 
ညေနပိုင်းတွင် လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် 
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန ညေနပိုင်းတွင် လည်းေကာင်း 
ရန်ကုန်မိသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 
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 ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိတွင် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေနမ ှ ၁၄ ရက် ေနအထိ  
ကျင်းပသည့်(၅၄)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီး 
များ အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသုိ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏အာဆီယံ စီးပွားေရးဝန်ကီးြဖစ်သူရင်းှီး 
ြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးေဒါက်တာကံေဇာ် ဦးေဆာင်ေသာ 
ြမန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 အစည်းအေဝး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအန းကိုေဒသစံေတာ်ချနိ်
နံနက်၈န ရီတွင ် ကျင်းပခဲ့ရာ ကေမာဒီးယားဝန်ကီးချပ်  
H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN 

SENကတက်ေရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး 
ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း ေရာင်းဝယ် 
ေရးဝန်ကးီ H.E. Pan Sorasak က တ်ခွန်းဆက် 
အမှာစကား ေြပာကားခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
သည် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအန း မစတင်မီ ကေမာဒီးယား 
ဝန်ကီးချပ်က အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများအား ေတွ 
ဆံုသည့် အခမ်းအန းသုိလည်း တက်ေရာက်ခဲ ့သည။်  
 ထိုေန က် (၅၄) ကမ်ိေြမာက် အာဆီယံစီးပာွးေရး   
ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ် အစည်းအေဝး 
များကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ (၃၆) ကိမ်ေြမာက် 
လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသေကာင်စီ အစည်းအေဝး 
ကို ေဒသစံေတာ်ချနိ် နံနက် ၁၀ န ရီတွင် စတင်ကျင်းပ 
ခဲ့သည်။ အစည်းအေဝးတွင် ဝန်ကီးများက အာဆီယံ 
ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရး သေဘာတူစာချပ် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေန 
များကို ေဆွးေွးပီး၊ ေဒသတွင်းကုန်သွယ်မ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေရး ပိုမိုချဲထွင်ိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံ 
ကုန်စည် ကုန်သွယေ်ရး သေဘာတူစာချပ် အဆင့်ြမင့် 
တင်ေရး အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ရန ် ကိစရပ်များကို 
လမ်းန်မှာကားခဲ့ပါသည်။ ထုိအြပင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ 
အကား အာဆီယံြပတင်းတစ်ေပါက်စနစ်ကို ြပည့်ြပည့် 
ဝဝအသံုးချ၍ အီလက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖင့် အေကာက်ခွန်  
သက်သာခွင့် ေလာက်ထားသည့ ် ပင်ရင်း သက်ေသခံ 

လက်မတှ်များ လဲလှယ်ေရးကိစများအေပ ဝန်ကီးများက 
တိုက်တွန်း မှာကားခဲ့သည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ အာဆီယံလွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မအေြခအေန၊ုိင်ငံအဆင့် အခွင့်ရ 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သူများ အစီအစဉ် ေဆာင် 
ရက်ေနမှင့် အေကာက်ခွန်ေပါင်းစည်းမဆိုင်ရာ ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိသည့ ်လုပ်ငန်းများကို ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 ဆက်လက်၍(၂၅)ကိမ်ေြမာက် ရင်းှီးြမပ်ှံမေဒသ  
ေကာင်စီအစည်းအေဝးကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဝန်ကီးများက 
အာဆီယံဘက်စံု ရင်းှီးြမပ်ှံမ သေဘာတူစာချပ် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ဆိုင်ရာကိစရပ်များကိ ု ေဆွးေွး 
ခဲ့ပီး၊ အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမ အစရီင်ခံစာ (၂၀၂၂) 
ထုတ်ေဝမအေပ ကိဆိုခဲ့သည်။ ထိုအြပင ် အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရးအရာရှိများက ဝန်ကီးများထံ တင်ြပသည့် အစီ 
ရင်ခံစာှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ ်အာဆီယံစီးပွားေရးှင့် ရင်းှီးြမပ် 
ှံမ ေဆွးေွးပွဲကာလတွင်း ြပလုပ်မည့ ် အာဆီယံ ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမခရီးစဉ်အတွက် ကိတင ် ြပင်ဆင်မများအေပ  
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကပီး အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
အကဲြဖတ်သုံးသပ်မ အစရီင်ခံစာ (၂၀၂၂) (ASEAN Invest-

ment Peer Review Report 2022)ကို အတည်ြပခဲ့သည်။  
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွား 
ေနစဉ်အတွင်း ေဒသတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ေြဖေလျာ့ 
ေပးရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်မများှင့် ကပ်ေရာဂါ အလွန် 
ေဒသတွင်းအလားအလာရှိသည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမများြမင့်တင်

(၅၄)ကိမ်ေြမာက ်အာဆယီံစးီပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်း အေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများ စတင်ကျင်းပ 
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ိုင်ေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့သည်။ 
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စီးပွားေရးဝန်ကီးများှင့် အာဆီယံ 
စီးပွားေရး အကံေပးေကာင်စီတို၏ ေဆွးေွးပွဲတွင်  
အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများှင့်အတူအာဆီယံအဖွဲဝင်
ိုင်ငံများမှ စီးပွားေရး အကံေပးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ 
ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။  
 အဆိုပါေဆွးေွးပွဲတွင် အာဆီယံစီးပွားေရး အကံ 
ေပးေကာင်စီက ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း ပုဂလိက ကက 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက် ရှိသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ြပခဲ့ရာ ဝန်ကီးများက အန ဂတ် 
စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများတွင ် ပုဂလိက 
အခန်းကက ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး ကိစရပ် 
များကို  လမ်းန်ခဲ့သည်။ ထိုေန က် ညေနပိုင်းတွင် 
(၅၄) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးကိ ု ကျင်းပခဲ့ရာ ဝန်ကီးများက ကေမာ 
ဒီးယားိုင်ငံ အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက တာဝန်ယူေန 
သည့် ၂၀၂၂ ခုှစ ် အတွင်း ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာဦးစားေပး လုပ်ငန်းများ၏
အေကာင်အထည်ေဖာ်မအေြခအေနများကို မှတ်တမ်း 
တင်ခဲ့သည်။ ထုိေန က် ဝန်ကီးများက ေရေကာင်း 
သယ်ယပုိူေဆာင်ေရးတွင် ကုနေ်သတာများ သံုးစွဲရာ၌ 
စီမံခန်ခွဲမတိုးတက်ေစေရး ေလ့လာမ၏ရလဒ်များအေပ 
မူဝါဒဆိုင်ရာ အကံြပ ချက်များှင့် လမ်းန်ချက်များ 
ေပးခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင ် ဝန်ကီးများက ယှဉ်ပိင်မ 
ဆိုင်ရာ အာဆီယံမူေဘာင် သေဘာတူစာချပ်အတွက် 
ေစ့စပ်ညိိင်းမများ စတင်ေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၏ စီးပွား 
ေရးဆိုင်ရာဦးစားေပး လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်မအေပ  ြမန်မာိုင်ငံက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 
များကို ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန ညပိုင်းတွင်
လည်း အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီးများ၏ အလုပ်သေဘာ
ညစာစားပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပီး၊ ိုင်ငံအလိုက် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်ေရာဂါအလွန် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ြပန်လည်ထူ

ေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများှင့် အာဆီယံဘက်စံုြပန်လည် ထူ
ေထာင်ေရးမူေဘာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေြခ 
အေနများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးများတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊  
စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်း ဝယ်ေရးဝန်ကီး H.E. Pan 

Sorasak ၊ ဝန်ကီးချပ်ံုးတွဲဖက်ဝန်ကီးှင့် ဖွံဖိးမ 
ေကာင်စီအတွင်းေရးမှးချပ် H.E. Sok Chenda Sophea  

ဝန်ကီးချပ်ံုးတွဲဖက်ဝန်ကီးှင့် စီးပွားေရးှင့် ဘာေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး H.E Vongsey Vissoth တိုက 

သဘာပတိများအြဖစ ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး၊ အာဆီယံအဖဲွဝင် 
ိုင်ငံများမှ စီးပွားေရးဝန်ကီးများ၊ အာဆီယံလွတ်လပ် 
ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသေကာင်စီဝန်ကီးများ၊ အာဆီယံ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမေဒသ ေကာင်စီဝန်ကီးများ၊ အာဆီယံ 
အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရး အရာရှိများ၊ အာဆီယံစီးပွားေရး 
အကံေပး ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှး 
ချပ်ှင့်တာဝန်ရိှသူများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။  
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အတူ ကေမာဒီးယားိုင်ငံ 
ဆိုင်ရာ  ြမန်မာိုင်ငံ သံအမတ်ကီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ 
အာဆီယံအဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိ ိုင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 
မာလာမျိးွန်ှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ြမန်မာ 
ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲဝင်များ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 (၅၄) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစီးပွားေရး ဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများကို ၂၀၂၂ 
ခုှစ ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရကေ်နအထိ ဆက်လက် 
ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 
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 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက ိုင်ငံေတာ် 
ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လိင် ဦးေဆာင် 
သည့် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတွင် အဖွဲဝင်အြဖစ် 
ပါဝင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ် 
ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ် ုရှား 
ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ၊ ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့မိ၌ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ေနမ ှ ၈ ရကေ်နအထိ ကျင်းပ 
ြပလုပ်သည့ ် သတမ အကိမ်ေြမာက် အေရှဖျား 
စီးပွားေရးဖိုရမ် (7th Eastern Economic Forum) သုိ 
တက်ေရာက်ခဲ့သည်။  
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ၊ 
ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့မိသုိ ေရာက်ရှိေနစဉ ် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းတွင ် စီမံကိန်းှင့် 
ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သမဝါယမှင့် ေကျးလက် 
ေဒသဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်ဥက၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 
ဌာန ဒုတိယဝန်ကီးတိုှင့်အတူ သတမအကိမ်ေြမာက် 
အေရှဖျား စီးပွားေရးဖိုရမ်၏ အစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ 
ုရှား-အာဆီယံ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေဆွးေွးမအစီအစဉ် 
(Russia-ASEAN Business Dialogue) သို တက်ေရာက် 
ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ေဆွးေွးမအစီအစဥ်တွင် ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးသည် ေဆွးေွးေြပာကားသူအြဖစ်ေဆာင်ရက်၍ 
ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မပံုစ ံ ဖန်တီး 
ိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ သိပံနည်းပညာ၊ တီထွင်ဖန်တီးမ 
ှင့်စက်မပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအတွက ် အလားအလာ 
များှင့် စဥ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးမရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မ ီ
ေစေရးအတွက ် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများှင့်ကမ်းကျင် 
မများကို ပူးေပါင်းဖလှယ်ိုင်မည့ ် ထိေရာကေ်သာ 
ယရားဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ့သည်။  
 ဆက်လက်၍ ေနလယ်ပိုင်းတွင်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

သည် စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီး ဌာနှင့် သမဝါယမ 
ှင့် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးများ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥက၊ိုင်ငံြခား 
ေရးဝန်ကီးဌာနဒုတိယဝန်ကီးတိုှင့်အတူုရှား-အာဆီယံ 
စီးပွားေရးေကာင်စီဥကြဖစ်သူ Mr. Ivan Polyakov ှင့် 
ေတွဆုံကာ ြမန်မာိုင်ငံှင့် ုရှား ဖက်ဒေရးရှင်း 
ိုင်ငံအကား ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုးြမင့်ေရး 
ဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ စားသံုးဆီထုတ်လုပ်မ 
ှင့် လပ်စစ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများတွင ် ုရှားစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းရှင်များလာေရာက ် ရင်းှီးြမပ်ှံေရးှင့် ိုင်ငံ 
တကာေငွေပးေချမကိစရပ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင် 
အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပမည့ ်တတိယအကိမ ် ုရှား-ြမန်မာ 
အစိုးရအချင်းချင်း ကုန်သွယ်ေရးှင့် စီးပွားေရး ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးသို ုရှား-
အာဆီယံ စီးပွားေရးေကာင်စီ ဥကှင့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်တက်ေရာက်ေရးကိစရပ်များှင့် 
စပ်လျဥ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့သည်။  
  ထိုြပင ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် 
စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့်သမဝါယမှင့်ေကျး
လက်ေဒသဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
များ၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ်ဥက၊ ိုင်ငံြခားေရး 
ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးတိုှင့်အတူ ုရှားဖက်ဒေရး 
ရှင်းိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး 
H.E. Mr. Maksim Reshetnikov ှင့်ေတွဆံု၍ ုရှား-
ြမန်မာစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဖွံဖိးတိုးတက်  
ေရး မဟာဗျဟာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကိစရပ်များ၊ 
တတိယအကိမ် ုရှား-ြမန်မာ အစိုးရအချင်းချင်း 
ကုန်သွယ်ေရးှင့်စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 
ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးကိ ု ြမန်မာိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင် 
အြဖစ ် လက်ခံကျင်းပေရးှင့် ှစ်ိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုငင်ံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ၊ ဗလာဒီေဗာစ့ေတာ့မိ၌ ကျင်းပသည့် သတမအကိမ်ေြမာက ်

အေရှဖျားစီးပွားေရးဖိုရမ်သို တက်ေရာက ်
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ကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ှစ်ဖက်ရင်းှီး 
ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးခဲ့သည်။   

 အဆိုပါ ေတွဆံုေဆွးေွးမအပီးတွင် ုရှားဖက် 
ဒေရးရှင်းိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံအကား စီးပွားေရးပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး မဟာဗျဟာ 
(Strategy for the Development of Russia-Myanmar     

Economic Cooperation) ကို ုရှား-ြမန်မာ အစိုးရ 
အချင်းချင်းကုန်သွယ်ေရးှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင် 
ရက်မေကာ်မရှင် ပူးတွဲဥကများြဖစ်ေသာ ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးှင့်ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ၊ 

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ  ဝန်ကီးတိုက လက်မှတ်ေရး 
ထိုးခဲ့သည်။ မဟာဗျဟာတွင် ှစ်ိုင်ငံအကား စီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ရန်အတွက ် အလား 
အလာရှေိသာ နယ်ပယ်များှင့် ကုန်သွယ်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံ 
မှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရာ တွင် အဓိကထား 
ေဆာင်ရက်မည့ ်ဦးစားေပး ကများ ပါဝင်သည်။  
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါကတ်ာဝါဝါေမာင်သည် 
စီးပွားေရးဖွံဖိးမှင့် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးေပးေရး 
CMP လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် လက်ရှိြဖစ်ေပ 
ေနသည့် အခက်အခဲများအား ကူညီေြဖရှင်းေပးိုင်ေရး 
တိုအတွက် CMP လုပ်ငန်း ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ေတွဆံု 
ပဲွအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန နံနက်
(၀၉း၃၀) အချနိ်မှ (၁၂:၁၅) အချနိ်ထိ ရန်ကုန်မိ၊ 
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မ 
လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ် အစည်းအေဝး 
ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 
     အဆိုပါေတွဆံုပွဲသို စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်
ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိ 
ဘဏ်ဒုတိယဥကဌ၊ ကုန်သွယ်မှင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမများ 
မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ အတွင်းေရးမှး 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမ ဦးစီးဌာန 
န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ ် ေခတ 
န်ကားေရးမှးချပ်၊ အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီး 
ဌာန၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမတ 
ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင် 
များအသင်းချပ် ဥကဌှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 
အထည်ချပ ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် 
များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ိုင်ငံြခားသား CMPလုပ်ငန်း 
ရင်းှီး ြမပ်ှံသူများ တက် ေရာက်ကပါသည်။ 
 ေရှးဦးစွာရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ ်
ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါကတ်ာဝါဝါေမာင်က 
အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားရာ၌CMP ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 
များ၏ လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူေချာေမွစွာ လည်ပတ် 
ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက် 
ေပးရန် လိုအပ်သည့်ကိစရပ်များ၊ C M Pစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းစု ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် အစိုးရှင့် 
ပုဂလိက တိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ုိင် 
ေရး ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးရန် ေြပာကားခဲ့ 
ပီး တက်ေရာက်လာ သူများှင့်အြပန်အလှန် ရင်းှီး 
ပွင့်လင်း စွာ ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။   
 ေဆွးေွးမများအေပ တက်ေရာက်လာကေသာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန၊ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ အလုပ်သမားန်ကားေရး 
ဦးစီးဌာနတိုမှ တာဝန်ရှိသူများက အေသးစတ်ိရှင်းလင်း 
ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက် 
သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 
ဝါဝါေမာင်က ေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆွးေွး၍ နိဂံုးချပ်အမှာ 
စကားေြပာကားကာ အခမ်းအန းကို ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း 
သိရှိရပါသည်။ 

စီးပွားေရးဖွံဖိးမှင့ ်အလုပအ်ကိုင်များ ဖန်တးီေပးေရးအတွက် CMP လုပ်ငန်းရင်းီှးြမပ်ှံသူများှင့်ေတွဆံု 
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 အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊နယူးဇီလန်လွတ်လပ်ေသာ 

ကုန်သွယ်မေဒသထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူစာ 

ချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယစံီးပွား 

ေရးဝန်ကီးများ၏ အထူးအစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခု ှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ ၁ ရကေ်နတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် စနစ်ြဖင့် 

ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကိုယ်စား ဒုတိယ 

ဝန်ကီးေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရး 

ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးH.E PanSorasak က 

သဘာပတိအြဖစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အာဆီယံစီးပွားေရး 

ဝန်ကီးများှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းေရး 

မှးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ - ဩစေတးလျ၊ 

နယူးဇီလန် ညိိင်းေရးမှးြဖစ်သူဘူိုင်းိုင်ငံ၊ ဘာ 

ေရးှင့် စီးပွားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးချပ်ံုးှင့်ဘာ 

ေရးှင့် စီးပွားေရးဝန်ကီး H.E. Dato Dr. Amin Liew 

Abdullah က အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် 

လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ 

 အာဆယီ-ံဩစေတးလျ ၊နယးူဇီလန ်လွတ်လပ်ေသာ ကုနသ်ွယ်မေဒသ ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ 
သေဘာတူ စာချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းငှ့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယ ံ

စီးပွားေရးဝန်ကီးများ၏အထူးအစည်းအေဝးကျင်းပ 

သေဘာတူစာချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း ညိိင်းမများှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနှင့် ညိိင်းမ 

များအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အပီးသတ် 

ိုင်ေရးအတွက် ေတွကံေနရသည့ ် စိန်ေခမများကို 

အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပခဲ့သည်။ သေဘာတူစာချပ် 

အဆင့်ြမင့်တင်ေရး ညိိင်းမများတွင် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရှိ 

သည့်ကိစရပ်များအေပ ဝန်ကီးများက အြမင်ချင်း 

ဖလှယ် ေဆွးေွးခဲ့ကပီး သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီများမှ 

ေရှဆက်ေဆွးေွးိုင်ေရးအတွက ် မူဝါဒဆိုင်ရာ 

လမ်းန်မေပးခဲ့သည်။ ထိုြပင် ေစ့စပ်ညိိင်းမများတွင် 

ညိိင်းေရးမှးများ လိုက်န ရမည့် စည်းမျဉ်းများကို 

ဝန်ကီးများ က အတည် ြပခဲ့ကသည်။ 

 အစည်းအေဝးသုိ ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အတ ူ ဘာသာ 

ရပ်ဆိုင်ရာ ဌာနများြဖစ်သည့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ် 

ေရးဦးစးီဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမ 

ဦးစီးဌာနှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှတာဝန်ရှိသူများ  

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။  
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 (၁၆)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံ-ကေနဒါ အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရး အရာရှိများ အစည်းအေဝးှင့်(၁၀) ကိမ် 
ေြမာက ် အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင်(တုတ်) အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးတိုကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဩဂုတ်လ ၇ ရက်ေန တွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ 
ဆီရမ်ရိမိ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား 
စီးပွားဆက်သွယ် ေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ေဒါက်တာ ဝါဝါေမာင် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 အစည်းအေဝးများသို အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ 
ကေနဒါှင့် ေဟာင်ေကာင် (တုတ်)တိုမှ အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရးအရာရှိများှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံ 
အတွင်းေရးမှးချပ်ံုးမ ှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ 
ကသည။် 
 (၁၆) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ကေနဒါ အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-

ကေနဒါ ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပူးတွဲေကညာ 
ချက်ကို အေကာင်အထည ် ေဖာ်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
(၂၀၂၁-၂၀၂၅) ၏ ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနများကို 
မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။ ထိုအြပင် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ 
တွင် ကျင်းပရန်လျာထားသည့် ပထမအကိမ်ေြမာက် 
ကုန်သွယ်မ ညိိင်းေရးေကာ်မတ ီ အစည်းအေဝးှင့် 
ဆက်စပ် အစည်းအေဝးများအတွက ် ြပင်ဆင်ထားမ 
အေြခအေနများကို ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 
စက်တင် ဘာလတွင် ကျင်းပရန်လျာထားသည့ ် (၁၁) 
ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ကေနဒါ စီးပွားေရးဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပမည့်ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ့ 
ကသည။် 
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၁၀) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ− 
ေဟာင်ေကာင်(တုတ်) အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး အရာရှိများ 
အစည်းအေဝးကိ ု ကျင်းပခဲ့ရာ အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင် 
(တုတ်)လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မသေဘာတူစာချပ် 
ှင့် အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင်(တုတ်) ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ် အေကာင်အထည်ေဖာမ် အေြခအေန 

၊စီးပွားေရးှင့်နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှင့် ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် (၆) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံ-ေဟာင်ေကာင် (တုတ်) စီးပွားေရးဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးသုိ တင်ြပမည့ ် ကိစရပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင်အမဲတမ်းအတွင်းဝန်က အာဆီယံ
-ေဟာင်ေကာင်(တုတ်)စီးပွားေရးှင့်နည်းပညာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ ်ေအာကတွ်င် ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည့ ် စီမံချက်များအတွက ် ေဟာင်ေကာင်
(တုတ်)၏ ပံ့ပိုးကူညီမကိ ု ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း 
ေြပာကားခဲ့ပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေကာက်ခွန်ေလာ့ချမ 
ဇယားကို စည်းဝါးညီစနစ် ၂၀၂၂ သုိ ကူးေြပာင်းချတိ် 
ဆက်ပီးစီးမ အေြခအေန ှင့် “Hong Kong (China) – 

CLMV online investment forum” စီမံချက်အား 
မိမိတိုိုင်ငံမှ အေကာင်အထည်ေဖာ် မ အေြခအေန တိုကို 
ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 အဆိုပါ အစည်းအေဝးများသုိ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ှင့်အတူ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနမှ 
အဆင့်ြမင့် အရာရှိများလည်း တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 

အာဆယီ-ံ ကေနဒါ၊ အာဆီယ-ံေဟာင်ေကာင ်(တုတ်) အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ 
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 ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌(၃၆) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံ-အေမရကိန ် အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိများ 
အစည်းအေဝး၊ (၁၄) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-ုရှား 
အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝး၊(၁၁)ကိမ် 
ကိမ်ေြမာက်အေရှအာရှအဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ 
အစည်းအေဝးှင့် တတိယအကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-
ယူေက အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝး 
တိုကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၆ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီး 
ဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ပါဝင် 
တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 အစည်းအေဝးများသို အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ 
ဩစေတးလျ၊ တုတ်၊ ဂျပန၊် ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန်၊ 
ုရှား ၊အေမရိကန်၊ ယူေကိုင်ငံတိုမှ အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး 
အရာရှိများှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းေရး 
မှးချပ်ံုးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ 
 အစည်းအေဝးများတွင ် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ိုင်ငံ 
တကာ ကုန်သွယ်ေရးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်        
Mr. Rath Saravuthှင့်သက်ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံ 
များ၏ အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများက ပူးတွဲ 
သဘာပတိများအြဖစ ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ 
 (၃၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ-အေမရိကန ်အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးကိ ုနံနက် ၈:၃၀ န ရီ 
တွင် စတင်ကျငး်ပခဲ့ရာ အာဆီယံ-အေမရိကန ်ကုန်သွယ် 
ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူေဘာင ် အစီအစဉ်(TIFA)

ှင့် စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ (E3) လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၏ 
ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနကိ ု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပီး 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) တွင် ထည့်သွင်းထား 
သည့် နယ်ပယ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
ထုိအြပင် U.S.-ASEAN Connect ှင့် Inclusive Growth 

in ASEAN through Innovation, Trade, and             

E-Commerce (IGNITE)တိုေအာက်မှေဆာင်ရက်မ အစီ 
အစဉ်များအေပ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 
 (၁၄) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ုရှား အဆင့်ြမင့် 
စီးပာွးေရးအရာရိှများ အစည်းအေဝးတငွ်အာဆယီံ-ုရှား 
ကုန်သွယ်မှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁-

၂၀၂၅)ှင့်အာဆီယံှင့် ယူေရးရှား စီးပွားေရးေကာ်မရှင်
(EEC)တုိအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်း အစီ 
အစဉ် (PoC) ၂၀၂၀-၂၀၂၅ တို၏ အေကာင်အထည်  
ေဖာ်မဆိုင်ရာ ြဖစ်ေပတိုးတက်မ အေြခအေနများ 
အေပ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၁၁) ကိမ်ေြမာက ် အေရှအာရှ 
အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး အရာရှိများ အစည်းအေဝးကိ ု
ကျင်းပခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ သကေ်ရာက်မ 
များှင့် ကိုဗစ် -၁၉ ကာလအလွန ် ေဒသတွင်းှင့် ိုင်ငံ 
တကာ စီးပွားေရး ဖွံဖိးတိုးတက်မများ၊ ကမာ့ 
စီးပွားေရးတွင် ေငွေကးေဖာင်းပွမြမင့်တက်လာြခင်းှင့် 
ကမာ့စားနပ်ရိကာှင့် စွမ်းအင်ဖူလံုမကို ထိခိုက်ေစမ 
များကို ေလာ့ချရန်လုပ်ငန်းစဉ်များအေပ အြမငခ်ျင်း 
ဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။  
 ထိုေန က် “ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးေြပာင်းြခင်းမှ 
တစ်ဆင့် ေပါင်းစည်းမ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မ၊ အားလုံး 
ပါဝင်ပီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့ ် ကိုဗစ်ကာလ 
အလွန် အေရှအာရှေဒသ” ေခါင်းစဉ်ြဖင့် အာဆီယံှင့် 
အေရှအာရှဆိုင်ရာ စီးပွားေရးသုေတသနအဖွဲ(ERIA) က 
ြပစုတင်သွင်းသည့် စာတမ်းအေပ မှတ်တမ်းတင် 
ခဲ့သည်။   
 ထိုေန က် တတိယအကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-  
ယူေက အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝး 
ကို ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ ်အတွင်း 
ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် အာဆီယံ-ယူေက စီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများအေပ မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပီး  
ယူေကိုင်ငံ၏ အန ဂတ်တွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လို 

အာဆယီ-ံ အေမရိကန်၊ အာဆီယ-ံုရှား၊ အာဆယီ-ံယူေက အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးှင့် 

အေရှအာရှ အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးကျင်းပ 



  59 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

သည့် အစီအစဉ်များအေပေဆွးေွးခဲ့သည်။ အစည်း 
အေဝးတွင် အာဆီယံှင့်ယူေကတိုအကားအန ဂတ်စီး
ပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မဆိုင်ရာ ပူးတွဲေကညာချက်
ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို 
အတည်ြပခဲ့သည်။ 

 အဆိုပါ အစည်းအေဝးများသို ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်ှင့်အတူ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီး  
ဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများလည်း တက်ေရာက်ခဲ့က 
သည။်     
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တည်ေထာင် ိုင်ခဲ့သည့်အတွက ် အေရှအာရှစီးပွားေရး 
ေကာင်စီအား ဂုဏ်ယူေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ 
ထိုြပင် RCEP သေဘာတူစာချပ်၏ အကျိးေကျးဇးူများကို 
အေရှအာရှေဒသရိှ ပုဂလိကက များမှ ခံစားိုင်ေရး 
အတွက် ြမန်မာိုင်ငံှင့် အသက်ဝငရ်န် ကျန်ရှိေနေသာ 
ိုင်ငံများအား အသက်ဝင်ေရး ေဆာင်ရက်ကရန ်
တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံအေပါင်းသံုး စီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၏ တိုးတက်မ အေြခအေနကို 
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပီး လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ကို 
အတည်ြပခဲ့သည်။ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် 
စီးပွားေရးထိခိုက်မများ ေလျာ့နည်းေစေရး အာဆီယံ 
အေပါင်းသုံး လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ ြဖစ်ေပတိုးတက်မများကို 
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပီး (၂၅)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံအေပါင်းသံုး 
စီးပွားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးအတွက ် ဦးစားေပး 
အစီအစဉ်များအေပ ေဆွးေွးခဲ့က သည။် 

 အစည်းအေဝးသုိ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့် အတူ 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာ
ရှိများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 (၃၉)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံ-အေပါင်းသုံး အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးကိ ု ကေမာဒီးယား 
ိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်ေန 
ေနလယ် ၁၂:၀၀ န ရီတွင် အလုပ်သေဘာ  ေနလယ်စာ 
စားပွဲြဖင့ ် ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား စီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 
ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရး 
ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ န်ကားေရး 
မှးချပ်၊ Mr.Rath Saravuthr ၊ တုတ်ိုင်ငံ၊စီးပွားေရး င့်ှ 
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယန်ကား 
ေရးမှးချပ် Mr. Yu Xiang ၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ စီးပွားေရး၊ 
ကုန်သွယေ်ရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကား 
ေရးမှးချပ် Mr. Nobuo Kiriyama ှင့် ကိုရီးယား 
သမတိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ေရး၊ စက်မှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီး 
ဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် Mr.Kim Jong Hul တုိက 
ပူးတွဲ သဘာပတိများအြဖစ ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အာဆီယံ 
အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိများ၊ အာဆီယံအတွင်းေရး 
မှးချပ်ံုးမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင် တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် အေရှအာရှစီးပွားေရးေကာင်စီ 
(E A B C )က ေဆာင်ရက်ေနသည့ ် လုပ်ငန်းများ၏ 
တိုးတက်မ အေြခအေနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ      
ကာလအလွန်တွင် အေရှအာရှ၌ ပိုမိုအားေကာင်း၍ 
ေပါင်းစည်းမရှိေသာ ကမာလံုးဆိုင်ရာ ယှဉ်ပိင်မရှိေစ 
ေရးအတွက ်အဓကိ အကံြပချက်များကို တင်ြပခဲ့ သည။် 
အစည်းအေဝးက အေရှအာရှ စီးပွားေရးေကာင်စီ၏ 
တင်ြပချက်များ အေပ ကိဆိုခဲ့သည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၏ အာဆီယံ အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး 
အရာရိှြဖစ်သူ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်က ေဒသတွင်း 
ဘက်စံုစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ စီးပွားေရး 
အကံေပး ေကာင်စီ (RCEP Business Advisory Council 

– RBAC) ကိ ု ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်ေနတွင် 

(၃၉) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယ-ံအေပါင်းသံုး အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရိှများ အစည်းအေဝး ကျင်းပ 
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 ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌ (၄၁) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊နယူးဇီလန် အဆင့်ြမင့်စီးပာွးေရး 
အရာရှိများ အစည်းအေဝး၊ (၄၂) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံ-

တုတ် အဆင့်ြမင့ ် စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝး၊
(၃၇) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ကိုရီးယား အဆင့်ြမင့် 
စီးပွားေရး အရာရှိများ အစည်းအေဝး ှင့် အာဆီယံ-ဂျပန် 
အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး အရာရှိများ၏ (၂/၂၇) ကိမ်ေြမာက် 
အစည်းအေဝး တိုကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်ေန 
တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 အစည်းအေဝးများသို အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ 
ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ တုတ်၊ ဂျပန၊် ကိုရီးယား 
ိုင်ငံတိုမှ အဆင့်ြမင့ ် စီးပွားေရးအရာရှိများှင့် ကိုယ်စား 
လှယ်များ၊ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှးချပ်ံုးမ ှ အရာရှိများ 
တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ အစည်းအေဝးများတွင် ကေမာ 
ဒီးယားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ေရးဌာန၊ န်ကား 
ေရးမှးချပ် Mr. Rath Saravuth ှင့် သက်ဆိုင်ရာ 
ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ၏ အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရး အရာရိှ 
များက ပူးတွဲသဘာပတိများအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 
 ပထမဦးစွာ (၄၁) ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံ-ဩစေတး 
လျ၊ နယူးဇီလန် အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး အရာရှိများ 
အစည်းအေဝးကို ေဒသစံေတာ်ချနိ် နနံက် ၉:၀၀ န ရီ 
တွင် စတင်ကျငး်ပခဲ့ရာ အာဆီယ ံ - ဩစေတးလျ၊ 
နယူးဇီလန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ ထူေထာင် 
ြခင်းဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 
ညိိင်းမများ၏ ြဖစ်ေပတုိးတကမ်အေြခအေန၊ အာဆီယံ
-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ 
ေဒသ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး အေထာက်အကြူပ 
အစီအစဉ်၏ ေဆာင်ရက်ထားရှိမ အေြခအေန၊ 
သေဘာတူစာချပ်သို ချလီုိီင်ငံ ဝင်ေရာက်ိုင်ေရးှင့် 

(၂၇) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် 
စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးအတွက ် ကိတင် 
ြပင်ဆင်ေရးကိစရပ်တိုအေပ ေဆွးေွးခဲ့ သည်။ 
 ဆက်လက်၍ (၄၂) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-တုတ် 
အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပ 
ခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် အာဆီယံ-တုတ ် လွတ်လပ် 
ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၏ 
ြဖစ်ေပတိုးတက်မများ၊ အာဆီယံ-တုတ် လွတ်လပ်ေသာ 
ကုန်သွယ်မေဒသ အဆင့်ြမင့်တင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက် 
သည့် ပူးတွဲေလ့လာ ဆန်းစစ်ချက်ကို အပီးသတ်ိုင်ေရး 
ကိစ၊ အာဆီယံ-တုတ် ကုန်သွယ်မှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ ပိုမိုနက်ိင်းေစေရးအတွက ် ေဆာင်ရက် 
သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပ 
မည့် (၂၁) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-တုတ ် စီးပွားေရး 
ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးသို တင်ြပမည့ ်အေကာင်းအရာ 
များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 
 မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၃၇) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံ-

ကိုရီးယား အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝး 
ကို ဆက်လက်ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ အစည်းအေဝးတွင် 
အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စက်မတီထွင် 
ဆန်းသစ်မစင်တာ တည်ေထာင်ေရးဆိုင်ရာ န းလည်မ 
စာခန်လာ လက်မှတ် ေရးထိုးိုင်ေရးကိစှင့် စက်တင် 
ဘာလတွင်ကျင်းပမည့ ် (၁၉) ကိမ်ေြမာက ်   အာဆီယံ- 
ကိုရီးယား စီးပွားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးသုိ 
တင်ြပမည့ ် အေကာင်းအရာများအေပအြမင်ချင်းဖလှယ် 
ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။                                                     
 ဆက်လက်၍ အာဆီယံ-ဂျပန် အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရး 
အရာရှိများ၏ (၂/၂၇) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝးကို 
ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားေရးပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မေအာက်ရှိ အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားေရး 

အာဆယီ-ံဩစေတးလျ၊ နယးူဇီလန်၊ အာဆယီ-ံတုတ်၊ အာဆီယ-ံကိုရီးယား၊ အာဆီယ-ံဂျပန်  

အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးများ ကျင်းပ 
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ကံ့ကံ့ခံိုင်မ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (ASEAN–Japan Eco-

nomic Resilience Action Plan)ှင့် အာဆီယံ-ဂျပန် 
မဟာဗျဟာေြမာက်၁၀ှစ်တာလမ်းြပေြမပံု၏ အေကာင်
အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ ြဖစ်ေပတိုးတက်မအေြခအေနများ၊ 
၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ေဆာင်ရက်မည့် Work Plan toward 

Creating “Future Design and Action Plan of a 

New ASEAN–Japan Economic Relation-

ship” တိုအေပ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။   

 

 

 အစည်းအေဝးတွင် ေအမက် အတွင်းေရးမှးံုး၏ 
အသစ် ြပင်ဆင်ထားေသာ လုပ်ငန်းန်းတမ်းအေပ 
အတည်ြပခဲ့သည်။ 
 အဆိုပါ အစည်းအေဝးများသို ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်ှင့်အတူ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီး 
ဌာနမှ အဆင့်ြမင့် အရာရှိများ လည်း ပါဝင်တက်ေရာက် 
ခဲ့ကသည်။ 
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 ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ဆီရမ်ရိမိ၌ အာဆီယံအဆင့် 
ြမင့် စီးပွားေရး အရာရှိများ၏ (၃/၅၃) ကိမ်ေြမာက် 
အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေနမ ှ ၂ 
ရကေ်နအထိ ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီး 
ပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 
အာဆီယံ အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိ ေဒါက်တာ        
ဝါဝါေမာင် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရး 
ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံတကာ 
ကုန်သွယေ်ရးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် Mr.Rath Sara-
vuth က သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အာဆီယံ 
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ အာဆီယံ အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရး 
အရာရှိများှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းေရး 
မှးချပ်ံုးမှ ဒုတိယအတွင်းေရးမှးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူ 
များပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

         အစည်းအေဝးတွင် ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ကေမာဒီးယားိုင်ငံ 
အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥကအြဖစ ် တာဝန်ယူေဆာင် 
ရက်စဉ် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်မည့ ် စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းစဉ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရာ 
တွင် ပီးစီးမအေြခအေန၊ စီးပွားေရးအရာရှိများက 
အာဆီယံအဆင့် ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိများထ ံ တင်ြပ 
သည့် အစီရင်ခံစာ၊ အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရး 
သေဘာတူစာချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ေရး အတွက်ညိိင်းမ 
များ၏ တိုးတက်မအေြခအေန၊ အာဆီယံ ကုန်စည်ကုန် 
သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ ် ေအာက်ရှိ အေကာက်ခွန် 

ေလာ့ချမဇယားှင့် သီးသန် စည်းမျဉ်း ကျင့်သုံးသည့် 
ကုန်စည်များကို အေကာက်ခွန်စည်းဝါးညီစနစ ်၂၀၂၂ သုိ 
ချတိ်ဆက်ကူးေြပာင်းမ အေြခအေန၊ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝမ် 
ြပေြမပံု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မတို အေပ 
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပီးဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်ကိစရပ်များ
အေပေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝးတွင် ယှဉ်ပိင်မ 
ဆိုင်ရာ အာဆီယံမူေဘာင် သေဘာတူစာချပ် (AFAC) 
ညိိင်းမများအတွက် လမ်းန်ချက်ကိ ု အတည်ြပခဲ့ 
ပါသည်။             
        အစည်းအေဝးတွင် ကိုဗစ-်၁၉ကပ်ေရာဂါကိ ုတံုြပန် 
သည့်အေနြဖင့်အာဆီယံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ
ှင့် ထုတ်လုပ်မ ကွင်းဆက်များ ပိုမိုခိုင်မာေစေရးတို 
အတွက်ဟွိင်းေရှလုပ်ငန်းစဉ်ေအာက်ရှိ အေရးကးီကုန်
စည်များအေပ အေကာက်ခွန် မဟုတ်ေသာ  စီမံ 
ေဆာင်ရက်မများ ဖယ်ရှားေရးဆိုင်ရာ န းလည်မ စာခန် 
လာတွင်ကုန်စည်များ တတိယအသုတ်ထပ်မံ ထည့် သွင်း
ေရး၊လူပုဂိလ်များ ေရေြပာင်းသွားလာမဆိုင်ရာအာဆီယံ 
သေဘာတူစာချပ်၊ အာဆီယံစီးပွားေရးသေဘာတူစာချပ်
များလက်မှတ်ေရးထိုးေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များှင့် အဆိုပါ
 သေဘာတူစာချပ်များ အသက်ဝင်မှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
ြပာန်းချက်များ၊ အာဆီယံသို တီေမာလက်စ်ေတိုင်ငံ 
ဝင်ေရာက်ရန်စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်း၏ ေလ့လာေတွရှိ 
ချက်တိုအေပ အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ ထ
 ထိုြပင ် အာဆီယံအဆင့်ြမင့် စီးပွားေရး အရာရှိများ 
သည် ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်ေနမ ှ ၇ ရက်ေန 
အထိ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် 
လွတ်လပ် ေသာကုန်သွယ်မေဒသ ပူးတွဲေကာ်မတီ 
အစည်းအေဝးှင့် အာဆီယံှင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများ၏ 
အစည်းအေဝးများအတွက်လည်းအကိညိိင်းေဆွးေွးမ
များြပလုပ်ခဲ့သည်။အစည်းအေဝးတွင(်၅၄) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံ စီးပွားေရး ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးှင့် 
ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများအတွက ် ကိတင်ြပင်ဆင်မ 
များ၊ ၂၀၂၃ ခုှစ်အတွင်း အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံက အာဆီယံ 
အလှည့်ကျ ဥကအြဖစ ် တာဝန်ယ ူ ေဆာင်ရက်မည့် 
အချနိ်တွင် အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပမည့ ် အာဆီယံ 
စီးပွားေရး အသုိက်အဝန်းဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးများ၊ 

           အာဆီယံအဆင့်ြမင့်စးီပွားေရးအရာရှိများ၏ (၃/၅၃) ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးများ  
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ေဒသတွင်း ဘက်စံုစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 
အတွင်းေရးမှးချပ်ံုး တည်ေထာင်ေရး ဆိုင်ရာ ကိစရပ် 
များအေပ အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့သည်။  
 အစည်းအေဝးသုိ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့် အတူ  
ိုင်ငံြခား စီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ 
များ ပါဝင် တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

(၁၈) ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယ-ံဩစေတးလျ၊ 

နယူးဇီလန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ 

ပူးတွဲေကာ်မတ ီအစည်းအေဝးကျင်းပ 

 (၁၈) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီ 

လန် လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ ပူးတွဲ ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးကိ ုကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေနမ ှ၄ရက်ေနအထ ိကျင်းပခဲ့ရာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီး 

ဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် ဘူိုင်းိုင်ငံ၊ ဘာေရးှင့် 

စီးပွားေရးဝန်ကီးဌာနမှ Mr. Yusdiman Saman ၊ ဩစ 

ေတးလျိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးှင့်ကုန်သွယ်ေရးဌာနမ ှ Ms. 

Juliana Nam ှင့် နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၊ ိုင်ငံြခားေရးှင့် 

ကုန်သွယေ်ရးဝန်ကီးဌာနမှ M r . K e a w e  W o o d 

more တိုက ပူးတွဲသဘာပတိများအြဖစ ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ပီး အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှပူးတွဲေကာ်မတ ီအဖွဲဝင် 

များှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်း ေရးမှး 

ချပ်ံုးမ ှတာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ ့သည။် 

 အစည်းအေဝးတွင် ပူးတွဲေကာ်မတီ ေခါင်းေဆာင် 

များက အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာ 

တူစာချပ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် ပူးတွဲေကာ်မတီ 

ေအာကရိှ် လုပ်ငန်းအဖွဲများ၏ ညိိင်း ေဆွးေွးမရလဒ် 

များကို ကိဆိုခဲ့ပီး လုပ်ငန်းအဖွဲများ၏ အစရီင်ခံမများ 

အေပ ေဆွးေွးခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲများက တင်ြပလာ 

သည့် ညိိင်းရန် ကျန်ရှိေနသည့် ကိစရပ်များအေပ 

လမ်းန်မေပးခဲ့ကသည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် ပူးတွဲေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းအစီ 

အစဉ်၏ ြဖစ်ေပတိုးတက်မ အေြခအေနအေပ မှတ်တမ်း 

တင်ခဲ့ပီး အာဆီယံ- ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ် 

ေသာ ကုန်သွယ်မေဒသ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

အေထာက်အကြူပ အစီအစဉ်ကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်သွားိုင်ေရးအတွက် ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်ေနတွင် ကုန်သွယ်မှင့် 

စဉ်ဆက်မြပတ ် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ေခါင်းစဉ်ြဖင့် ကျင်းပခဲ့ 

သည့် (၉)ကိမေ်ြမာက်အာဆီယံ-ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန် 

ေပါင်းစည်းေရးဖိုရမ်၏ ေဆွးေွးမရလဒ်များအား မှတ်တမ်း 

တင်ခဲ့သည်။ 

 အစည်းအေဝးသုိ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့် အတူ 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ 

ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်ေနတွင် ကေမာဒီးယား 
ိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌ ကျင်းပသည့်(၂၃)ကိမ်ေြမာက် ကေမာ 
ဒီးယား၊ လာအုိ၊ ြမန်မာ၊ ဗီယက်နမ် (စီအယ်လ်အမ်ဗွီ) 
အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိများ အစည်းအေဝးသို ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက် သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊စီအယ်လ်အမ်ဗွီ အဆင့်ြမင့် စီးပွား 
ေရးအရာရှိ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် တက်ေရာက်ခဲ ့သည။် 
 အစည်းအေဝးတွင် အလှည့်ကျ သဘာပတိအြဖစ ်
ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊ စက်မှင့် ကုန်သွယေ်ရးဝန်ကီးဌာန၊ 
အာရှ-ပစိဖိတ် ေစျးကွက်ရှာေဖွေရးဌာန၊ဒုတိယန်ကား 
ေရးမှးချပ် Mr. Nguyen Phuc Nam  က ေဆာင်ရက်၍ 
ကေမာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုမှ 
အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိ များှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 
အာဆီယံ အတွင်းေရးမှးချပ်ံုးမ ှ တာဝန်ရှိသူများလည်း 
တက်ေရာက ်ကသည။် 
 အစည်းအေဝးတွင် အဆင့်ြမင့် စီးပွားေရးအရာရှိ 
များက စီအယ်လ်အမ်ဗွီ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ 
နယ်ပယ်ေအာက်မ ှ စီအယ်လ်အမ်ဗွီလုပ်ငန်း အစီအစဉ် 
(၂၀၂၁-၂၀၂၂)၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၊ စီအယ်လ်  
အမ်ဗွီလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၃ - ၂၀၂၄)တွင် ပါဝင်မည့် 

ဦးစားေပးကများှင့် စီမံချက်များ၊ အာဆီယံကနဦး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်-၄ (၂၀၂၁-

၂၀၂၅)၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေြခအေန၊ 
စီအယ်လ်အမ်ဗွီ ဖွံဖိးတိုးတက်မ မူေဘာင်ကို အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မည့်  လုပ်ငန်း အစီအစဉ် အပီးသတ် 
ေရးဆွဲေရးှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့်(၁၄)
ကိမ်ေြမာက်  စီအယ်လ်အမ်ဗွီ စီးပွားေရးဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးတွင် အတည်ြပြပာန်းိုင်ေရး၊ဝန်ကီးများ 
အစည်းအေဝးတွင်  ေဆွးေွးမည့ ် ကိစရပ်များအား 
ကိတင်ညိိင်း ခဲ့ကသည်။ 

(၂၃) ကိမ်ေြမာက ်ကေမာဒီးယား၊ လာအို၊ ြမန်မာ၊ဗယီကန်မ်အဆင့်ြမင့် 

စီးပွားေရး အရာရှိများ အစညး်အေဝး ကျင်းပ 
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 ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲအစည်းများှင့်ြပည်ေထာင ်

စုဝန်ကီးဌာနများ၏ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်မ ှ

ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်အထိ (၆) လပတ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

ချက်များှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညိိင်းအစည်းအေဝး 

တွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ ဥကက 

လမ်းန်မှာကားခဲ့သည်များအား ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က ထပ်ဆင့်မှာကားရှင်းလင်းြခင်းှင့် လမ်းန်ချက်များ 

အေပ ဆကလ်က်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ေရးအတွက ်ညိိင်းေဆွးေွးမကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ 

၁၇ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်

(၁)၊ အစည်းအေဝး ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦး တက်ေရာက်၍ ေဆွးေွးမှာကား 

ပါသည်။ 

  ထိုေန က် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ ထပ်ဆင့်မှာကား 

ရှင်းလင်းမှင် ့ ဆက်လက ် ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် 

များှင့် ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးချက်များအေပ သက်ဆိုင် 

ရာဌာန အကီးအကဲများက ဌာနအလိုက် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်မည့်အစီအစဉ်များကို တင်ြပကပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍  ဒုတိယဝန်ကီးက ဝန်ကီးဌာန၏ 

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေြခအေနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် သံုးသပ်ချက်များကိ ု လည်းေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲအစည်းများှင့် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးဌာနများ၏ (၆)လပတ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက ်

များှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညိိင်းအစည်းအေဝးတွင် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဉက၏ လမ်းန်မှာ  

ကားချက်များအေပ ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့် 

အစီအစဉ်များအား ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

      ညိိင်းေဆွးေွးသည့် အခမ်းအန းသုိ ဒုတိယဝန်ကီး၊ 

န်ကားေရးမှးချပ်များ ှင့်  တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

ဦးစီးမှးံုးများမ ှ န်ကားေရးမှးများအပါအဝင် အရာရိှ 

ကးီများ ပါဝင်တက် ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။  

၂၀၂၂ ခုှစ် ပထမ (၆) လပတ် လုပ်ငန်းေဆာငရ်က်ချကမ်ျားှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညိိင်းအစည်းအေဝးတငွ ်

ိုင်ငံေတာစ်ီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စဦက၏ လမ်းန်မှာကားခ့ဲသည်များအား ထပ်ဆင့်မှာကားရှင်းလင်းသည့် 

အစည်းအေဝးကျင်းပ 
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည် 
မေလးတိုင်းေဒသကီး ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ 
န်ကားမဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီး ဦးစီးမှးံုး 
သုိ  ၂၀၂၂ ခုှစ ်၊ ဩဂုတ်လ ၆ ရက်ေနတွင် သွားေရာက် 
ကည့်၍ ဝန်ထမ်းများှင့် ေတွဆံုအားေပးခဲ့ပါသည်။ 
  ေရှးဦးစွာ မေလးတိုင်းေဒသကီး ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ှင့် ကုမဏီများန်ကားမ ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး 
ေဒါက်တာမင်းေဇာ်ဦးကလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မှင့်တိုးတ
က်မအေြခအေနများကိုလည်းေကာင်း၊ ေတွကံရသည့် 
အခက်အခဲများကို လည်းေကာင်း ရှင်းလင်း တင်ြပ 

ြပညေ်ထာင်စဝုန်ကီး  မေလးရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကမုဏမီျားန်ကားမဦးစီးဌာန 

တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးံုးသို ကည့်စစေ်ဆး 

ခဲ့ပါသည်။ တင်ြပချက်များအေပ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
က ံုးလုပ်ငန်းများ စနစ်ကျမရှိေစရန်၊ ဝန်ေဆာင်မများ 
ေပးရာတွင် ေစတန ထား၍ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရန ်
အေလးထားမှာကားပါသည်။ 
 ထိုေန က် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ် စာရက ် စာ 
တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိမ၊ ံုးတွင်း/ုံးြပင်သန်ရှင်း 
သပ်ရပ်မှင့်စာကည့်တိုက်တွင်စာအုပ်များထားရှိမအေြခ
အေနတိုအား လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပါ သည။် 
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 ကယားြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ(၃/၂၀၂၂) 
ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးကို၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေအာကတုိ်ဘာ 
လ ၄ ရက်ေနတွင် လွိင်ေကာ်မိ၊ကယားြပည်နယ်အစိုးရ 
အဖွဲံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
အစည်းအေဝးသုိ ကယားြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မတီဥကဌ ဦးေဇာ်မျိးတင်ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ 
တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင်ဆန်စက်၊ေြပာင်းအေြခာက်
ခံစက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက ် လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များှင့် 
ေတွဆံုေဆွးေွးခဲ့သည့် အေြခအေနများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖွဲက ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မ 
ေပးခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 

ကယားြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) 

ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝး ကျင်းပ 

မေလးတိုင်းေဒသကီး ရငး်ီှးြမပ်မ လုပ်ငနး်များ 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆး 

 မေလးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏တာဝန်ရှိသူများပါဝင်ေသာကွင်းဆင်း

စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ် မေလးတိုင်းေဒသ ကီးအတွင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း(၁)ခုအား ၂၀၂၂ 

ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ၄ ရက်ေနတွင် သွားေရာက် 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည် များကို ေပါင်းစပ် 

ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၄/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပြပလုပ် 

 ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၄/၂၀၂၂) 
ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးကို၂၀၂၂ခုှစ် စက်တင်ဘာလ 
၃၀ ရက်ေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရ အဖွဲံုး၌ ကျင်းပြပ 
လုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအေဝးသိုရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံ
မေကာ်မတီဥက၊ ဝန်ကီးချပ်ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့် 
ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ တက် 
ေရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်းတစ်ခုမ ှ တည်ေဆာက်မကာလတိုးြမင့် 
တင်ြပလာြခင်းအေပ ေဆွးေွးအတည်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 
 ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း  ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဥပေဒအရ စုစုေပါင်းိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း၂၂ ခု  
ရင်ှီးြမပ်ှံမ ပမာဏအေမရိကန်ေဒလာ၇၆၃.၂၁သန်း 

ကို ခွင့်ြပေပးထားပီး စုစုေပါင်းြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်း၈၁ခု၊ ရင်ှီးြမပ်ှံမပမာဏအေမရိကန် 
ေဒလာ ၅၂၇.၉၆ သနး် အပါအဝင် ကျပ်သန်း 
၁,၃၃၃,၈၇၅.၆၆ကို ခွင့်ြပေပးထားခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည။် 
အဆိုပါလုပ်ငန်းများမ ှ ြပညတွ်င်း အလုပ်အကိုင်အခွင့် 
လမ်းေပါင်း ၁၃,၁၆၉ေနရာကုိ ဖန်တီးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည။် 
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ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၉/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
(၉/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝးကိ ု ၂၀၂၂ ခုှစ ်
စက်တင်ဘာလ၂၈ ရက်ေနတွင်ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီံုး၌ ကျင်းပြပ 
လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအေဝးသုိ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီဥက၊ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ ဝန်ကီးချပ်ဦးစိုးသိန်းှင့် ေကာ်မ 
တီအဖွဲဝင်များတက်ေရာက်ခဲ့ပါ သည။် 
 အစည်းအေဝးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ ေကာ်မတီသည် စက်မကှင့်ဝန်ေဆာင်မ 
ကတွင် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း(၁)ခု 
ှင့်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း(၄)ခုတိုကို အတည် 
ြပေပးခဲ့ပါသည်။ အတည်ြပေပးခဲ့သည့ ် လုပ်ငန်းများ 
မှာ CMP စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည် အမျိးမျိးချပ်လုပ် 
ြခင်း လုပ်ငန်း၊ Warehousing Services and Logistics 

Services လုပ်ငန်း၊ CMP စနစ်ြဖင့် ဆက်သွယ်ေရး 

   ကရင်ြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ   ကးီကပေ်ရးအဖွဲက VIDEO CONFERENCING 

စနစ်ြဖင့် ေတွေတွဆံုဝနေ်ဆာင်မေပး 

 ကရငြ်ပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်
ေရးအဖွဲ၏တာဝန်ရှိသူများပါဝင်ေသာ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 
ေရးအဖွဲသည ် ကရင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ 
၏ အတည်ြပမိန်များြဖင့် ကရငြ်ပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ 
နယ်တွင် ဟုိတယ်တည်ေဆာက်၍ ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနသည့ ် လုပ်ငန်းှင့် ကရငြ်ပည် 
နယ်၊ ဘားအံမိနယ်တွင် စိုက်ပျိးသီးှံအမျိးမျိး ကိတ်ခွဲ 
ထုတ်လုပ်သည့ ် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေန 

သည့် လုပ်ငန်း တိုအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ 
ရက်ေနတွင် Virtual စနစ်ြဖင့် ေတွဆံု၍ လိုအပ်သည် 
များကို ေပါင်းစပ ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းသံုး Signal Cable အမျိးမျိး ထုတ်လုပ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းတို ြဖစ်ပါသည။်  
 အဆိုပါ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ၏ မတည်ေငွ 
ရင်း ပမာဏမှာ ကျပ် ၁၃၉၂.၄၀၃သန်းှင့် အေမရကိန် 
ေဒလာ ၉.၁၂၈သန်းြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းစုစုေပါင်း(၅)ခုတိုမှ 
ြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၃၁၄၉ ဦး 
အတွက် ဖန်တီးေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအြပင် 
အစည်းအေဝးတွင် အေထွေထွကိစရပ်များတင်ြပလာ 
သည့် ကုမဏီ(၂၁)ခု၏ တင်ြပချက်များကိုလည်း ေဆွး 
ေွးဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။ 
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ရှမ်းြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်း ေတာင်ကီးသို မိရင်းှီးြမပ ်   

ှံမ လုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

 ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများကီးကပ် 

ေရးအဖွဲသည ် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ေတာင်ကီးမိ 

တွင် ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန် 

ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ဟုိတယ်ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်းသို သွားေရာက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များကို 

ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ်ရပ်ေစာက်မိ ရငး်ီှးြမပံှ်မလုပင်န်းများ 

ကီးကပ် ေရးအဖွဲ၏ ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆး 

 ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများကီးကပ် 
ေရးအဖွဲသည ် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ရပ်ေစာက်မိ 
နယ် တွင်ရှမ်းြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
အတည်ြပမိန်ြဖင့် သရက်သီးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ ် ေရာင်း 
ချြခင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်ေနတွင်သွားေရာက် ကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များကိ ု ေပါင်းစပ်ညိိင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။  

မေကွးတိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၉/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်

အစည်းအေဝးကျင်းပ 

 မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
(၉/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ် အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ခုှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရကေ်နတွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး 
အစိုးရအဖွဲံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ် 
ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝးသို မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမေကာ်မတီဥက၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီး 
ချပ် ဦးတင့်လွင်ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ တက်ေရာက် 
ခဲ့ကပါသည်။ အစည်းအေဝးတွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး 
ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖွဲကကွင်းဆင်း
ဝန်ေဆာင်မေပးခဲ့သည့ ် လုပ်ငန်းများအေပေဆွးေွးြခင်း 
တိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ 



  71 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

 ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတ ီ (၇/၂၀၂၂)
ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးကို၂၀၂၂ခုှစ်၊စက်တင်ဘာလ
၂၁ ရက်ေနတွင် ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲံုး၌ ကျင်းပ 
ခဲ့ရာ ကချင်ြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီဉက၊ 
ကချင်ြပည်နယ ် အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်၊ 
ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီး 
ကပ်ေရးအဖွဲဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများမှ 
တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် အဖွဲဝင်များသည ်ကချင် 
ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရး 
အဖွဲမ ှ ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပးခဲ့သည် ့ အစီရင်ခံစာ၊ 
ကချင်ြပည်နယ်တွင် စက်မဇုန်တစ်ခု ေပေပါက်ေစေရး 

ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၇/၂၀၂၂) ကိမေ်ြမာက ်အစည်အေဝးကျင်းပ 

ဆီထွက်သီးှံတိုးချဲစိုက်ပျိးိုင်ေရးှင့် တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ိငု်ေရးအတကွ ်

စကားဝုိင်းေဆွးေွးပဲွကျင်းပြပလုပ် 

 ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ လမ်းန်မ 

ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ဆီထွက်သီးှံတိုးချဲစိုက်ပျိးိုင် 

ေရးှင့် တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက ် စကားဝိုင်း 

ေဆွးေွးပွ ဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ ်စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန 

တွင် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ကုန်သည်များှင့် စက်မ 

လက်မ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းံုး၊ ေတာင်ကီးမိတွင် 

ကျင်းပြပ လုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 အဆိုပါစကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲသုိ ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမေကာ်မတီဥကေဒါက်တာ ေကျာ်ထွန်းက အဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားပီး ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးက 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ရရှိိုင်ေသာ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ အခွင့်အလမ်းများရှင်းလင်းြခင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးက 

ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း ဆီထွက်သီးှံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 

အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းြခင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေကျး  

ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ေတွကံရသည့် အခက်အခဲ 
များကို ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ 
  

လက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်ဦးစီး 

မှးက ဆီထွက်သီးှံ (ေနကာ) စိုက်ပျိးမည့် ေကျးရာ 

များတွင ်ေဆာင်ရက်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စာရင်း 

တိုကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့က ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ တက်ေရာက်လာေသာ ကိုယ်စား 

လှယ်များအားလံုးက ဆီထွက်သီးှ ံ တိုးချဲစိုက်ပျိးေရး၊ 

တိုးြမင့် ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးတိုအတွက ် ေတွကံရသည့် 

အခက်အခမဲျား၊ အကံြပချက်များကို ဝိုင်းဝန်းေဆွးေွး 

ခဲ့ကပါသည်။ 



  72 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

 ေနြပည်ေတာ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ် 
ေရးအဖွဲှင့်  ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွား န်ကားမဦးစီးဌာနမှ 
တာဝန်ရှိသူများသည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မ 
ရှင်၏ ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟုိတယဝ်န် 
ေဆာင်မလုပ်ငန်းှင့် ယင်းှင့်ဆက်ွယ်သည့်ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် Eden Hotels & 

Resorts Co.,Ltd. သုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ 
ရက်ေနတွင် သွားေရာက်ကာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ 
အေြခအေနများှင့် ဌာနများအကား ေပါင်းစပ်ညိိင်း 
ေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည့ ် အေြခအေနများအတွက ် ေြမြပင် 
ကွင်းဆင်း ကည့်ခဲ့ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ် 

ေရးအဖွဲကကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 

ကယားြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 

ေတွဆံုဝနေ်ဆာင်မေပး 

 ကယားြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကးီ 

ကပ်ေရးအဖွဲသည ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် 

ေနတွင် ကယားြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ၏ 

အတည်ြပမိန်ြဖင့် ဒီးေမာ့ဆို မိနယ်ရှ ိ ဟုိတယ် လုပ်ငန်း 

ကို Video Conferencing စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် လိွင်ေကာ် 

မိတွင် ခဲမြဖ၊ အဖိက်နက ် ှင့်ေရာရာသတများကို 

သန်စင်၍ စက်မကုန်ေချာထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းကို 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ 

ကယားြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

လည်းေကာင်းေတွဆံုေဆွးေွးပီး လိုအပ်သည်များကို 

ေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါ သည။် 

မေလးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖွဲကကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 

 မေလးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏တာဝန်ရှိသူများပါဝင်ေသာကွင်းဆင်း

စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ် မေလးတိုင်းေဒသကီး အတွင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်လုပ်ငန်း (၅)ခုအား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရကေ်နတွင် သွားေရာက်ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များကိ ု ေပါင်းစပ်ညိိင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 
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 ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ် 
ေရးအဖွဲ၏ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်ေသာကွင်းဆင်း 
စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ 
ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေညာင်ေရမိနယ်ရှိ 
ကုမဏီ ၂ ခုတိုကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက် 
ေနတွင် သွားေရာက ်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည် 
များကို ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ရှမး်ြပည်နယရ်င်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖဲွ ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 

 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲက တာဝန်ရှိပုဂိလ်များပါဝင်သည့် 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲသည် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

ကးီ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ(ARIC)၏ အတည်ြပမိန် 

ြဖင့် ပုသိမ်ခိုင်၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်ရှိ CMP 

စနစ်ြဖင့် အထည်ချပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းသို ၂၀၂၂ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေနတွင် သွားေရာက် 

စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များကိ ု ေပါင်းစပ်ညိိင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ ကွင်းဆင်းကည့်စစ်ေဆး 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲသည ် ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း) မိနယ် 

ှင့် ဒဂံုမိသစ ် (အေရှပိုင်း) မိနယ်တိုရှိ CMP ှင့် Nor-

mal စနစ်ှစ်မျိးြဖင့် ငါးမျိးစံုတန်ဖိုးြမင့ ် ြပြပင်ထုတ်လုပ် 

တင်ပုိြခင်း လုပ်ငန်းှင့် CMP စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည် 

ချပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းတို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ စက်ံု 

သုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေနတွင် 

သွားေရာက်၍ စီးပွားြဖစ်စတင်လည်ပတ ် ထုတ်လုပ် 

လျက်ရှိသည့် အေြခအေန၊ စီးပွားြဖစ်စတင်လည်ပတ် 

ထုတ်လုပ်မည့်အေြခအေနများကိ ု စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ် 

သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 
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  ကချင်ြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီး 

ကပ်ေရးအဖွဲသည ် ကန်ပိုက်တီမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်တွင် 

ကန်ပိုက်တီ စီးပွားေရးနယ်ေြမ ေဖာ်ထုတ်၍ ငှားရမး်ြခင်း 

ှင့်ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနသည့် တာဝန်ရှိ 

သူများကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန၌ ရင်း 

ှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ကချင် 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုးတွင် ေတွဆံုေဆွးေွးပီး လိုအပ် 

သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဝန ်ေဆာင်မေပးြခင်း ရငး်ီှးြမပံှ်သူအား ေတွဆံု၍ 

ဝန်ေဆာင်မေပး 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရငး်ီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငနး်များ 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကငွ်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 

 မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲက တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ ပါဝင်သည့်  

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲသည် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ေတာင်တွင်းကီးမိရှ ိတည်းခိုရိပ်သာ(မိုတယ်) ဝန်ေဆာင် 

မလုပ် ငန်းသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် 

သာွးေရာက် ကည့်စစ်ေဆးပီး ကုမဏီမှ တာဝနရိှ်သူ 

များှင့် ေတွဆံုကာ လိုအပ်သည်များကုိ ေပါင်းစပ်ညိိင်း 

ေဆာင် ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

မွန်ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) 

ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ 

 မွန်ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) 
ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင် 
ဘာလ ၇ ရကေ်နတွင် မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲံုး၊ 
ေအာင်ဆန်းခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
အစည်းအေဝးသုိ မွန်ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ 
ဥက၊ မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ ဝန်ကီးချပ် 
ဦးေဇာ်လင်းထွန်း ှင့်ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

 အစည်းအေဝးတွင် ရာန်းြပည့် ြမန်မာိုင်ငံသား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း ၁ ခုမှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူ အမည် 
ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ပံုစံေြပာင်းလဲြခင်း၊ 
ြပည်တွင်းြပည်ပဝန်ထမ်း ၂၉၆ ဦး တိုးြမင့်ခွင့်ြပေပးြခင်း 
ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း ၂ ခုအား တည်ေဆာက်ေရး 
ကာလ တိုးြမင့်ေပးြခင်းတိုကို ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 
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စီးပွားြဖစ ်စတင်လညပ်တ်ထုတ်လုပ်မည့ ်လုပ်ငန်း၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရကေ်နမ အေြခအေနကို 

ကွင်းဆင်းကည့်အားေပး 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖွဲသည ် ထန်းတပင်မိနယ်ရှိ CMP စနစ် 

ြဖင့် အဝတ်အထည်ချပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေသာ စက်ံုသုိ ၂၀၂၂ ခုှစ ် စက်တင်ဘာလ ၆ 

ရက်ေနတွင် သွားေရာက်၍ စီးပွားြဖစ် စတင်လည်ပတ် 

ထုတ်လုပ် မည့်အေြခအေနများကို စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ် 

သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကငွ်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 

 ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ အဖွဲဝင်၊ ေနြပည်ေတာ် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖွဲ အဖွဲေခါင်း 

ေဆာင် ဦးေဇယျာလင်း ဦးေဆာင်ေသာအဖဲွသည် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့သည့ ် ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏသီရိမိ 

နယ်၊ ေနြပည်ေတာ် စီးပွားေရးဇုန်ရှိ City Park အမည် 

ြဖင့် အေဆာက်အဦများေဆာက်လုပ်၍ ှစ်တို၊ှစ်ရှည် 

ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်းသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ 

ရက်ေနတွင် သွားေရာက်ကည့်စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ် 

သည် များကို ေပါင်းစပ ်ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ 

 ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) 
ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ ်ဩဂုတ်လ ၃၀ 
ရက်ေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲံုး၌ ကျင်းပြပလုပ် 
ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝးသို ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မတီဥက၊ ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ 
ရှမ်းြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ တက် 
ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်းတစ်ခုမ ှအတည်ြပမိန်ြပင်ဆင်ခွင့် တင်ြပ 
လာြခင်းအေပ ေဆွးေးွ အတည်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 
 ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီအေနြဖင့် 
ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း ၅ ခုရင်ှီးြမပ်ှံမပမာဏ 
အေမရ ိ ကန်ေဒလာ ၁၁.၀၀ သန်းကို ခွင့်ြပေပးထားပီး 

ြမန်မာ ိုင်ငံသားရင်းှီး ြမပ်ှံမလုပ်ငန်း ၁၃ ခု ရင်ှီးြမပ် 
ှံမ ပမာဏအေမရိကန်ေဒလာ ၆.၉၀၄ သနး် အပါအဝင် 
ကျပ်သန်း ၃၁၆၂၀.၇၅ ကို ခွင့်ြပေပးထားခဲ့ပီး ြဖစ်ပါ 
သည။် အဆိုပါလုပ်ငန်းများမ ှ ြပည်တွင်းအလုပ ် အကိုင် 
အခွင့်လမ်းေပါင်း ၉၉၄ ဦး ဖန်တီးေပးိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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 ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင်၊ ေနြပည်ေတာ် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရး အဖွဲအဖွဲေခါင်းေဆာင် 
ဦးေဇယျာလင်း ဦးေဆာင်ေသာ ေနြပည်ေတာ် ရင်းှီးြမပ် 
ှံမ လုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖွဲသည ်တာဝန်ရှိသူများ 
ှင့်အတူ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရ ရင်းှီးြမပ် 
ှံမ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့သည့ ်ေနြပည်ေတာ်၊ ပျဉ်း 
မန းမိနယ်ရှိ ေပါင်းဆန်ှင့်ဆန်ြဖ အဆင့်ြမင့်ကိတ်ခွဲ 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း၊ စက်မလယ်ယာအငှားလိုက်ဝန် 
ေဆာင်မလုပ်ငန်းှင့်အကျိးတူကန်ထိုက်လယ်ယာလုပ် 
ငန်းသို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ဩဂုတ်လ၂၆ရက်ေနတွင်သွားေရာက် 
ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များကိ ု ေပါင်းစပ် 
ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွမှ ကွင်းဆငး်ဝန်ေဆာင်မေပး 

တနသာရတီိုင်းေဒသကီး ရငး်ှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 

(၇/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝး ကျင်းပ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ 
၏ (၇/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ ်
ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်ေနတွင် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 
အစိုးရ အဖွဲံုး၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝး 
သုိ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ 
ဥက၊ တနသာရီတိုင်း ေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ် 
ဦးြမတ်ကို၊ အဖွဲဝင် ၆ ဦးှင့် အထူးဖိတ်ကားထားေသာ 
တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတိုမှ တာဝန်ရှိသူ 
များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ရာခိုင်န်းြပည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမြဖင့် ခရမ့်ေရာ်ဘာထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငနး် ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပပါရန် တင်ြပ 

လာြခင်းှင့် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပမိန်ြဖင့် ဟုိတယ်ှင့်ဆက်စပ် 

သည့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် 

ကုမဏီက တည်ေဆာက်ေရး ကာလ တိုးြမင့်ခွင့်ြပပါရန် 

တင်ြပလာြခင်းတိုအေပ  ေဆွးေွးဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည် 
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 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 
ကီးကပ်ေရးအဖွဲသည ်ဒဂုံမိသစ ် (ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်ရှိ 
CMP စနစ်ြဖင့် အီလက်ထေရာနစ ်အစိတ်အပိုင်းအမျိးမျိး 
ထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ စက်ံု 
သုိ ၂၀၂၂ ခုှစ ်ဩဂုတ်လ၂၆ ရက်ေနတွင် သွားေရာက်၍ 
စီးပွားြဖစ်စတင်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မည့ ်လုပ်ငန်း၏ လုပ် 
ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများ၊ မီးေဘးအရာယ် 
ကာကွယေ်ရးှင့် မီးအာမခံထားရှိမအေြခအေနများ၊ေတွ 
ကံရသည့ ် အခက်အခဲများှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည် 
များကို ေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

စီးပွားြဖစ ်စတင်လညပ်တ်ထုတ်လုပ်မည့ ်လုပ်ငန်း၏ 

လပ်ုငနး်ေဆာင်ရကေ်နမ 

အေြခအေနကိုကငွ်းဆင်းကည့်အားေပး 

မေကွးတိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 

(၈/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ 

 မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
(၈/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို၂၀၂၂ ခုှစ်၊  
ဩဂုတ်လ၂၆ရက်ေနတွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 
အဖွဲံုးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

အစည်းအေဝးသုိ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မတီဥက၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 
ဦးတင့်လွင်ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့က 
ပါသည်။ အစည်းအေဝးတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ် 
ှံမလုပ်ငန်းတစ်ခုမ ှ တင်ြပလာသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ် 
ငနး် အမျိးအစားြပင်ဆင်ခွင့်ြပပါရန ် ကိစအေပေဆွး 
ေွးြခင်းှင့်မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း 
များကီးကပ်ေရးအဖွဲက ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပးခဲ့ 
သည့်လုပ်ငန်းများအေပ ေဆွးေွးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက် 
ခဲ့ကပါသည်။ 
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 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
(၈/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ် 
သဂုတ်လ၂၄ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်မိ၊ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 
ကးီ အစိုးရအဖွဲံုး၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါ အစည်းအေဝးသုိ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ ဥက၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
အစိုးရအဖွဲ၊ ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသိန်း ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင် 
များ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမေကာ်မတီသည ်စက်မကတွင် ိုင်ငံြခား ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်း (၄) ခုတိုကို အတည်ြပေပးခဲ့ပါသည်။ 
အတည်ြပေပးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများမှာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း 
များတွင်အသံုးြပသည့် အိတ်အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချ 
ြခင်းလုပ်ငနး်၊ CMPစနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည်အမျိးမျိးချပ် 
လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံး 
ြပေသာ ပလတ်စတစ်အိတ် အမျိးမျိး ထုတ်လုပ်၍ ြပည် 
တွင်းရှိ CMP အထည်ချပ ် လုပ်ငန်းများသို ေရာင်းချြခင်း 
လုပ်ငန်း၊ အလာကပ်ပိတ်မျိးစံု ထုတ်လုပ်၍ ြပည်တွင်းရှိ 
CMPလုပ်ငန်းများသိုေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းတိုြဖစ်ပါသည်။
  အဆိုပါ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ၏ မတည်ေငွရင်း 
ပမာဏမှာ အေမရိကန်ေဒလာ ၅.၁၄၃ သနး် ြဖစ်ပီး 
လုပ်ငန်း စုစုေပါင်း (၄) ခုတိုမှ  ြပည်တွင်း အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်း ၂၃၆၉ ဦးအတွက် ဖန်တီးေပးိုင်မည် 
ြဖစ်ပါသည်။ထိုအြပင် အစည်းအေဝးတွင်အေထွေထ ွကိစ 
ရပ်များ တင်ြပလာသည့် ကုမဏီ (၁၂) ခု၏ တင်ြပချက် 
များကိုလည်း ေဆွးေွး ဆံုးြဖတ်ခဲ့ ကပါသည်။ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏   

(၈/ ၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး၏ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ 
(ARIC)၏ အတည်ြပမိန်ြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည် ့ ပုသိမ်ခုိင်၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်ရှိ CMP 

စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည်အမျိးမျိးချပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 
သုိ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီ 
များန်ကားမဦးစီးဌာနမှ န်ကားေရးမှး ဦးသက်ပုိင် 
ဦးေဆာင်သည့ ်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ်၂၀၂၂ 
ခုှစ ် သဂုတ်လ ၂၅ ရကေ်နတွင် သွားေရာက် စစ်ေဆး 
ပီး လိုအပ်သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပး 
ခဲ့ပါသည်။ 
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 ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
(၃/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး ကို ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေနတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး၊ 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ အစည်းအေဝး 
သုိ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ဥက၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီဥက၊ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်၊ 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီအဖွဲဝင် 
များ၊ ေနြပည်ေတာ်ရင်းှီး ြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ် 
ေရးအဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ် 
မရှင်၏ အတည်ြပမိန်ြဖင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ ်တပ်ဆင် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနသည့် လုပ်ငန်း 
အား စီးပွားြဖစ် စတင်သည့်ေန သတ်မှတ်ိုင်ေရး ကိစရပ် 
များ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ် မတီှင့် 
အတွင်းေရးမှးုံးတို၏ ၆ လတာ ကာလ အတွင်း (၁-၂-

၂၀၂၂ မှ ၃၁-၇-၂၀၂၂ ထိ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေြခ 
အေနများ၊ ြပည်ေထာင်စ ုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် အတွင်း 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 
အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ် ေရှဆကေ်ဆာင် 
ရက်မည့်လုပ်ငန်းများကိ ုညိိင်းေဆွးေွးခဲ့ကပါ သည။် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 

(၃/၂၀၂၂)ကိမ်ေြမာက ်အစည်းအေဝးကျင်းပ 

ကရင်ြပည်နယ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ 
ကီးကပ်ေရးအဖဲွက VIDEO CONFERENCING 

စနစ်ြဖင့် ေတွဆံုဝနေ်ဆာင်မေပး 

 ကရငြ်ပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကးီ 
ကပ်ေရးအဖွဲ၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်ေသာကွင်းဆင်းစစ်
ေဆးေရးအဖွဲသည်ကရင်ြပည်နယ်၊ြမဝတီမိနယ်၊ြမဝတီ
စီးပွားေရးဇုန်တွင်ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင် 
၏ခွင့်ြပမိန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် CMP စနစ်သံုး 
ဖိနပ်အမျိးမျိး ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ကရငြ်ပည် 
နယ်၊ ြမဝတီမိနယတွ်င်CMP စနစ်သုံး အဝတ်အထည် 
အမျိးမျိးချပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းတိုမ ှ တာဝန်ရှိသူတိုအား 
၂၀၂၂ခုှစ်ဩဂုတ်လ၂၄ ရက်ေနတွင် Video Conferenc-

ing စနစ်ြဖင့် ေတွဆံ ု ေဆွးေွးပီး လိုအပ်သည်များကို 
ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။  
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 မေကွးတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 
ကီးကပ်ေရးအဖွဲက တာဝန်ရှိ ပုဂိလ်များ ပါဝင်သည့် 
ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးေရးအဖွဲသည ် ေဂွးချိ-ေချာက်-
ဆိပ်ြဖ-ပခုကလမ်း အပုိင်း စုစုေပါင်း ၃၇ မိုင် ၇ ဖာလံု 
ကို B.O.T စနစ်ြဖင့် လမ်းြပြပင ် ေဖာကလု်ပ်၍ 
လမ်းတံတား အသုံးြပခ ေကာက်ခံြခင်းလုပ်ငန်းသို 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေနတွင် သွားေရာက် 
စစ်ေဆးပီး ကုမဏီမှ တာဝန်ရှိ သူများှင့်ေတွဆံုကာ 
လိုအပ်သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 
ပါသည်။ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီးရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများကီး

ကပ်ေရးအဖဲွ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

 ကချင်ြပည်နယ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတီ၏ 

(၆/၂၀၂၂) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ၁၉ ရက်ေနတွင် မလိခခန်းမ၊ ကချင်ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲံုး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံ 

မေကာ်မတီဥက၊ ကချင်ြပည်နယ ် အစိုးရအဖွဲဝန်ကီး 

ချပ် ဦးခက်ထိန်နန်၊ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနဆိုင်ရာများမ ှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့က 

ပါသည်။ 

  အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာိုင်ငံသား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

လုပ်ငန်း (၁) ခုှင့် ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်း(၁)ခု 

တိုကို အတည်ြပမိန ် ထုတ်ေပးရန် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း များ၏ မတည်ေငွရင်း 

ပမာဏမှာ ြမန်မာကျပ်ေငွ ၅၅၃.၆၅၁သန်းှင့်အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁ သန်းြဖစ်ပီး ြပညတွ်င်း အလုပ်အကိုင် အခွင့် 

အလမ်းေပါင်း ၅၇၂ ေနရာဖန်တီးေပးိုင်မည်သည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 

(၆/၂၀၂၂) ကမ်ိေြမာက ်အစည်အေဝးကျင်းပ 
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 ကချင်ြပည်နယ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ကီးကပ် 
ေရးအဖွဲသည ် ကချင်ြပည်နယ်၊ ဝိုင်းေမာ်မိနယ်ရှိ 
ိုင်ငံတကာ အရည်အေသွးမ ီတစ်သးငှက်ေပျာ စိုက်ပျိး 
ထုတ်လုပ် တင်ပိုြဖန်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းကိ ု ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဩဂုတ်လ၄ရက်ေနတွင် သွားေရာက် စစ်ေဆးပီး လိုအပ် 
သည်များကိ ုေပါင်းစပ ်ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ ၏ 
၃/၂၀၂၂ ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကိ ု ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
သဂုတ် ၃ ရက်ေနတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး အစိုးရ 
အဖွဲံုး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ေကာ်မတီဥကဌ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း 
ှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
     အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၂ ခု ကို 
အတည်ြပေပးခဲ့ပီး CMP စနစ်ြဖင့် အထည်ချပ ်လုပ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းအတွက် တည်ေဆာက်ေရးကာလ တိုးြမင့်ြခင်း ကို 
ခွင့်ြပရန ်ဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည်။ 

ကချင်ြပည်နယ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆး 

ပုသိမ်စက်မဇုန်အား ကငွ်းဆင်းစစ်ေဆး 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဦးစီးမှး န်ကားေရးမှး 

ဦးသက်ပုိင် ဦးေဆာင်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

သည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင် (MIC)၏ ခွင့် 

ြပမိန်ြဖင့်ပုသိမ်စက်မဇုန်အတွင်းCMPစနစ်ြဖင့် အထည် 

ချပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်း 

သုိ ၂၀၂၂ ခုှစ ် ၊ သဂုတ်လ ၉ ရက်ေနတွင် သွား 

ေရာက်စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိိင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ 
၃/၂၀၂၂ ကိမေ်ြမာက ်အစညး်အေဝး ြပလုပ် 
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 ေနြပည်ေတာ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများ ကီးကပ် 
ေရးအဖွဲ အဖွဲေခါင်းေဆာင်ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီ 
အဖွဲဝင် ဦးေဇယျာလင်း ဦးေဆာင်ေသာ အဖွဲသည် 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်၏ အတည်ြပ 
မိနြ်ဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊ဒကိဏသီရိမိနယ်ရှိ ေမာ်ေတာ် 
ဆိုင်ကယ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရက ် လျက်ရှိသည့ ် လုပ်ငန်းသို သွားေရာက်၍ 
စီးပွားြဖစ် စတင်ရန် ေဆာင်ရက်ထားမ အေြခအေနများ 
အား ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေနတွင် သွားေရာက် 
ကည့်စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များကို ေပါင်းစပ ်
ညိိင်းေဆာင် ရက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

 

ေနြပည်ေတာ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများကီးကပ် ေရးအဖဲွက ကွင်းဆင်းဝန်ေဆာင်မေပး 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ ် ၊ ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်မ ှ ၁၉ ရက်အထိ 
ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမိ၌ ကျင်းပသည့် (၄၂) 
ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစီးပွားေရးေပါင်းစည်းမဆိုင်ရာ 
အဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းအဖဲွ (42nd Meeting of the High-

level Task Force on ASEAN Economic Integration - 

HLTF-EI) အစည်းအေဝးသို ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား 
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက် 
သွယ ်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 
မာလာမျိးွန် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

 အဆိုပါ အစည်းအေဝးတွင် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ 
အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက တာဝန်ယူစဉ် ၂၀၂၂ ခုှစ ်
အတွင်း  ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားေရး 
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ြဖစ်ေပတိုးတက်မများ၊ အာဆီယံ 
စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း(ေအအီးစီ) လမ်းြပေြမပံ ု ၂၀၂၅ 
ကာလလယ် သံုးသပ်ချက်၏ အကံြပချက်များ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မအေြခအေန၊ အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက် 
အဝန်း၂၀၂၅အလွန် ေမာ်မှန်းချက်ေရးဆွဲမ၊ ကိုဗစ် 
အလွန်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများအတွက် 
ေဆာင်ရက ် ေနသည့်အာဆီယံဘက်စံုြပန်လည်ထူေထာင် 
ေရးမေူဘာင်(ASEAN Comprehensive Recovery 

Framework  –ACRF)  အေကာင်အထည်ေဖာ်မ၊ 
ကာဗွန ်ေလာ့ချ ေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံဗျဟာေရးဆွဲ 
ိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်မများ၊ စတုတစက်မ 
အသွင်ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ေပါင်းစည်းမ မဟာဗျဟာကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်အစီအစဉ၊်အာဆီယံစီးပာွးေရး
အသိုက်အဝန်းCircular Economy မူေဘာင် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ၊် အာဆီယံစီးပွားေရး 
ြပန်လည်ထူေထာင်မအတွက် ဒစဂ်ျစ်တယ်အသွင် 
ကူးေြပာင်းေရး အစီအစဉ်ှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ် စီးပွားေရး 
ေပါင်းစည်မဆိုင်ရာ ဘင်ဂါဆရီ ဘီဂါဝမ် လမ်းြပေြမပံု 
အေကာင်အထည်မ ၊ အာဆီယံ အေပါင်းလွတ်လပ်ေသာ 
ကုန်သွယ်မ သေဘာတူစာချပ်များတွင ် ပါဝင်မည့် 
နယ်ပယ်သစ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရက်မည့် 
နည်းလမ်းများ၊ ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် အာဆီယံဥကတာဝန် 
ယူမည့် အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံ၏ ကိတင်ေဆာင်ရက်ချက် 
များှင့် (၅၄) ကိမ်ေြမာက ် အာဆီယံစီးပွားေရးဝန်ကီး 
များအစည်းအေဝးသို တင်ြပမည့ ် အာဆီယံစီးပွားေရး 
ေပါင်းစည်းမဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းအဖဲွ၏ အစရီင် 

ခံစာအေပ ညိိင်းေဆွးေွးကပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးပူး
ေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ 
စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ဒုတိယဝန်ကီး  H.E Edi 

Prio Pambudi က အစည်းအေဝးသဘာပတိအြဖစ် 
ေဆာင်ရက်ပီး အာဆီယံအဖွဲဝင် ိုင်ငံများမှ အာဆီယံ 
စီးပွားေရး ေပါင်းစည်းမဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ 
ေခါင်းေဆာင်များှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံ 
အတွင်းေရးမှးချပ်ံုးမ ှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက် 
ေရာက်ကပါသည်။    
 

(၄၂) ကိမ်ေြမာက ်အာဆယီစံီးပွားေရးေပါင်းစည်းမဆိုင်ရာအဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ အစည်းအေဝးသုိ ပါဝငတ်ကေ်ရာက ်
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 ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
ကုမဏီလီမိတက ် (SPV) ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ ်
တိုအတွက် Financial Statement ေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာ 
ကိစရပ်များ၊ ဂျပန်ိုင်ငံဘက်မှ SPV ဒါိုက်တာတစ်ဦး 
ြဖစ်သည့် Mr. Atsushi Taketani အစား Mr. Junichiro 

Kurdoအား ဒါုိက်တာအသစ်အြဖစ် ေြပာင်းလဲခန်အပ် 
ေရးကိစှင့် ကုမဏီေရးရာကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
Board of Directors Meeting (3/2022) အစည်းအေဝး 
ကို SPV၏ ဒါိုက်တာများအကား ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင် 
ဘာလ ၇ ရကေ်နတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် SPV ၏ ြမန်မာဘက်မှ 
ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ ြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး 
ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၊ ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကူးသန်း 
ေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ ်(MICB)၊ ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး၊ 
ေဒဝင်းဝင်းေမာ်ှင့် ဥပေဒအကံ ာဏ်ေပးေရးဦးစီးဌာန၊ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကုမဏီလီမိတက ်(SPV) ၏ Board of Directors Meeting 

(3/2022) ှင့် Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 အစည်းအေဝးကျငး်ပ 

န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင်တို တက်ေရာက် 
ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No. 1/2022 ကို SPV ၏ 
ရှယ်ယာရှင်များြဖစ်သည့ ် Neighbouring Countries 

Economic Development Cooperation Agency 

(NEDA)၊ Foreign Economic Relations Department 

(FERD) ှင့် Japan Bank for International Coopera-

tion (JBIC) တိုအကား၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ 
ရက်ေနတွင် တဆက်တည်း ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရကေ်နတွင် 
ကျင်းပခဲ့သည့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန် ဖွံဖိးတိုး 
တက်ေရး ကုမဏီလီမိတက ်(SPV) ၏ Board of Direc-

tors   Meeting (3/2022) ှင့် Extraordinary   Gen-

eral     Meeting of Shareholders No. 1/2022  



  85 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

 အိိယိုင်ငံအစိုးရ၏ အကူအညီြဖင့် အေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အမျိးသမီး 
ရဲေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း (ရမည်းသင်း)အဆင့် 
ြမင့်တင်ြခင်း စီမံကိန်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအေဝးကို 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် 
ေနြပည်ေတာ်ရိှ ုံးအမှတ် (၁) ၊အစည်းအေဝးခန်းမ (၃) ၌ 
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် အိိယိုင်ငံ၏ အကူအညီြဖင့် 
ေဆာင်ရက်မည့ ် အမျိးသမီးရဲေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်း 
ေကျာင်း(ရမည်းသင်း) အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း စီမံကိန်း၏ 
န းလည်မစာခန်လာ သက်တမ်းတိုးရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ 
ဝန်ကီးဌာနများ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ေတာင်းခံရန်၊ 
စီးပွားေရးရာေကာ်မတီှင့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
ေကာင်စီတိုသို တင်ြပခွင့်ြပချက်ရယူရန်ှင့် Notice   

Inviting Tender (NIT) ကို အိိယိုင်ငံဘက်ှင့် 
ညိိင်းရန် ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးကိ ုရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား 
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကီးဦးေဆာင်
၍ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့်ိုင်ငံ 
ြခားစီးပွားဆက်သွယ ် ေရးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ 
ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။  

 ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
ကုမဏီလီမိတက ် (SPV) ၏ ေရှလုပ်ငန်းစဉ်များှင့်စပ် 
လျဉ်းသည့် ညိိင်းအစည်းအေဝးကို ရင်းှီြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးသန်းေအာင်ေကျာ် ဦးေဆာင်၍ SPV ြမန်မာဒါိုက်တာ 
များအကားVideo Conferencing ြဖင့်၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇူလိုင် 
လ ၁၃ ရက်ေနတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ံုးအမှတ်(၁)၌ ကျင်းပြပလုပ် 
ခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ဒုတိယဝန်ကီးှင့် SPV 

ြမန်မာဒါိုက်တာများအေနြဖင့် SPV ၏ ၂၀၂၁ ခုှစ ်  
Financial Statement ေရးဆွဲေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊ 
ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုနကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 
မည့် Master Plan သတ်မှတ်ိုင်ြခင်းမရှိေသးသည့်         
အတွက် SPV က ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန ်စီမံခန်ခွဲမ 
ေကာ်မတီ(DSEZ MC)သိုေပးအပ်ေစလိုသည့်ဝန်ေဆာင် 
မများအတွက ် လုပ်ငန်း လမ်းန် (Terms of Refer-

ences) များ/ Implementation Plan များေရးဆွဲေရးှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် ကိစရပ်များကို ေဆွးေွးခဲ ့ပါသည်။ 

အိိယိုင်ငအံစိုးရ၏ အကူအညီြဖင့် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည့် အမျိးသမီး ရဲေလ့ကျင့်ေရး 

သင်တန်းေကျာင်း (ရမည်းသင်း) အဆင့်ြမင့တ်င်ြခင်း 

စီမံကိန်း ှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အစည်းအေဝး ကျင်းပ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန ်ဖွံဖိး တိုးတက် 

ေရးကုမဏီလီမိတက ်(SPV) ၏                    

ေရှလုပ်ငန်းစဉ်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

ညိိင်းအစည်းအေဝးကျင်းပ 
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 အိိယိုင်ငံ၏ေချးေငွ(Line of Credit-LOC) အေမရိ 
ကန်ေဒလာသန်း ၅၀၀ ေပးအပ်ေရးဆိုင်ရာန းလည်မ 
စာခန်လာေအာက်မှ ေဆာင်ရက်ဆဲှင့် အဆိုြပစီမံကိန်း 
များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညိိင်းအစည်းအေဝးကိ ု ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ 
ံုးအမှတ်(၁) ၊အစည်းအေဝးခန်းမ(၃)၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် အိိယိုင်ငံ၏ေချးေငွ (LOC) 

အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၅၀၀ ေအာကမှ် ေဆာင်ရက်ဆဲ 
စီမံကိန်းများတွင် ေတွကံေနရသည့် အခက်အခမဲျား၊ 
ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရန ် နည်းလမ်းများ၊ အေမရကိန် 
ေဒလာသန်း ၅၀၀ မှကျန်ရှိသည့် အေမရကိန ် ေဒလာ 
သနး် ၂၇၀ ေအာက်မှ အဆိုြပစီမံကိန်းများအတွက် 
ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရန ် ကိစရပ်များှင့် စပ်လျဥ်း၍ 
ှစ်ဖက် အြပန်အလှန ်ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးကိ ုရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံ ြခား 
စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

အိိယိငု်ငံ၏ ေချးေငွ (Line of Credit-LOC) စီမံကိန်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညိိင်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ 
(LOC Meeting) 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပာွးဆကသွ်ယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ေဒါကတ်ာဝါဝါေမာင် ှင့် 
ကိုရီးယားသမတိုင်ငံသံံုးမ ှဒုတိယအကီးအကဲ  Mr. Hahm Jeong-han ဦးေဆာင်၍ သကဆ်ိုင်ရာဝန်ကီး 

ဌာနများှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံသံံုးမ ှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတိုအကား ေတွဆံုေဆွးေွး 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန် 
ကးီဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်ှင့် 
ကိုရီးယားသမတိုင်ငံသံုံးမ ှ ဒုတိယအကီးအကဲ Mr. 

Hahm Jeong-han ဦးေဆာင်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး 
ဌာနများှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံသံံုးမ ှကိုယ်စားလှယ် 
အဖွဲတိုအကား အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ နံနက် ၉:၃၀ န ရီတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊အစည်း အေဝး 
ခန်းမ ၃ ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါ အစည်းအေဝးတွင် ကိုရီးယားကုမဏီများမှ 
ိုင်ငံြခား ေငွလဲလှယ်ေရးကိစ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိေရး၊ 
သွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိေရး၊ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 
ရရှိေရး၊ ကိုရီးယားCJကုမဏီမှ ြပသသည့်ိုင်ငံြခား ုပ်ရှင် 

ေဒါက်တာဝါဝါေမာင် ဦးေဆာင်၍ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရး၊ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန၊ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည် 
ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတိုမ ှတာဝန်ရှိ ပုဂိလ် 
များ ှင့် ရန်ကုန်မိရှ ိ အိိယိုင်ငံသံံုးှင့် အိိယိုင်ငံ 
ပိုကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်(ရန်ကုန်ံုးခွဲ)တိုမှ ကိုယ်စားလှယ် 
များ ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

များတွင ် ြမန်မာစာတန်း ထိုးခွင့်ြပိုင်ေရး၊ASEAN- Ko-

rea Industrial Innovation Center (AKIIC)အတွက် 
MOUလက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ေရး ှင့်ြမန်မာဖွံဖိးမအဖွဲ 
အစည်း(MDI) ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး စသည့်ကိစ 
ရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ 
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မဟာမဲေခါင်ေဒသခွဲ (Greater Mekong Subregion – 

G M S )  အစီအစဉ်အရ ၁၃ ကိမ်ေြမာက်  
 စီးပွားေရးစကများဖိုရမ်(13th Economic Corri-

dors Forum, ECF-13)ကို၂၀၂၂ ခုှစ်၊ိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ 
ြမန်မာ စံေတာ်ချနိ် နံနက်၈:၃၀ န ရီမ ှ ၁၁:၃၀ န ရီထ ိ
Virtual စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာGMS 

National Coordinatorြဖစ်သူ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံ 
ြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံြခားစီးပွား 
ဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဆာင် 
၍သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များ 
ပါဝင်ေသာြမန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲပါဝင် တက်ေရာက် 
ခဲ့ပါသည်။ 
 ဖိုရမ်တွင် ဂျအီမ်အက်စ်ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ြပန် 
လည်ထူေထာင်ိုင်ပီး ေရရှည်တည်တံ့သည့ ် ဖွံဖိးမှ 
ြဖစ်ေပလာေရးအတွက ် စီးပွားေရးစကတစ်ေလာက် 
ချတိ်ဆက်မ၊ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းှင့် အသုိက်အဝန်းြဖစ် 
တည်မ ပိုမိုအားေကာင်းေစရန် ေဆာင်ရက်ေနသည့် 
လုပ်ေဆာင်ချက်များ၏ တိုးတက်မ အေြခအေနများ၊ 
ေလ့လာေတွရှိချက်များှင့် ေထာကခံ် အကံြပချက်များ 
အေပ GMS Secretariat ှင့် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား 
အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးကပါသည်။ 

၁၃ ကိမ်ေြမာက ်ဂျအီမ်အကစ် ်စီးပွားေရးစကများဖုိရမ ်တက်ေရာက ်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုငရ်ာ GMS National Coordinator ြဖစသူ် FERD DG မ ှအဖင့်ွအမှာစကား ေြပာကားစဉ ်

 ဖိုရမ်တွင် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲေခါင်းေဆာင်က 
စီးပွားေရးစကများသည် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကို 
ြမင့်တင်ရန်အတွက ် အေြခခံအေဆာက်အအုံ ကွန်ယက် 
များြဖစ်ပီး ဂျအီမ်အက်စ်ေဒသတွင်း စီးပွားေရးေပါင်း 
စည်းမှင့် ေဒသတွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမများ စီးဝင်လာေစေရး 
ဆွဲေဆာင်ိုင်သည့် အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်းြဖစ ်
ေကာင်း၊ စီးပွားေရးတိုးတက်မအတွက ် စီးပွားေရးစက 
များဖွံဖိးေရးှင့်အတူ ဒီဂျစ်တယ်လိုက်ေဇးရှင်းြဖစ်မ 
သည် အဓိကေမာင်းှင်အား ြဖစ်လာသည်ှင့်အည ီအဖဲွ 
ဝင်ိုင်ငံများအားလံုး ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရးတွင် အတူ 
တကွေပါင်းစည်းပါဝင်ေရးှင့် စိန်ေခမများကို ေကျာ် 
လားိုင်ေရးအတွက် ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များအပါအဝင် အဖဲွ  
ဝင်ိုင်ငံများအားလံုးက ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်း ေဆာင်ရက် 
သွားကရန ်တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါဖိုရမ်သို  ကေမာဒီးယား၊ တုတ်၊ လာအို၊ 
ြမန်မာ၊ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုမ ှ GMS National      

Coordinator များ၊ အဆင့်ြမင့်အရာရိှများ၊ ဖွံဖိးမ မိတ် 
ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလိကကမ ှ ကိုယ်စားလှယ် 
များှင့် ADB မှ တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် စုစုေပါင်း 
၁၇၀  ဦးခန် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။  
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 ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ 
န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေဒါက်တာ ေအာင်မိုးချယ်ှင့် 
ရန်ကုန်မိရှ ိဂျပန်ိုင်ငံသံံုး၊ Counsellor Mr. TAKAZA-

WA Akihiro ဦးေဆာင်သည့ ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတိုသည် 
ဂျပန်ိုင်ငံ၏အကူအညီ၊နည်းပညာအကူအညီြဖင့်ေဆာင်
ရက်သည့ ် စီမံကိန်းဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေနတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ုံးအမှတ်(၁) ၌ 
ေတွဆံုေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါေတွဆံုမတွင် ေဆာင်ရက်ဆ ဲ နည်းပညာ 
အကူအညီစီမံကိန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ အစားထိုးခန်အပ်ေရးှင့် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်မကာလသက်တမ်းတိုးြမင့်ေရးဆိုင် ရာ Note 

Verbale ပံုစံများကိုအတည်ြပေရး၊ ဂျပန်ိုင်ငံ၏အကူ 
အညီ ဂျပန်ယန်း (၂,၂၈၁ သနး်) ြဖင့် ေဆာင်ရက်သည့် 
မေကွးအေထွေထွေရာဂါကုေဆးံုကီး အဆင့်ြမင့်တင် 
ြခင်းစီမံကိန်း၏ Grant Agreement (G/N)ှင့် Exchange 

of Notes (E/N) တိုကို သက်တမ်းတိုးြမင့်ိုင်ေရး 
တိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒတုိယန်ကားေရးမှးချပ်  ရန်ကုန်မိရှိ 
ဂျပန်ိုင်ငံသံုံး၊ Counsellor Mr. TAKAZAWA Akihiro ဦးေဆာင်သည့ ်

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲေတွဆံုေဆွးေွးမ 

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ဩဂုတ်လ၁၈ ရက်ေနတွင် ံုးအမှတ် 
(၁)၊ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပသည့် ေဒါက်တာ 
ေအာင်မိုးချယ်ှင့် ရန်ကုန်မိရှ ိဂျပန်ိုင်ငံ သံုံး၊ Coun-

sellor Mr. TAKAZAWA Akihiro ဦးေဆာင်သည့် 
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆံုေဆွးေွးမမှတ်တမ်း 



  89 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

 မဟာမဲေခါင်ေဒသခွဲ (Greater Mekong Subregion 

–GMS) အစီအစဉ်အရ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း ကျင်းပြပ 
လုပ်ရန် လျာထားသည့် ၂၅ ကိမ်ေြမာက ် ဂျအီမ်အက်စ် 
ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးှင့်၁၃ကိမ်ေြမာက ် စီးပွားေရး 
စက များဖိုရမ်တိုအတွက် GMS Secretariat ှင့် အဖွဲ 
ဝင်ိုင်ငံများရှိ National Secretariat ံုးအဖွဲမှ 
တာဝန်ရှိသူများအကား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိတင် 
ညိိင်းသည့် အစည်းအေဝးကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင် 

ဘာလ ၂၁ ရက်၊ မွန်းလွဲ၁၃:၀၀ န ရီမ ှ ၁၆:၀၀ န ရီထိ 
Video Conference စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ GMS National Secretariat ြဖစ်သည့် ိုင်ငံ 

ြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ န်ကားေရးမှး 
ေဒမိုမိုိုင် ဦးေဆာင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ပါဝင် 
တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် ၁၃ ကိမ်ေြမာက ် ဂျအီမ်အက်စ် 
စီးပွားေရးစကများဖိုရမ် (13th GMS Economic Corri-

dors Forum, ECF-13) အတွက် စီစဉ်ေဆာင်ရက်ထားမ 
အေြခအေနကိ ု အိမ်ရှင ် တုတ်ိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်က 
Powerpoint ြဖင့် ရှငး်လငး်တင်ြပြခငး်၊ ၂၅ ကိမ်ေြမာက် 
ဂျအီမ်အက်စ်ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး (25th GMS 

ဂျအီမ်အက်စ် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မအစအီစဉ်၏ နည်းပညာပိုင်းကိတင်ြပင်ဆင်မဆုိင်ရာ 
ညိိင်းအစည်းအေဝး တက်ေရာက ်

Ministerial Conference, MC-25)အတွက် စီစဉ် ေဆာင် 

ရက်ထားမအေြခအေနကိ ု အိမ်ရှင ် လာအိုိုင်ငံ ကိုယ်စား 
လှယ်က Powerpoint ြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်းင့်ှ အဖွဲ 
ဝင်ိုင်ငံများက ြပန်လည် ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးြခင်းတို 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါသည်။ 
 အစည်းအေဝးတွင် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့် 
ဂျအီမ်အက်စ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အစီအစဉ်အရ 
ကျင်းပြပလုပ်ရန်ရှိသည့ ် ဖိုရမ်များ၊ အစည်းအေဝးများ၊ 
ဝန်ကီးအဆင့်အစည်းအေဝးများသုိြမန်မာကိုယ်စားလှယ ်
အဖွဲပါဝင်တက်ေရာက်ေရး အပါအဝင် ဘာသာရပ် 
ဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီး 
ဌာနများှင့် ဂျအီမ်အက်စ် အတွင်းေရးမှးံုးတိုအကား 
လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေးွေြပာကား ခဲ့ပါသည်။ 
 အဆိုပါအစည်းအေဝးသို  ကေမာဒီးယား၊ တုတ်၊ 
လာအို၊ ြမန်မာ၊ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ တိုရှိ GMS Na-

tional Secretariat ံုးအဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ADB မှ 
တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် စုစုေပါင်း ၂၆  ဦးခန် ပါဝင် 
တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။  
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ြပည်တငွ်းစီးပွားေရးိးဆွမအစီအမံသစ်များေဖာ်ေဆာင်ကရန်ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်တိကု်တနွ်း 

 ုရှား-ယူကရိန်းပဋိပကြဖစ်ပွားမ၏ ေန ကဆ်က် 
တွဲ အြဖစ ် ဂျပန်ိုင်ငံ၌ စွမ်းအင်၊ကုန်စည်ှင့်ှံစားသီးှံ 
ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြပည်တွင်းရှိ 
အိမ်ေထာင်စုများအေပ အကျပ်အတည်းသက်ေရာက်မ 
ေလျာ့ပါးေစရန ် စီးပွားေရးိးဆွမအစီအမံများကို ဧပီလ 
ေှ င်းပိုင်းမ ှ စတင်ကာ ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ဝန်ကီး 
များက တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊အဆိုပါအစ ီအမံ 
များသည် ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်ေရာဂါ သက်ေရာက်မမှ 
ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးြပန်လည ် န လန်ထူေစရန ် ရည်မှန်း 
ထားသည့်အြပင် ေရနံစိမ်းေဈးန်းများ ြမင့်မားလာမ 
အေပ သက်ေရာက်မေလျာ့ပါးေစရန်၊ ပငမ်စားေသာက် 
ကုန်များ ပံ့ပိုး ေပးရန်၊ အေသးစားင့်ှ အလတ်စား စီးပွား 
ေရး လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပံုေငွေထာက်ပံ့ေပးရန်ှင့် 
ဝင်ေငွနည်းပါးပီး ပံ့ပိုးမလိုအပ်သူများအား ပံ့ပိုးကူညီမ 
ေဆာင်ရက်ရန ် စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်(၄)ရပ်အေပ 
အဓိကထား  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်ဟုလည်း 
ေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊ စွမ်းအင်ှင့်ှံစားသီးှံေဈးန်းများ 
ြမင့်တက်လာြခင်းသည် မကာေသးမီရက ် ပိုင်းအတွင်း 
က ြပည်တွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အေရးေပေကြငာချက် 
ုတ်သိမ်းထားသည့် ဂျပန်ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးအေပ သက် 
ေရာက်လာေစေကာင်း၊ ၂၀၂၂ဘာှစ်အတွက် စီးပွား 
ေရးပံ့ပိုးမအစီအမံများေဆာင်ရက်ရန်အတွက ် စံချနိ်တင် 
ဘတ်ဂျတ်အြဖစ် ယန်း(၁၀၇.၆၀)ထရီလီယ(ံအေမရကိန် 
ေဒလာ(၈၈၁)ဘီလီယ)ံကို လတ်တေလာ အတည်ြပ 
ခဲ့ေကာင်း၊၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း ဘာေရးကိးဆွမ 
အစအီမံများအြဖစ် ကူးစက်ေရာဂါ တိုက်ဖျက်ေရး 
အတွက်ဘတ်ဂျတ်ယန်း၅ထရီလီယံ အြခားေသာ အ  ေရး 
ေပ အသံုးစရိတ်များအတွက် အရန် ရနပုံ်ေငွ ယန်း ၅၀၀ 
ဘီလီယံတိုကို လျာထားသည်ဟု ဝန်ကီးချပ်ကေြပာ 
ကားခဲ့ေကာင်း၊ ပထမဉီးစားေပး အေနြဖင့် အသုံးစရိတ် 
သံုးစွဲမည့ ် အစီအစဉ်ကို အလျင် အြမန်တင်ြပကရန်ှင့် 
စီးပွားေရးိးဆွမ အစီအမံများအတွက ် အရန်ရနပုံ်ေငွ 

များကို အသံုးြပကရန်ဝန်ကီးချပ်က မတ်လ ေန က် 
ဆံုးအပတ်တွင် ေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊ ဂျပန်ြပည်တွင်း၌ 
ကုန်ေဈးန်းများြမင့်မားလာြခင်းအြပင် အြခားရင်ဆုိင် 
ေနရသည့် ြပဿန တစ်ရပ်မှာ အေမရိကန်ေဒလာှင့် 
ိင်းယှဉ်ပါက ယန်းေငွတန်ဖိုး ကျဆင်းလာမေကာင့် 
သွင်းကုန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် များြမင့်တက ် လာပီး 
သယံဇာတရှားပါးသည့ ် ဂျပန်ိုင်ငံအတွက် ေခါင်းခဲစရာ 
ကိစတစ်ခု ြဖစ်လာေသာ်လည်း အားသာချကအ်ြဖစ် 
ြပည်ပသုိ ပိုကုန်များတင်ပိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ 
အတွက်  အြမတ်ေငွတိုးပွားသည့် အကျိးေကျးဇူးရရှိေစ 
ေကာင်း၊ ဝန်ကီးချပ်က ဧပီလကုန်ထ ိဓါတ်ဆီလက်လီ 
ေဈးန်းများ ေလာ့ချရန်အတွက် ဓါတ်ဆီ  လက်ကား 
ေရာင်းချသူများကိုတစ်လကာ ေထာက်ပံ့ေကး   တိုးြမင့် 
ေပးမည်ဟု ေကာ်ြငာခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ 
ရင်းြမစ-် တိုကျိမိစီးပွားေရးသံမှး  ေပးပိုသည့်သတင်း 
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ဘယ်လ်ဂျယီ ံစူပါမားကတ်များ၌ ဆီ၊ ဂျံမန် စသည်များကုိ အေရအတွက် ကန်သတ် ေရာင်းချေန 

 ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံရှိ စူပါမားကတ်ကီးများတွင် ဆီ၊ 
ဂျံမန်စသည့်ထုတ်ကုန်များအားအေရအတွက ်ကန်သတ် 
၍ ေရာင်းချလာကရာAldi စူပါမားကတ်က ဆီှင့်ဂျံမန် 
တိုကို ေဈးဝယ်သူ တစ်ဉီးလင် အေရအတွက်(၃)ခုအထိ 
သာဝယယူ်ရန်၊Colruyt စူပါမားကတ်၌ ေဈးဝယ်သူတစ် 
ဉီးလင ် ဆီ (၂) ပုလင်းှင့် ဂျံမန်(၂)ထုပ်အထိသာ ဝယ် 
ယူရန်သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ ယူကရိန်းှင့် ုရှားိုင်ငံ 
တိုသည်  ဂျံှင့်ေနကာဆီတိုကို အများဆံုးထုတ် 
လုပ်သည့် ကမာ့ိုင်ငံများတွင်ပါဝင်ပီး လက်ရှိတွင် 
၎င်းထုတ်ကုန်များ ြပတ်လပ်မမရှိေသးေသာ်လည်း ုရှား 
ှင့်ယူကရိန်းပဋိပကအေပ စိုးရိမ်စိတ်ြဖင့် စားသုံးသူ 
များက ပိုမိုဝယ်ယူစုေဆာင်းလာကြခင်းေကာင့် ပစည်း 
ြပတ်လပ်မြဖစ်ေပိုင်သည်ဟု ိုင်ငံတွင်းရှိစူပါမားကတ် 
များကေြပာကားေကာင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများအေနြဖင့် 
ဝယ်လိုအားကိ ု ြပည့်မီေအာင်ထုတ ် လုပ်ိုင်ေသာ်လည်း 
ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးပိုင်းြပဿန ကို ကံေတွေနရ 
သြဖင့် ထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို၏စတိုးဆိုင်များသုိ 
ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေရာက်ရှိိုင်မည်မဟုတ်ဟုA l d iစူပါမား 

ကတ်ကဆိုေကာင်း၊ဘယ်လ်ဂျယီံရှိ စူပါမားကတ်များ 
အေနြဖင့် ၎င်းကုန်စည်များေရာင်းချရမ အြမင့်ဆုံးသုိ 
ေရာက်ရှိလာသည်ကိ ု သတိြပလာကေကာင်း၊ ယူကရိန်း 
ှင့်ုရှားတိုသည် ဂျံှင့်ေနကာဆီတိုကိ ု အများအြပား 
ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံများြဖစ်ရာ လက်ရှိြဖစ်ေပေနသည့် 
ပဋိပကှင့်ုရှားိုင်ငံအေပ စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမများ 
ေကာင့် ၎င်းကုန်စည်ေဈးန်း ြမင့်တက်လာိုင်သည်ဟု 
ေမာ်မှန်းထားေကာင်း၊ ဘယ်လ်ဂျယီံရှ ိ စူပါမား ကတ်များ 
သည် ဂျံေဈးန်းြမင့်လာမ၏အကျိးဆက်အြဖစ ် ေပါင်မုန် 
ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာမှင့် ပစည်း ြပတ်လပ်မည်ကို 
စိုးရိမ်ေနခဲ့ကပီးြဖစ်ရာ ဂျံမန်ှင့်ဆီကဲ့သိုေသာ အြခား 
ကုန်ကမ်းပစည်းများ ြပတ်လပ်ြခင်းမရှိေစရန ် ယခုကဲ့သို 
ေဆာင်ရကြ်ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ချင်းစီ 
တွင် ကုန်ပစည်းများဝယ်ယူမအေြခအေနကိ ု သုံးသပ် 
လက်ရှိပီး မည်သည့်ကုန်ပစည်းများအေပ ကန်သတ် 
ေရာင်းချမများြပလုပ်မည်ကို သက်ဆိုင်ရာစတိုးဆိုင် 
အေပမူတည်၍ ဆံုးြဖတ်သွားိုင် ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
ရင်းြမစ-်ဘရပ်ဆဲလ်မိစီးပွားေရးသံမှး ေပးပိုသည့်သတင်း 

Airplane Boarding Tax  ေကာက်ခံမ စတငအ်သက်ဝငေ်တာ့မည ်

 ခရီးတိုပျံသန်းသည့်ေလယာဉ်များြဖင့ ် ခရီးသွား 
လာြခင်းထက် ရထားစသည်တိုြဖင့ ် ခရီးသွားလာြခင်း 
ကို တွန်းအားေပးေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ 
၌ ေလေကာင်းြဖင့် ခရီးသွားမည့်သူများအတွက် 
အခွန်သစ်အြဖစ် Airplane Boarding Tax  ေကာက်ခံမ 
ကို ၁-၄-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် စတင်အသက်ဝင်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါအခွန်သည ် ဘယလ််ဂျယီံိုင်ငံ 
အတွင်းရှိေလဆိပ်များအားလံုးအတွက ် အကျံးဝင်မည် 
ြဖစ်ပီး(၅၀၀) ကီလိုမီတာအကွာအေဝးထက် မေကျာ် 
လွန်ေသာ ခရီးလမ်းေကာင်းများကိ ု ေလေကာင်းြဖင့် 
သွားလာမည့် ခရီးသည်များသည ်  အခွန်(၁၀)ယူုိကို 
ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဥေရာပစီးပွားေရး နယ် 
ေြမအတွင်းရှိ ယူိုက်တက်ကင်းဒမ်း(သို)ဆွစ်ဇာ လန် 
ိုင်ငံသုိ ေလယာဉ်ြဖင့် ခရးီသွားသူများသည်(၂)ယူိုကို 

အခွန်အြဖစ် ေပးေဆာင်ရမည်ဟုဆိုေကာင်း၊ ဥေရာပ 
ိုင်ငံများြပင်ပရှ ိ ကီလိုမီတာ(၅၀၀)ထက်ပို၍ ေဝးကွာ 
ေသာေနရာေဒသများသို လမ်းေကာင်းရှည်ပျံသန်းသည့ ် 
ေလယာဉ်များြဖင့်စီးနင်းလိုက်ပါသည့်ခရီးသည်များအေန
ြဖင့်ေလယာဉ ် တစ်ကိမ်စီးနင်းမအတွက်(၄)ယူုိအခွန် 
ကျသင့်မည ် ြဖစ်ေကာင်း၊  Air Belgium ၊ Air Brussels 

ှင့် TUIတိုက ထိုသုိ အခွန်သစ်ေကာက်ခံမည့်ကိစအေပ 
မလိုလားမကိ ု ြပသကပီးအထူးသြဖင့် ေလေကာင်း 
ခရီးသွားကအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ကပ်ေရာဂါ၏ ိုက် 
ခတ်မဒဏ်မှ ြပန်လည်န လန်ထူလာေစေရး ကိးပမ်း 
ေနရသည့်အချနိ်တွင်  အခွန်သစ်ေကာက်ခံမသည် 
ကိဆိုဖွယ်မဟုတ်ဟု ေဖာ်ြပထားေကာင်းသိရှိရပါ သည။် 
ရင်းြမစ-် ဘရပ်ဆဲလ်မိ စီးပွားေရးသံမှး  ေပးပိုသည့် 
သတင်း 
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 ုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက၏ သက်ေရာက်မေကာင့် 
ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံရှိ စူပါမားကတ်များ၌ ကုန်ပစည်းြပတ် 
လပ်မမြဖစ်ေပေစေရးေဆာင်ရက်ရန ် လယ်ယာထွက် 
စားေသာက်ကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲအား ဘယ်လ်ဂျယီံ 
ဖက်ဒရယ်အစိုးရကဖွဲစည်းထားေကာင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်း 
အဖဲွတွင် ဘယ်လ် ဂျယီုိံင်ငံ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာဝန်ကီး၊ 
စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာဝန်ကီးှင့်စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆိုင် 
ရာ State Secretary ြဖစ်သူတိုပါဝင်ရာ ၎င်းတိုက စိုက် 
ပျိးေရးအသင်းအဖွဲများ၊စားေသာက်ကုန်ှင့်ကုန်သွယ်ေရး 
ဆိုင်ရာအသင်းချပ်များှင့်ပူးေပါင်း၍ စားေသာက်ကုန် 
ထုတ်လုပ်မ ကွင်းဆက်တွင် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် 
ြပဿန များ ေြဖရှင်းြခင်း၊လုပ်ငန်းအစီအမံများေရးဆွဲ 
ြခင်းတိုကို  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စား 
ေသာက်ကုန် လုပ်ငန်းက၌ ကုန်ပစည်းြပတ်လပ်မ 
ြဖစ်ေပလာိုင်ြခင်းမ ှ စားသံုးသူများှင့်ကုမဏီ လုပ်ငန်း 
များအား ကာကွယ်ေပးရန ် အလွန်အ ေရးကီးသည်ဟု 
စားသံုးသူကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ State Secretary ကေြပာ 
ကားခဲ့ေကာင်း၊ အသစ်ဖွဲစည်းထားသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ 
အေနြဖင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက ် ြဖစ်ိုင်ဖွယ် 
ေြဖရှင်းနည်းအြဖစ ် ကုန်ပစည်း ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံး 
ြပသည့် ပါဝင်ပစည်းများကိ ုအစားထိုးအသုံးြပေရး နည်း 
လမ်းကို အကံြပိုင်ေသာ်လည်း ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံှင့် 
အီးယူတို၏ စားေသာက်ကုန ် တံဆိပ်ေဖာ်ြပြခင်းဆိုင်ရာ 
တင်းကျပ်ေသာ စည်းမျဉ်းများရှိေနေကာင်း၊ ထိုအြပင် 
စားေသာက်ကုန ် တံဆိပ်များအား ကိတင်၍ိုက်ှိပ် 
ထားြခင်းြဖစ်ရာ ကုမဏီလုပ်ငန်းအေနြဖင့် တံဆိပ်ကပ် 
ေဖာ်ြပြခင်းကိုုတ်တရက်ေြပာင်းလဲရန်မလွယ်ကူေကာင်း
၊ ကုန်ကမ်းပစည်းရှားပါးမ အခက်အခဲကို ေြဖရှင်းိုင်ေရး 
နည်းလမ်းအြဖစ်  ပါဝင်ပစည်းများကိ ုေြပာင်းလ ဲအသုံးြပ 
ိုင်ေသာ်လည်း  ထိုသုိေဆာင်ရက်မည်ဆိုလင် အချိေသာ 
ထုတ်ကုန်များအတွက်  တံဆိပ်ကပ်ေဖာ်ြပမကို အမဲတမ်း 
အားြဖင့်ေြပာင်းလဲေဖာ်ြပရန ် မြဖစ်ိုင်ေကာင်း၊ထိုေကာင့် 
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ေြပာငး်လွယ ် ြပင်လွယ်  

စူပါမားကတ်များ၌ ကုန်ပစညး်ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရးလုပ်ငန်းအဖွဲတစ်ရပ်ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် အေရးပါေသာ ေဖာ်ြပချက်ြဖစ် 

သည့် ဓါတ်မတည့်မြဖစ်ေစိုင်သည့် ပစည်းပါဝင် ြခင်း 

ရှိ/မရှိ ကိုသာအေလးထားေဆာင်ရက်ေပးရန ် စား 

ေသာက်ကုန် ေဘးကင်းလံု ခံမထိန်းချပ်ေရး သက်ဆုိင် 

ရာ အာဏာပိုင် များကိုေတာင်းဆိုထားသည်ဟု State 

Secretary ကပင ် ေြပာကားခဲ့ေကာင်း၊ ဘယ်လ်ဂျယီံ 

ိုင်ငံ၏ စားေသာက်ကုန ် လုပ်ငန်းကအေနြဖင့် 

ယူကရိန်းအေရးကိစ မြဖစ်ပွားမီကပင ် ကမာ့စွမ်းအင် 

ေဈးန်းြမင့်တက်မှင့် အေထွေထွကုန်စည ် ေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်မေကာင့် ဖိအားများကိုကံေတွခဲ့ရပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းအခက်အခမဲျားအြပင် လုပ်သား 

ကုန်ကျစရိတ် ြမင့်တက်လာမေကာင့် စားေသာက် 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် သမုိင်းဝင်အြမတ် 

အစွန်းကျဆင်းမကိ ု ကံေတွခဲ့ရေကာင်း၊ ကုန်ေဈးန်း 

ှင့် လိုက်ပါချနိ်ညိသည့်  Wage Inedxation ေကာင့် 

ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ၏လုပ်သားအတွက်    ကုန်ကျစရိတ် 

မှာ အီးယ၌ူ တတိယအြမင့်ဆံုးြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါ 

သည။် 

ရင်းြမစ-် ဘရပ်ဆဲလ်မိ စီးပွားေရးသံမှး ေပးပိုသည့် 
သတင်း 
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 ြမန်မာိုင်ငံှင့် ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံှစ်ိုင်ငံအစိုးရတို 
အကား ဆန်စပါးကုန်သွယ်မဆိုင်ရာန းလည်မစာခန် 
လာ (Memorandum of Understanding - MoU) ကိ ု 
၂၀၂၂ခုှစ်၊စက်တင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ 
အဆိုပါန းလည်မ စာခန်လာအရ ၂၀၂၂ ခုှစ်မှ ၂၀၂၇ 
ခုှစ်အထိ ြမန်မာိုင်ငံမှ ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံသုိ ှစ်စဉ် 
အများဆံုး ဆန်ြဖတန်ချနိ ် (၂၅၀၀၀၀) ထိှင့် ေပါင်းဆန် 
တန်ချနိ ် (၅၀၀၀၀)ထိ တိုအား တင်ပိုေရာင်းချ ိုင်မည် 
ြဖစ်သည။် အဆိုပါ MoU အရ ြမန်မာိုင်ငံမှာ Myanmar 

Rice Federation – MRFှင့်ဘဂလားေဒ့ရှ ်ိုင်ငံ မှ Direc-

torate General of Food တိုမှ ဧည့်မထ ၅% 
တန်းြမင့်ဆန ်တန်ချနိ ် (၂၀၀၀၀၀) တင်ပိုရန ်သေဘာတူ 

ှစ်ိုင်ငအံကား G TO G စာချပ်အရ ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငသံို ဆန်တင်ပိုမအေြခအေန 

ြမန်မာိုငင်ံမှ တတု်ြပည်သူ သမတိုငင်ံသို 
စားေသာကက်ုန်ပစည်းများ တင်ပိုရန ်GACC တွင် 

မှတ်ပံုတင်ရမည ်

စာချပ် (Sales Contract) ကို ချပ်ဆိုခဲ့ပီး တင်ပိုိုင်ေရး 
အတွက် လိုအပ်သည်များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ 
 အဆိုပါSales Contractအရ၂၀၂၂ခုှစ်၊ေအာက်တို 
ဘာလ ၃၁ ရက်ေနအထ ိ ြမန်မာိုင်ငံမှ ဆန်တန်ချနိ် 
(၂၀၀၀၀)ေကျာ်တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။တင်ပိုရန်ကျန်ရှ ိ
သည့် ဆန်များအနက် ဆန်တန်ချနိ် (၁၅၀၀၀) ေကျာ်မှာ 
သေဘာတင်ဆဲ ြဖစ်ပီး ကျန်ရှိသည့် ဆန်တန်ချနိ် 
(၁၅၀၀၀၀) ေကျာ်ကိ ု သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ြပည့်မီ 
ေအာင် တင်ပိုိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 
ေကာင်း သိရှိရသည်။ 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/

article  

 တုတ်ြပည်သူသမတုိင်ငံ၊ အေကာက်ခွန်အေထွ 
ေထွအုပ်ချပ်မအာဏာပိုင်အဖွဲ (General Administra-

tion of Customs of China-GACC)၏ ေကညာချက် 
အမှတ်(၂၄၈)ှင့်(၂၄၉)တိုအရ၁-၁-၂၀၂၂ရက်ေနမှစတင ်
၍ ြမန်မာိုင်ငံမှ တုတ်ိုင်ငံသို စားေသာက်ကုန ်တင်ပို 
မည့်/တင်ပိုလျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်GACC 

တွင်မှတ်ပံုတင်ပီးမှသာလင်တင်ပိုခွင့်ရရှိမည်ြဖစ ်သည်။ 
 ြမန်မာိုင်ငံမှ တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပိုမည့်ကုန်စည် 
အမျိးအစား(၄)ခုြဖစ်သည့် အသားှင့်အသားထုတ်ကုန် 
များ၊ ေရထွက်ကုန်များ၊ ိုထွက်ပစည်းများ၊ ငှက်သိုက်ှင့် 
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များှင့် ကုန်စည်အမျိးအစား (၁၄)
ခုြဖစ်သည့် အစာသွပ်ရန်အသံုးြပသည့် အေပခွံအစွပ်၊ 
ပျားရည်ှင့် ပျားထွက်ပစည်း၊ ဥှင့်ဥထုတ်ကုန်များ၊ 
စားသံုးဆီ၊ အြပင်အသားအား ဂျံသားြဖင့်ြပလုပ်ထားပီး 
စားသံုးိုင်သည့ ် သိုမဟုတ ် ေအးခဲထားသည့် ထုတ်ကုန် 
များ၊ စားသုံးိုင်ေသာအေစ့အဆံများ၊ ကိတ်ခွဲသီးှံထွက် 
ကုန်များှင့်မုေယာစပါး၊ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး 
ဟင်းရက်များ၊ ေရဓာတ်ထုတ်ထားေသာ ဟင်းသီးဟင်း 
ရက်များှင့် ပဲေြခာက်များ၊ အနံအရသာအတွက် အသုံး 

ြပေသာ ဟင်းခတ်အေမးအကိင်များ၊ အခွံမာသီးှင့် 
အေစ့ အဆံများ၊ သစ်သီးေြခာက်များ၊ မေလှာ်ထားေသာ 
ေကာ်ဖီ ှင့် ကိုကိုးေစ့များ၊ အထူးအာဟာရ အစား 
အေသာက် များ၊ ကျန်းမာေရးြဖည့်စွက်စာများ စုစုေပါင်း 
ကုန်စည် အမျိးအစား (၁၈)အုပ်စုတိုကို တုတ်ိုင်ငံ၊ 
GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 
 ကုန်စည်အုပ်စုအလိုက် GACC တွင် မှတ်ပံုတင်ိုင် 
ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲများမှာ စိုက်ပျိး 
ေရးဦးစးီဌာန၊ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ် 
ငန်းဦးစီးဌာနှင့်အစားအေသာက်ှင့်ေဆးဝါး ကွပ်ကဲေရး 
ဦးစီးဌာနတိုြဖစ်ကပါသည်။ အဆိုပါကုန်စည ်အမျိးအစား
(၁၈)အုပ်စု၌ ပါဝင်ြခင်းမရှိသည့် ကုန်စည်များကို ထုတ် 
လုပ်/ တင်ပိုမည့်လုပ်ငန်းများ အေနြဖင့် တုတ် ိုင်ငံ၏ 
ြပတင်းတစ်ေပါက်အစီအစဉ်ြဖစ်သည့် https://cifer. 

singlewindow.cn သုိဝင်ေရာက်၍ ကိုယ်တိုင်  Account 

ဖွင့်လှစ်ကာ တိုက်ုိက်ေလာက်ထား ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/

article/ 



  94 

  MIFER BULLETIN  2/2022 

 တုတ်ြပည်သူသမတုိင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ကပ်  
ေရာဂါ ြပန်လည်ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင့်၂၀၂၂ခုှစ်၊ မတ်လ 
၃၁ ရက်ေနမှစ၍ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည့် ယူနန် 
ြပည်နယ်၊စစ်ေဆာင်ပန ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ြပည်နယ် 
ခွဲ၊ မုန်လခိုင်အေန က်ေတာင်ပိုင်း လန်ချန်း ြမစ်ကမ်းရှ ိ
ကွမ်းေလ ကုန်ပစည်း သယယ်ပုိူေဆာင်ေရး ဆိပ်ကမ်းကို 
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်ေနမှစ၍ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီး 
ြဖစ်ေကာင်းတုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ယူနန်ြပည်နယ်၊ 
စစ်ေဆာင်ပန ြပည်နယ်ခွဲ၊  ြပည်သူအစိုးရ၊ ိုင်ငံြခားေရး 
ံုးမ ှသိရသည်။ 
 အဆိုပါ ကွမ်းေလကုန်ပစည်း သယ်ယပုိူေဆာင်ေရး 
ဆိပ်ကမ်းသည်အင်ဒုိချိင်းန းကန်းဆွယ်၏အချက်အချာ
ေနရာှင့် အေရှေတာင်အာရှုိင်ငံများ မဲေခါင်ြမစ်မှ 
တစ်ဆင့်တုတ်ိုင်ငံသိုဝင်ေရာက်ေသာအဓိကဆိပ်ကမ်း
တစ်ခုြဖစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ် ေရာဂါေကာင့် ယာယီ 
ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည့်အတွက် လန်ချန်း-မဲေခါင်ြမစ ် ဝှမ်းတစ် 
ေလာက်ိုင်ငံများ၏  ကုန်ပစည်းသယ်ယ ူ ပိုေဆာင်ေရး 
လုပ်ငန်းကိုများစွာထိခိုက်ခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ လန်ချန်း-
မဲေခါင်ြမစ်ေကာင်းလမ်း၏ အားသာချက်ကိုထိထိ 
ေရာက်ေရာက ် ြပန်လည်အသုံးြပရန်ှင့် ြမစ်ဝှမ်းတစ် 
ေလာက်ရိှ ိုင်ငံများ၏စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  
ကို ပိုမိုြမင့်တင်ရန်ရည်ရယ်၍ တုတ်ိုင်ငံဘက်မ ှ ြပန် 
လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ဆံုးြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။ 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/

article 

 ြမန်မာ-ုရှား ှစ်ိုင်ငံအကား ကုန်သွယ်မသည် 
၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင် အေမရကိန ် ေဒလာသန်း 
(၆၀)ေကျာ်သာရှိသြဖင့် အေမရိကန် ေဒလာ တစ်ဘီလီယံ 
အထိ တိုးြမင့်တင်ပိုိုင်ေရးှစ်ိုင်ငံလံုးမ ှ ရည်မှန်းချက် 
ထား ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ အစိုးရပိုင်းသာမက ပုဂလိက 
ကပိုင်းမှလည်း အြပန်အလှန ် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက် 
ိုင်ေရး၊ ှစ်ိုင်ငံအကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမကိ ု ပိုမိုခိုင်မာ 
ေအာင် တည်ေဆာက်သွားရန်အြပင်      ြမန်မာိုင်ငံမှ 
ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ေြပာင်း၊ ပဲတီစိမ်း အစရှိေသာ လယ်ယာ 
ထွက်ကုန ်ပစည်းများကို ုရှားိုင်ငံသုိ တင်ပိုရန် အလား 
အလာရှေိသာ ကုန်စည်များအြဖစ ် ေဈးကွက်သစ်ချဲထွင် 
တင်ပိုသွားိုင်ေရးအေပ အစိုးရ- ပုဂလိကအဖွဲအစည်း 
များမှ သက်ဆိုင်ရာကအလိုက ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပါေကာင်း သိရိှရပါသည်။  
Source: https://mhtnews.com/2022/07  

တုတ်ြပည်သူသမတိငု်င၊ံ ကွမ်းေလ ကုန်ပစည်း 
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးဆိပ်ကမ်းြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်

ြမန်မာ့ပိုကုန်များ ုရှားုိင်င ံေဈးကွက်သုိ 
မဟာဗျဟာကျကျ ထုိးေဖာက ်ဝင်ေရာက်ိုင်ေရး 

ကိးပမး်ေဆာငရ်က ်
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ေဈးကွက်လုိအပ်ချက်ြမင့်မားလာသည့် ကင်းပုစွန ်

 ထိုင်းိုင်ငံတစ်ိုင်ငံလံုးနီးပါးသည်ပင်လယ်စာကို ှစ် 
ခိက်စွာစားသံုးကသည့်အေလာက ် ြမန်မာိုင်ငံမှထွက် 
ရှိသည့် ကင်းပုစွန်များကိုလည်းများစွာစားသံုးကသည်။ 
ထိုင်းိုင်ငံသားများသည် ညစာစားပွဲများ၊ ဧည်ခံပွဲများတွင် 
ကင်းပုစွန်များကိ ု စားသံုးသည့်အြပင် ထိုင်းိုင်ငံသို လာ 
ေရာက်လည်ပတ်ကသည့်ိုင်ငံြခားသားအများစုမှာလည်း 
ကင်းပုစွန်များအား ှစ်ခိက်စွာစားသံုးကသြဖင့် ေဈး 
ကွက်လိုအပ်ချက်ြမင့်မားလျက်ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
 ေမာေတာင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးမှတဆင့် တနသာ 
ရီေဒသထွက ် ကင်းပုစွန်များတစ်ဖက်ိုင်ငံသုိ ေနစဉ် 
တင်ပိုေနရပီး လက်ရှိေပါက်ေစျးအေနြဖင့် ကင်းပုစွန ်(၁) 
ကီလိုဂရမ်လင် (၁၁၂၁.၈၅) ဘတ် ေဈးရရှိသည်။ ေနစဉ် 
ကင်းပုဇွန ် (၅၀၀) ကီလိုဂရမ် မှ (၁၀၀၀) ကီလိုဂရမ်ထိ 
တင်ေဆာင် ထားသည့် (၄) ဘီးကားများ (၈) စီးမှ (၁၂) 
စီးအကား တင်ပို ေနရေကာင်းသိရှိရှိရသည်။ 

Source: https://www.commerce.gov.mm/my/

article/border-trade-news-update-news-border-

area-trade  

 

ဘဂလားေဒ့ရှ်တွင ်ေဈးကွကရ်ရှိေနေသာြမန်မာ့ေရချိငါးြမစ်ချင်းများ 
 

 စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိုေဒသ 
အလိုက်အဓိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအြဖစ ် လုပ်ကိုင်လျက် 
ရှိသည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူး 
တိုင်းေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မိနယ် 
အချိတွင် ငါးေမွးြမေရးကန်များကိ ု မိသားစုစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်း တစ်ခုအသွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ 
 ငါးေမွးြမေရးကန်များတွင်ငါးသေလာက်၊ငါးြမစ်ချင်း၊ 
ငါးခူစသည်ြဖင့် ငါးအမျိးမျိးေမွးြမလျက်ရှိရာ ငါးြမစ်ချင်း 
များမှာ(၂)ှစ်သားခန်အရယ်တွင် (၂)ကီလိုမှ(၅) ကီလိုခန် 
အထိ ကီးထွားမရှိသည်။ (၂) ကီလိုှင့်ေအာက် ငယ်ေသာ 
ငါးြမစ်ချင်းများကိ ု ြပည်တွင်းငါးေဈးကွက်များအတွင်း 
ေရာင်းချမပိုမိုပီး(၁)ကီလိုမှ(၅)ကီလိုအရယ်ရှ ိ ငါးြမစ်ချင်း 
များကို ြပည်ပေဈးကွက်များသိုလည်း ထိုးေဖာက် 
ေရာင်းချိုင်ခဲ့သြဖင့် ငါးြမစ်ချင်းများကိ ု ယခင်ထက ် ပိုမို 
ေမွးြမလာကသည်ကိ ု ေတွရသည်။ ြမန်မာ့ေရချိ 

ငါးြမစ်ချင်းများကိ ု ၂၀၁၆ ခုှစ်ခန်မှစ၍ စစ်ေတွှင့် 
ေမာင်ေတာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး စခန်းများမှ ဘဂလား 
ေဒ့ရ်ှ ိုင်ငံေဈးကွက်သို တင်ပိုေရာင်းချိုင်ခဲ့ ပါသည်။ 
 အဆိုပါ ငါးြမစ်ချင်းများကိ ု ရန်ကုန်မိ စံြပငါးေဈး 
ှင့်အြခားငါးေဈးများ၊ ငါးကန်များမ ှ ဝယ်ယူစုေဆာင်း 
ပီးဘုရင့်ေန င်ှင့်လိင်သာယာရှိ ဂုိေဒါင်များ၌ ေဖာ့ပံုး 
များတွင ် ေရခဲများြဖင့် ထုပ်ပိုးသည်။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 
ဌာန၏ Invoice/ ေမာစာများှင့်အတ ူ(၆ ဘီး/ ၁၂ ဘီး) 
အေအးခနး် (Box Track) ယာဉ်များြဖင့် တင်ေဆာင်ပီး 
ရန်ကုန-် စစ်ေတွကားလမ်းမှ သယ်ေဆာင်ကာ 
စစ်ေတွမိ၊ ေရမင်းဂံဆိပ်ကမ်းမ ှ ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံ၊ 
တကနပ်မိသုိ ေရလမး်ေကာင်းမ ှ သေဘာများြဖင့် 
တင်ပိုကသည်။ ရန်ကုန်-စစ်ေတွမှတစ်ဆင် ့ စစ်ေတွ-
အငူေမာ်-ေမာင်ေတာကားလမ်းြဖင့် ေမာင် ေတာမိ၊ 
ကညင်ေချာင်း စီးပွားေရးဇုန်မှ စက်တပ်ေလှများြဖင့် 
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နတ်ြမစ်ကိုြဖတ်၍ တစ်ဖက် ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံ၊ 
တကနပ်မိသုိ တင်ပိုမလည်းရှိသည်။ 
 ရန်ကုန်မှ ေမာင်ေတာထိ (၆) ဘီး/ (၁၂) ဘီး 
အေအးခနး် (Box Track) များြဖင့် (၂) ညအိပ် (၃) ရက် 
ခရီးသွားလာရပီး သယ်ယူစရိတ်ကုန်ကျမများေသာ် 
လည်း ေမာင်ေတာမိ၊ ကညင်ေချာင်း စီးပွားေရးဇုန် 
ဆိပ်ကမ်းမှ နတ်ြမစ်ကိုြဖတ်၍ (၁) န ရီဝနး်ကျင်ခန်ြဖင့် 
တစ်ဖက်ိုင်ငံေဈးကွက်သို ေရာက်ရှိသည်။ တစ်ဖက် 
ကုန်သည်၏ ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်ေပမူတည်ပီး တန်
(၂၀)မှ တန်(၅၀) ခန်ြဖင့် တင်ေဆာင်ိုင်ေသာ 
စက်တပ်ေလှများြဖင့ ် အချနိ်ေစာင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ 
ငါးြမစ်ချင်းများကိ ုတင်ပိုိုင်သည်။ 
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာှစ် (ဧပီလ မှ ဩဂုတ်လအထိ) 
ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ငါးြမစ်ချင်း တန်ချနိ ်

(၅၁၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၆.၄၄၉) ေဒလာသန်း တင်ပိုိုင် 
ခဲ့သည်။စစ်ေတွ-အငူေမာ်-ေမာင်ေတာ ေရလမ်းေကာင်း 
ှင့် ကုန်းလမ်းေကာင်းမှလည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွ-
ဘူးသီးေတာင ် ေရလမ်းေကာင်းမ ှ လည်းေကာင်း 
ဇက်ေရယာဉ်ြဖင့် ကုန်တင်ကား သယ်ယူပိုေဆာင်ေနမ 
အားေဒသတွင်း လံု ခံေရး အေြခအေနများအရ 
သက်ဆိုင်ရာမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှစ၍ 
ရပ်ဆိုင်းထားလျက်ရှိသြဖင့် ြမန်မာ့ေရချိငါးြမစ်ချင်းများ 
တင်ပိုမမှာ အခက်အခဲြဖစ်လျက်ရှိေကာင်း ေမာင်ေတာ 
ကုန်သွယေ်ရးစခန်း မှသိရသည်။ 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/

article/border-trade-news-update-news-border-

area-trade  
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 တုတ်ိုင်ငံသည ် ေတာင်တုတ်ပင်လယ်ရှိ ိုင်ငံ 
တကာ ဆိပ်ကမ်းကို ြမန်မာ၏ စီးပွားေရး အချက်အချာ 
ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်မိှင့် ဆက်သွယ်ေပးသည့် တိုက်ုိက် 
သေဘာလမ်းေကာင်းအြဖစ ်   ဖငွ့်လှစ်လိုက်ပ ီ ြဖစ်သည်။ 
Guangxi ြပည်နယ်ရှ ိ Beibu ပင်လယ်ေကွဆိပ်ကမ်းကို 
အစွဲြပ၍ Beibuပင်လယ်ေကွ ဆိပ်ကမ်း-ြမန်မာ သေဘာ 
လမ်း ေကာင်းသစ်ကိုပီးခဲ့သည့ ် ေအာက်တိုဘာလကုန် 
တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်သံုံး 
က ၎င်း၏ Facebook စာမျက်ှ တွင် ေကညာခဲ့သည်။ 

 သေဘာလမ်းေကာင်းသစသ်ည ်အာရှ-ပစိဖိတ် ိုင်ငံ 
များကို အုပ်စုဖွဲထားသည့် ေဒသတွင်း ဘက်စံုစီးပွားေရး 
မိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးကို ရည်န်းပီး ေဒသတွင်းဘက်စံု 
စီးပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်မ(RCEP)ေဒသရိှ သေဘာ 
လမ်းေကာင်းသစ်တွင် ပါဝင်လာမည ် ြဖစ်ေကာင်း၊   
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့် 
RCEPသည်တုတ်၊အင်ဒုိနီးရှား၊ဂျပန်ှင့်ေတာင်ကိုရီးယား
တိုအပါအဝင် အာရှရှိ စီးပွားေရး အင်အားအကီးဆံးု 
ိုင်ငံတိုအကား ပထမဆံုး လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ 
သေဘာတူညီချက် တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသုိ 
လမ်းေကာင်း သစ် ကို Beibu Gulf Port Group ှင့် 
SITC Container Lines (Shanghai) တို ပူးေပါင်းပီး 
စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ကုန်တင်သေဘာ ေလးစင်း အပတ်စဉ် 
သွားလာမည်ဟု သံံုးက ေြပာသည။်  
 

ကုန်စည် စီးဆင်းိုင်မ အလားအလာ 

 Beibu ပင်လယ်ေကွ ဆိပ်ကမ်း-ြမန်မာသေဘာ လမ်း 
ေကာင်းသစ်တွင် သေဘာများသည် ရန်ကုန်မိသို 
မေရာက်ရှိမ ီတုတ်ိုင်ငံ၊ မေလးရှားှင့် အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံ 
ရှိအြခားေသာ ကမ်းိုးတန်းမိများတွင ် ဆိုက်ကပ် 
မည်ြဖစ်သည်။ 
 Guangxi ရှိ Beibu ပင်လယ်ေကွ၏ ဆိပ်ကမ်းသံုးခု 
အနက်မှ တစ်ခုြဖစ်ေသာ Qinzhou Port   မှ ထွက်ခွာပီး 
၁၂ ရက်အကာတွင်  ရန်ကုန်သို ေရာက်ရှိမည် ြဖစ်သည့် 
အတွက်  ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးှင့်သုိေလှာင်မ ကုန်ကျ 
စရိတ် (logistics and storage costs)များကို များစွာ 
ေလာ့ချေပး မည်ဟု SITC မှ ေြပာကားခဲ့သည်။ 
 Beibu ပင်လယ်ေကွဆိပ်ကမ်းှင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း 
တိုသည် ညီအစ်မဆိပ်ကမ်း ဆက်ဆံေရး ထူေထာင်ရန် 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် သေဘာတူလက်မှတ် 
ေရးထိုးခဲ့ပီး Beibu ပင်လယ်ေကွ ေဒသရိှ ဆိပ်ကမ်း 
များှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အားေကာင်းေစရန ် ြမန်မာ 
အတွက်အခွင့်သာေသာအေြခအေနများေပးစွမ်းခဲ့ေကာင်း 
China Daily မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ေဖာ်ြပခဲ ့သည။် 
 တုတ်ိုင်ငံသည်ြမန်မာိုင်ငံတွင်အဓိကရင်းှီးြမပ်ှ ံ
သူြဖစ်ပီးအိိယသမုဒရာကိုဝင်ေရာက်ခွင့်ေပးမည့် ပေရာ 
ဂျက်များအတွက် အေရးပါလာခဲ့သသည့်အြပင် သေဘာ 
လမ်းေကာင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံ 
အေန က်ဘက်ရခိုင်ြပည်နယ်ရှ ိတုတ်-ြမန်မာ စီးပွားေရး 
စက(CMEC)အစီအစဉ်၏အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ခုြဖစ်သည့ ် တုတ်ေကျာေထာက ် ေန က်ခံြပဓာတ် 
အားေပးစက်ံုကိုဖွင့်လှစ်ပီးေန က်ေပကျင်းက ၎င်း၏ 
စီမံကိန်းများကိ ု ေရှသို ဆက်လက ် လုပ်ေဆာင်လျက် 
ရှိပါေကာင်း၊ ေပကျင်း၏ Belt and Road Initiative 

သည် အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပီး ခန်မှန်းေြခ 
ကီလိုမီတာ ၁၇၀၀ ရှည်လျားသည့ ် CMEC သည် တုတ် 
ိုင်ငံ အေန က်ေတာင်ဘက်ယူနန်ြပည်နယ ် မိေတာ် 
ကူမင်းမိကိ ု လည်းေကာင်း၊ ထုိအြပင် ြမန်မာိုင်ငံ၏  

ေတာင်တုတ်ပင်လယ်မှ ြမနမ်ာိုင်ငံသို သေဘာ လမ်းေကာင်းသစ်ကို တုတ်က ဖွင့်လှစ်လုိက်ပီ 
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အဓကိ စီးပွားေရးအချက်အချာေနရာြဖစ်သည့်  ြမန်မာ 

ိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မေလးှင့် ပထမဆံုးချတိ်ဆက်ကာ 
ထိုမှတစ်ဆင့် အေရှဘက်တွင် ရန်ကုန်သိုလည်းေကာင်း၊  
အေန က်ဘက်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ် ေကျာက်ြဖအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်တိုသို ဆက်သွယ်ိုင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
(Beibu ပင်လယ်ေကွဆိပ်ကမ်း၊ တုတ်၊ ကွန်တိန်န ၊ 

ပွင့်လင်းမ၊     Qinzhou၊ စစ်အစိုးရ၊            ဆက်ဆံေရး၊  
သေဘာလမ်းေကာင်း၊ SITC၊ ဆက်ဆံေရး) 
Source: h ps://www.irrawaddy.com/news/burma/
china-opens-new-shipping-route-to-myanmar-from-
south-china-sea.html 

ြမန်မာိုငင်ံ၊ စစ်ေတွမတှစ်ဆင့် ဘဂလားေဒ့ရှ်ုိငင်သုိံ နယ်စပ်မှတစဆ်င့် အမယ်သစ် 
ပိုကုန ်POLYESTER STAPLE FIBERတင်ပိုိုင်ခဲ ့

 ြမန်မာိုင်ငံမှ ဘဂလားေဒ့ရှ်ှစ်ိုင်ငံအကား နယ် 
စပ်ေဒသများကိုဖွံဖိးတိုးတက်မ ကုန်သွယ်ေရးစခန်း၊ 
ေမာင်ေတာ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပး၍ 
နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်ငံှင့် ကုန်သွယ်မ 
လုပ်ငန်များ လွယ်ကူေချာေမွေစေရး၊ ကုန်သွယ်မ 
ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေရးှင့် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မ 
များထိန်း ချပ်ပေပျာက်ေစေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 
ရှိပါ သည။် 
 ပံုမှန်အားြဖင့် စစ်ေတွှင့် ေမာင်ေတာ မှတစ်ဆင့် 
တစ်ဘက်ိုင်ငံ ဘဂလားေဒ့ရှ်သို ေရထွက်၊ လယ်ယာ 
ထွက်၊ သစ်ေတာထွက်ှင့်စက်မကုန်ေချာ (တန်ဖိုးြမင့်)
ထုတ်ကုန်များ တင်ပိုလျက်ရှိပီး ဘဂလားေဒ့ရှ်မှ 
လူသံုး ကုန်ပစည်းများှင့်လုပ်ငန်းသံုးပစည်းများ တင် 
သွင်း လျက်ရှိပါသည်။ြမန်မာိုင်ငံမှ ဘဂလားေဒ့ရှ်သို 

တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ တင်ပိုရာတွင် ပံုမှန်အားြဖင့် 
ဇီးယိုထုပ်၊ တံမျက်စည်း(အကမ်း)၊ ဆန်ကာဇံ၊ လူကီး 
စီးဖိနပ်၊ ချည်လံုချည်၊ ေကာ်ဖီမစ၊် ေကွကာအုပ်၊ သကား 
လံုး၊ ေနကာေစ့၊ သနပ်ခါးခဲ ၊ ထွန်းေရဝါစသည ် တိုကို 
သာ တင်ပိုိုင်ခဲ့ရာမှ ယခုှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း 
အမယ်သစ ်စက်မကုန်ေချာပစည်း တစ်ခုြဖစ်သည့ ် Pol-

yester Staple Fiberကို (၆၀၀) ကီလို တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး 
တန်ဖိုးအားြဖင့် ကန်ေဒလာ (၃၀၀) ြဖစ်ေကာင်း သိရ 
သည။် 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/

article/border-trade-news-update-news-border-

area-trade  

၂၀၂၂ခုှစ ်ဒတုယိှစ်ဝက်ကာလှင် ့၂၀၂၃ ခုှစတ်ိုတွင် ကမာ့ကုန်သွယ်မအေြခအေနအား ေလ့လာြခင်း 

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၏ ပထမှစ်ဝက်တငွ် ကမာ့ကုန်သွယ် 
မ တန်ဖိုးသည် အေမရိကန်ေဒလာ (၇.၇) ထရီလီယံ 
ဝန်းကျင်ထိြမင့်တက်ခဲ့ပီး၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၏ ကာလတူ 
တွင်ကမာ့ကုန်သွယ်မတန်ဖိုးသည ် အေမရိကန်ေဒလာ
(၁)ထရီလီယံခန်သာ ရှိခဲ့သည်။ ဤသုိကုန်သွယ်မ 
တန်ဖိုးြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းသည ် ၂၀၂၂ခုှစ်တွင် ကုန်စည် 
ေစျးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ြခင်းေကာင့်ဟု သိရသည်။ 
 ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဒုတိယှစ်ဝက်ကာလများှင့် 

၂၀၂၃ခုှစ်တိုတွင် ကုန်သွယ်မအေြခအေနမှာ မူလက 
ခန်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်လာိုင်ဖွယ်မရှိဘဲ ေးှ 
ေကွးလာိုင်ဖွယ ် ရှိေကာင်း၊ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် 
စက်သံုးဆီေစျးန်းများြမင့်တက်လာြခင်း၊ ေငွေဖာင်းပွ 
န်းများ ြမင့်တက်လာ ြခင်း၊အတိုးန်းများြမင့်တက်လာ 
ြခင်းှင့် တြခားဖွံဖိးဆ ဲ ိုင်ငံများတွင် ေကွးမီကိစများ 
ရှိလာိုင်ြခင်းေကာင့်ဟု ခန်မှန်းထားေကာင်းသိရသည်။ 
 သိုေသာ်လည်း ိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မအေနြဖင့် 
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 အစားအေသာက်ှင့် စွမ်းအင်ကထွက် ပစည်းများမှာ 
မြဖစ်မေန လိုအပ်ချက်ေကာင့် ဝယ်ယူတင်သွင်းမများ 
ရိှေနသြဖင့် ကုန်သွယ်မတန်ဖိုးအေနြဖင့် ြမင့်တက်ိုင် 
ဖွယ်ရှိေသာ်လည်း ကုန်သွယ်မပမာဏမှာ ပထမှစ်ဝက် 
ှင့်ိင်းယှဉ်လင်ကျဆင်းိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်းသိရသည်။ 
 ၂၀၂၂ခုှစ်ေှ င်းပိုင်းှင့် ၂၀၂၃ခုှစ်တွင် ကမာ့အင် 
အားကီးိုင်ငံများမှပင် တင်သွင်းမပမာဏများ ေလျာ့ 
နည်းလာဖွယ်ရှိေကာင်း၊ ုရှား-ယူကရိန်း စစ်ပွဲေကာင့် 
ဥေရာပိုင်ငံများတွင် စက်သုံးဆီေစျးန်းများ ြမင့်တက် 
ခဲ့၍ ထုတ်လုပ်မကတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ ြမင့်တက် 
လာြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု
တွင် တင်းကျပ်သည့်ေငွေကးမူဝါဒေကာင့် အတိုးန်း 
ြမင့်မားြခင်းသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမကအေပ တွင် များစွာ 
အကျိးသက်ေရာက်မများ ရှိေနြခင်းေကာင် ့ လည်း 

ေကာင်း၊ တုတ်ုိင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါေကာင့် 
ထုတ်လုပ်မကတွင် ကျဆင်းေနြခင်းများ ေကာင့်ဟု 
ခန်မှန်းေလ့လာထားသည်ကို ေတွရသည်။ အြခားတစ် 
ဖက်တွင် အစားအေသာက်ကုန်စညမ်ျား ကုန်သွယ်မ 
တိုးတက်များြပားလာြခင်းသည် ေန င်တွင် အစား 
အေသာက် မလံုေလာက်မ/ြပတ်လတ်မ အေြခအေန 
များကို ကံေတွိုင်ေကာင်းကို သံုးသပ်ထားသည်ကို 
ေတွရပါ သည။် 
 သုိြဖစ်၍ ကမာ့တစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ေနကရသည့် 
ေဖာ်ြပ ပါြပဿန များကို စည်းဝါးကျကျ ဟန်ချက ်
ညီညီကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းိုင်ေရးသည ် ိုင်ငံတိုင်းတွင် 
အေရးပါသည့် အခန်းကမှ ပါဝင်လာလက်ရှိ 
ေကာင်း တင်ြပလိုက်ရ ပါသည်။ 
Source: Indoasiancommodities.com/ wto.org 

အာဆယီံ ၅ ိုငင်ံှင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်ေငွေပးေချိငု်မညဟ် ုအငဒ်ိုဗဟိုဘဏ်ေကညာ 

 အာဆီယံ ၅ ိုင်ငံှင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေငွေပးေချ 
ိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံ၏ ဗဟုိဘဏ် 
အုပ်ချပ်ေရးမှးက ေအာက်တုိဘာလ ပထမပတ်က 
ေကညာခဲ့ေကာင်း ိုက်တာသတင်းကို ကိုးကား၍ 
Channel News Asiaသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်က ေရးသား 
ေဖာ်ြပသည။် 
 အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ မေလးရှား၊ 
ဖိလစ်ပိုင်ှင့် အင်ဒုိနီးရှားတိုသည် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
ေငွေပးမစနစ်ကိ ု လာမည့်ှစ်တွင်အြပည့်အဝချတိ်ဆက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်သည။် 
 အင်ဒုိနီးရှားသည် ၎င်း၏ ေငွေပးေချမစနစ် ထိုင်းှင့် 
လက်ရှိချတိ်ဆက်ထားပီး မေလးရှား၊ စင်ကာပူတိုှင့် 
မကာမီဆက်လက်ချတိ်ဆက်သွားမည်ဟုဗဟုိဘဏ်အုပ်
ချပ်ေရးမှးပါရီဝါဂျယီိ ု (Perry Warjiyo)က အစလာမ့် 
စီးပွားေရးအခမ်းအန းတစ်ခုတွင် ေြပာကားခဲ့သည်။ 
 ဖိလစ်ပိုင်ှင့် သေဘာတူညီထားမ အေြခအေန 
အေသးစိတ်ကိုေတာ့ ၎င်းကထုတ်ေဖာ်ေြပာကားြခင်း 
မရှိပါ။ 
 ထိုင်းှင့်အင်ဒုိနီးရှားဗဟုိဘဏ်များသည် ှစ်ိုင်ငံ 

ကားနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်Rစနစ်ြဖင့် ေငွေပးေချချတ်ိဆက် 
မကိုပီးခဲ့သည့ ် ဩဂုတ်လ၌ စတင်ခဲ့ေကာင်း ဆင်ဟွာ 
သတင်းအရ သိရသည်။ 
 အဆိုပါ ှစ်ိုင်ငံရှိ လက်လီ ေငွေပးေချမစနစ ်
ေအာ်ပေရတာများကို ပထမဆံုး ချတိ်ဆက်ိုင်မ သည် 
ှစ်ိုင်ငံစလံုးရှိ စားသံုးသူှင့် ကုန်သည်များအေပ 
ကုန်စည်ှင့်ဝန်ေဆာင်မများအတွက်QC ေငွေပးေချမကို 
လက်ခံေစိုင်ေကာင်း ထုိင်းှင့်အင်ဒုိ ဗဟုိဘဏ်များ၏ 
ပူးတွဲေကညာချက ်တစ်ေစာင ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည။် 
အဆိုပါ ှစ်ိုင်ငံေငွေပးေချချတိ်ဆက်မ အစပျိးိုင် 
ခဲ့ြခင်းသည့် အေရှအာရှိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) 
ေဒသတွင်း၌ အထင်ကရ မှတ်တိုင်တစ်ခု ြဖစ်ခ့ဲေကာင်း 
ထိုင်းဗဟုိဘဏ်က ေြပာကားခဲ့သည်။ 
 ထိုင်းှင့်အင်ဒုိတို၏အစီအစဉ်သည် ေရှေြပးအဆင့် 
ြဖစ်ခဲ့ပီး လာမည့်ှစ်များ၌ အြပည့်အဝစီးပွားြဖစ် ချတိ် 
ဆက်ိုင်ေရးလမ်းခင်းေပးသွားဖို ရည်ရယ်ထားေကာင်း 
ဆင်ဟွာသတင်းတွင် ဆက်လက်ေရးသားထားသည်။ 
Source:  Reuters, CNA, Xinhua 
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 ြပည်တငွ်းစက်သံုးဆ ီဖူလုံေစေရးအတွက ်ြပည်ပမ ှစက်သုံးဆီများကို စံချနိ်စံန်းသတ်မတှ်ချက် 
များှင့်အညီ ပုံမန်ှ တင်သငွ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

 စက်သံုးဆီတင်သွင်းသိုေလှာင် ြဖန်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း 
ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအေနြဖင့် စက်သံုးဆီအမျိး 
အစားအလုိက် ဖူလံုမရှိေစေရးစိစစ်တင်သွင်း ေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိရာ စက်သံုးဆီ တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ 
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး၊ သီလဝါဆိပ်ကမ်းရှိ Terminal 

များတွင ် ဓာတ်ဆီ 92 Ron(၁.၆၀၃) ဂါလနသ်န်း၊ 
ဓာတ်ဆ ီ95 Ron (၀.၈၈) ဂါလန်သန်းှင့် ိုးိုးဒီဇယ်ဆီ 
(၁.၆၂၂) ဂါလန် သနး် တင်ေဆာင်လာသည့် MT Yu 

Dong သေဘာသည် ဆီချလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ (၂.၆၇) ဂါလန်သန်း 
တင်ေဆာင်လာသည့် MT Intan Premier သေဘာ၊ 
ိုးိုးဒီဇယ်ဆ ီ(၁.၉၂၂) ဂါလန်သန်းှင့် ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ 

(၂.၁၃၆) ဂါလန်သန်း တင်ေဆာင်လာသည့ ် MT YU YI 

သေဘာတို ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်သြဖင့် ရန်ကုန်သီလဝါ 
ဆီေလှာင်ကန် လက်ကျန် များ၊စက်သံုးဆီအေရာင်းဆိုင် 
များှင့် ြဖန်ြဖးမ လက်ကျနအ်ေြခအေနများအရ 
စက်သံုးဆီဖူလံုမရှိေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။ 
 စက်သံုးဆီေဈးန်းများအေနြဖင့် ယခုရက်သတ 
ပတ်တွင် ဓါတ်ဆီေဈးန်း အနည်းငယ် ြမင့် တက်ပီး 
ဒီဇယ်ဆီေဈးန်း အနည်းငယ်ကျဆင်းေကာင်း ေတွရှိ 
ရပါသည်။ 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/
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မိတ်ေဒသထွက ်ေရာ်ဘာများ ေစျးေကာင်းရလျက်ရိှ 

 တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊မိတ်ခိုင်တွင် ပူအိုက် 
စွတ်စိုေသာ ရာသီဥတုရှိရာ ှစ်ရှည်စက်မသီးှံြဖစ် 
သည့် ေရာ်ဘာများစွာ ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်လျက်ရှိ 
ေကာင်း၊ မိတ်ခိုင်အတွင်းမိနယ(်၇) ခုရှိသည့် 
အနက် မိတ်၊ ကန်းစု၊ ပုေလာ၊ တနသာရီမိနယ် 
တိုတွင် ေရာ်ဘာစိုက်ဧက (၁၄၇၀၀၀) ေကျာ် စိုက်ပျိး 
လျက်ရှိေကာင်း ခိုင်တွင်းစိုက်ပျိးေရး အချက်အလက် 
များအရ သိရှိရသည်။ ပီးခဲ့သည့် ှစ်များက ေရာ်ဘာ 
တစ်ပိဿာလင် ေငွ ၂၅၀၀ ကျပ်၊ ၂၆၀၀ ကျပ်သာ 
ေစျးရရှိခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ေရာဘ်ာ တစ်ပိဿာကို 
ေငွ ၄၀၀၀ကျပ်အထ ိ ေစျးေကာင်း ြပန်လည်ဦးေမာ့ 
လာသည်။ယခုှစ် ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း ေရာ်ဘာ 
လုပ်ငန်းများစတင်ချနိ် စက်တင်ဘာလပိုင်း ေလာက်မှ 
စ၍  ေရာ်ဘာတစ်ပိဿာကို ေငွ ၅၀၀၀ ကျပ် အထိ 
ေစျးေကာင်းရေနသြဖင့် ေရာ်ဘာစိုက် ေတာင်သူများ 
ှင့် ေရာ်ဘာအေစးြခစ်လုပ်သားများ အဆင်ေြပ 

လျက်ရှိေကာင်းသိရှိရသည်။ မိတ်ေဒသထွက ် ေရာ်ဘာ 
များကို ြပည်ပသုိ တင်ပိုလျက်ရှိရာ ေအာကတုိ်ဘာလ 
စတုတပတ်အတွင်း ေရာ်ဘာ တန် (၄၀၃) တန်အား 
ပင်လယ်ေရေကာင်းမ ှတစ်ဆင့် မိတ ်မှ မေလးရှားိုင်ငံ 
တစ်ဆင့်ခံြဖင့် ဝယ်လိုအားရှိေသာ တုတ်ိုင်ငံသုိ 
တင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။ 
Source: https://www.commerce.gov.mm/my/
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