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အင်ီးလ ီးရဘ ဂရဗဒ အရ က င်ီး
အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒသည

စီ်း ော်းဘရ်းြံပြိြု်းတိို်းတကမှု၊

လတလ ဘသော

မူဝါဒဘရ်းရောနငေ့

စီ်း ော်းဘရ်းဘလေ့လောဘနသူမ ော်းနငေ့

သိုဘတသနအြွဲ့ ဖြစပ ီ်း
ညောရ ဆိိုငရော

အဘထောကအကူဖ ြုနင
ိို ရနအလိင
ို ေ့ ော

တညဘထောငခေ့ ါသည။

အမ ော်းဖ ညသူကဏ္ဍနငေ့

ရညရယလ က

မူဝါဒခ မတသူမ ော်း၊

စီ်း ော်းဘရ်းအြွဲ့အစည်းမ ော်းအတက

တိို်းတကမှုတကိ
ိို ေ့ ို

ဤနယ ယတငရငသနဘနသူမ ော်းအြိို ေ့

ဘဆ်းဘန်းခ ကမ ော်းဖြငေ့

အင်းလ ော်းဘ

ဂ
ို ္လက
ိ ကဏ္ဍ
အစိို်းရ၊

မူဝါဒဆိိုငရောနငေ့

အထူ်းသဖြငေ့

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏
ဘရ်းရှု ါသည။

စီ်း ော်းဘရ်းဆိိုငရောသိုဘတသနမ ော်း၊
ောဂဘေဒကိို

၂၀၁၇

ြံပြိြု်းတိို်းတကဘရ်းနငေ့

ခိုနစတင

ကကယဝဘရ်းကိို

အက ိြု်းအဖမတမယူဘသောအြအ
ွဲ့ စည်းမ ော်းနငေ့
အဘထောကအထော်းအဘဖခဖ ြု

သိုဘတသနမ ော်း

ံေ့ ိို်းလ ကရိသည။ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ စီ်း ော်းဘရ်းြံွဲ့ ပြိြု်းတိ်းို တကမှုကိို အော်းဘကောင်းဘစမညေ့ စီ်း ော်းဘရ်းဆိင
ို ရော

သိုဘတသနအြွဲ့အစည်းတစခို ဖြစလောရနမော အြွဲ့အစည်း၏ မစရင င ဖြစသည။

www.inyaeconomics.com
inyaeconomics@gmail.com

အင်းလ ော်းဘ

7

ောဂဘေဒ

ရက ီးဇူီးတင်စက ီး
အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒ အြအ
ွဲ့ စည်းသည ဖမနမောစ
ေ့ ်းီ ော်းဘရ်း ြံွဲ့ ပြိြု်းတိ်းို တကမှု အော်းဘကောင်းဘစရန

အစဉ်ဘရ်းရှု ၍ သိုဘတသနဖ ြုလို ဘဆောငဘနဘသော အြအ
ွဲ့ စည်းဖြစ ါသည။ အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒသည

ဖ ညနယနင ေ့ တိင
ို ်းဘဒသကကီ်းမ ော်း စီ်း ော်းဘရ်းအစီရငခံစော (၂၀၁၉)၊ ဖမနမောစ
ေ့ ်းီ ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအဘ ကောင်း
အစီရငခံစော

အတ

၁

နင ေ့

၂

(၂၀၂၀)၊

ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအဘ ေါ်

ရိုန်းကနရသညေ့

ကစော်း

ထိခိိုကသကဘရောကမှုမ ော်း

-

ကိိုေစက ဘရောဂါ၏

အစီရငခံစော

(၂၀၂၁)တိကိ
ို ေ့ ို

သိုဘတသနဖ ြုလို ၍ ဘရ်းသော်းဖြနဘဝခ
ေ့
ေ့ပ ီ်း ဖြစသည။
ယခိုအစီရငခံစောမော
နစဆတိို်းထိခိိုကမှုအဘ ကောင်း
အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒ၏

လို ဘဆောငခေ့ ါသည။

ကိိုေစက ဘရောဂါနင ေ့
(၂၀၂၁)ကိို
ဏ္ဍောဘရ်းနင ေ့

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ဖမနမောစ
ေ့ ်းီ ော်းဘရ်းရ ဝန်းကိို

သိုဘတသနဖ ြုဘရ်းသော်းထော်း ါသည။
လူသော်းအရင်းအဖမစ

အထူ်းဘက ်းဇူ်းတငလိိုသူမ ော်းမော

ဤအစီရငခံစောအော်း

အကနအသတ
ဖြငသော
ေ့
ေ့

အင်းလ ော်းဘ

သိုဘတသနဖ ြု

ောဂဘေဒ

ိုဂ္လိကကဏ္ဍ

ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကဘရ်း ရိိုဂရမမ ၂၀၂၁ ခိုနစ အလို သငမ ော်းနင ေ့ သိုဘတသနဘမ်းခန်းမ ော်းကိို ဘဖြဆိိုဘ ်းခေ့ ကသညေ့
စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းရငမ ော်း င ဖြစသည။ အဆိို ါအလို သငမ ော်း၏ ထကသနဘသော ကကိြု်းစော်းအော်းထိုတမှုမ ော်း
မရိ

ဤအစီရငခံစော

ဖမငဘတွဲ့ ခေ့ရသညေ့အတက
နည်းစနစ ိိုင်းမ ော်းသောမက

မပ ီ်းဘဖမောကနိင
ို သလိို
အလန င
စီမံခနခေ့ မှုအ င
ိို ်း၊

၎င်းတိ၏
ို ေ့

ဉောဏ ညောနင ေ့

ကကိြု်းစော်းလိိုစတ
ိ မ ော်းကိို

အံဩ
ေ့ ဝမ်းသောခေ့ရ ါသည။
တည်းဖြတမှုအ င
ိို ်းနင ေ့

ဤအစီရငခံစောတင

အစီရငခံစောနင ေ့

သိုဘတသန

အြွဲ့သော်းမ ော်းအတက လိိုအ သညမ ော်းကိို ကူညီဘ ်းခေ့ ကသညေ့ ခငစိုသက၊ ဘမသူထကနင ေ့ နင်းဝတရညတိ၏
ို ေ့
ဘက ်းဇူ်းမော အငမတနကကီ်းမော်း ါသည။ ထိအဖ
ို ေ့
င အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒ ေဟိအ
ို ြွဲ့ဝငမ ော်းကိို ၎င်းတိ၏
ို ေ့

အ ကံဉောဏမ ော်းနင ေ့ အလို သငမ ော်းအော်း သငတန်းဘ ်းခမ
ေ့ ှုမ ော်းအတက ဘက ်းဇူ်းတငလိို ါသည။
ဤအစီရငခံစောဘရ်းသော်းခသ
ေ့ ညေ့

သိုဘတသနအြွဲ့အော်း

ဘခါင်းဘဆောငသူမော

သူရိနလငဖြစပ ီ်း၊

သိုဘတသနအြွဲ့ဝငမ ော်းနင ေ့ အစီရငခံစောကိို အဓိကဘရ်းသော်းသူမ ော်းမော ခငစိုသက၊ ဘမသူထက၊ ထိနလင်း
အင်းလ ော်းဘ
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(အလို သငအြွဲ့

ဘခါင်းဘဆောင)၊

န်းဖမတဖြြူတင၊ေ့

ဝိုနဘဟောကဒိမ၊ေ့

အီဇော

ယလ၊

ဆိုနနဒောဘအောင၊

ဘကောင်းထက၊ ဘမမီမီကိို၊ နိုနဘ
ို ဝ၊ သူဘသောင်းထဠ၊ စနဒောမိ်းို ဖမင၊ေ့ အောကောဘက ော(အလို သငအြွဲ့ ဘခါင်းဘဆောင)၊
ဘဝမိို်းဖြြူ(အလို သငအြွဲ့ ဘခါင်းဘဆောင)၊ နင်း ငလ
ေ့ င၊ ဂ ောလိဘကောေ့ ငါလန၊ သဖမတနယ၊ ဖ ညေ့ပြိြု်းသူ၊
ဟနသစညီညီနင ေ့ ဘကောင်းသန ေ့တိဖြစ
ို ေ့ သည။
ဤအစီရငခံစောကိို
ဘရ်းသော်းပ ီ်းဘနောက

ဘရ်းသော်းရောတင

ဖြနခေ့ ရ
ီ ောတငလည်း

ဤအစီရငခံစောအတက

မဘမ ောလငထော်းဘသော
ေ့

မဘမ ောလငနိ
ို ဘသော
ေ့ င

အခ ကအလကဘကောကခံဖခင်း၊

တည်းဖြတဖခင်းနင ေ့

ထိုတဘဝဖြနဖြြူ်းဖခင
်း
ေ့

ဖြစဘသောဘ ကောင ေ့

ဤအစီရငခံစော၏

စနစော်းရမှု
မ ော်း
ေ့

တောဝနခံမညဖြစ ါဘ ကောင်း ဘလ်းစော်းစော တငဖ အ

ကံြုဘတွဲ့ ခေ့ရသလိ၊ို

ရိနင
ိို ါသည။

သိုဘတသနဖ ြုလို ဖခင်း

အဆငတိ
ို ်းအတက
ေ့ င
ဘကောင်းမှု၊

အခကအခမ ော်း

ဘရ်းသော်းဖခင်း၊

ဆံ်းို ဖြတခ ကခ သညမော

ဆိို်းမှုအော်းလံို်းကိို

သိဘသော
ို ေ့

မိမိကသော

မိမိသော
တောဝနယူ၊

ါသည။
သူရိနလင
ရိိုဂရမ ဒါရိိုကတော
ဂ
ို ္လိကကဏ္ဍ ြံွဲ့ ပြိြု်းတိ်းို တကဘရ်း ရိိုဂရမ

အင်းလ ော်းဘ
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အတိရ
ို က က်ြ ီး

CDM

Civil Disobedience Movement
အ ကမ်းမြက အောဏောြီဆနဘရ်းလှု ရော်းမှု

CMP

Cut-Make-Pack
လကခစော်းအထညခ ြု စနစ

CRPH

Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
ဖ ညဘထောငစိုလွှတဘတော ကိယ
ို စော်းဖ ြုဘကောမတီ

EPI

Environmental Performance Index
သ

GDP

ောဝ တဝန်းက ငလို ဘဆောငခ ကဆိိုငရော ညွှန်းကိန်း

Gross Domestic Product
စိုစိုဘ ါင်းဖ ညတင်းထိုတလို မှုနင ေ့ ဝနဘဆောငမှုတနြိို်း

ILO

International Labour Organization
အဖ ညဖ ညဆိင
ို ရော အလို သမော်းဘရ်းရောအြွဲ့

JICA

Japan International Cooperation Agency
ဂ နအဖ ညဖ ညဆိိုငရော ူ်းဘ ါင်းဘဆောငရကဘရ်းဘအဂ ငစီ

KIA

Kachin Independence Army
ကခ ငလတဘဖမောကဘရ်း တ မဘတော

MBEI

Myanmar Business Environment Index
ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းဝန်းက ငညွှန်းကိန်း

MOU

Memorandum of Understanding
နော်းလညမှုစောချွနလွှော

MSME

Micro, Small and Medium Enterprises
အငယစော်း၊ အဘသ်းစော်းနင ေ့ အလတစော်း စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်း

NUG
အင်းလ ော်းဘ

10

National Unity Government
ောဂဘေဒ

အမ ိြု်းသော်းညီညတဘရ်း အစိ်းို ရ

SMIDB

Small and Medium Industrial Development Bank
အဘသ်းစော်းနင ေ့ အလတစော်းစကမှုလို ငန်းမ ော်း ြံွဲ့ ပြိြု်းတိ်းို တကဘရ်း

TANK

Transparency and Accountability Network Kachin State
ကခ ငဖ ညနယ ငလ
ေ့ င်းဖမငသောမှုနင ေ့ တောဝနခံမှုကနရက

WFP

World Food Programme
ကမ္ောစ
ေ့ ော်းန ရိကခောအစီအစဉ်အြွဲ့

အင်းလ ော်းဘ
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အနှစခ
် ျုပ်ရြ ်မပခ က်
၂၀၂၁ခိုနစတင တ မဘတောမ အောဏောသိမ်းဖခင်းသည ကိိုေစက ဘရောဂါထက ၍
ိို
ဖမနမောနိင
ို ငံ၏
စီ်း ော်းဘရ်းအဘ ေါ် အနိုတလကခဏောဖြင ေ့ သကဘရောကခသ
ေ့ ညကိို ဤအစီရငခံစောက သကဘသဖ မညဖြစပ ီ်း
ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းြံွဲ့ ပြိြု်းတိ်းို တကမှု

သမိိုင်းတငလည်း

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုဘ ကောငသောလ
င
ေ့

စီ်း ော်းဘရ်းြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကမှု ဘန်းဘက်းဘနခရ
ေ့ သညကိို အခ ကအလကမ ော်းက မတဘက ောကတငခပေ့ ီ ဖြစသည။
ြိိုကက
် ရိိုရဘ ဂရဗဒ ဆန်ီးစစ်ြှု

နိင
ို ငံတစဝန်းရိ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၏ အဘဖခအဘနကိို ဘလေ့လောရနအတက မူလအခ ကအလက
စိုဘဆောင်းဖခင်းနည်းဖြင ေ့ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းကိို

စကတင

ောလ ၂၀၂၁ ခိုနစမ ဘအောကတိို

ောလ ၂၀၂၁

ခိုနစအတင်း စစတမ်းဘကောကယူ ဘမ်းဖမန်းခသ
ို စ်ေ့ ည။ အဆိို ါဘဖမဖ ငအခ ကအလကမ ော်းကိို အဘဖခခံ၍ ကိဗ
၁၉ ကပ် ရ

ဂါနှငာ့် အ ဏ သိြ်ီးြှု၏ သက်ရ

အ ဏ သိြ်ီးြှုရ က ငာ့်

က်ြှုြ ီးကိမို ပရသ

စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီးအရပေါ်

ညွှန်ီးကိန်ီး၏ နှုင
ိ ီး် ယှဉ်ဆန်ီးစစ်ြှုအ

ထိခိိုကြ
် ှုြှ

ပိို၍ြ ီးမပ ီးရနသည်ကိို

ရလာ့လ ရတွေ့ ရှိ သည်။

ြက်ကရိိုရဘ ဂရဗဒ ဆန်ီးစစ်ြှု

ဘငဘ က်းဘြောင်း မှုကိို ဖ ညသူမ ော်း အဓိက ခံစော်းခေ့ရပ ီ်း ဖ ညတင်း၊ ဖ ည ဘ ်းကကမ ော်းတင
မဘသခ ော

မဘရရောမှုမ ော်းစော

မတညမပငိမဖြစမှုမ ော်း

ဖြစဘ ေါ်ဘနဖခင်းဘ ကောင ေ့

ကံြုဘတွဲ့ ခေ့ရသည။

အဘဖခခံစော်းဘသောကကိုနဘ ်းနှုန်းမ ော်း

မ်းမ အော်းဖြင ေ့ စော်းဘသောကကိုနနင ေ့ အဘဖခခံကိုနစညမ ော်းမော

ဘြဘြောဝါရီလ ဘနောက ိိုင်းတင ဘ ်းနှုန်း ိိုမဖိို မငတက
သော်းခေ့သည။ စကသံို်းဆီ၊ စော်းအိုန်းဆီနင ေ့ အဖခော်းဘသော
ေ့
ဖ ည မ

မရိမဖြစတငသင်းရဘသော

ကိုနစညမ ော်းမော

တဖြည်းဖြည်းဘ ်းတကမှုရိခေ့သည။

ဖမနမောက ဘငအဘ ေါ် မယံို ကညမှုမ ော်း ရိလောဖခင်းနငအတူ
ဖ ညတင်းဘရွှနင ေ့ အဘမရိကနဘဒေါ်လောတိကိ
ို ေ့ ို
ေ့
ိိုမိိုဝယယူလောဘသောဘ ကောင ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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ဘ ်းကကတင

အဘမရိကနဘဒေါ်လော

လိိုအ ခ ကမ ော်းလောပ ီ်း

ဘဒေါ်လောတနြိို်းတကဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောငလည
်း သယယူစရိတမ ော်းနင ေ့ ဖ ည မ တငသင်းမှု ကိုနက စရိတမ ော်းနင ေ့
ေ့
ကိုန ကမ်းဘ ်းနှုန်းတကမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့
တစစင ါ”ဆိိုသကသ
ေ့ ိုိ ေ့

အဖခော်းဘသော

ကိုနစညမ ော်း၏

သကဘရောကမှုမ ော်း

သယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းလမ်းဘ ကောင်းမ ော်းကိို

ရိခေ့သည။

ဘ ်းနှုန်းကိို ါ

“တစနယငင

ထိအဖ
ို ေ့
င

တ မဘတောမ

ကနသတ
ဖခင်းနင ေ့ ကိုနသယဘရ်းလမ်းဘ ကောင်း
ေ့

တစဘလ ောက

စစမကဖြစ ော်းမှုမ ော်း ရိခေ့ဖခင်းဘ ကောငလ
ေ့ ည်း ဖ ညတင်း ကိုနစညစီ်းဆင်းမှုတင မ ော်းစော ထိခိိုကခေ့သည။
အလို အကိင
ို မ ော်းရော်း ါ်းဖခင်း၊

ဘနထိင
ို စော်းဘသောကစရိတကကီ်းဖမငလောဖခင
်းနင ေ့
ေ့

အ

က

ကမ

ထိခိိုကက ဆင်းမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ ဖမနမောဖ ညသူမ ော်း၏ ဆင်းရနမ်း ါ်းမှုအဘဖခအဘနကိို ိိုမဆ
ိို ို်းိ ရော်းလောဘစခသ
ေ့ ည။
ကမ္ောစ
ေ့ ော်းန ရိကခောအစီအစဉ်အြွဲ့ (WFP) ၏ ခနမေ့ န်းခ ကအရ ဆင်းရမှု သံို်းဆအထိ သကဘရောကမှု
ရိမညဟိုဆိုသ
ိ ည။

ဘဒေါ်လောဘ ်းရိိုကခတမှုဘ ကောင ေ့

စိိုက ိြု်းဘရ်း သင်းအော်းစိုမ ော်းမော
စိိုက ိြု်းထကရလ
ိ ောမညေ့

တငသင်းဘနရသညေ့

ကိုန ကမ်းမ ော်းနင ေ့

ိိုမိို ဘ ်းဖမငလောဘသော
လည်း အဆိို ါ သင်းအော်းစိုမ ော်းကိို အသံို်းဖ ြု၍
ေ့

သီ်းနန
ံ င ေ့

သိသောစောက ဆင်းဘနသည။

ဖ ည မ

ကိုနစညမ ော်း၏

ထိဘ
ို ကောင ေ့ င

ဖ ညတင်း၊

ဘတောငသူမ ော်းမော

ဖ ည

ဝယလိိုအော်းမောမူ

အဘကက်းတငမှုမ ော်းကိို

ခံစော်းဘနရပ ီ်း

ဆင်းရမှုသသ
ံ ရော ၍
ိို ဆိို်းဝါ်းသော်းဘစကော ၎င်းတိ၏
ို ေ့ ဘဖမ ိိုငဆိိုငမှုကလ
ိို ည်း ဆကလကထိန်းသိမ်းထော်းနိင
ို ရန
မ ော်းစော မဘသခ ောဘတောသ
ရိလောသည။
ေ့ ညေ့ အဘနအထော်းသိို ဘရောက
ေ့
လိုပ်သ ီးကဏ္ဍ

ဖ ညတင်း၊
ဆကလကလို ကိိုငရန

ဖ ည
မ ော်းစော

ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်း
မဘရရောမှုမ ော်း

က ဆင်းခသ
ေ့ လိို

ဖ ညတင်း

ဖြစဘ ေါ် ခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့

လို ငန်းမ ော်း

အလို လကမမ
ေ့ ော်း

မ ော်းစောတိ်းို ော်းခသ
ေ့ ည။ အဖ ညဖ ညဆိိုငရော အလို သမော်းဘရ်းရောအြွဲ့ (ILO) ၏ ၂၀၂၀ ခိုနစ၊ ဇူလိိုငလ
ထိုတဖ နခ ကအရ အလို အကိိုငဆံို်းရှု ံ်းခသ
ိ ညဟို ဆိိုသည။
ေ့ ူ ၁.၂သန်းခရ
ေ့ သ

အင်းလ ော်းဘ
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ထိအဖ
ို ေ့
င

တ မဘတော၏

ဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းလို သော်းဦ်းဘရ

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ဖ ည သိို ေ့

ိိုမိိုမ ော်းဖ ော်းလောခသ
ေ့ ည။

တရော်းမဝငဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းသော်းဘရောကသူအမ ော်းဆံ်းို

တရော်းမဝငသော်းဘရောကဘသော

အထူ်းသဖြင ေ့

ဖြစခသ
ေ့ ည။

တရိုတနင ေ့

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံသိုိ ေ့

ထိင
ို ်းအောဏော င
ိို မ ော်းကလည်း

နယစ ဆိိုငရော ဥ ဘဒအသစမ ော်းကိို ဖ ဋ္ဌောန်းခပေ့ ီ်း၊ လူကိုနကူ်းမှု ဖြစစဉ်မ ော်းလည်း ဖြစဘ ေါ် ခသ
ေ့ ည။
၂၀၁၅

ခိုနစဘနောက ိိုင်းတင

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏

အထညခ ြု ထိုတကိုနမ ော်းဖြစလောခေ့သည။
အထညခ ြု လို ငန်းမ ော်းစော

ိတသိမ်းမှုမ ော်း

အဓိကသကဘရောကခေ့မှုမော အလို လကမေ့ကိစစ
အမ ိြု်းသမီ်းမ ော်းကိို

ဖ ည

ိကို
ို ေ့ နတင ိမှု
ို ေ့ တင

ယခိုအခါတင

ထမထိုတကိုနမော

စစအောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ဖြစဘ ေါ် ခသ
ေ့ ည။

ထိို ိတသိမ်းမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

မ
ိို ိိုဖြစဘ ေါ်လောဖခင်းဖြစသည။ အထညခ ြု လို ငန်းသည

ိိုမအ
ိို လို အကိိုငဘ ်းထော်းနိင
ို မှုဘ ကောင ေ့

အမ ိြု်းသမီ်းမ ော်းအတက ဝငဘငဆံရ
ို ှု ံ်းဖခင်းနင ေ့

အလို လကမဖေ့ ြစဖခင်းတိကိ
ို ေ့ ို ကံြုဘတွဲ့ဘစခရ
ို ေ့
င အလို သမော်းအခငအဘရ်းကောက
ယဘ ်းမညေ့
ေ့ သည။ ထိအဖ
ေ့
ယနတရော်းမရိဘတောသ
ေ့ ညေ့အတက လို သော်းဘခါင်း ံိုဖြတမှုမ ော်း၊ လို ငန်းရငမ ော်းမ လို သော်းခမ ော်းဘ ်းဘခ ရန
ကကကမှုမ ော်းနင ေ့ ဘရောငတိမ်းမှုမ ော်း
အထညခ ြု လို ငန်း၏

ရရိ င
ိို ်းဆိိုငပ ီ်းသော်း

ကမ္ောဒီ်းယော်း၊ ေီယကနမနင ေ့
ဖ ညတင်း၌လည်း

ဖြစဘ ေါ် ခေ့သည။

ထိအဖ
ို ေ့
င

နိင
ို ငံဘရ်းသကဘရောကမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

ဘ ်းကကမ ော်းသည

အဖခော်းအိမနီ်းခ င်းမ ော်းဖြစသညေ့

ဂဂလော်းဘဒရ
ို ငံမ ော်းသိို ဘရောက
ရိသော်းခေ့သည။
ေ့ နိင
ေ့
စော်းဝတဘနဘရ်းက တည်းလောရံိုသောမက

အသကအိ်းို အိမစည်းစိမအတက ါ

ထိတလနဘနရဖခင
်း၊ ဆကလကဘနထိင
ို ရငသနရန တစစ ိို၍ က တည်းလောဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ ရနကိုနကသ
ေ့ ိုိ ေ့
ေ့
ပမိြုွဲ့ ကကီ်းမ ော်းတင အလို လို ကိိုငဘနရောမ ဘနရ ဘဒသသိဖို ေ့ နသော်းဘသော လို သော်း မ ော်းဖ ော်းခေ့သည။ ရနကိုနရိ
စကမှုလို ငန်းမ ော်းနင ေ့ ကိုနထိုတလို ငန်းမ ော်း အမ ော်းစိုတညရိရော ဘနရောမ ော်းကိို မတလတင စစအို ခ ြု ဘရ်း
ဘ ကညောခေ့ပ ီ်းဘနောက ဘနရ ဖ နဘသော အလို သမော်းမ ော်းအဘရအတက အကကီ်းအက ယဖမငတက
ခသ
ေ့
ေ့ ည။
ထိအဖ
ို ေ့
င

ကခ ငဖ ညနယရိ

ဘက ောကစိမ်းလို ငန်းတင

စော်းဝတဘနဘရ်း ဒိုကမ
ခ ော်းကိို ကံြုဘတွဲ့ ခေ့ရသည။
အင်းလ ော်းဘ

14

ောဂဘေဒ

လို ကိိုငဘနဘသော

လို သော်းမ ော်းသညလည်း

နိင
ို င
် တ
ံ က ဆက်ဆရ
ံ ီး

တရိုတနိင
ို ငံနင ေ့

ရရော်းနိင
ို ငံသည

နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီ(စစဘကောငစီ)ကိို

အဓိက

ကူညီဘ ်းဘနဘသော နိင
ို ငံမ ော်းဖြစသည။ တရိုတနိင
ို ငံမော ယခင စစအို ခ ြု ဘရ်းကောလမ ော်းကသ
ေ့ ိုိ စစ
ေ့ ဘကောငစီကိို
ဆကဆံဖခင်းမ ိြု်းမဟိုတ
ဘဖ ောင်းလလောခေ့သည။

“သူမသော၊ ကိိုယမနော”ဘစရန သတိထော်း၍ ခ ဉ််းက သညေ့ ဆကဆံဘရ်းသိို ေ့
ရိုရော်းနိင
ို ငံမော

ဖမနမောနိင
ို ငံသိုိ ေ့ ဘရောင်းခ ဘနဘသော
အဖခော်းဘသော

ယခငဘခတမ ော်းကတည်းက

နိင
ို ငံဖြစဘသောလည်း

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းတင

စစလကနက စစည်းမ ော်းကိိုသော

ယခို၂၀၂၁ခိုနစ

အောဏောသိမ်းမှုဘနောက ိိုင်းတင

ိိုမိိုတ်းိို ခ ွဲ့ရင်းန်းီ ဖမြု နလ
ံ ောသကသ
ေ့ ိုိ ေ့

ဖမနမောန
ိို ငံဘရ်းအဘ ေါ်
ေ့ င

ဩဇော ိိုမိိုလွှမ်းမိ်းို လောသညကိိုဘတွဲ့ရသည။

ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါနှငာ့် နိင
ို င
် တ
ံ က ကိုန်သယ်ရ ီး

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ အဓိက ကိုနသယြကတင တရိုတနိင
ို ငံမော

ထမဘနရောတငရိသည။ ၂၀၂၁ ခိုနစ၊

ဘြဘြောဝါရီလမစ၍ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ ဖမနမောနိင
ို ငံ ကမ ကိိုေစက ဘရောဂါ
ဖ နလညကူ်းစကလောမညကိို စိို်းရိမ၍ ဖမနမော-တရိုတနယစ ကိုနသယဘရ်းဂိတမ ော်းကိို ိတခေ့သည။ ထိက
ို သ
ေ့ ိုိ ေ့
ကိုနသယဘရ်းဂိတမ ော်း

ိတခေ့ဖခင်းဘ ကောင ေ့

ကင်းဆကတစဘလ ောကတင

အဓိက

နစနောသူမ ော်းမော

ဖမနမောစ
ေ့ ိိုက ိြု်းဘရ်းထိုတကိုန

ါဝငဘနသူမ ော်းဖြစသည။ အထူ်းသဖြင ေ့ ဘတောငသူမ ော်းသော ထိခိိုကနစနောရဖခင်း

ဖြစသည။

ဖမနမောနိင
ို ငံနင ေ့ နယစ ဖြစဘသော ထိင
ို ်း၊ လောအိို၊ တရိုတနင ေ့
ဖမနမောနိင
ို ငံ ကအဖခမ်း
ဖ နလညကူ်းစကမညကိို

ကိိုေစက ဘရောဂါကိို

မထိန်းခ ြု နိင
ို ဘသောဘ ကောင ေ့

စိ်းို ရိမဘသောအဘ ကောင်းဖ ခ ကဖြင ေ့

နယစ ဂိတမ ော်းကိို

ဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းလို သော်းမ ော်းအဘ ေါ်တင မ ော်းစော သကဘရောကမှုရိခေ့သည။

အင်းလ ော်းဘ
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ဂဂလော်းဘဒရ
ို ငံနယစ ဂိတမ ော်းကိို
ေ့ နိင
၎င်းတိို ေ့

နိင
ို ငံမ ော်းသိို ေ့

ိတထော်းဘသောဘ ကောင ေ့

နိင
ို င
် မံ ခ ီး င်ီးနှီးမြျုပ် နြ
ံှ ှု

၂၀၁၁ ခိုနစဘနောက ိိုင်း နိင
ို ငံဘရ်းအဘဖ ောင်းအလမ ော်းဘ ကောင ေ့ ဖ ည ရင်းန်းီ ဖမြု နသ
ံ ူမ ော်းကိို ြိတဘခေါ်၍
ယဉ်ပ ိြုငဘ ်းကကကိို

ြငခ
ေ့ ငဘ
ေ့ ်းဖခင်းနငအတူ
ေ့

အငတောနကဝနဘဆောငမှုမ ော်း၊
ဝနဘဆောငမှုကဏ္ဍသည

၂၁

ရောစိုနည်း ညောမ ော်း၊

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏

အောဏောသိမ်းမှုဘနောက

ဖ ညသူအမ ော်းအဖ ော်းသည

အငတောနကမ ော်း

လူမှုကနရကမ ော်းကိို

တိို်းတကရန

မိိုလ

လကလမ်းမီခေ့သည။

အလော်းအလောအရိဆ်းိုံ

ိတ ငမှုဘ ကောင ေ့

အငတောနကကိို

ိုင
ိ ်းြိုန်းနင ေ့

ကဏ္ဍဖြစသည။

မ ော်းစော

မီခိိုဘနရဘသော

ဝနဘဆောငမှုကဏ္ဍရိ စီ်း ော်းဘရ်း လို ငန်းမ ော်းကိို အလနထိခိိုကဘစခေ့သည။
၂၀၂၁

ခိုနစအောဏောသိမ်းမှု၏

ဘနောကဆကတအဖြစ

ဖ ည ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်း

ဘလ ောက
ိ ညေ့ စီ်း ော်းဘရ်းစနစသိို ေ့
ေ့ ခေ့သညေ့အဖ င၊ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအ ကော်း ဘရဖ ငညီ ပ ိြုငဆိိုငမှုမရသ
ဖ နလညဦ်းတညလောသညေ့အတက
ခ မ်းသောကောဟမှု

တ မဘတောနင ေ့

နီ်းစ သူမ ော်းသော

မ
ိို ိိုကကီ်းမော်းနိင
ို ဘဖခအလနရိဘန ါသည။

စီမက
ံ ိန်းရရိနင
ိို ပ ီ်း

ထိအဖ
ို ေ့
င

ဆင်းရ၊

အဘသ်းစော်းအလတစော်း

လို ငန်းမ ော်းလည်း လို ငန်းလည တမှု ရ ဆိင
ို ်း/ထိခိိုကခေ့သည။
ဘဏ္ဍ ရ ီးကဏ္ဍ

ဏစနစမော
ဖ ဿနောဖြစသည။

အောဏောသိမ်းမှုဘနောက င
ိို ်းတင
ဘငဘ က်းလည တစီ်းဆင်းမှုမ ော်း

အော်းဘကောင်းလောခသ
ေ့ ည။

ဖ ညသူမ ော်း

အဓိက

ရ တနခေ့ ေ့ရသဖြင၊ေ့

ကံြုဘတဘနရဘသော

ဟနဒီဘငလွှစနစဖ နလည

ဏမ ော်းသိို ေ့ အ နထ
ံ ော်းဘသော ဖ ညသူမ ော်းနင ေ့ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၏ အ ဘငကိို

မောဏအကနအသတ
ဖြငသော
ဘငထိုတဘ ်းဘသောဘ ကောင ေ့ ဘငဘ က်းလည တမှုကိို မ ော်းစော ဘန်းဘက်းခေ့သည။
ေ့
ေ့
အက ိြု်းဆကအဘနဖြင ေ့

ဏမ ော်းမ မိမိတ၏
ိို ေ့ ဘငဘ က်းကိို ထိုတယူလိို ါက ဘငဘ က်း မောဏအဘ ေါ်မူတည၍

အနည်းဆံ်းို ၃ ရောခိိုငနှုန်းမ အမ ော်းဆံို်း ၁၅ ရောခိင
ို နှုန်းအထိ ဘငထိုတခအဖြစ ဘ ်းဘဆောငရသည။ ဤကသ
ေ့ ဘသော
ိုိ ေ့
အဘဖခအဘနမ ော်းသည စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းတငလည်း သကဘရောကမှုရိသည။ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းထံမ

အင်းလ ော်းဘ
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ဖ ညသူမ ော်းက

ကိုနစညနင ေ့

စိုစိုဘ ါင်းဘငဘ က်း မောဏ၏

ဝနဘဆောငမှုမ ော်းကိို

အနလိိုင်းဘငဘခ စနစဖြင ေ့

ရယူလိို ါက

မ်းမ ၅ ရောခိိုငနှုန်းကိို အဆိို ါ လို ငန်းသိို ေ့ ဘ ်းရသည။ ဤသညမော အစိို်းရမ

ဘကောကခံခေ့သညေ့ ကိုနသယလို ငန်းခနကသ
ေ့ ိုိ ေ့ င ဖြစဘနသည။
ဖ ညသူမ ော်းသည

ဖမနမောက ဘငတနြိို်း

ဏမ ော်းတင မစိုဘဆောင်းလိိုဘတောေ့

အလ ငအဖမနက ဆင်းလောဖခင်းဘ ကောင ေ့

က ဘငကိို

ဘငဘ က်းဘြောင်း မှုနန
ှု ်းနင ေ့ ကောမိဘစရန အဖခော်း ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်းကိို

လ ငလ ငဖမနဖမန င ဘရွှ၍
ွဲ့ လို ဘဆောငလောသည။ ထိက
ို သ
ေ့ ိုိ ေ့ ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်းတင ဘဒေါ်လော၊ ဘရွှနင ေ့ အိမ၊ ဖခံ၊
ဘဖမ၊ တိိုကခန်းတိမ
ို ေ့ ော အဓိက ါဝငသည။
ဘငဘရ်းဘ က်းဘရ်းဘ ်းကကတင အဓိကအော်းဖြင ေ့ ဘဒေါ်လောဘငဘ က်းလလယနှုန်းမော ၂၀၂၁ ခိုနစ၊
ဇနနဝါရီလ ၂၉ ရကဘနတ
ေ့ င တစဘဒေါ်လောလ င ၁,၃၃၇ က မ ဘအောကတိို
တစဘဒေါ်လောလ င

၂,၃၀၀

က အထိ

ထိန်းဘက ောင်းသညေ့စနစမ
ဘဖ ောင်းလခေ့သည။

အလတ

ရိခသ
ေ့ ည။

ေဟိို

ဘဖြဘလ ောသ
ေ့ ညေ့

ဘရွှဘ ်းကကတင

ဏသည
စနစသိို ေ့

ဖမနမောဘ
ေ့ ရွှဘ ်းမော

ောလ ၁၅ ရကဘနတ
ေ့ င

နိင
ို ငံဖခော်းဘငဘ က်းလလယမှုစနစကိို
စကတင

ောလ၊

၂၀၂၁

အောဏောမသိမ်းမီက

ခိုနစတင
အကယဒမီ

မီ်းလင်းဘရွှတစက သော်းလ င ၁၃ သိန်း ဝန်းက ငရိခရ
ေ့ ောမ အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက ဇူလိိုငလတင ၁၅
သိန်းဘက ောနင ေ့ စကတင

ောလအစတင အဘခါကဘရွှတစက သော်းကိို က

၁၇ သိန်း ၈ ဘသောင်းဘက ောအထိ

ဖမငတက
လောခပေ့ ီ်း၊ က သိန်း ၂၀ ဘက ောအထိ အဖမငဆံ
ေ့
ေ့ ို်းဖြစခေ့သည။
ဏစနစမ ော်း
ဘငဘ က်း၊

ဘန်းဘက်းလောဖခင်းဘ ကောင ေ့

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း

ဖ ညတင်းဘနမိသော်းစိုမ ော်းသိို ေ့

ဖ ညသူမ ော်းသည

လည တရနအတက

လွှဘဖ ောင်းဘသော

၎င်းတိဘန
ို ေ့ စဉ်သံ
်းို စရနလိိုအ ဘသော
ေ့

လိိုအ ဘသောဘငဘ က်းနင ေ့

ဘငလွှဘ ်း ိရောတ
ို ေ့
င

အဖခော်းဘသော နည်းလမ်းမ ော်းဖြစသညေ့ ဟနဒီစနစ၊ ကော်းဂိတမ ော်းမ

ဏမ ော်းကိို

ဖ ည ဘနသူမ ော်းမ
အသံို်းမဖ ြုဘတောေ့

ိသညေ့
ို ေ့
စနစ၊ ကော်း စော်း၊ ဘအ်းဂ ငန
ေ့ င ေ့

ဖ ညတင်း ဘငဘ က်းအြအ
ွဲ့ စည်းမ ော်း၊ အသိမိတဘဆမ ော်းနင ေ့ လို ငန်းမ ော်းအခ င်းခ င်း လွှဘဖ ောင်းသညေ့
ဘဖ ောင်းလသော်းခသ
ေ့ ည။
အင်းလ ော်းဘ
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ံိုစသ
ံ ိုိ ေ့

အ ကြ်ီးြြက် အ ဏ ြဆန်ရ ီးလှုပ်ရှ ီးြှု (CDM)

အစိို်းရ
(CDM)

ဏနင ေ့ ိုဂ္လိက

တင

ဏဝနထမ်းမ ော်းသညလည်း အ ကမ်းမြက အောဏောြီဆနဘရ်းလှု ရော်းမှု

ါဝငခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့

အလို ထိုတခံရဖခင်းမ ော်း၊

ြိအော်းဘ ်း

ပခိမ်းဘဖခောကခံရဖခင်းနင ေ့

အသကအနတရောယစိ်းို ရိမ၍ ထကဘဖ ်း တိမ်းဘရောငခေ့ရဘသော ဝနထမ်းအမ ော်းအဖ ော်းရခ
ိ ေ့သည။
ညောဘရ်းကဏ္ဍမော

စစအောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ညောဘရ်းဝနထမ်းအမ ော်းအဖ ော်းသညလည်း

CDM

လံို်းဝရ တနသ
ေ့ ော်းသည။

လှု ရော်းမှုတင

တကကကစော ါဝငခေ့သည။

ဘက ောင်းသော်းသမဂ္မ ော်းသည ဘနဦ်းဘတောလနဘရ်းတင အလနအဘရ်းကကီ်းလဘသော အခန်းကဏ္ဍမ ါဝငခေ့သည။
အမ ိြု်းသော်းညီညတဘရ်းအစိို်းရနင ေ့ အရ ြကအြွဲ့အစည်းမ ော်း၊ လူမှုအသိိုင်းအဝိင
ို ်းမ ော်းမ ကိိုယထူကယ
ိို ထ
ညောဘရ်းအစီအစဉ်မ ော်းဖြင ေ့
လူမှု

ံေ့ ိို်းဘ ်းလ ကရသ
ိ ည။

သိဘသော
ို ေ့

လူငယမ ော်း

အလို အကိင
ို ရရိမှုနင ေ့

ဝအောမခံခ ကရိဘသော ညောဘရ်းရရိရနမောမူ စိနဘခေါ်မှုမ ော်းစော ရိဘနသည။

စစအောဏောသိမ်းမှုဘနောက ိိုင်းတင
အမ ော်းအဖ ော်း

CDM

မဘ ်းနိင
ို ဘတောဘ
ေ့ ။

က န်းမောဘရ်းကဏ္ဍမော

လှု ရော်းမှုတင ါဝငလောဘသောဘ ကောင ေ့
ကိေ
ို စတတိယလှုိင်းဘ ကောင ေ့

ပ ိြုလသော်းခေ့ပ ီ်း
ဖ ညသူမ ော်းကိို

ဖမနမောဖ ညသူမ ော်းသည

က န်းမောဘရ်းဝနထမ်း
တိိုကရိိုကဝနဘဆောငမှု
ကစဉကလ
ော်း
ေ့

ဝရိုန်းသိုန်းကော်းအဘဖခအဘနမ ော်းကိို ခကခစော ဘက ောဖြတခရ
ေ့ သည။ ဘအောကစီဂ ငရော်း ါ်းမှုမ ော်း၊ ဘဆ်းနင ေ့
ဆကစ ဘသော စစည်းမ ော်းဘ ်းဖမငတက
မှုမ ော်း ဖြစဘ ေါ် ခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့ ဘဆ်းကိုရန ဘငဘ က်းမတတနိင
ို ဘသော
ေ့
သောမနဖ ညသူမ ော်းမော အသကဆံို်းရှု ်းံ မှုမ ော်းစော ဖြစဘ ေါ် ခသ
ေ့ ည။
တ မဘတောမ

လိိုကလံြမ်းဆီ်းဘသောဘ ကောင ေ့

နယစ မ ော်းသိို ေ့

ထကဘဖ ်းခရ
ေ့ သူမ ော်းလည်း

အမ ော်းအဖ ော်းရသ
ိ ည။ အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက ိိုင်းမ ဘမလအထိ နယစ ကိိုဖြတဘက ောပ ီ်း အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံထသိို ေ့
ခိိုလှုံသူ ဖမနမောနိင
ို ငံသော်း တစဘသောင်းခဘက ောခနရေ့ ိခသ
ို ေ့ တင ရတ ြွဲ့ဝငမ ော်း၊ စစသော်းမ ော်းနင ေ့
ေ့ ည။ ၎င်းတိထ
အစိို်းရဝနထမ်းမ ော်းလည်း ါဝငသည။
အင်းလ ော်းဘ
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သဘ ဝပတ်ဝန်ီးက င်နင
ှ ်ာ့ သယံဇ တကဏ္ဍ
သ

ောဝ တဝန်းက ငထိန်းသိမ်းဘရ်းနင ေ့ သ

ောဝသယံဇောတသည ဘဖ ောင်းဖ နအက ိြု်းသကဘရောကမှု

ရိဘနသညေ့ ကဏ္ဍဖြစသည။ နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်း ဘကောငစီအတက သ

ောဝသယံဇောတသည ၎င်းတိ၏
ို ေ့

ယနတရော်းလည တရနအတက အဓိက ဝငဘငရလမ်းဖြစသည။ တစြကတငလည်း ထိက
ို သ
ေ့ ိုိ ေ့ ဘဖမဘ ေါ်
ဘဖမဘအောက အရင်းအဖမစမ ော်းဖြစသညေ့ သစဘရောင်းခ ဖခင်း၊ ဘက ောကစိမ်းဘရောင်းခ ဖခင်း၊ သ
အဖခော်းဘသော

ဘဖမဘ ေါ်ဘဖမဘအောက၊

အလနအ ကြူ်းထိုတယူသ်းိုံ စ

ဘရဘ ေါ်ဘရဘအောက

ဘရောင်းခ ခေ့ဖခင်းဘ ကောငလည
်း
ေ့

ောဝဓောတဘငွဲ့ နင ေ့

အြိို်းတနသယံဇောတမ ော်းကိို
သ

ောဝဘဂဟစနစ ကစီ်းခသ
ေ့ ညကိို

စစအို ခ ြု ဘရ်းကောလမ ော်းအဘတွဲ့အ ကံြုအရ သကဘသဖ ခေ့ပ ီ်း ဖြစသည။ ယခိုတစြန
အြိို်းတနသ
ဖမနမောသ
ေ့

ောဝရင်းဖမစမ ော်းကိို

ဘရောင်းခ ရန

စစဘကောငစီမ

ကကိြု်းစော်းလောမှုသည

ောဝ တဝန်းက ငထိန်းသိမ်းဘရ်းအတက လနစော စိို်းရိမြယ ငဖြစသည။

ခ ီးသ ီးကဏ္ဍ

ခရီ်းသော်းကဏ္ဍမော “ြော်းတစ ိိုင်း၊ ငါ်းတစ ိိုင်း” ဒီမက
ိို ဘရစီ အစိို်းရမ ော်းလကထကတင တိို်းတကမှု
ဖမနဆနခေ့ဘသော

ကဏ္ဍဖြစသည။

နည်း ညောမ ော်း

ိိုမတ
ိို ိို်းတကလောခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့ ခရီ်းသော်းကဏ္ဍမော မ ော်းစောတိို်းတကခသ
ို ေ့
ဖမနမောေ့
ေ့ ည။ သိဘသော

ခရီ်းသော်းကဏ္ဍမော
ရိဘသ်းသည။

အဖခော်းဘသော

ထိသ
ို ိုိ ေ့

လူတိိုင်းနီ်း ါ်း

လကလမ်းမီဘသောအငတောနက၊

အောဆီယံနင
ိို ငံမ ော်းနင ေ့

ဘနောကက လ ကရိဘသောလည်း

နှုင
ိ ်းယဉ် ါက

လူမှုကနရကမ ော်းနင ေ့

ဘနောကက လ ကအဘဖခအဘနသော

အောဏောသိမ်းမှု

ဖြစ ော်းပ ီ်းဘနောကတင

လံ်းို ဝ

ရ တနသ
ေ့ ော်းဘသော ကဏ္ဍဖြစလောခေ့သည။
နိင
ို င
် ရ
ံ ီးတည်ငငိြ်ြှုနင
ှ ်ာ့ စီးပ ီးရ ီးြံ ွေ့ ငြိ ျုီးတိီးို တက်ြှု
ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းနင ေ့
အံမခန်း ငဖြစသည။
အင်းလ ော်းဘ
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တိိုင်းရင်းသော်းဖ ညသူမ ော်း၏

ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကရနအတက

ကံေ့ ကံေ့ခံနင
ိို စမ်းမော

နိင
ို ငံဘရ်းတညပငိမရနလိအ
ို
သည။

တိိုင်းဖ ညအတက

နိင
ို ငံဘရ်းတညပငိမရနလိိုအ ခ ကဆိိုသညမော

ငလံိုနင
ိို ငံဘရ်းကတိကဝတမ ော်းကိို

၂၁

ရောစိုတင

၁၉

ရောစိုတင

ဖြညေ့ဆည်းဘ ်း ကရနဖြစပ ီ်း

ဘ ်းခပေ့ ီ်းဘသော
၂၁

ရောစို

နိင
ို ငံဘရ်းရလဒမ ော်းသကသကဖြင ေ့ ၁၉ ရောစိုဖ ဿနောမ ော်းကိို တိိုကရိိုကထ တူခ ၍ ဘဖြရင်းနိင
ို လိမမည
ေ့
မဟိုတဘ ။

အင်းလ ော်းဘ

20

ောဂဘေဒ

နိဒါန်ီး
ဖမနမောနိင
ို ငံသိုိ ေ့

၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစ မတလ ၂၃ ရကဘနမေ့ စ၍ ကူ်းစက ံွဲ့ နလောခ
ံ ေ့
ေ့ဘသော ကိိုေစ-၁၉

က ဘရောဂါသည ကမ္ောနိင
ို ငံမ ော်းနည်းတူ နိင
ို ငံ၏စီ်း ော်းဘရ်းြံပြိြု်းတိ်းို တကမှု၊ ဆင်းရမဘတမှု ဘလ ောခ
ေ့ ဘရ်းနင ေ့
ဖ ညသူဖ ညသော်းမ ော်း၏ အသကအနတရောယနင ေ့ သောယောဝဘဖ ောဘရ်းအဘ ေါ် မ ော်းစောသကဘရောကလ ကရိသည။
အဖခော်းနိင
ို ငံမ ော်းနင ေ့

ကဖ ော်းခ ကမော

ဘြဘြောဝါရီလ

၁

ရကဘနမေ့

နိင
ို ငံဘရ်းက ဘ

်း၏

ဖမနမောနိင
ို ငံသည

စတငခေ့ဘသော

ရိိုကခတမှုကိို ါ

က ဘရောဂါကူ်းစကမှုကသ
ိို ောမက

တ မဘတော

အလူ်းအလ

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ခံစော်းဘနရဖခင်း

ဖြစ ါသည။

၂၀၂၁

ခိုနစ

ဖြစဘ ေါ်လောသညေ့
တိိုင်းရင်းသော်း

ဖ ညသူမ ော်းသည ကိိုေစက ဘရောဂါပ ီ်းသညေ့အခ ိနတင စီ်း ော်းဘရ်း ဖ နလညဘကောင်းမနလောမညဟူဘသော
ဘမ ောလငခ
ေ့ ကဖြင ေ့

ကိိုေစက ဘရောဂါ

စစအောဏောသိမ်းမှုကိို ါ

ထမလှုိင်းနင ေ့ ဒိုတိယလှုိင်းတင

ထ မံ ကံြုဘတွဲ့ရဘသောအခါ

မဘမ ောမန်းနိင
ို ဘအောင င

ရိုတဖခည်း

သိုဘတသနအရဘတွဲ့ ရိခရ
ေ့ သည။

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏

သကဘရောကမှုရိဘသောလည်း၊

ဖမနမောနိင
ို ငံတငမူ

ဘလေ့လောခေ့ရောတင

ဘဖမဖ ငအဘဖခအဘနမ ော်းကိို

မိမိတိို ေ့

မတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောငသော
ေ့
ါလိမမည
။
ေ့

အ ိိုင်း(၂) ိိုင်း ါဝငပ ီ်း

စစတမ်းဘကောကဘလေ့လောထော်းဘသော

စီ်း ော်းဘရ်းအဘဆောကအအံိုတစခိုလံို်းကိို ဘလေ့လောထော်းဘသော မကကရိိုဘ

အစီရငခံစော၏

နိင
ို ငံဘရ်းဖြစဘ ေါ်တိို်းတကမှုမ ော်းကိို

နိင
ို ငံဘရ်း

စီ်း ော်းဘရ်းကဘမောကကမဖြစရဘ ကောင်းကိို ဤအစီရငခံစောက သကဘသဖ
ဤအစီရငခံစောကိို

စီ်း ော်းဘရ်းအဘဆောကအအံိုမော

ပ ိြုက သော်းရသညကိို

စီ်း ော်းဘရ်းြံွဲ့ ပြိြု်းတိ်းို တကမှုမော

ကံေ့ ကံေ့ခံရငဆိင
ို ခဘ
ေ့ သောလည်း

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၏
မိက
ို ကရိိုဘ

ောဂဘေဒအ ိိုင်းနင ေ့

ောဂဘေဒအ င
ိို ်းဟူ၍ ဖြစသည။ ထိသ
ို ိုိ ေ့

ဘလေ့လောရောတင ဖမနမောစ
ို သမ ဖခံြုငံမ
ို ိဘစရန စိိုက ိြု်းဘရ်းကဏ္ဍ၊
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းအဘဆောကအအံိုတစခိုလ်းံို ကိို တတနိင
စကမှုကဏ္ဍနင ေ့ ဝနဘဆောငမှု ကဏ္ဍဟူ၍ ကဏ္ဍ၃ခိုလ်းံို ကိို ထညေ့သင်း ဘလေ့လောဖ ြုစိုခေ့ ါသည။ ကဏ္ဍအလိိုက
ဘလေ့လောခေ့မှုတင
အဓိကထော်း၍

အင်းလ ော်းဘ

21

လို သော်းဘ ်းကက၊
ဘလေ့လောခသ
ေ့ ည။

ောဂဘေဒ

ဆင်းရမဘတမှု၊

ထိအဖ
ို ေ့
င

သ

ောဝ တဝန်းက ငနင ေ့

စောရင်းအင်းနည်းစနစဖြင ေ့

ခရီ်းသော်းကဏ္ဍတိကိ
ို ေ့ ို

ကိိုေစ-၁၉

က ဘရောဂါနင ေ့

အောဏောသိမ်းမှု၏

သကဘရောကမှုမ ော်းကိိုဖ ဘသော

ကိိုေစက ဘရောဂါနင ေ့
ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းအဘ ေါ်

စစအောဏောသိမ်းမှုနစခိုအနက
ိို ထ
မ
ိို ခ
ိ ိိုကဘစခေ့သညကိို

ဘတွဲ့ ရိခ ကမ ော်းကိလ
ို ည်း မတသော်းရမညဖြစသည။

အင်းလ ော်းဘ
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ညွှန်းကိန်းကိို

တညဘဆောက၍

ဘလေ့လောခပေ့ ီ်း

မညသညေ့သကဘရောကမှုက

စောရင်းအင်းနည်းစနစအရဘလေ့လောဆန်းစစမှု၏

အင်းလ ော်းဘ
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အခန်ီး (၁)
ကင်ီးဆင်ီးစစ်တြ်ီးနှင ်ာ့ ရတွေ့ ရှိခ က်ြ ီး

အင်းလ ော်းဘ
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၁.၁။ ရလာ့လ ြှုနည်ီးနိဿယ
ဤအစီရငခံစောတင ကိရ
ို ို န
ိ ောေိိုင်းရ ကူ်းစကမှုနင ေ့ အောဏောသိမ်းမှုတသည
ိို ေ့
ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းအဘ ေါ်
မညမ အက ိြု်းသကဘရောကဘ ကောင်း

ဘလေ့လောဆန်းစစသော်းမည

ဖြစသည။

အစီရငခံစောဖ ြုစိုရောတင

လိိုအ သညေ့ အခ ကအလကမ ော်းအတက မူလအခ ကအလက စိုဘဆောင်းဖခင်း (Primary data collection)
နင ေ့ ဆင ေ့ ော်းအခ ကအလက စိုဘဆောင်းဖခင်း (Secondary data collection)ဟူသညေ့ နည်းစနစနစခိုလ်းံို ဖြင ေ့
စိုဘဆောင်းဘကောကယူမှု ဖ ြုလို ထော်း ါသည။
ဖမနမောနိင
ို ငံအတင်းရိ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၏ အဘဖခအဘနကိို ဘလေ့လောရန မူလအခ ကအလက
စိုဘဆောင်းဖခင်းနည်းဖြင ေ့ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းကိို

စကတင

ောလ ၂၀၂၁ ခိုနစမ ဘအောကတိို

ောလ ၂၀၂၁

ခိုနစအတင်း စစတမ်းဘကောကယူ ဘမ်းဖမန်းခေ့သည။ စစတမ်းဘမ်းဖမန်းရောတင ရနကိုနတိိုင်း၊ မနတဘလ်းတိိုင်း၊
စစကိိုင်းတိိုင်း၊ မဘက်းတိင
ို ်း၊ ဧရောဝတီတင
ိို ်း၊ ရမ်းဖ ညနယ၊ ကခ ငဖ ညနယ၊ ခ င်းဖ ညနယ စဘသော
တိိုင်းနငဖေ့ ညနယ
လို ငန်းရငမ ော်းအော်း

အသီ်းသီ်းရိ

စိိုက ိြု်းဘရ်းကဏဏ၊

ဘမ်းဖမန်းထော်း ါသည။

ကိုနထိုတလို မှုကဏဏနင ေ့

ဝနဘဆောငမှုကဏဏမ

စစတမ်းဘမ်းခန်းလွှောကိိုလည်း

ထိက
ို ဏဏ(၃)ခိုကိို

အဓိကဦ်းတညကော အဘရအတက စံထော်းသညေ့နည်း (Quantitative)နင ေ့ အရညအဘသ်းစံထော်းသညေ့နည်း
(Qualitative) ဘမ်းခန်းမ ော်းဖြင ေ့ ဘစစ
ေ့ ဘသခ ောစော တညဘဆောက၍ သိုဘတသနဖ ြု ဘမ်းဖမန်းထော်း ါသည။
စစတမ်းဘမ်းဖမန်းရောတင က န်းနမူနောဘကောကနည်း (sample random sampling)ကိို အသံ်းို ဖ ြုခေ့ပ ီ်း
စိုစိုဘ ါင်း နမူနောဘကောကယူခဘ
ေ့ သော စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော ၁၀၆ခို ဖြစ ါသည။
စစတမ်းဘကောကယူရောမ

ရရိလောဘသော

ကိန်းဂဏန်းမ ော်း၊

အခ ကအလကမ ော်းကိို

သရို ဘြောစောရင်းအင်း (Descriptive Statistics)ကိို အသံို်းဖ ြု၍ ဘတွဲ့ ရိခ ကမ ော်းအော်း ဘြောဖ မည ဖြစသည။
ထိန
ို ည်းစနစဖြင ေ့ သံို်းသ တငဖ ရောတင အောဏောသိမ်းမှုနင ေ့ ကိိုရို ိနောေိိုင်းရ ကူ်းစကမှု နစခိုအနက မညသညက

အင်းလ ော်းဘ

25

ောဂဘေဒ

နိင
ို ငံစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအဘ ေါ်

ိို၍ထိခိိုကမှုမ ော်း

ိို၍ဖြစဘ ေါ်ဘစနိင
ို သညကိို

နှုင
ိ ်းယဉ်ကော

ဘလေ့လောသံို်းသ သော်းမည ဖြစ ါသည။
ထိဖို ေ့ င

ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းအဘဆောကအအံိုအတင်းရိ

ကဏ္ဍအသီ်းသီ်း၏

ကိိုေစကောလနင ေ့

အောဏောသိမ်းမှုကောလ လို ဘဆောငခ ကမ ော်းနင ေ့ အဘဖခအဘနမ ော်းကိို ဘလေ့လော၍ မကကရိိုအဆင ေ့ ကဏ္ဍအလိိုက
ဘလေ့လောဆန်းစစမှု

(Macroeconomics

သတင်းအခ ကအလကမ ော်းကိို
စိိုက ိြု်းဘရ်းကဏ္ဍ၊
က နရိဘသော

Analysis)ကိို ဖ ြုစိုဘရ်းသော်းထော်းသညဖြစရော လိိုအ သညေ့

ဆင ေ့ ော်းအခ ကအလကစိုဘဆောင်းဖခင်းနည်းဖြင ေ့

ကိုနသယဘရ်းကဏ္ဍ၊

စကမှုကဏ္ဍ၊

စီ်း ော်းဘရ်းအဘဆောကအအံအ
ို တင်းရိ

ဝနဘဆောငမှုကဏ္ဍ၊

ကဏ္ဍမ ော်းကိို

ဘလေ့လောဆန်းစစမှုတင အဓိက သံို်းသ ဘြောဖ သော်းမည ဖြစသည။

အင်းလ ော်းဘ
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စိုဘဆောင်းထော်း ါသည။
ဘငဘရ်းဘ က်းဘရ်းကဏ္ဍနင ေ့

မကကရိိုအဆင ေ့

ကဏ္ဍအလိက
ို

၁.၂။ စစ်တြ်ီး၏သင်မပင်
ပံို (၁) - စစ်တြ်ီး၏သင်မပင်အ ီး

ရင်းဖမစ - အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒ၏ ၂၀၂၁ ခိုနစ စစတမ်းဘကောကယူမှု

အမ ော်းအော်းဖြင ေ့

စစတမ်းဘကောကယူခဘ
ေ့ သော

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၏

စီ်း ော်းဘရ်း

ိို၍ဖမငသောသိရိဘစနိင
ို ရန အင်းလ ော်းဘ
စစတမ်း

ခိိုငန
် န
ှု ်ီးမြငမာ့် ပပံို

ဘကောကယူရောတင

အနယနယအရ ရ ရိ

အဘဖခအဘနမ ော်း၊

အဘသ်းစော်းနငအလတ
စော်း
ေ့

ထိခိိုကနစနောမှုမ ော်းနင ေ့

အခကအခမ ော်းအော်း

ောဂဘေဒမ သိုဘတသနစစတမ်းဖြင ေ့ ဘမ်းဖမန်းမှုမ ော်း ဖ ြုလို ခေ့ ါသည။

နိင
ို ငံတဝန်းမ

အခ ကအလကမ ော်း

ရရိနင
ိို ရနလည်း

ကကိြု်းစော်းခေ့ ါသည။

ဘဖြဆိိုသူမ ော်းထတင ဆကသယဘမ်းဖမန်း၍ ရရိဘသော ဘဖြဆိိုဘ ်းသညေ့လို ငန်းအမ ော်းစိုသည ရနကိုနတိင
ို ်းနင ေ့
မနတဘလ်းတိိုင်းမဖြစပ ီ်း ရနကိုနတိိုင်းမ ဘဖြဆိိုသစ
ူ ိုစိုဘ ါင်း၏ ၅၃.၈% နင ေ့ မနတဘလ်းတိိုင်းမ ဘဖြဆိိုသူ စိုစိုဘ ါင်း
၁၀.၃%

ခန ေ့ ရိ ါသည။

ကခ ငဖ ညနယ၊

ဧရောဝတီတိိုင်း၊

တိိုင်းနငဖေ့ ညနယမ ော်းသညလည်း ဘဖြဆိိုမှုတင ါဝင က ါသည။
အင်းလ ော်းဘ
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ရမ်းဖ ညနယ၊

ခ င်းဖ ညနယ

စသညေ့

စစတမ်းဘကောကယူရောတင
ကိုနထိုတလို ငန်းနင ေ့

လို ငန်းမ ော်းကိို

ဝနဘဆောငမှုလို ငန်းဟူ၍

ဘကောကယူခေ့ ါသည။

အဓိကအော်းဖြင ေ့

စိက
ို
ြုိ ်းဘရ်းလို ငန်း၊

နယ ယ(၃)ခိုခကော

အခ ကအလကမ ော်း

ဘဖြဆိိုမှု၏ ၃၉% ကိို ဝနဘဆောငမှုလို ငန်းနယ ယမလည်းဘကောင်း၊

ကိုနထိုတလို ငန်းမလည်းဘကောင်း၊

၂၆%

ကိို

၃၂% ကိို

စိိုက ိြု်းဘရ်းလို ငန်းနယ ယမလည်းဘကောင်း

အသီ်းသီ်း

ါဝငသည။
စိုစိုဘ ါင်းဘဖြဆိိုသူမ ော်းတင က ော်း-မ အဘရအတကအော်းဖြင ေ့ အမ ိြု်းသော်း ၅၅.၆% နင ေ့ အမ ိြု်းသမီ်း
၄၄.၄% ခနဖြစ
ါသည။
ေ့

ဘဖြဆိိုသူအမ ော်းစိုသည

ရ
ွဲ့ ရိထော်းသူမ ော်းဖြစပ ီ်း ရောခိင
ို နှုန်းအော်းဖြင ေ့ ၇၁.၇%

ခနအထိ
ရိ ါသည။
ေ့

ဘမ်းဖမန်းဘကောကယူထော်းဘသော အခ ကအလကမ ော်းအရ စိုစဘ
ို ါင်း ဘဖြဆိိုသူမ ော်း၏

၅၈.၅၈%

လို ငန်းလိိုငစငရ၍
ိ

ခနသည
ေ့

၄၁.၄၁%

ခနသည
ေ့

လို ငန်းလိိုငစင

မရိ ါ။

ဤသညမော

ယခိုစစတမ်းသည အဘသ်းစော်းနငအလတ
စော်း စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းကိို ဦ်းတညဘမ်းဖမန်းထော်းဘသောဘ ကောင ေ့
ေ့
ဖြစ ါသည။

၁.၃။ ကိဗ
ို စ်-၁၉ ကပ် ရ

ဂါနှင်ာ့ အ ဏ သိြ်ီးြှု၏ သက်ရ

ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၏
ညွှန်းကိန်းကသ
ေ့ ဘသော
ိုိ ေ့
ဘလေ့လောမှု လိိုအ
သိုဘတသီမ ော်းသည ကမ္ောေ့

in
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က်ြှုြ ီးကိမို ပရသ ညွှန်ီးကိန်ီး

မိိုကကရိိုအဆငသက
ဘရောကမှုမ ော်းကိို
ေ့
ါသည။ ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ အင်းလ ော်းဘ

ဘလေ့လောနိင
ို ရန

ောဂဘေဒ သိုဘတသနအြွဲ့ မ

ဏအို စို၏ Doing Business 2020 Comparing Business Regulation

Economies

အစီရငခံစော

နည်းစနစကိိုလည်းဘကောင်း၊

အောရဘြောငဘဒ်းရင်း၏

ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းဝန်းက ငညွှန်းကိန်း ၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစအရ လည်းဘကောင်း အဘဖခခံကော ကိိုေစ-၁၉ က ဘရောဂါနင ေ့
အောဏောသိမ်းမှု၏ သကဘရောကမှုမ ော်းကိိုဖ ဘသော ညွှန်းကိန်းကိို ထိုတဘြောခေ့ ါသည။
အဘသ်းစော်းနငအလတ
စော်း
ေ့

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းကိို

စစတမ်းဘကောက၍

ရရိလောဘသော

အခ ကအလကမ ော်း၊ ကိန်းဂဏန်းမ ော်းကိို တကခ ကကော ရောခိိုငနှုန်းဖြင ေ့ ံို(၂)တင ဘြောဖ ထော်းဖခင်းဖြစ ါသည။
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ဤညွှန်းကိန်းတင ကိိုေစကောလနင ေ့ အောဏောသိမ်းကောလ နစခိုကိို နှုင
ိ ်းယဉ်ဖ ထော်းပ ီ်း အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့
လို ငန်းမ ော်းအဘ ေါ် ထိခိိုကမှုမော ိို၍မ ော်းဖ ော်းဘနသညကိို အခ ြု အော်းဖြင ေ့ ဘလေ့လောဘတွဲ့ ရိရသည။
ပံို (၂) - ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ရင်းဖမစ - အင်းလ ော်းဘ

ဂါနှငာ့် အ ဏ သိြ်ီးြှုမြစ်စဉ်၏ သက်ရ

က်ြှုမပညွှနီး် ကိန်ီး

ောဂဘေဒ၏ ၂၀၂၁ ခိုနစ စစတမ်းဘကောကယူမှု

အစိို်းရ၏ ကနသတ
ခ ကမ ော်း၊ ထိုတဖ နဘ ကညောခ ကမ ော်းဘ ကောင ေ့ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအဘ ေါ်
ေ့
ထိခိိုကမှုမော ကိိုေစကောလတင ၅၈% သောရိဘသောလည်း တ မဘတော၏ အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့ ထိခိိုကမှုမော
၇၉% အထိဖြစသဖြင ေ့ သိသသ
ိ ောသော

ိို၍ထိခိိုကမှုမ ော်းဘနသညကိို ဘတွဲ့ရ ါသည။ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း

အစိို်းရနငဆက
ဆံဘဆောငရကရောတင အဆငဘဖ ဘခ ောဘမွဲ့ မှုမော ကိိုေစကောလတင ၆၄% မ ယခိုကောလတင
ေ့
နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ ၂၉% သိို ေ့ က ဆင်းသော်း ါသည။ လ စစမီ်းရရိမအ
ှု ဘ ေါ် ထိခိိုကမှုမောလည်း
ကိိုေစကောလတင ၁၃% မ အောဏောသိမ်းမှုဘနောက င
ိို ်းတင ၃၈% အထိ ရိလောသညကိို ဘတွဲ့ ရိရ ါသည။
လို သော်း င
ိို ်းဆိင
ို ရောကဏ္ဍတငမူ လို သော်းမ ော်း၏ စမ်းဘဆောငရညမော ကိိုေစကောလတင ၅၉% မ
၂၀၂၁

ခိုနစ

အင်းလ ော်းဘ
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၆၈%

အထိ

ထိခိိုကမှုရိလောသည။

လို ခလစောရရိမှုမောလည်း

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့ ၆၀% ထိ ထိခိိုကလောကော ကိိုေစကောလထက ၁၈%

ိို၍မ ော်းဖ ော်းဘနသညကိို

ဘတွဲ့ရသည။

၆၈%

ကိုနထိုတလို မှု

ဘြဘြောဝါရီလဘနောက ိိုင်း

အ ိိုင်းတင

နိင
ို ငံဘရ်း

ကိိုေစကောလ၌

ရောခိိုငနှုန်းအော်းဖြင ေ့

မတညပငိမမှုကောလမ ော်းတင

၇၇%

အထိ

ထိခိိုကမှုရိပ ီ်း

ဖမငတက
လောသည။
ေ့

လို သော်းမ ော်း၏ စိတ င
ိို ်းဆိင
ို ရော ထိခိိုကမှုမ ော်းသညလည်း ကိိုေစကောလတင ၆၄% မ အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့
၇၈% ထိ ဆိို်းရော်းလောခေ့ ါသည။
ကိုနထိုတစမ်းအော်းထိခိိုကမှုနင ေ့
ကိိုေစကောလတင

၈၅%

နင ေ့

လို ငန်းမ ော်း

ရ နော်းထော်းရဖခင်းဘ ကောင ေ့

အောဏောသိမ်းကောလတင

အခ ိနကောလနစခိုလံို်းတင ဝငဘငရရိမှုထခ
ိ ိိုကနှုန်းမော ၅ ံို

၈၉%

ဘအောဒါရရိမှု

လို ငန်းအတင်း

က ဆင်းမှု၊

ဘငလည တမှုမော

ထိခိိုကမှုဖမငတက
လ ကရသ
ိ ညကိို
ေ့

လို ငန်းဝငဘငရရိမှု

ဏမ ဘငထိုတယူမှု ကနသတ
မှု၊
ေ့
ထိခိိုကမှု

အစရိသညတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

အောဏောသိမ်းကောလအတင်း

ဘတွဲ့ ရိရသည။

ထိခိိုကခေ့သဖြင ေ့

ံိုလ င ၄ ံိုဘက ောအထိ ရိဘနဘ သည။ ထိအဖ
ို ေ့
င

ဏမ ော်း၏ CDM လှု ရော်းမှု၊ ဘဒေါ်လောဘစ ်းနင ေ့ ဘရွှဘစ ်းဖမငတက
မှု၊ ေဟိို
ေ့
ဖ ညတင်းဖ ည

အသီ်းသီ်း

ဝငဘငရရိမှုမော

ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုအ ိိုင်းကိို

၉၅%

အထိ

ကညေ့လ င

ထိခိိုကမှုမော

ကိိုေစကောလ၌ ၄၂% ဖြစပ ီ်း အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့ ၄၇% ဖြစခေ့သည။ စီ်း ော်းဘရ်းအခငအလမ
်းအသစ
ေ့
ဆံို်းရှု ်းံ မှုသည ကိိုေစကောလတင ၆၅% ဖြစခပေ့ ီ်း နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုဘ ကောင ေ့ ၂၂% ထိ ထိ်းို တကကော ၈၇% ထိ
ဘနရောယူထော်း ါသည။
ဘတွဲ့ ရိရ ါသည။
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အဘကက်းဆံ်းို ရှု ်းံ မှုမောမူ

ကောလနစခိုလံို်းတင

၃၂%

ဖြင ေ့

တူညီမှု

ရိသညကိို

ပံို (၃) - ယခင်နင
ှ ယ
်ာ့ ခို အခန်ရပီးရဆ င်နင
ိှု ြ
် ှု အရမခအရနမပပံို

ရင်းဖမစ - အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒ၏ ၂၀၂၁ ခိုနစ စစတမ်းဘကောကယူမှု

လို ငန်းမ ော်း၏

အခနဘ ်းဘဆောငနိင
ို မှုအ င
ိို ်း

ံို(၃)တင

ဘြောဖ ထော်း ါသည။

မိမိတိို ေ့

ဘလေ့လောဘတွဲ့ ရိခ ကအရ အောဏောသိမ်းမှုဘနောက င
ိို ်းတင အခနဘ ်းဘဆောငမှုနင ေ့ တသတ၍ မဘဖ ောတတ ါ၊
မသိ ါဟိုဘဖြဆိိုဘသော

လို ငန်းမ ော်းမော

အဘ ကောင်းအရင်းမော

ဘဖြဆိိုသူမ ော်းတင

ရောခိိုငနှုန်း
လို ငန်း

မ
ိို ိိုမ ော်းဖ ော်းလောသညကိို
လိိုငစငမရသ
ိ ူမ ော်း

ဘလေ့လောဘတွဲ့ ရိရ ါသည။
၄၀%

ခနရေ့ ိဘသောဘ ကောင ေ့

အခနဘ ်းဘဆောငဖခင်းနင ေ့ ကသက၍ မသိရိဖခင်း ဖြစနိင
ို ါသည။
ကောလအ ိိုင်းအဖခော်းနစခိုတင လို ငန်းအမ ိြု်းအစော်း တစခိုခ င်းစီ၏ ထိခိိုကမှုမ ော်းကိို

ံို(၄)တင

အဘသ်းစိတဘြောဖ ထော်းဖခင်း ဖြစသည။ ဘြောဖ ထော်းဘသော ံိုကိို သံ်းို ိိုင်းခ၍ တငဖ သော်းမည ဖြစ ါသည။
လို ငန်းလည တမှု ံိုစံအရ

စိိုက ိြု်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော

အခ ိနကောလနစခိုလံို်းတင

ထိခိိုကမှုနည်းသညကိို

အဖခော်းလို ငန်းမ ော်းနင ေ့
ဘတွဲ့ ရိရ ါသည။

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမောမူ ထိခိိုကနစနောမှု အမ ော်းဆံ်းို ဘတွဲ့ ကံြုရ ါသည။
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နှုင
ိ ်းယဉ်လ င

ဝနဘဆောငမှုဘ ်းဘသော

လို ငန်း င
ိို ်းဆိင
ို ရော ထိခိိုကမှုအ ိိုင်းကိို ကညလ
ေ့ င ဝငဘငထိခိိုကမှုမော ဝနဘဆောငမှု လို ငန်းမ ော်းတင
ကိိုေစကောလ၌ ၃၂% နင ေ့ အောဏောသိမ်းကောလတင ၃၃%၊ ကိုနထိုတလို ငန်းမော ကိိုေစကောလတင ၂၅% နင ေ့
အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

၂၈%၊

အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက င
ိို ်းတင
ဝနဘဆောငမှုလို ငန်းတိသည
ို ေ့

စိိုက ိြု်းဘရ်းလို ငန်းမော

၂၁%

ထိခိိုကမှုမ ော်းရိဘနသည။

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

စိိုက ိြု်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော ကိိုေစအတင်း

ကိိုေစကောလတင
ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

၂၃%နင ေ့

ကိုနထိုတလို ငန်းနင ေ့

ိို၍ဝငဘငထိခိိုကမှုရသ
ိ ညကိို

ဘတွဲ့ ရိရပ ီ်း

ိို၍ထိခိိုကမှုရိဘ ကောင်း ဘလေ့လောဘတွဲ့ ရရ
ိ ါသည။ စီ်း ော်းဘရ်း

အခငအ
ေ့ မညဆိိုလ င လို ငန်းအမ ိြု်းအစော်းသံ်းို ခိုလ်းံို တင
ေ့ လမ်းသစမ ော်း ဆံ်းို ရှု ံ်းမှုအ ိိုင်းကိို ဘလေ့လော ကညရ
အောဏောသိမ်းယူမှုဘ ကောင ေ့ ဆံ်းို ရှု ်းံ မှုရောခိိုငနှုန်းမော အနည်းငယ ိို၍ ဖမငဘ
ေ့ နဘ သည။
အခ ြု အော်းဖြငဆိ
ေ့ ိုရလ င

မိမိတဘလေ့
ိို ေ့ လောထော်းဘသော

သိုဘတသနစစတမ်း

ညွှန်းကိနမ ော်းအရ

ကိိုေစက ဘရောဂါနင ေ့ အောဏောသိမ်းယူမှု နစခိုလ်းံို ဘ ကောင ေ့ ထိခိိုကမှုမ ော်း ရိဘနသညကိို ဘတွဲ့ ရိရ ါသည။
သိရသ
ို ာ့
်မင ီးလည်ီး

နိင
ို င
် ရ
ံ ီးကပ်ရဘီးရ က ငသ
ာ့် ြက

ကပ် ရ

ထိခိိုကြ
် ှုြှ အ ဏ သိြ်ီးက လတင် အနည်ီးငယ်ပိိုမြငရ
ာ့် နပါသည်။
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ဂါရဘီးရ က ငာ့်

ညွှန်ီးကိန်ီးအြ ီးစို၏

ပံို (၄) - ကဏ္ဍအလိက
ို ် ကပ် ရ

ရင်းဖမစ - အင်းလ ော်းဘ

အဓိက

က်ြှုမပ ညွှန်ီးကိန်ီး

ောဂဘေဒ၏ ၂၀၂၁ခိုနစ စစတမ်းဘကောကယူမှု

စစတမ်းဘကောကယူထော်းဘသော

ကိုနထိုတလို ငန်းနင ေ့
ဘြောဖ

ဂါနှင်ာ့ အ ဏ သိြ်ီးြှုမြစ်စဉ်၏ သက်ရ

လို ငန်းနယ ယမ ော်းဖြစသညေ့

ဝနဘဆောငမှုလို ငန်းတိရ
ို ေ့ ိလို ငန်းမ ော်း၏

ဘရရည

စိိုက ိြု်းဘရ်းလို ငန်း၊

ဆကလကဘတောငခ
ိို စမ်းကိို
ေ့ ံနင

ါ ံို(၅)တင ဘြောဖ ထော်းဖခင်းဖြစ ါသည။ ဘတွဲ့ ရိခ ကအရ နယ ယ(၃)ခိုဘ ါင်းတင “၂ နစနငအထက
ေ့

ဘတောငခံ
ိို သည”ေ့ လို ငန်းမော ၄၄%၊ “၆ လမ ၁ နစ” နင ေ့ “၁ နစမ ၂ နစ” အထိ ဘတောငခံ
ိို ဘသော လို ငန်းမော
ေ့ နင
ေ့ နင
အင်းလ ော်းဘ
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၂၄% အသီ်းသီ်းရပိ ီ်း၊ “၆ လဘအောက”သော ဘတောငခ
ိို မညေ့ လို ငန်းမော ၆%၊ "ဆကလကဘတောငခံ
ိို စမ်းမရိ"
ေ့ ံနင
ေ့ နင
သညေ့ လို ငန်းမော ၃% စသညဖြင ေ့ ဘတွဲ့ ရိရ ါသည။ လို ငန်းအသီ်းသီ်းအနက "၆ လမ ၁ နစ" နင ေ့ "၂
နစနငအ
ေ့ ထက"

ဘတောငခံ
ိို စမ်းမော
ေ့ နင

က နလို ငန်းအမ ိြု်းအစော်းနစခိုတင

ဝနဘဆောငမှုလို ငန်းမ ော်းနင ေ့

ိိုမိိုနည်း ါ်းဘန ါသည။

နှုင
ိ ်းယဉ်လ င

"ဆကလကဘတောငခံ
ိို စမ်းမရ"ိ
ေ့ နင

ဆိိုသညေ့လို ငန်းမ ော်းမော နယ ယအော်းလံ်းို တင ရောခိိုငနှုန်းတူညီမှုရိဘ ကောင်း ဘတရ
ွဲ့ ါသည။ “၁ နစမ ၂ နစ”
ဘတောငခံ
ိို စမ်းတင
ေ့ နင

စိိုက ိြု်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော

အဖခော်းလို ငန်းမ ော်းနငယ
ေ့ ဉ်လ င
အနည်းဆံ်းို ဖြစဘနသည။

ဘယ

၄.၇၂%

ဘတောငခံ
ိို သညေ့
ေ့ နင
ိုယ

သံ်းို သ ရ ါက

ဖြင ေ့

အနည်းဆံ်းို ဖြစဘနပ ီ်း

ကောလအ ိိုင်းအဖခော်း
ဘလေ့လောခေ့ဘသော

အဘသ်းစော်း၊အလတစော်းလို ငန်းမ ော်းဖြစသညေ့အတက

၎င်းသည

(၅)ခိုစလံ်းို တင

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းသည

မိသော်းစိုစ်းီ ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းဖြစဘသော

ဖမနမောစ
ိို စမ်းအော်း ဖမငမော်းသည
ကိို သိနင
ိို သည။
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော ယခငကတည်းက င ဘတောငခံနင
ေ့
၂၀၂၁

ခိုနစကောလတင

ကံြုဘတွဲ့ဘနရသညေ့

အောဏောသိမ်းမှု

အဘဖခအဘနမ ော်းမော

ယခငကတည်းက

ကံြုဘတွဲ့ ခေ့ြူ်းသညေ့ အဘဖခအဘနမ ော်းဖြစသညေ့အတက ဘတောငခ
ိို စမ်း ဖမငမော်းသည
ဟို သံို်းသ ရ ါသည။
ေ့ ံနင
ေ့
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ပံို (၅) - အရသီးစ ီးနှငအ
်ာ့ လတ်စ ီး စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီး၏ ဆက်လက်ရတ ငခ
်ာ့ ံနင
ိို စ
် ြ်ီး အရမခအရနမပပံို

ရင်းဖမစ - အင်းလ ော်းဘ
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ောဂဘေဒ၏ ၂၀၂၁ခိုနစ စစတမ်းဘကောကယူမှု

အခန်ီး(၂)
စိိုကပ
် ိျုီးရ ီးနှင ်ာ့ ကိုန်သယ်ရ ီးကဏ္ဍ

ဓောတ ံို - Thet Aung/Getty Images (n.d.)
အင်းလ ော်းဘ
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၂.၁။ စိိုကပ
် ိျုီးရ ီးကဏ္ဍ
၂.၁.၁။ ရတ င်သြ
ူ ီး၏ စိိုကပ
် ိျုီးစ ိတရ
် ခ ီးရငြ ီးအရ က င်ီး
အစိို်းရဘခ ်းဘငမ ော်းကိို
စိိုက ိြု်းဘရ်း

ဘလေ့လောရောတင

ဘတောငသူလယသမော်းမ ော်းအဘနဖြင ေ့

ဖမနမောလ
ေ့ ယယော

ဏမ ယခငနစ (၂၀၂၀ဖ ညေ့နစ)တင ဘခ ်းယူထော်းဘသော မိ်းို ရောသီစိိုက ြုိ ်းစရိတ ဘခ ်းဘငမ ော်းကိို

ယခိုနစ (၂၀၂၁ ခိုနစ) အတက စိိုက ိြု်းစရိတ ဘခ ်းဘငမ ော်း ထ မံမဘခ ်းခင ၂၀၂၁ ခိုနစ ဧပ ီလ ၁၅ ရကဘနတ
ေ့ င
ဖ နလညဘ ်းဘခ ရမည ဖြစ ါသည။ ဘတောငသူလယသမော်းတခ ိြုွဲ့က နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီအော်း
ဆနက
ေ့ ိုိ ေ့ ဖ နလညမဘ ်းဆ ရန
ေ့ ငသညေ့အဘနဖြင ေ့ ဘခ ်းဘငမ ော်းဘ ်းဆ ဖခင်း မဖ ြုရန ဘဖ ောဆိို ကသကသ
အနလိိုင်းလှုံွဲ့ဘဆောမှုမ ော်းကိို ဘတွဲ့ ခေ့ရသည။ ဖ ညဘထောငစိုလွှတဘတော ကိိုယစော်းဖ ြုဘကောမတီ (CRPH) ၏
စီမံကိန်း၊

ဏ္ဍောဘရ်းနင ေ့ စကမှု ဝနကကီ်းဌောနကမူ ထိဘ
ို ခ ်းဘင ဖ နလညဘ ်းဘခ ရမညေ့ အခ ိနကိို ၂၀၂၂ ခိုနစ ဧပ ီ

၁၅ ရကအထိ ဘရွှွဲ့ဆင
ိုိ ်းဘ ကောင်း မတလ ၁၂ ရကဘနက
ေ့ ထိုတဖ နဘ ကညောခေ့ ါသည (DVB, 2021)။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
စကတင

ောလ ၁၅ ရကတင ဖ နလညဘ ်းဆ ရမညေ့ ဘဆောင်းရောသီစိိုက ိြု်းစရိတဘခ ်းဘငကိိုလည်း ၂၀၂၂

ခိုနစ စကတင

ော ၁၅ ရကအထိ ဘရွှွဲ့ဆိုင
ိ ်းဘ ကောင်း အမ ိြု်းသော်းညီညတဘရ်း အစိ်းို ရ (NUG) ၏ စီမံကိန်း၊

ဏ္ဍောဘရ်းနင ေ့ ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှု ဝနကကီ်းဌောနမ စကတင
တစနစတိတိ

သကတမ်းတိို်းဖမင ေ့

မလိိုအ သညေ့အဖ င
ဘြောဖ ထော်းသည။

ဖ ငဆငလိိုကသညေ့

ံိုမနဘကောကခံသညေ့

အတိို်း

ယင်းဘြောဖ ခ ကတင

စိိုက ိြု်းစရိတဘခ ်းဘငနငအလော်းတူ
ဘရွှွဲ့ဆိုင
ိ ်းခေ့ ါသည။
ေ့

အင်းလ ော်းဘ
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ောလ ၁၂ ရကဘန၌ေ့ ထိုတဖ နဘ ကညောခေ့သည။ ထိသ
ို ိုိ ေ့
ကောလအတက
၅%

ကိိုလည်း

ဒဏဘ က်းတိို်းဘ ်းဘဆောငရန
ကင်းလတခငဖေ့ ြုဘ ကောင်းကိို

ကိိုေစဘခ ်းဘငကိလ
ို ည်း

ဘဆောင်းရောသီ

နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီ၏
ကိိုေစ-၁၉

ထိုတန
် တ
ို ရ
် ြ ်မပခ က် (၁)

ကိုစော်းဘကောမတီကမူ

ကိိုေစဘခ ်းဘငကိို

ဘနောကထ ဘဖခောကလအထိ

သကတမ်းတိို်းခေ့ ါသည။ ဘဖခောကလသကတမ်း
ဖ ညေ့သညေ့ဘနတ
ေ့ င

ဖမနမောစီ်း ော်းဘရ်း

ဏသိို ေ့

အတိို်းဘရောအရင်း ါ ဖ နလညဘ ်းဘဆောငရမည
ဖြစဘ ကောင်း၊

မဘ ်းဘဆောငနိင
ို ါက

ဘနောကက ဘ က်း

သိမဟို
ို ေ့ တ

ဒဏဘ က်းကိို

ဖ ငဆငသတမတလိက
ို တေ့ ကောလအတက
ဘခ ်းဘငအဘ ေါ်

ါရိ ါသည။

သိဘသော
ို ေ့

ဏကမှု ထိုတဘခ ်းထော်းတေ့ အခ န
ိ ဘစေ့ဘခ ်းဘင အရင်း၊

အတိို်းမ ော်းကိို ဘတောငသူဘတအဘနဖြငေ့ ဘခ ်းဘငစည်းမ ဉ််း၊ စည်းကမ်းမ ော်းနငေ့အညီ
ကောလအလိက
ို

တောဝနဘက နစော

အသိဘ ်းဘ ကညောထော်းသညကိိုလည်း

စိိုက ိြု်းစရိတဘခ ်းဘင

ဘ ်းဆ ကြိို ေ့

ဘတွဲ့ရသည။

“ယခိုနစ

ထိဖို ေ့ င

ထိုတဘခ ်းတဘ
ေ့ နရောမော

ယမနနစဘခ ်းဘင

ဘခ ်းဘငအသစထိုတဘခ ်းဘ ်းလ ကရိပ ီ်း

ကိေ
ို စ-၁၉

အထူ်းဘခ ်းဘင၊ JICA (Two Step Loan) ဘခ ်းဘင၊ MEB (Two Step Loan)

ဘ ်းဘဆောငရမညဖြစဘ ကောင်း၊
လို ငန်းရငမ ော်းကိို

အတိို်း၅ရောခိိုငနှုန်းကိလ
ို ည်း

ကင်းလတခငေ့ဖ ြုလက
ိို ဘ ကောင်း”ဟိုလည်း
ဖမနမောေ့လယယောြံွဲ့ ပြိြု်းဘရ်း

သကတမ်းတိို်းဖမငေ့

ဒဏတိို်းဘ ်းဘဆောငြိို ေ့ မလိအ
ို

ံိုမနဘကောကခံတေ့

ဘဖ ဘက ပ ီ်းသူဘတကိိုသော

သတမတခ ကအတိိုင်း

“၁နစတိတိ

၎င်းထိုတဖ နခ ကထမော

ကကကသညေ့

ဘခ ်းဘငဘတကိိုလည်း

သတမတခ န
ိ အတင်း

ဖ နလညဘ ်းဆ ကမသော

ဘခ ်းဘငအသစမ ော်း ဆကလကထိုတဘခ ်းဘ ်းသော်းမည” ဟူ၍လည်း ါရိသည။

ဏလို ထံ်းို လို နည်းမ ော်းနငအညီ
ေ့
ရင်းဖမစ

-

တညဆဥ ဘဒမ ော်းအရ

အမိနဘေ့ ကညောစောအမတ(၂/၂၀၂၁)၊

အဘရ်းယူမညဟို

၂၀၂၁ခိုနစ၊

မတလ

၁၂ရက၊

စီမံကိန်း၊

ညွှန ကော်းထော်းဘ ကောင်းကိို ထိုတဖ နခေ့ပ ီ်း ဘဆောင်းရောသီဏ္ဍောဘရ်းန
စက
ိို ငေ့ ိြုစက
်းစရိ
မှုဝတ
နကကီဘခ
်းဌောန၊်းဘင
ဖ ညကိ
ဘထောင
ိုမူ စိုဘြော
ဝနကကီဖ်းရံို်းဖခင
၊
်း မရိဘ ။
ရတ င်သလ
ူ ယ်သြ ီးြ ီးသည်
ရငရခ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီးြှ

အစိိုီး စိိုကပ
် ိျုီးစ ိတရ
် ခ ီးရငြ ီးအမပင်

ရခ ီးရင ယူ ကသည်။

ိုဂလ
္ ိကအြွဲ့မ ော်းမော

ပိုဂဂလက
ိ

ထမဘခ ်းဘင

မဘ ကလ င

ဘနောကထ ဘခ ်းဘငအတက စဉ််းစော်းဘ ်းဘလေ့မရိဘ ကောင်း၊ ထိဖို ေ့ င အရင်းကိို ဘ ကဘအောငမဆ နိင
ို လ င
အတိို်း မောဏတကမည

ဖြစဘ ကောင်း

သိရသည။

သိဘသော
ို ေ့
လည်း

ဘတောငသူလယသမော်းမ ော်းအဘနဖြင ေ့

ဖ နဆ ရမညေ့ ဘငအလံိုအဘလောက မရဖိ ခင်းဘ ကောင ေ့ တစရောသီစောဘနောကဆိုတဘ ်းရန ဘတောင်းဆိို ကပ ီ်း
အတိို်းကိသ
ို ော

ဘ ်းဆ လိို ကသည။

စီမံကိန်း၊

ဏ္ဍောဘရ်းနင ေ့

စကမှုဝနကကီ်းဌောန၊

ဘငဘရ်းဘ က်းဘရ်း

ကကီ်း က ဘရ်းဦ်းစီ်းဌောန၏ စောရင်းမ ော်းအရ ဖမနမောတစနိင
ို ငံလံို်းအဘနဖြင ေ့ အဘသ်းစော်း ဘငဘခ ်းဝနဘဆောငမှု
လို ငန်း

၁၉၀

ဘက ောကိို

ဘခ ်းဘငရယူထော်းသူအဘရအတကမော

လိိုငစငထိုတဘ ်းထော်းလ ကရပိ ီ်း
ဖမနမောတစနိင
ို ငံလံို်းတင

ယင်းလို ငန်းမ ော်းထံမ

၂သန်းရိ ါသည။

ယခိုကောလတင

နိင
ို ငံတဝန်းဖြစဘ ေါ်ဘနဘသော နယဘဖမမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ အဘသ်းစော်း ဘငဘရ်းဘ က်းဘရ်း လို ငန်းအခ ိြုွဲ့က
အင်းလ ော်းဘ
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ဘခ ်းဘငထိုတဘ ်းဖခင်း၊

အတိို်း/အရင်းဘကောကခံဖခင်းမ ော်းကိို

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့
ဖ ြုလို ဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

ဖ ညသူအခ ိြုွဲ့

ဘင မောဏကိို

အဘသ်းစော်းဘငဘ က်းလို ငန်းမ ော်း၏

ရ နော်းထော်းဘ ကောင်း

အလို အကိင
ို မ ော်း

ရ နော်းထော်းရဖခင်း၊

ံိုမနဖ နလညဘ ်းဆ ရန

ကိိုယစော်းလယအခ ိြုွဲ့ မော

သိရသည။

CDM

ခကခဘနသညဖြစရော

ယခငက

၂

တတစခါ

အတိို်း/အရင်းဘကောကခံဖခင်းမ ော်း ဘဆောငရကဘသောလည်း ယခိုအခါ ၁ လတစခါသော လောဘရောကဘ ကောင်း
ဘခ ်းဘငဝနဘဆောငမှုရယူထော်းသူတစဦ်းထံမ

သိရသည။

ထိဖို ေ့ င

ယခိုကောလတင

ဘ ်းစရောရိသညေ့

အတိို်း/အရင်းမ ော်းကိို သတမတထော်းတေ့ မောဏထက တစဝကသောဘ ်းနိင
ို လ ငလည်း တစဝကသောဘ ်းရန
လိိုကဘလ ောဖခင်းမ ော်း ရိသည။
ထိအဖ
ို ေ့
င ၂၀၂၁ ခိုနစ စကတင

ောလတင ကိိုေစ-၁၉ က ဘရောဂါဘ ကောင ေ့ ဖြစဘ ေါ်လောနိင
ို သညေ့

စီ်း ော်းဘရ်းသကဘရောကမှုမ ော်းအဘ ေါ် ကိုစော်းဘရ်း လို ငန်းဘကောမတီမ က ဘရောဂါဘ ကောင ေ့ ထိခိိုကခေ့သညေ့ ငါ်း၊
ိုစန ဘမ်းဖမြူဘရ်း အ ါအဝင ဘမ်းဖမြူဘရ်းကဏ္ဍအော်း

ဏ္ဍောဘရ်းဆိင
ို ရော အကူအညီအဖြစ ကိိုေစ-၁၉ ရန ံိုဘငမ

အတိို်းနှုန်း ၁ ရောခိိုငနှုန်းဖြင ေ့ ဘခ ်းဘငကောလ တစနစသတမတကော ဘခ ်းယူခငဖေ့ ြုခေ့ ါသည (UMFCCI-Union

of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, 2021) ။
ဂ နအဖ ညဖ ညဆိိုငရော
အလတစော်းစကမှုလို ငန်းမ ော်း
ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုလို ငန်းမ ော်းအော်း

်းူ ဘ ါင်းဘဆောငရကဘရ်းဘအဂ ငစီ
ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကဘရ်း
တစနစလ င

ဏ

အတိို်းနှုန်း

(JICA)

နင ေ့

(SMIDB)
၅.၅%ဖြင ေ့

တိို ေ့

အဘသ်းစော်းနင ေ့
ူ်းဘ ါင်းပ ီ်း

ဘခ ်းဘငသကတမ်းငါ်းနစထော်းပ ီ်း

ဘခ ်းဘငဘ ်းအ မညဖြစဘ ကောင်း SMIDB မ သတင်းထိုတဖ နထော်း ါသည။
အက ဉ််းခ ြု အဘနဖြင ေ့ တငဖ ရလ င ဘတောငသူမ ော်းသည ၎င်းတိဘခ
ို ေ့ ်းယူထော်းဘသော ဘခ ်းဘငမ ော်းကိို
ဖ နလညဘ ်းဆ ရန

အခကအခရိဘန ကသည။

ဏစနစယိမ်းယိင
ို လောဖခင်း၊

ဤသိခက
ို ေ့ ခရဖခင်းမော

ဘငထိုတရခကခဖခင်း၊

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုဘ ကောင ေ့

ဘငသော်းလကဝယ

နည်း ါ်းလောဖခင်းမ ော်း၊

နယစ ကိုနသယမှု ရ တနဖခင
ို ေ့ န ကနသတ
ဖခင်းမ ော်းဘ ကောင ေ့ ခရီ်းအခ ိန ကန ကောဖခင
်း၊
ေ့ ်း၊ သင်းကိုန ိကို
ေ့
ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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ိကို
ို ေ့ နစရိတဖမငမော်းလောဖခင
်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့
ေ့

ဖြစ ါသည

(ဤအစီရငခံစော၏

အဖခော်းအခန်းမ ော်းတင

ဘလေ့လောနိင
ို ါသည။) တစခ ိနတည်းတင ဆနဘ ်းနှုန်း တကဘသောလည်း စ ါ်းဘ ်းနှုန်း က ဆင်းမှုနင ေ့
ကံြုဘတွဲ့ဘနရ ါသည။

၂.၁.၂။ စိိုကပ
် ိျုီးရ ီးသင်ီးအ ီးစိုြ ီး၏ ရ ီးနှုန်ီးမြငတ
်ာ့ က်လ ြှုနင
ှ ်ာ့ ရတ င်သြ
ူ ီးအရပေါ်
သက်ရ

က်ြှု
လယယောကဏ္ဍ၏

သင်းအော်းစိုမ ော်းတင

ဘဖမ၊

မ ိြု်းဘစေ့၊

စိိုက ိြု်းဘရ၊

လို အော်း

(လူအော်း၊

ကျွနော်းအငအော်း)၊ ဓောတဘဖမဩဇော၊ စိိုက ိြု်းဘရ်းသံ်းို ဘဆ်းမ ော်း ( ်းိို သတဘဆ်း၊ ဘ ါင်းသတဘဆ်း၊ အော်းဘဆ်း)
နငအတူ
စကသံ်းို ဆီသည အဓိက
ေ့

ါဝငသည။ ဘတောငသူလယသမော်းမ ော်းသည ဘဖမ၊ လို အော်း၊ မ ိြု်းဘစေ့

(ဘဒသမ ိြု်းရင်း ဖ နလညသံ်းို သူမ ော်း)၊ စိိုက ိြု်းဘရ စသညသ
ေ့ င်းအော်းစိုမ ော်းကိို ဘငဘ က်းထ မံ စိိုကထိုတစရော
မလိို

ရရိရန

ကံဘဆောငနိင
ို ဘသောလည်း

ဓောတဘဖမဩဇော၊

လယယောသံို်းစကမ ော်းတင

အသံို်းဖ ြုရဘသော

အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက င
ိို ်း

ကိုနသယဘရ်း

ိတဆိဖခင
ို ေ့ ်းမ ော်း၊

ဖ ည သင်းကိုန

အခကအခမ ော်း၊

ရ တနဖခင
ေ့ ်းမ ော်းဘ ကောင ေ့
ဏစနစ

မတညပငိမဖခင်းနင ေ့

ဖ ဿောနောမ ော်းသည

စကသံို်းဆီတကိ
ိို ေ့ ိုမူ

ဘဆ်းမ ော်း၊

စိိုက ိြု်းဘရသင်းဖခင်းနင ေ့

အစဉ်အပမ

ဝယယူ ကရသည။

ဖမနမောဘငဘ ်းက ဆင်းမှုစသညေ့

စိိုက ိြု်းဘရ်းသင်းအော်းစိုမ ော်းဖြစသညေ့

ဓောတဘဖမဩဇောနင ေ့ စကသံ်းို ဆီ ဘ ်းနှုန်းမ ော်း ဖမငတက
ဘစမှုမ ော်းကိို
ေ့
ဖြစဘ ေါ်ဘစခေ့သည။
စပါီးစိိုကပ
် ိျုီး

တင်

ပိုလဓ
ွဲ တ်ရမြဩဇ ရ ီးနှုန်ီးြှ

အြ ီးဆံီးို အသံီးို မပျုသညာ့ ်
ယခင်နစ
ှ ်

သခ ိန်ထက်

တစ်အတ
ိ လ
် ျှင် က ပ် ၁၀,၀၀၀ ရက ် ရ ီးမြငတ
ာ့် က်လ သည်။
ယခငက တစအိတလ င က ၂၅,၀၀၀ မ ၂၈,၀၀၀ ကော်း ဘ ါကဘ ်းသောရိခေ့ပ ီ်း ယခိုလကရိဘ ်းကကအတင်း
အင်းလ ော်းဘ
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က

၃၅,၀၀၀ မ ၄၀,၀၀၀ ကော်းအထိ ဘ ်းဖမငတက
လောသည (ဘရွှမန်း, 2021)။ ထိဖို ေ့ င အဘကက်းဝယ၍
ေ့

မရဘတောေ့

လကငင်းဘငဘ ်းဘခ ၍

အဘရောင်းကိိုယစော်းလယမ ော်းသိို ေ့
အဘရောင်းဆိင
ို မ ော်းသိသော
ို ေ့

က အထိ

ဖြနဖြြူ်းသညေ့
အခါတငလည်း
ေ့

ဘငလကငင်းဘ ်းဘခ သညေ့

ိုလဘဖမဆီ

တဖခော်း

ဘ ်းတကလောရဖခင်းသည

ကနဘ ါင်းဘဖမဆီနင ေ့
ဖ ည တငသင်းမှု

ိုလစကရံို၊ ဘဖမောင်းတကောစကရံိုတကလည
ိို ေ့
်း လည တမှုမရိ

ဖြစဘ သည။

ကိုမပဏမ
ီ ော်းက

ိုလဘဖမဆီ

ိုလအစော်းထိ်းို သံို်းသညေ့ ဆောလြော ိုလ ဘဖမဆီမောလည်း တစအိတလ င

ဘ ါကဘ ်းဖြစလောသည။

ံိုမနဘ ်းသောရိသည။
ဖ ညတင်းထိုတ

သင်းအော်းစို

ိဘဆောင
ို ေ့
၍ ယခငကသ
ေ့ ိုိ ေ့ အဘကက်းမဘရောင်းဘတောဘ
ေ့ ကောင်း သိရသည။

ဘ ်းဖမငတက
လောဖခင်းနငအတူ
ေ့
ေ့
၃၀,၀၀၀

ဝယယူဘနရဘ ကောင်းနင ေ့

ကိိုေစက ဘရောဂါနင ေ့

နယစ ကိုနသယဘရ်းလမ်းဘ ကောင်းမ ော်း

အခကအခသောမက

ရ ဆိင
ို ်းထော်းရဖခင်းဘ ကောင ေ့

နိင
ို ငံဘရ်းအဘဖ ောင်းအလမ ော်းဘ ကောင ေ့
ိတဘနဖခင်းမောလည်း

ဘဆ်းမ ော်းမော

ိုလဘဖမဩဇောကိို

တရိုတနိင
ို ငံနင ေ့

၍
ိို ဘ ်းတကဘစသည။

ဖမနမောနိင
ို ငံသိုိ အီ
ို ငံမ လ
ို ဘဖမဩဇော အမ ော်းဆံို်းတငသင်းပ ီ်း အိနယ
ိဒ ၊ တရိုတနင ေ့ ထိင
ို ်းတိက
ို ေ့ အစဉ်လိိုက
ေ့ ရနနိင
တငသင်း က ါသည (ဘရွှမန်း, 2021)။
စက်သီးိုံ ဆ ရ ီးနှုန်ီးြှ လည်ီး အ ဏ သိြ်ီးငပီး ၃ လအတင်ီး ၃၃% မြငတ
်ာ့ က်လ ခွဲငာ့ ပီး ဩဂိုတလ
် တင်
၄၉%အထိ

မြငတ
ာ့် က်လ သည်ကိို

တစနိင
ို ငံလ်းံို အန ံ ေ့

ဘဆောငရကနိင
ို ဖခင်း

အ ူခ ိနတိို်းဖမငလောဖခင
်း
ေ့
တခ ိြုွဲ့ဘနရောမ ော်းတင
ရငဆိင
ို ဘနရသည။

ရတွေ့ ပါသည်။

စသညေ့
မိို်းဘခါငပ ီ်း

ဖမနမောနိင
ို ငံ

ဆညဘဖမောင်းမ ော်းဖြင ေ့

မရိဘသ်းသညေ့အဖ င
သ

ောဝ တဝန်းက င

စိက
ို
ိြု်းဘရမရရိဖခင်း၊

ဘရဘ ်းဘဝသညေ့

ရောသီဥတို

စနစမော

ဘဖ ောင်းလမှုမ ော်း၊

ဘဖ ောင်းလဘြောကဖ နလောဖခင်းဘ ကောင ေ့
တခ ိြုွဲ့ဘနရောမ ော်းတင

မိို်းကကီ်းဖခင်းတိန
ို ေ့ င ေ့

အလယ င
ိို ်းဘဒသတခ ိြုွဲ့တင

မိို်းဘရ ံိုမနမရရိသကသ
ေ့ ိုိ ေ့ ဆညဘရလည်း

မရိ ကဘ ။ ဘတောငသူမ ော်းအဘနဖြင ေ့ မိို်းစ ါ်းတစသီ်းနရ
ံ ရရ
ိ နနင ေ့

၊ ကကသန၊ ဘဖ ောင်းြူ်းတိို ေ့ စိိုက ိြု်းရန

စိိုက ိြု်းဘရလိိုအ ခ ကကိို
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ဘရတင်းမ ော်းတူ်းကော

ဘရသင်းဖခင်းဖြင ေ့

လို ဘဆောင ကရသည။

ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက စကသံို်းဆီဘ ်းဖမငတက
လောဖခင်းသည ဘတောငသူမ ော်း
ေ့

ကံြုဘတွဲ့ရသညေ့ အဓိက

အခကအခတစခို ဖြစလော ါသည။

၂.၂။ ကိုန်သယ်ရ ီးကဏ္ဍ
၂.၂.၁။ ကိုန်ရ ီးနှုန်ီးနှင်ာ့ ကိုန်စည်စီးဆင်ီးြှု အရမခအရန
ရြရြ ်ဝါ လ

၁

က်ရနြှာ့ စ၍

ရ ီးနှုန်ီးကကီးမြငလ
ာ့် ခွဲာ့ပါသည်။

ကိုန်စည်စီးဆင်ီးြှု

ဘ ်းဆိိုငမ ော်း

ြငလ
ေ့ စဖခင်းမရိ

ပ် တန်လ
ို ီးမြစ်လ က
ာ့ န

စ ီးကိုန်ြ ီး

ိတသိမ်းထော်းမှု၊

ဖ ညသူမ ော်း

စိို်းရိမ ူ နကော ဝယယူစိုဘဆောင်းမှုစသညတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ အဘဖခခံစော်းဘသောကကိုနမ ော်း၊ ကိုနဘဖခောကမ ော်းဝယယူရန
ခကခခေ့ပ ီ်း ဝယလိိုအော်းမ ော်းဖ ော်းမှုဘ ကောင ေ့ သောမနထက ဘစ ်းဖမငတက
ခေ့သည (DVB, 2021)။ အဓိက
ေ့
ဘစ ်းနှုန်းဖမငတက
သညေ့ အဘဖခခံ စော်းဘသောကကိုနစညမ ော်းတင ဆန၊ ဆီ၊ အသော်းငါ်း၊ ဟင်းသီ်းဟင်းရကနင ေ့
ေ့
ဖ ည မတငသင်းဘသော ဘဆ်းဝါ်းမ ော်း ါဝငသည။
ရဒသတစ်ခန
ို င
ှ တ
်ာ့ စ်ခို

ရစ ီးနှုန်ီးမြင်တ
ာ့ က်ရသ

ကမွဲ ပ ီးြှုြ ီးရှိသည်။

ရနကိုနပမိြုွဲ့တင

ကိုနမ ော်းဝယယူရဘသော

ရခိင
ို ဖ ညနယတငလည်း

ကိုန်စည်နင
ှ ်ာ့

ကိုနဘစ ်းနှုန်းမ ော်း

ရစ ီးနှုနီး် မြင်တ
ှု ီး်
ာ့ က်နန

ဖမငတ
ေ့ ကသညဖြစရော

သယယူစရိတ

ဖမငတက
ကော
ေ့

ရနကိုနမတစဆင ေ့
အဘဖခခံကိုနဘ ်းနှုန်း

လိိုက ါဖမငတက
ခေ့သည။ ဇနလ၏ဘနောကဆံို်း ရကအ တတငမူ ယခငက ဝယလိအ
ို ော်းဘလ ောန
ေ့
ေ့ ည်းမှုဘ ကောင ေ့
တနြိို်းက ဆင်းလ ကရသ
ိ ညေ့

ငရိုတသီ်း၊

ကကသနနီ၊

ဘစ ်းကကတင်းဝယလိိုအော်းမ ော်းလောပ ီ်း

အောလူ်း

စသညေ့

စော်းြိိုဘဆောငသီ်းနမ
ံ ော်း၏

ဘစ ်းနှုန်းဖမငတ
ေ့ ကလောခေ့သည။

ဤသညမော

ကိုန စစည်း မောဏနည်း ါ်းလောပ ီ်း ဝယလိအ
ို ော်း မ ော်းဖ ော်းလောသညေ့အတက ဘစ ်းတကလောဖခင်း ဖြစဘ သည။
ေဟိိုစောရင်းအင်းအြွဲ့ မ
ဘအောက ါအတိင
ို ်းဖြစသည။
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ထိုတဖ နထော်းသညေ့

ရနကိုနပမိြု ွဲ့ မ

ကိုနစညအခ ြုိ ွဲ့၏

ဘစ ်းနှုန်းမော

ဇယ ီး (၁) - ဗဟိစ
ို

င်ီးအင်ီးအြွဲ ွေ့ ြှ ထိုတမ် ပန်ထ ီးသညာ့ ် န်ကန
ို ်ငြိျု ွေ့ ရှိ ကိုန်စည်အခ ိျု ၏
ွေ့ ရစ ီးနှုနီး် ြ ီး

တန်ြိိုီး(က ပ်ရင)
ကိုန်စည်အြ ိျုီးအစ ီး

ပြ ဏ

ဇန်နဝါ လ

ရြရြ ်ဝါ လ ၂

ရြရြ ်ဝါ လ ၅

၂၉ က်

က်

က်

ဧညေ့မထဆန

တစဖ ည

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၁၂၀၀

ဘ ေါ်ဆန်း

တစဖ ည

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

ဘဖမ ဆီ (ရယ)

တစ ိဿော

၇၅၀၀

၇၇၀၀

၇၇၀၀

စော်းအိုန်းဆီ

တစ ိဿော

၂၈၀၀

၂၆၀၀

၂၇၀၀

ငရိုတသီ်းဘဖခောကအ ို

တစ ိဿော

၁၆၀၀၀

၁၆၀၀၀

၁၆၀၀၀

ကကသနဖြြူ (ဥတစလံ်းို )

တစ ိဿော

၆၀၀၀

၆၀၀၀

၆၀၀၀

ကကသနနီ

တစ ိဿော

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၁၃၀၀

(ဖမစသော်း/အလံို်းကကီ်း)
ရင်းဖမစ - (ELEVEN

Media, 2021) https://news-eleven.com/article/207270
ဇယ ီး (၂) - ရြလအတင်ီး ဆန်နင
ှ စ
ာ့် ီးသံီးို ဆရစ ီးနှုန်ီးြ ီး

ကိုန်စည်အြ ိျုီးအစ ီး

ပြ ဏ

ြူလရစ ီးနှုန်ီး (က ပ် ရင)

မြငတ
ာ့် က်ြှုရစ ီးနှုနီး်
(က ပ် ရင)

ဘ ေါ်ဆန်းဘတောင ံ

တစအိတ

၄၀၀၀၀ က ဝန်းက င

၅၀၀၀၀ က ဝန်းက င

ြ ော ံိုဘ ေါ်ဆန်းဘမ ွှ်း

တစအိတ

၄၅၀၀၀ က ဝန်းက င

၄၈၀၀၀ က ဝန်းက င

ဟင်းရကဆီ

၁လီတော

၃၅၀၀ က

၄၆၀၀ က

ဘဖမ ဆီ

၁၀ ိဿော

၅၅၀၀၀ က

၆၅၀၀၀ က

ရင်းဖမစ - (ELEVEN
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Media, 2021) https://news-eleven.com/article/208442 )

ဇယ ီး (၃) - ရြရြ ်ဝါ လနှင်ာ့ ဇန်လ စ ီးသံီးို ဆရစ ီးနှုနီး် နှုင
ိ ီး် ယှဉ်ခ က်
ကိုန်စည်အြ ိျုီးအစ ီး

ပြ ဏ

ဘဖမ ဆီ (ရယ)

တစ ိဿော

၇၇၀၀ က

၈၂၅၀ က

နမ်းဆီ

တစ ိဿော

၉၀၀၀ က

၉၁၅၀ က

စော်းအိုန်းဆီ

တစ ိဿော

၂၆၀၀ က

၃၅၀၀ က

ရင်းဖမစ -(ELEVEN

ြူလရစ ီးနှုန်ီး (က ပ် ရင)

မြငတ
ာ့် က်ြှုစ ီးနှုန်ီး (က ပ် ရင)

Media, 2021) https://news-eleven.com/article/209943 )
ဇယ ီး (၄) - ဇန်လအတင်ီး ကက်သန်ရစ ီးတက်ြှုနန
ှု ်ီး

ကိုန်စည်အြ ိျုီးအစ ီး

ပြ ဏ

ဆိတဖြြူဘဒသထက ကကသနနီ

တစ ိဿော

၂၅က မ ၁၀၀က

ဘအောင န်းဘဒသထက ကကသနနီ

တစ ိဿော

၁၅၀က ခန ေ့

ကြူကိုတ ကကသနဖြြူ

တစ ိဿော

၁၀၀၀က ခန ေ့

ရင်းဖမစ - (DVB

ရစ ီးနှုန်ီးမြငတ
ာ့် က်ြှု (က ပ်ရင)

- Democratic Voice of Burma, 2021) http://burmese.dvb.no/archives/471514 )

စော်းဘသောကကိုနမ ော်းဘ ်း
သယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းစရိတ

ဖမငတက
လောဖခင်းမော
ေ့
တိို်းဖမငလောဘသောဘ
ကောင ေ့
ေ့

စကသံို်းဆီဘ ်း
ဖြစသည။

ဖမငတက
မှုနငအတူ
ေ့
ေ့
စကသံို်းဆီတငသင်းရန

ခကခဘနဖခင်းဘ ကောငလည
်းဘကောင်း၊ ြော်းကနဘဒသတ
င တ မဘတောနင ေ့ ကခ ငလတဘဖမောကဘရ်း တ မဘတော
ေ့
ေ့
(KIA) တိို ကော်း
တိက
ို
မ ော်း၏ အက ိြု်းဆက လမ်း ိတဆိမှု
ို ေ့ မ ော်းဘ ကောငလည
်းဘကောင်း စကသံ်းို ဆီရော်း ါ်း၍
ေ့
ေ့
ဘ ်းဖမငတက
လောခေ့သည။ ဘြဘြော၀ါရီလအစတင ဘအောကတိန်း ၉၅ တစလီတောလ င က
ေ့
၁၆ ရကဘနတ
ေ့ ငမူ တစလီတောလ င က
ဘ ်းကကအရသိရသည။
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44

ောဂဘေဒ

၆၁၀ ခနမေ့ ဇနလ

၁,၁၀၀ အထိ ဖမငတက
လောဘ ကောင်း ဖမနမောဖေ့ ညတင်းစကသံ်းို ဆီ
ေ့

တိက
ို ပ
် ွဲ ြ ီး ရနစဉ်
က်ဆက် မြစ်ပ ီးသညာ့ ရ
် ဒသြ ီးနှင်ာ့ အနီးတစ်ဝိိုကတ
် င် အရမခခံကန
ို ်စည်ြ ီး
ာ့
မပတ်လပ် ရှ ီးပါီးလ က

ရစ ီးနှုနီး် မြင်တ
ာ့ က်ြှုြ ီး မြစ်ရပေါ် ခွဲာ့ သည်။ ဘမလ ၂၁ ရကဘနမေ့ စတငကော

ကယော်းဖ ညနယအတင်း တ မဘတောနင ေ့ ဘဒသခံ ဖ ညသူကောက
ယဘရ်းတ တိို ကော်း
တိိုက မ ော်းဘ ကောင ေ့
ေ့
ေ့
အဘဖခခံကိုနစညမ ော်း

သယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
ရန

ဘစ ်းနှုန်းဖမငတ
ေ့ ကခသ
ေ့ ည။

တ မဘတောမ

ခကခဖခင်း၊

ဖ တလ ဖခင်းမ ော်းဖြစဘ ေါ်ကော

ကယော်းဖ ညနယအတင်း

ဘမောဘတောယောဉ်သော်းလောမှု

ထိန်းခ ြု ဖခင်းနင ေ့ လမ်းတံတော်းအခ ိြုွဲ့ မိိုင်းခြ ကစီ်းဖခင်းဘ ကောင ေ့ ကိုနစညစီ်းဆင်းမှု ရ တနသ
ေ့ ော်းခေ့သည။
လိြုငဘကောပမိြုွဲ့တင ဘလောငစောဆီ တစ ီ ါလ င ယခငဘစ ်း က
ဘစ ်းတကသော်းခပေ့ ီ်း

ြော်းဘဆောင်းပမိြုွဲ့တင

ဆနတစအိတကိို

၁၆၀,၀၀၀ မ က

က

၁၅၀,၀၀၀အထိ

၃၀၀,၀၀၀ အထိ
ဖမငတ
ေ့ ကခသ
ေ့ ည။

ယင်းဘဒသမ ော်းတင အဘဖခခံသို်းံ ကိုန၊ စော်းကိုနမ ော်း ထိက
ို သ
ေ့ ိုိ ေ့ ဘစ ်းဘဖမောကဘနသညေ့အဖ င ဝယယူရန င
ကိုနစညမရိသညေ့ အဘနအထော်းတစခို ဖြစခေ့သည။
ကိုန်ပစစည်ီးတန်ြိိုီးြ ီး
စီးပ ီးရ ီးစနစ်နင
ှ ်ာ့
ဆိီးို ဆိီးို

ီး

ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

က ဆင်ီးမခင်ီးြရှိပွဲ
ဂါရ က ငာ့်

က လရှည် က စ

၀င်ရငထိခိိုကရ
် နငပီးရသ

ရစ ီးနှုန်ီးမြင်တ
ာ့ က်ြှုသည်
အရမခခံလတ
ူ န်ီးစ ီးြ ီးအရပေါ်

ီး ထိခိိုကရ
် စခွဲသ
ို ငံအတင်း ဝငဘငထကဝကခန ေ့ ဘလ ောန
ာ့ ည်။ WFPက ဖမနမောနိင
ေ့ ည်းလောသညေ့

၈၀% ဘသော အိမဘထောငစိုမ ော်းသည

ဖမနမောနိင
ို ငံအတင်း

အဘဖခခံစော်းဘသောကကိုနနင ေ့ ဘလောငစောဆီ

ဘ ်းနှုန်းမ ော်းဖမငတ
ိို
လ က ရိဘ ကောင်း မတလ ၂၆
ေ့ ကမှုဘ ကောင ေ့ အ က အတည်းဖြစဘနပ ီ်း အကူအညီလအ
ရကဘနတ
ေ့ င ဘဖ ော ကော်းခသ
ေ့ ည။
ယခိုကသ
ွဲာ့ ိုိ ာ့ ကိုန်ရ ီးနှုန်ီးမြငတ
ာ့် က်ြှုြ ီးြှ
တစ်နည်ီးအ ီးမြငာ့်

သက်ဆင
ို ိ ြ
် ှုရှိရနသည်။

ကိုန်စည်စီးဆင်ီးြှု

ပ် လန
ို ီးပါီး အရမခအရနြ ီးနှငာ့်

စစ်အ ဏ ဆန်က
ာ့ င်ရ ီးဆနဒမပြှုြ ီး

အ ီးရက င်ီးသညာ့ ်

ရြရြ ်ဝါ လ၌ ကိုန်က ီးရြ င်ီးသူြ ီးလည်ီး CDM တင် ပါဝင်ခွဲာ့ ကသည်။ ဥ မောအော်းဖြင ေ့ မူဆယ-တရိုတ
၁၀၅

မိိုငတင

ကော်းစကချွတယင်းသညဆိိုကော

ကော်း ကလှု ရော်းမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

မူဆယ-

တရိုတလမ်းမကကီ်းတင ကိုနကော်း ၇၀၀ ခန ေ့ ိတဆိသ
ို ေ့ ော်းခေ့ပ ီ်း ဘြဘြောဝါရီလ ၁၇ ရကဘနတ
ေ့ င ကိုနသယမှု
အင်းလ ော်းဘ
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၉၀%ခန ေ့ ရ တနသ
ို ိုိ ေ့ ကော်း၊ ယောဉ်မ ော်း မထကဖခင်းဘ ကောင ေ့ လည်းဘကောင်း၊
ေ့ ော်းသညကိို ဘတွဲ့ရ ါသည။ ထိသ
နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီ၏ ည ၈ နောရီမ မနက ၄ နောရီ (ဘနောက င
ိို ်းတင ည ၁၀ နောရီမ ၄ နောရီ
ဖ ငဆငသတမတခသ
ေ့ ည။)

အထိ

ညမထကရအမိနဘေ့ ကောင ေ့

ကိုနတငယောဉ်မ ော်း

သော်းလောခငမရဖခင
်းဘ ကောငလည
်းဘကောင်း ကိုနစညစီ်းဆင်းမှုမော ဘရတိိုတင ရ လိုန်းီ ါ်း ဖြစခရ
ေ့
ေ့
ေ့ သည။
တပ် ြရတ ထ
် တ
ို က
် န
ို ်နင
ှ ာ့် တရိုတြ
် ှသင်ီးကိုန်ြ ီး ြသံီးို စွဲ န် လှုွေ့ရ
ံ ဆ ်ြှုြ ီး က ယ်က ယ်မပန်မပန
ာ့ ် ာ့
မြစ်ရပေါ်လ မခင်ီးက မပည်တင်ီးကိုန်သယ်ရ ီးကဏ္ဍတင် သက်ရ

က်ြှုြ ီးစ မြစ်ရပေါ်လ က်ရှိသည်။ မတလ

၁၀ ရကဘန ေ့ သတင်းအရ တရိုတကိုနမ ော်းကိို သ ိတဘမောကမှုဘ ကောင ေ့ ဖ ညတင်းကိုနအမော မရသ
ိ ဖြင ေ့
ရမ်းဖ ညဘဖမောက ိိုင်း၊

မူဆယ

၁၀၅

မိိုငတင

တရိုတဖ ညမ

ကိုနအဝငကော်းမ ော်း

မရသ
ိ ဘလောက

နည်း ါ်းခေ့ ါသည။ တရိုတမ ကိုန စစည်းမ ော်းသောမက Tik Tok, Mobile Legend: Bang Bang, PUBG
စသညေ့ နည်း ညောထိုတကိုနမ ော်းကိိုလည်း သ ိတဘမောကမှုမ ော်းရိခေ့သည။ အောဏောသိမ်းမှုဖြစစဉ်နငအတူ
ေ့
တ ထိုတကိုန မသံို်းစဘရ်းလှု ရော်းမှုမ ော်းမောလည်း အရိနအဟိုန ဖမငတက
လောပ ီ်း ဖမနမော
ေ့
လကရ်းီ လ

ယ
ီ ော၊ အဒမနဂိို်း

အစရသ
ိ ညေ့

ယ
ီ ော၊ မနတဘလ်းရမ၊ မနတဘလ်း

တ ထိုတကိုနမ ော်းနင ေ့

ယ
ီ ော၊ မိိုငတလ ဆင်းကတ၊ ရူ

တ မဘတောနငဆက
စ သညေ့
ေ့

သ ိတဘမောကလော ကသည။ သ ိတဘမောကလှု ရော်းမှုဘ ကောင ေ့ ဖမနမော
က ဆင်းခေ့ဘ ကောင်း ဘမလ ၁၂ ရကဘန ေ့ Kirin ၏ ၂၀၂၁ ခိုနစ

ယ
ီ ော၊ ဒဂံို

ယ
ီ ော၊

စ
ီ ီ်းကရက

ကိုန စစည်းမ ော်းစောကိို

ယ
ီ ော၏ဘရောင်းအော်းမော ၄၆% ထိ

ထမဘလ်းလ တ

ဏ္ဍောဘရ်းရလဒတင

ဘြောဖ ထော်း ါသည (BBC Burmese, 2021)။

၂.၂.၂။ အ ဏ သိြ်ီးြှု၊ ကိဗ
ို စ်-၁၉ ကပ်ရ
ကပ် ရ

ဂါ တတိယလှုင
ိ ီး် နှင်ာ့ ကိုန်ရ ီးနှုန်ီး

ဂါ က ကယ်ထန
ိ ်ီးခ ျုပ် ၊ ကိုသရ ီးဆိင
ို ်

ရဆီးပစစည်ီးြ ီးနှငာ့် စ ီးရသ က်ကန
ို ်ြ ီး ရ ီးမြငတ
ာ့် င်ရ

က န်ီးြ ရ ီးအရထ က်အကူမပျု ပစစည်ီးြ ီး၊
င်ီးခ မခင်ီး၊ ရ ီးကစ ီးလိသ
ို ညာ့ ် ည် ယ်ခ က်မြငာ့်

သိရ
ို လှ င်ထ ီးမခင်ီးြ ိျုီး စိစစ်ရတွေ့ ရှိခွဲာ့ပါက အရ ီးကကီးကိုန်စည်နင
ှ ာ့် ၀န်ရဆ င်ြှု ဥပရဒအ အရ ီးယူြည်ဟို
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စီးပ ီးရ ီးနှငက
်ာ့ ီးူ သန်ီးရ

င်ီး၀ယ်ရ ီး၀န်ကကီးဌ နြှ ထိုတမ် ပန်ခသ
ွဲာ့ ည်။ လကဘတွဲ့ဘဖမဖ ငတငမူ နောဘခါင်းစည်း

အခို ၅၀ ါ တစ

်းူ လ င ယခင က

က

၃,၀၀၀ အထိ ဖမငတက
ခေ့သည။ တရိုတနိင
ို ငံထတ
ို ဘအောကဆီဂ င ၄၀ လီတော တစအိို်းနင ေ့
ေ့

၂,၂၀၀ မ က

ဆကစ

၁,၀၀၀ ဝန်းက ငမ တတိယလှုိင်းစတငဖ င်းထနခ ိန ဇူလိိုငလအတင်း

စစည်းမ ော်းကိို ဇူလင
ိို လ ၂၀ ရကဘန ေ့ ဘစ ်းအရ ၁၇၈,၅၀၀ က ဖြင ေ့ (BETV Business, 2021)

ကမ်းလံ-ို ဟိို န-ခ င်းဘရွှဘဟော-ဘလောကကိိုင

နယစ ကိုနသညမ ော်းက

ဘ ်းဘခေါ်ထော်းဘသောလည်း

ဘ ်းကကတင တရိုတထိုတ ဘအောကဆီဂ င ၄၀ လီတော တစအိ်းို တည်းကိို င က
ဘ ါကဘစ ်းရိဘနခေ့သညကိို

ဘတွဲ့ရ ါသည။

သိဘသော
ို ေ့

ထိဘ
ို ်းအဆမတနဖမငမော်းဘနဘသော
စစည်းမ ော်းအော်း
ေ့
ဘအောကဆီဂ ငဖြညေ့ရနအတကလည်း

ရကနငခ
ေ့ ီ

ဖ ညသူမ ော်းအဘနဖြင ေ့

၄ သိန်းခအထိ

က ဘရောဂါကိို

အံတိုရန

အလိုအယက၀ယယူရကော
တန်းစီဘစောငဆိ
ို ်းခရ
ေ့ င
ေ့ သည။

ထိို ကော်းထတင

မသမောနည်းဖြငစီ
ေ့ ်း ော်းရောသူမ ော်းက ဂတစအိို်းအဘဟောင်းမ ော်းကိို ဘသခ ောစော ဘဆ်းဘ ကောသနစင
ေ့ ဖခင်းမရိ
ဘအောကဆီဂ ငအိို်းအဖြစ ဘဆ်းသိုတဘရောင်းခ ခေ့မှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ ဘအောကဆီဂ ငမဟိုတဘသောဘလကိို ရြူမိ၍
ဆံို်း ါ်းခေ့ရသူမ ော်းလည်း ရိခသ
ေ့ ည။
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ဓောတ ံို - Ye Aung Thu/AFP (၂၀၂၁ ခိုနစ)

ရစ ီးကက်အတင်ီး
ဝယ်လအ
ိို ီးြ ီးမပ ီးမခင်ီး၊

ကိဗ
ို စ်-၁၉

ကပ် ရ

ရဆီးဆိင
ို ြ
် ီးတင်

ဂါကိုသ
က ရှည်စ

တင်

အဓိကအသံီးို လိသ
ို ည်ာ့

တန်ီးစ၍

ရဆီးဝါီးြ ီး

အကန်အသတ်
မြင်ဝ
ာ့
ာ့ ယ်ယူ မခင်ီး

စသည်တရ
ိို ာ့ က င်ာ့ ရဆီးဝါီးြ ီး၏ရစ ီးနှုန်ီးြ ီး အဆြတန် မြင်တ
ာ့ က်ခွဲာ့ သည်။ ယခငက တစကဒလ င ၇၀၀
က သောရိဘသော

အကိိုကအခဘ ောကဘဆ်းမော

က

၇,၀၀၀

အထိ

ဖမငတက
သော်းခေ့ ါသည။
ေ့

နယစ ကိုနသယဘရ်း ရ တနဘနဖခင
်းနင ေ့ ကိိုေစကိုသဘရ်းအတက ဖ ည မ ဘအောကဆီဂ င
ေ့

ူ်းမ ော်းအ ါအဝင

ဘဆ်းဝါ်းနင ေ့ က န်းမောဘရ်းဆိင
ို ရော စစည်းမ ော်း တငသင်းမှု ဖမငမော်းဖခင
်းဘ ကောင ေ့ ဘဒေါ်လောလိအ
ို
ခ က ကကီ်းမော်းကော
ေ့
ဘ ်းဖမငတက
သော်းဘ ကောင်း စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းရင ဘဒါကတောစိို်းထန်းမ ဘဖ ော ကော်းခေ့ ါသည။
ေ့
ရစ ီးတက်မခင်ီးကိို

အဟန်အတ
ီးမြစ်ရစ န်
ာ့

ရစ ီးမြတ် န်ကကိျုီးစ ီးခွဲာ့ ကသည်။

ဖမနမောက ဘင

ပ ဟိတစိတထ
် ီးထက်သန်ရသ
၅၀

ဖြင ေ့

မပည်သြ
ူ ီးက

ကကိြုကတောဝယယူနင
ိို သညေ့

ဘစ ်းဆိိုငမ ော်းဘ ေါ်ဘ ါကလောသကသ
ေ့ ိုိ ေ့ အဘဖခခံစော်းဘသောကကိုနစညမ ော်းကိို လှူဒါန်းမှုမ ော်း အဘဖမောကအဖမော်း
အင်းလ ော်းဘ
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ဘ ေါ်ဘ ါကလောခသ
ေ့ ည။ တစလံို်းလ င ယခငက က

၉,၀၀၀ ဝန်းက ငမ ဇူလင
ိို လအတင်း က

၃၀,၀၀၀ မ

၃၅,၀၀၀ အထိ ဘစ ်းဖမငတက
ခေ့သညေ့ ဘသ်းတင်း ဘအောကဆီဂ င မောဏနင ေ့ နလံ်းို ခိုနနှုန်း တိိုင်းတောသညေ့
ေ့
ဘအောကစီမီတောမ ော်းကိို

လူမှုဘရ်းအြွဲ့အစည်း၊

ဖ ည မမောယူပ ီ်း တစခိုလ င က
ကိဗ
ို စ်-၁၉

ကပ် ရ

ောသောဘရ်းအြွဲ့အစည်းတိက
ို ေ့

၉,၀၀၀ ဝန်းက ငနှုန်းဖြင ေ့ ဘရောင်းခ ဘ ်းကော ဘ ်းဖြတခေ့ ကသည။
ဂါ၏

ပထြလှုင
ိ ီး် နှင်ာ့

ဒိုတယ
ိ လှုင
ိ ီး် ြ ီးတင်

ကက်ဥရစ ီးနှုန်ီးမြင်တ
ာ့ က်မခင်ီးဟူသညာ့ ် အရမခအရနတစ် ပ် အ ီး
စီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီလကထကတင
ကူ်းစကခံလူနောမ ော်းသည
လူနောမ ော်းအတက

၎င်းတိကိ
ို ေ့ ိုယတိင
ို

မြတ်ရက ်လ ခွဲာ့ သည်။ နိင
ို ငံဘတော

က ဘရောဂါကိုသမှုမ ော်း

မိမိတ၏အိ
ိို ေ့
မတငသော

ကိုသ ကရသည။

အောဟောရဓောတအဖ ညအ
ေ့ ဝဘ ်းနိင
ို သညေ့

ြ ကံျုရတွေ့ ခွဲာ့ ရသ

မရိသဘလောကနည်း ါ်းသဖြင ေ့
ထိအ
ို ခ ိနတင

တနြိို်းအသငအ
ေ့ တင ေ့

ကိုနစညတစခိုဖြစရော

ဘစ ်းကကတင်း ဝယလိိုအော်းမ ော်းဖ ော်းပ ီ်း ဘစ ်းနှုန်းဖမငတက
လောခေ့သည။ ကကဥတစလံို်း၏
ေ့
၁၂၅ က မ တတိယလှုင
ိ ်းတင ရနကိုနနင ေ့ မနတဘလ်းပမိြုွဲ့မ ော်း၌ က

ကကဥသည

မ်းမ ဘစ ်းနှုန်းမော

၂၀၀ မ ၃၀၀ ဝန်းက ငအထိ

ဖမငတက
မှုမ ော်းရိခေ့ ါသည (DVB, 2021)။ ဘစ ်းမ ော်းတငလည်း ကကဥမ ော်းဖ တလ သညအထိဖြစခေ့ပ ီ်း
ေ့
ဝယယူရန င မရရိနင
ိို သညအ
ေ့ ဘဖခအဘန ဖြစလောသည။ ကကဥအစော်းထိ်းို ကိုနစညတစမ ိြု်းဖြစသညေ့

ဥ၏

ဝယလိိုအော်းနင ေ့ ဘစ ်းနှုန်းတနြိို်းမောမူ တညပငိမလ ကရိခသ
ေ့ ည။

၂.၂.၃။ နိင
ို င
် မံ ခ ီးတင်ပိိုကို
ာ့ န်ြ ီးနှင်ာ့ ပ်တန်သ
ာ့ ီးရသ ကိုန်သယ်ြှုြ ီး
မြန်ြ နိင
ို င
် သ
ံ ည်

ပထဝအရနအထ ီးအ

အစရှိသညာ့ ်နင
ိို င
် တ
ံ နှ
ိို ာ့ ငာ့် ကိုန်ီးလြ်ီးကိုန်သယ်ြှုသ

ထိင
ို ီး် ၊

တရိုတ၊်

အိနယ
ိဒ ၊

ဘဂဂလ ီးရဒရ
ာ့ ှ်

အဓိကမပျုလိုပ်ရနငပီး အရန က်နင
ိို င
် ြ
ံ ီးသိို ာ့ တင်ပိိုြှုာ့ ြ ီး

မပျုလိုပ်နင
ိို ် န်ြှ ြူ ကကိျုီးစ ီးရန ဆွဲမြစ်သည်။ ကိိုေစက ဘရောဂါကိို ဖမနမောနိင
ို ငံတင စတငဘတွဲ့ ရိခေ့ခ န
ိ
၂၀၂၀ဖ ညေ့နစ၊

မတလမစ၍

ဘနောကဆကတ

ကိုနသယမှုမ ော်း

ိိုမိိုက တည်းခကခလ ကရိသည။

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

ဘငဘ က်းတနြိို်းက ဆင်းဖခင်း၊

ဘငဘ က်းလည တမှုနည်း ါ်းဖခင်းနင ေ့ ဘငဘ က်းအလွှအဘဖ ောင်းအကနအသတ
မ ော်းက
ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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အောဏောသိမ်းမှု၏

ကိုနသယဘရ်းအဘ ေါ်

သကဘရောကမှုမ ော်းစောရိသည။

ငရိုတသီ်းဘဖခောကနင ေ့

ဟင်းခတအဘမ ွှ်းအကကိြုငမ ော်းကိို

ဂ နသိို ေ့

အဓိကထော်းတင ိဘနဘသော
ို ေ့
လည်း ယခိုကောလ၌ အဘရောင်းအဝယမော ထကဝကဘက ော က ဆင်းလောခသ
ေ့ ည။
ဂ နသိို ေ့

ငရိုတသီ်းဘဖခောကတင ိရန
ို ေ့

ရိဘနဘသောလည်း

ဖမနမောနိင
ို ငံ၌

မူလအတိိုင်းတင ိခ
ို ေ့ ငရနိ
ို မှုမော
ေ့ င

ဘငဘ က်းအလွှအဘဖ ောင်း

ဆက၍

မ ော်းစောထိခိိုကဘစမညဖြစသည။

ကနထရိိုကစောခ ြု နင ေ့
မ ော်းစောဘသခ ောမှုမရိ

လို ကိိုငနိင
ို မညေ့အဘဖခအဘနမရိ ါက
ထိင
ို ်းနိင
ို ငံမ

စိက
ို
ိြု်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း
ဖမနမောနိင
ို ငံရိ

ဏမ ော်းနင ေ့

ဖ ည ကိုနသယဘရ်းကဏ္ဍကိို

ဝယလိိုအော်းရိဘသောလည်း

ဖမနမောက ဘငဘ က်းတနြိို်း

က ဆင်းမှုဘ ကောင ေ့ ဘဖ ောင်းြူ်းကိုနသယမှုအော်း ဘမလဘနောင်း ိိုင်းတင ရ နော်းထော်းခသ
ို ေ့
ိမညေ့
ို ေ့
ေ့ ည။ ဖ ည သိတင
စကရံိုအခ ိြုွဲ့က

ဖ ညတင်းဘ ်းကကတင

လကက နရော်း ါ်းလောသညေ့

ဇနလတင

ဘ ်းတိ်းို ဘ ်း၍

ဝယယူဘသောဘ ကောငသော
ဘဖ ောင်းဘ ်းအနည်းငယ ဖမငတက
လောခေ့သည။
ေ့
ေ့
ရငွေရ ကီးတန်ြိိုီးက ဆင်ီးမခင်ီးနှငာ့်
ရ ရ က င်ီးမြငတ
ာ့ ်
ာ့် င်ပိိုြညာ့

ကန်တန
ိ ်န ခြ ီးရစ ီးကကီးမခင်ီး

ကိုန်စည်ြ ီးအရပေါ်

ရိိုကခ
် တ်ြှုြ ီးရှိခွဲာ့သည်။

ဂယက်ြ ီးသည်
အဘမရိကနနိင
ို ငံသိုိ ေ့

လကြကအစိိုတင ိမှု
ို ေ့ နင ေ့ စငကော ူနင
ိို ငံသိုိ ေ့ သရကတင ိမှု
ို ေ့ မ ော်း၏ ကနတငနောခမ ော်းမော နစဆ၊ သံို်းဆခန ေ့
တကသော်းဘသောဘ ကောင ေ့ အခကအခမ ော်းဖြစခေ့သည။ ဖမနမောသ
ိို ငံသိုိ ေ့ နစစဉ်တနခ ိန ၄၀၀
ေ့ ရကကိို စငကော ူနင
ခန ေ့ တင ိဘရောင
ို ေ့
်းခ ခေ့ဘသောလည်း ယခို ၂၀၂၁ ခိုနစတငမူ ကနတိနနောအခကအခမ ော်းဘ ကောင ေ့ တနခ ိန ၁၀၀
ဖ ညေ့မီဘအောငတင ိရန
ို ေ့
င ခကခဘနခေ့သည။
အမပည်မပည်ဆင
ို ိ ်

ဝယ်လက်ြ ီးနှငာ့် အရ

င်ီးအဝယ် ရရွှ ွေ့ဆင
ို ိ ီး် ြှုြ ီး၊ ြ က်သြ
ိ ်ီးြှုြ ီးလည်ီး

ရှိခွဲာ့သည်။ ဘြဘြောဝါရီလအတင်း အဂဂလနသိို ေ့ ဘထော တသီ်းနင ေ့ ဂ င်း၊ အီ်းယူသိုိ ေ့ သခော်းဘမ ွှ်းတင ိမှု
ို ေ့ မ ော်း
ရ နော်းခရ
ေ့ သည။ ကိုန စစည်းအရညအဘသ်းနိမဖခင
ေ့ ်းမောလည်း အဘ ကောင်းအရင်းတစရ ဖြစ ါသည။ ဂ င်းမော
ံိုမနဘရောင်းဝယဘြောကကော်းမှုရိဘသော
ခ ြု ဆိိုထော်းဘသော

အဘရောင်းအဝယမ ော်း

၎င်းတိရင
ို ေ့ ်းန်းီ ဖမြု နထ
ံ ော်းခေ့သညေ့
အင်းလ ော်းဘ
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ကိုနစညဖြစဘသောလည်း

ဘငဘ က်း၊

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ကခရ
ေ့ သည။
လို အော်းနငတက
ေ့

ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

နိင
ို ငံတကောနင ေ့

ဘတောငသူမ ော်းအဘနဖြင ေ့

အရင်းအဖမစမ ော်း

ဆံို်းရှု ံ်းခရ
ေ့ ပ ီ်း

သစသီ်းစိိုကဘတောငသူမ ော်းမော

လကရိစက
ိို
ိြု်းထော်းသညစ
ေ့ ိိုကခင်းမ ော်း၏

၅၀%ခနကိ
ေ့ ိုသော

လောမညေ့စိိုက ိြု်းရောသီတင ဖ နလညစိိုက ိြု်းနိင
ို မညေ့ အဘဖခအဘနမ ိြု်း ဖြစ ါသည။
အဘမရိကနရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုဖြင ေ့ ဘြောဘဆောငမညေ့ ရမ်းဘတောငဘထော တသီ်း ထိုတ ိို်းစကရံို စီမံကိန်းနင ေ့
နိင
ို ငံဖခော်းရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုဖြင ေ့ ဘဆောငရကမညေ့ ခ င်းဘတောငဝဥလွှောဘဖခောက၊ အမှုန၊ ေ့ စော်းဘသောကကိုနစကရံို
စီမံကိန်းတိကိ
ို ေ့ ိုလည်း

ဘရွှဆ
ွဲ့ ိုင
ိ ်းခံလိိုကရသည။

ထိဖို ေ့ င

အငယစော်း၊

အဘသ်းစော်းနင ေ့

အလတစော်း

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်း (MSME) ၄၀ နင ေ့ ရင်းန်းီ ဖမြု နသ
ံ ူတအော်း
ိို ေ့
ခတ
ိ ဆကဘ ်းမညေ့ ဘတွဲ့ဆိုံ ကိိုလည်း
ဘရွှွဲ့ဆိုင
ိ ်းခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့

ဖ ညတင်းလို ငန်းမ ော်းနင ေ့

မဘသခ ောမဘရရောမှုမ ော်း

ဘတောငသူမ ော်း၏

မ ော်းစောဖြစဘ ေါ် ခေ့သည။

ကိုနစညဘ ်းကက

သိဖြစ
ို ေ့
ါ၍

အနောဂတမော

ဖမနမောသ
ို ေ့ နမော
ေ့ စသီ်း ိကို

ဘစ ်းကကသစမ ော်းသောမက ဘ ်းကကသစ အခငအလမ
်းမ ော်းကိို ါ လကလွှတခရ
ို ငံအဖ င
ေ့
ေ့ သည။ တရိုတနိင
အဖ ညဖ ညဆိင
ို ရောဘ ်းကကသိို ေ့
လကတစကမ်းအလိိုတင

ထိ်းို ဘြောကရန
ယခိုကသ
ေ့ ိုိ ေ့

ခကခကခခ

ကကိြု်းစော်းခေ့ရပ ီ်း

လို ငန်းစီမံကိန်းမ ော်း

ဘအောငဖမငရန
ဘရွှွဲ့ဆိုင
ိ ်းခံရဖခင်းက

အဖ ညဖ ညဆိင
ို ရောဝယလကမ ော်းနင ေ့ အဘရောင်းအဝယဖ ြုလို ရန ခယဥ်းဘစ ါသည။
အ ဏ သိြ်ီးခ ိန်ြှစ၍
ကိုန်သယ်ြှုြ ီးလည်ီးရှိသကွဲသ
ာ့ ိုိ ာ့
အရြ ိကန်နင
ိို င
် ြ
ံ ှ

နိင
ို င
် ရ
ံ တ ်စြံအပ
ို ် ခ ျုပ် ရ ီးရက င်စဘက်ြှ
တပ် ပိိုငစ
် ီးပ ီးွေရ ီးြ ီးကိလ
ို ည်ီး

အွေရ ီးယူပိတဆ
် ြှု
ို ိ ာ့ ြ ီးမပျုလိုပ်ခပ
ွဲာ့ ါသည်။

ပိ တပ
် င်ခွဲာ့သည်ာ့

အရန က်နင
ိို င
် ြ
ံ ီး
အဘမရိကနအစိို်းရ၏

အထူီးသမြငာ့်
ဧပ ီလ

အဘရ်းယူ ိတဆိမှု
ို ေ့ မ ော်းထတင တ မဘတော ိိုင ဖမနမောဘ
ေ့ က ောကမ ကရတနော ဘရောင်းဝယဘရ်းလို ငန်းလည်း
ါဝငခသ
ို ေ့
ဧပ ီလ ၁ ရကဘနမေ့ ၁၀ ဘနရက
ေ့ ည။ သိဘသော
ေ့ အထိ
ဘရောင်းခ ရမှုမ က ဘင ၃၃
က

လ
ီ ီယံဘက ော၊ ိုလ ၃၁၇ တကိို က

၁,၄၁၇.၂၆ သန်း၊ ဘက ောကစိမ်း ၁,၉၅၅ တကိို

၃၁,၅၉၅.၇၉ သန်းနင ေ့ ဘက ောကမ ကရတနော ၅၂ တကိို က

နိင
ို ငံ ိိုငသတင်းစောမ ဘြောဖ ခေ့ ါသည။
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၄၂၅.၈ သန်းဖြင ေ့ ဘရောင်းခ ခေ့ဘ ကောင်း

၂.၂.၄။ နယ်စပ် ကိုန်သယ်ြှုဂိတ် အရမခအရန
တရိုတ၊်

ကိဗ
ို စ်ပိိုီး

ရတွေ့ ရှိြှုြ ီးရ က ငာ့်

ကိုန်သယ်ရ ီးဂိတြ
် ီးကိို တင်ီးက ပ် စ ထိန်ီးခ ျုပ် ငပီး ရခတတ ပိတမ် ခင်ီး သိြဟို
ို ာ့ တ်

က်အကန်အ
ာ့ သတ်ြရှိ

ပိ တမ် ခင်ီးြ ီး

ထိင
ို ီး်

နယ်စပ်ဂိတြ
် ီးနှငာ့်

မပျုလိုပ်လ ကသည်။

အနီးတစ်ဝိိုကတ
် င်

ခ င်းဘရွှဘဟောပမိြုွဲ့၌

ကိိုေစ-၁၉

ဘရောဂါ ်းိို ကူ်းစကခံရသူ

၇

ဦ်း

ဘတွဲ့ ရိခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့ နမေ့ြောဘဟောတံတော်းဂိတကိို ဧပ ီလ ၁၈ ရကမ ဘမလ ၁၅ ရကအထိလည်းဘကောင်း၊
ထိင
ို ်းအဘကောကခနအရောရိတင

ကိိုေစဘရောဂါ ်းိို ဘတွဲ့ ရမ
ိ ှုဘ ကောင ေ့

ထိင
ို ်း-ဖမနမောနယစ

ကနခ န

ူရီခရိိုင၊

ိုရော်းသံို်းဆူ ဘနောငလူနယစ ဂိတသိို ေ့ ကိုန စစည်းတငသင်းမှုကိို ဇနလ ၁၄ ရကဘနမေ့ ဇနလ ၂၇ ရက
ဘနအထိ
လည်းဘကောင်း
ေ့

ိတထော်းခေ့ ါသည။ ယူနနဖ ညနယ ဂ ယဘခါငပမိြု ွဲ့ ဘက ောကဝိိုင်းတစခိုတငလည်း

ကိိုေစ-၁၉ ဘရောဂါ ိို်းဖြစ ော်းသူ ၁ ဦ်း ဘတွဲ့ ရိခေ့သဖြင ေ့ ၂၀၂၁ ခိုနစ မတလ ၃၀ ရကဘန ေ့ ညဘန ိိုင်းမစတငကော
ဖမနမော-တရိုတ

အဓိက

ကိုနသယဘရ်းဂိတ

ဖြစသညေ့

မနဝိေ့ န်းဂိတကိို

ထိအ
ို ခ ိနတင ဂ ယဘခါငပမိြုွဲ့အတင်း၌ ဖမနမောကိုနကော်း ၁၈၂စီ်း

အဘရ်းဘ ေါ်

ိတထော်းခသ
ေ့ ည။

ိတမိဘနခေ့ပ ီ်း ဧပ ီလ ၁၁ ရကဘနတ
ေ့ ငမ

ဖ နလညထကခောရန ခငဖေ့ ြုခေ့သည။ ဧပ ီလ ၁၂ ရကဘနတ
ေ့ င ဆကလက ိတထော်းခေ့ ါသည။ ရကမ ော်းစော
ိတမိခဘ
ေ့ သောဘ ကောင ေ့ ဖ နလညထကခောလောဘသော
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အခ ိြုွဲ့ကိုနကော်းမ ော်းတင

ကိုနမ ော်း ါလောဖခင်း

မရိဘ ။

တရိုတ-ဖမနမော အဓိက ကိုနသယဘရ်းဂိတကိို

ိတထော်းဖခင်းဘ ကောင ေ့ ဆန၊

၊ ငရိုတသီ်း၊ ကကသန စဘသော

ကိုနစညမ ော်း၏အဝငမော ရ တနသဘလောက
ဖြစသော်းခေ့ ါသည။
ေ့

ဓောတ ံို - VOA Myanmar (2021)

ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါရ က င်ာ့

တစ်ခတ
ို ည်ီးကိသ
ို

ဇန်လြှစ၍

မြန်ြ -တရိုတ်

ကိုန်တင်ယ ဉ်ြ ီးအ ီး

အက ပ်အတည်ီးြ ီးစ နှငာ့်

နယ်စပ် တင်

က င်စန်ီးရက ဂ
ာ့ ိတ်

အသံီးို မပျုခငရ
ာ့် ပီးထ ီးသမြငာ့်

ကိုန်သယ်ရ ီး

င်ဆင
ို ိ ခ
် ွဲာ့ ငပီး ကိုန်သယ်ြှုြ ီး က ဆင်ီးလ ခွဲာ့ပါသည်။ တရိုတနိင
ို ငံ ကမ

ကြူကိုတ နဆိင
ို ်းဘဒသရိ ဝမတိနဂိတကိို ဇနလ ၂၂ ရကဘနမေ့ စပ ီ်း ရကအကနအသတ
မရိ ိတခေ့ဖခင်းဘ ကောင ေ့
ေ့
နဆိိုင်းလမ်းမဘ ေါ်တင

သရကသီ်းကော်း

အရညအဘသ်းမဖ ညေ့မီမှုမ ော်း
ရခိိုငဖ ညနယမ

ဂဏန်းမ ော်းအော်း

၄၅၀

ဖြစဘ ေါ် ခေ့သည။
ဘတောငကကီ်း-

နီ်း ါ်း

ိတမိပ ီ်း

သရကသီ်းမ ော်းမညေ့ကော

ကြူကိုတ- နဆိင
ို ်းဂိတ
မိိုင်းဖြတ

လမ်းဘ ကောင်းမ

ိတထော်းဖခင်းဘ ကောင ေ့
ဘဖ ောင်းလတင ိရသဖြင
ို ေ့
ေ့

အဘသအဘ ကမ ော်းခပေ့ ီ်း ကိုနက စရိတဖမငတက
ခသ
ကတင ိမှု
ို ေ့ ကိို ကိေ
ို စဘ ကောင ေ့ မနတဘလ်းေ့
ေ့ ည။ ဆနနငဆန
ေ့
မူဆယလမ်းအစော်း မနတဘလ်း-ေန်းဘမော-လယဂ ယလမ်းသိို ေ့ လမ်းဘ ကောင်းဘဖ ောင်း၍ တင ိခ
ို ေ့ ေ့ရသည။ ယခငက
သစသီ်းကော်းမ ော်းသော ဖြတသန်းသညေ့ က ငစန်းဘက ောဂ
ိ ကိို ယခိုအခါ ဆန၊ ဆနက၊ ငရိုတ၊ ကကသန၊
ေ့ တ
မ ိြု်းစံို၊
အင်းလ ော်းဘ
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ငါ်းဘဖခောကနင ေ့
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အဖခော်းစော်းဘသောကကိုနကော်းမ ော်း ါ

သော်းလောဘနဖခင်းဘ ကောင ေ့

ယောဉ်ဖြတသန်းမှု

ကန ကောကော
ေ့

သစသီ်း ကစီ်းဖခင်း၊ အရညအဘသ်းက ဆင်းဖခင်းတိို ေ့ ကံြုဘတွဲ့လောရသည။ ကိုနတငကိုနခ

ကောဖမငခ
ေ့ ိနမော ယခငက ၁၅ ရကမ ယခိုအခါ တစလနီ်း ါ်းဖြစသဖြင ေ့ ကိုနက စရိတ ိို၍မ ော်းဖ ော်းလောခသ
ေ့ ည။
တရိုတနိင
ို ငံသိုိ ေ့ အသီ်းအရကမအစ

ကိုန ကမ်းမ ော်းစော

တင ိလ
ို ေ့ ကရရ
ိ ော

နယစ ဂိတမ ော်း ိတဖခင်းက

ကိုနစညစီ်းဆင်းမှု က ဆင်းဘစခသ
ို ငံ၌ ကိိုေစ-၁၉ တတိယလှုိင်း အဖ င်းအထန
ေ့ ည။ ဇူလိိုငလတငမူ ဖမနမောနိင
ဖြစ ော်းမှုဘ ကောင ေ့

တရိုတနိင
ို ငံ ကမ

အဘရ်းဘ ေါ်အဘဖခအဘန

သတမတကော

တစခိုတည်းဘသော

ကိုနသယဘရ်းဂိတဖြစသညေ့ က ငစန်းဘက ောဂ
ေ့ ိတကိို ါ ိတခေ့ဘ သည။

ဓောတ ံို - RSCCI (၂၀၂၁ ခိုနစ)

ကိဗ
ို စ်-၁၉ ကပ် ရ

ဂါဂယက်ရ က ငာ့် ဘဂဂလ ီးရဒရ
ိို င
် န
ံ င
ှ ာ့် ထိစပ် ရနသညာ့ ် စစ်ရတ၊ ရြ င်ီးရတ
ာ့ ှ်နင

နယ်စပ် ကန
ို ်သယ်ရ ီးစခန်ီးြ ီးကိို

(၁၀)လရက ် က

မပန်လည်ြငလ
ှ ခ
် ငာ့် ခ ိနတ
် င်
ာ့် စ

အခ ိျု ွေ့ကန
ို ်စည်ရ ီးကက်ြ ီးြှ

သင်းကိုနထက

ကကသန၊
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ဘဒသထက

ဇီ်းသီ်းဘဖခောက၊

ပိတထ
် ီးခွဲာ့ သမြငာ့်

ဧငပလ၌

ရပ က်လန
ို ီးနီးမြစ်ရနခွဲာ့သည်။
မနက ည်းသီ်းဘဖခောက၊

ဂ င်းနင ေ့

ဘရထကကိုနမ ော်းဖြစဘသော
ရခိိုငဖ ညနယရိ

ငါ်းဖမစခ င်းဘဖခောက၊

ငါ်းမိုတတိအဖ
ို ေ့
င

နယစ ကိုနသယဘရ်းစခန်းမ ော်းမ

ကိိုေစတတိယလှုိင်းတင

်းိို ဘတွဲ့ ရိမှုနန
ှု ်း

ဂဂလော်းဘဒရ
ို ငံ ကော်းရိ
ေ့ နိင

ကတတီ ါြိန

စသညေ့ ိကို
ို ေ့ နမ ော်းကိို

ဂဂလော်းဘဒရ
ို ငံသိုိ ေ့ တင ိဘရောင
ို ေ့
်းခ လ ကရသ
ိ ည။
ေ့ နိင

ဖမငမော်းလောခ
ဖေ့ ခင်းဘ ကောင ေ့
ေ့

ကိုနသယဘရ်းစခန်းမ ော်းကိို

ဇူလိိုငလ

ဖမနမော

၁၅

ကမ

ရခိိုငဖ ညနယနင ေ့

ရကဘနမေ့

၃၁

ရကဘနအထိ
ေ့

ဖ နလည ိတထော်းခသ
ေ့ ည။
မပည်တင်ီးကိုန်စည်ြ ီးြှ

မပည်ပနိင
ို င
် ြ
ံ ီးြှ

ယှဉ်ငပိ ျုင်နင
ိို မ် ခင်ီးြရှိရသီးခ ိနတ
် င်

ဘကောြီမစမ ိြု်းစံို၊

ဘမလ

၁

အ ည်အရသီးအ ီးမြင်ာ့

နိင
ို င
် မံ ခ ီးရငစိုရဆ င်ီးနိင
ို ြ
် ှု

နိင
ို င
် ရ
ံ တ ်စြံအပ
ို ် ခ ျုပ် ရ ီးရက င်စ၏
မြငတ
ာ့် က်ရစသည်။

သင်ီးကိုန်ြ ီးနှင်ာ့

ကိုန်စည်ပိတပ
် င်ြှုြ ီးြှ

ရကဘနတ
ေ့ င

အသငဘြ
ေ့ ောဘကောြီ၊

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံမ

တီ်းမစမ ိြု်းစံို၊

ြရလ ာ့က ရစ န်

ကိုန်ရ ီးနှုန်ီးြ ီးကိို

တမြည်ီးမြည်ီး

ဖ ညတင်းသိို ေ့ အခ ိြုရညမ ိြု်းစံိုအ ါအဝင

နိဆီ
ို ေ့ နငနိ
ို ေ့ မ်းစသညေ့
ေ့ စိ

စော်းဘသောကကိုန

၅မ ိြု်းကိို

နယစ တငသင်းခင ေ့ ယောယီ ိတခေ့ပ ီ်း ဘရဘ ကောင်းမ တစဆငသော
တငသငင်းခငဖေ့ ြုခေ့သည။ ဇနလ ၄
ေ့
ရကဘနတ
ို ငံဖခော်းသံို်းဘင ဘလ ောခ
စော်း လို ငန်းမ ော်း၏
ေ့ ငလည်း နိင
ေ့ ဘရ်းနင ေ့ ဖ ညတင်း အဘသ်းစော်းနငအလတ
ေ့
ထိုတကိုနမ ော်းကိို ဘ ်းကကယဉ်ပ ိြုငမှုမ အကောအကယဘ ်းနိင
ို ဘရ်း အဘ ကောင်းဖ ခ ကမ ော်းဖြင ေ့ နယစ မ
တစဦ်းခ င်း

ကိုနသယမှုလို ငန်းရင

မတ ံိုတငလကမတကတနင ေ့

တငသင်းခငဖေ့ ြုထော်းသညေ့

သင်းကိုန စစည်းမ ော်းမ ဆ ဖ ော၊ ဆ ဖ ောမှုနနေ့ င ေ့ သော်းတိက
ို ဘဆ်းမ ော်းကိို နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီမ
တငသင်းခင ေ့ ိတခေ့သည။

ထိဖို ေ့ င

ထိင
ို ်း

တဘငဘ ်းနင ေ့

နှုင
ိ ်းယဉ်လ င

ဖမနမောက ဘငတနြိို်း

ဘလ ောက
ို ်းနိင
ို ငံထတ
ို ကိုန စစည်းမ ော်း ဝယယူရောတင ဘစ ်းနှုန်းဖမငတ
ေ့ မှုဘ ကောင ေ့ ထိင
ေ့ ကခသ
ေ့ ည။
ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါရိိုကခ
် တ်ြှုရ က ငာ့်

ကိုန်စည်တင်ပိိုြှုာ့ အရပေါ် သက်ရ
ဆကလကဖြစဘ ေါ် ါက
ရိဘန ါသည။
အင်းလ ော်းဘ
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က်ြှုြ ီးစ

မပည်ပသိို ာ့

ရှိသည်။ လောမညေ့နစတငလည်း ထိအ
ို ဘဖခအဘနအတိိုင်းသော

ဘတောငသူမ ော်းအဘနဖြင ေ့

နယစ ကိုနသယဘရ်းအော်း

ောဂဘေဒ

နယ်စပ် ကန
ို ်သယ်ရ ီးဂိတြ
် ီးပိတမ် ခင်ီးသည်

နလနမထူနင
ိို

မီခိိုဘနရဘသော

ရိုန်းကနရမညေ့

အဘဖခခံလူတန်းစော်းမ ော်း၊

အဘဖခအဘနတင

ကိုနကော်းသမော်းမ ော်း၊

လို ငန်းရငမ ော်းအတက

အလို အကိင
ို အခငအလမ
်းမ ော်း ရ တနခေ့ ရ
ေ့
ေ့ သည။ ဝယလိိုအော်းက ဆင်းကော

ဂိိုဘဒါငမ ော်းတငလည်း
လမ်းဘ ကောင်းဘဖ ောင်း၍

ကိုန စစည်းမ ော်း

ိတမိဘန ကသည။

တင ိရ
ို ေ့ ဘသောဘ ကောင ေ့

ြငသညေ့
ကိုနသယဂိတမ ော်းသိို ေ့
ေ့

ကိုနက စရိတဖမငတက
ဖခင်း၊
ေ့

ကိုနစညအရညအဘသ်း

က ဆင်းဖခင်းတိို ဖြစ
ေ့ ဘ ေါ်သဖြင ေ့ ဘစ ်းက ကော အဆံို်းအရှု ်းံ မ ော်းခသ
ေ့ ည။

၂.၂.၅။ ဆန်စပါီးရ ီးကက် အရမခအရန
အ ဏ သိြ်ီးငပီးခါစ
၀ယ်လအ
ိို ီးတက်လ က

ရြရြ ်၀ါ လတင်
ရ ီးနှုန်ီးလည်ီး

မပည်သြ
ူ ီး၏
မြငတ
်ာ့ က်ခသ
ွဲာ့ ည်။

စိိုီး ိြ်စိတရ
် က ငာ့်
ယခိုအခါ

မပည်တင်ီးဆန်
ဆနဘ ်းကကမော

အဘရောင်းဘအ်းဘနဘသောလည်း ဖ ညတင်းတင အစော်းမ ော်းဘသော ဆနအမ ိြု်းအစော်းမ ော်းမော တစအိတလ င က
၂,၀၀၀ခန ေ့

ဘ ်းဖမငတက
လ ကရိသည။
ေ့

အ

ယဘ ကောငဆိ
ေ့ ိုဘသော

ဖမနမောနိင
ို ငံတင

အသံ်းို ဖ ြုဘသော

ဓောတဘဖမ သဇော၏ ၉၀% ကိို ဖ ည မတငသင်းရော ၎င်းတိ၏ဘ
ို ေ့
်းနှုန်းမော ၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစကထက ၄၀% မ ၅၀%
ခနအထိ
ဖမငတက
လောဘသောဘ ကောင ေ့ ဖြစမညဟိုယူဆ ါသည (THE GLOBAL NEW LIGHT OF
ေ့
ေ့
MYANMAR, 2021)။
ပံို (၆) - လစဉ် ဆန်စပါီး (အသစ်) ရ ီးနှုန်ီး (၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်)

ရင်းဖမစ - BETV Business, 2021
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နိင
ို င
် တ
ံ က ဝယ်လအ
ိို ီး
မြန်ြ ဆ
ို ာ့
ာ့ န်တင်ပိရ

ရလ န
ာ့ ည်ီးလ ခ ိန်မြစ်ရသ ရ က င်ာ့

င်ီးခ ြှုြှ

ထက်ဝက်ရက ခ
် န် ာ့

ဇူလင
ိို လ
် တင်

က ဆင်ီးသ ီးခွဲာ့သည်။

မပည်ပသိို ာ့

သယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
စရိတ၊

ကနတိနနောငော်းရမ်းခ စသညေ့ အသံို်းစရိတမ ော်း ကကီ်းဖမငလောမှု
ဘ ကောင ေ့ ကိုနသညမ ော်းမ ဖ ည သိတင
ို ေ့
ိမှု
ို ေ့
ေ့
ဘလ ောန
ေ့ ည်းလောသညမောလည်း

အဘ ကောင်းအရင်းတစရ ဖြစဘ သည။

တရိုတနယစ ကိုနသယဘရ်းဂိတမ ော်း

မူဆယပမိြုွဲ့ ရိ

ဂိိုဘဒါငမ ော်းတင

ိတဖခင်းဘ ကောင ေ့ ဆနအိတဘ ါင်း ၁ သိန်း ၆ ဘသောင်းခန ေ့ ိတမိဘနပ ီ်း

ဖ ညတင်း၌လည်း ဘငရော်း ါ်းမှုဘ ကောင ေ့ စ ါ်းဝယမညေ့သူရော်း ါ်းခသ
ေ့ ည။
ဇူလင
ိို လ
် ကိုန်တင်

ခိိုငမ် ပည်နယ်၌ စံခ ိန်တင်ရ ကကီးမြငြ
ာ့် ှုရ က ငာ့် လယ်ဧက ၁၂,၀၀၀ ရက ်

နစ်မြျုပ် ပ က်စီးခွဲာ့ သည်ဟို ခိိုငမ် ပည်နယ်၊ ရတ င်သလ
ူ ယ်သြ ီးသြဂဂ၏ ရမပ က ီးခ က်အ

သိ ပါသည်

(BETV Business, 2021)။ ရခိင
ို ဖ ညနယ ဘတောငကိုတ၊ သံတ၊ ရဘသေ့ဘတောငန ေ့ ိုဏဏော်းကျွန်းစသညေ့
ဘဒသမ ော်းမ လယဘဖမမ ော်း နစဖမြု ခေ့ပ ီ်း ယင်းလယဘဖမမ ော်းတင

ိြု်းထော်းဘသော မ ိြု်းစ ါ်းမ ော်းအော်းလံို်းနီ်း ါ်း

ကစီ်းခရ
ို သ
ေ့ ဖြစ
ိုိ ေ့ စဥမ ော်းအတက ထိထဘ
ိ ရောကဘရောက
ေ့ ါသည။ ယခငအစိို်းရအဆကဆကကတည်းက ထိက
ကူညီ ံေ့ ိို်းမှုမရိဘခ ။

ဘတောငသူမ ော်းကိိုယတိိုငသော

ရခိိုငဖ ညနယတစခိုလ်းံို တင
ရောခိိုငနှုန်းအော်းဖြင ေ့ ကညေ့လ င

မိို်းစ ါ်းစိိုကဧက

တစနိင
ို တစ င
ိို

၈သိန်းခနရေ့ ိပ ီ်း

နည်း ါ်းနိင
ို ဘသောလည်း

ဖ နလညလို ကိိုင ကရ ါသည။

ယခို ကစီ်းဆံို်းရှု ံ်းခေ့ရဘသော

ဘဒသအလိိုကခပ ီ်း ကညေ့လ င

မောဏမော

ဘတောငသူမ ော်းမော

တစဦ်းခ င်းစီအလိက
ို ထိခိိုကနစနောမှု မ ော်းစောရိဘနခေ့ ါသည။
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် သဂိုတလ
် တင်ြူ အရမခခံစပါီးရ ီးနှုန်ီးကိို တိီးို မြငသ
် ပီး န် စီးပ ီးရ ီးနှငာ့်
ာ့် တ်ြှတရ
ကူီးသန်ီးရ

င်ီးဝယ်ရ ီး ဝန်ကကီးဌ နြှ အဆိမို ပျုခွဲာ့သည်။ ဘတောငသူလယသမော်း အခငအဘရ်းကောက
ယဘရ်းနင ေ့
ေ့

အက ိြု်းစီ်း ော်းဖမငတင
ဘရ်းဥ ဘဒ ါ
ေ့
ဘ ်းနှုန်းဖြစဘ ေါ်ဘစြိရန
ို ေ့

ဖ ဋ္ဌောန်းခ ကမ ော်းနအညီ
ေ့

စိိုက ိြု်းထိုတလို မညေ့

သငတင
မ
ေ့
ေ့ တဘသော
စ ါ်းသီ်းနံ

ဘ ်းကကနင ေ့

အဘဖခခံရညညွှန်းဘ ်းနှုန်း

သတမတထိုတဖ နဖခင်းကိို ၂၀၁၈ ခိုနစမ စတငခေ့သည။ နစအလိိုက အဘဖခခံရညညွှန်း စ ါ်းဘ ်းနှုန်းမ ော်းမော
ဘအောက ါ ံိုအတိိုင်းဖြစသည။ နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်း ဘကောငစီမ စီ်း ော်းဘရ်းနင ေ့ ကူ်းသန်းဘရောင်းဝယဘရ်း
အင်းလ ော်းဘ
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ဒိုဝနကကီ်း အဆိဖို ြုထော်းဘသော အဘဖခခံရညညွှန်းစ ါ်း ဘ ်းနှုန်းမော ယခငအစိ်းို ရသကတမ်းတင သတမတခဘ
ေ့ သော
အဆိိုဖ ြု မောဏထက က

၄ ဘသောင်းခန ေ့ ိိုမ ော်းလောသညကိို ဘတွဲ့ ရိရဘ သည။

ဇယ ီး (၅) - ၂၀၁၈-၂၀၁၉ြှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂အထိ အရမခခံ ည်ညွှန်ီးစပါီးရ ီးနှုန်ီး

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉

အဘဖခခံရညညွှန်း စ ါ်းဘ ်းနှုန်း တင်း (၁၀၀)

၅၀၀,၀၀၀ က

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀

အဘဖခခံရညညွှန်း စ ါ်းဘ ်းနှုန်း တင်း (၁၀၀)

၅၀၀,၀၀၀ က

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

အဘဖခခံရညညွှန်း စ ါ်းဘ ်းနှုန်း တင်း (၁၀၀)

၅၂၀,၀၀၀ က

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂

အဘဖခခံရညညွှန်း စ ါ်းဘ ်းနှုန်း တင်း (၁၀၀)

၅၆၀,၀၀၀ က

ရင်းဖမစ - BETV Business, 2021

၂.၂.၆။ ပွဲရ ီးကက် အရမခအရန
မပည်ပသိို ာ့ တင်ပိိုရသ
ာ့

ြနတရလီးပွဲရ ီးကက်အရနနှငာ့် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ရြရြ ်ဝါ လ ၁၂

(တရိုတန
် စ
ှ ်သစ်ကီးူ ရန)ြှ
ာ့

စတင်ငပီး

အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက င
ိို ်း

ဘ ်းကကအဘဖခအဘနမော အက

အဝယမရိသဘလောက

ဖြစဘနခေ့သည။

အဘရောင်းအဝယဖြစလ ကရဘ
ိ သောလည်း

အရ

င်ီးအဝယ်ရအီးက

ရ ီးနှုန်ီးက ဆင်ီးခွဲပ
ာ့ ါသည်။

အဘနအထော်းတငရိခေ့ဘ သည။ နမ်းမောမူ

ဖ ညတင်းစော်းသံ်းို ကဘသော
မနတဘလ်း ဘ ်းကကတင

ဘဖမ မော

ဖ ည သိတင
ို ေ့
ိဘသော
ို ေ့

ံိုမနဘ ်းနှုန်းနင ေ့
ဘ ်းနှုန်းမော

က ဆင်းခေ့ ါသည။
ဇယ ီး (၆) - ဇူလင
ိို လ
် တင် အိနယ
ိဒ ရ ီးကက်၏ဝယ်လအ
ိို ီးအြ ီးဆံီးို ရှိရနရသ ြတ်ပွဲရ ီးနှုနီး် ြ ီး

ဇနလ ၂၉ ရက

မတ FAQ/RC (2021 Crop) ၁ တန

၁၀၉,၅၀၀၀ က

ဇူလိိုင ၇ ရက

မတ FAQ/RC (2021 Crop) ၁ တန

၁၁၄,၀၀၀၀ က

သဂိုတ ၁၈ ရက

မတ FAQ/RC (2021 Crop) ၁ တန

၁၃၂,၁၀၀၀ က

အင်းလ ော်းဘ
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က်

ရင်းဖမစ - BETV Business, 2021

အိနယ
ိဒ ပွဲ ရ ီးကက်တင်ြူ

အရ

င်ီးအဝယ်မြငတ
ာ့် က်ခွဲာ့သည်။

စော်းသံ်းို မှုမ ော်းဘသောဘ ကောင ေ့ အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံနင ေ့ ကိုနသယမှုတင ဖမနမောနိင
ို ငံမ

အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံတင်း၌

မ ိြု်းစံို အဓိကတင ိဘနသည
ို ေ့
။

ဘမလအတင်း ဖမနမောနိင
ို ငံမ အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံသိုိ ေ့ မ ိြု်းစံိုအ ါအဝင ဘကောက သီ်းနအ
ံ မ ိြု်းမ ိြု်းကိို အကနအသတ
မရိ
ေ့
လတလ စော တင ိနိ
ို ေ့ င
ို သညေ့ ခငဖေ့ ြုခ ကရရိခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့
ဧပ ီလတင

ရ
ို ငဘနောင
ကိုနစညဒိင
ို အတင်း မတ
ေ့

ဘ ်းနှုန်းမော ဖ နလညဖမငတက
လောခသ
ေ့
ေ့ ည။

FAQ ၁ တနလ င ၈၈၀,၀၀၀ က မ ဘမလတင

၁,၀၆၀,၀၀၀ က အထိဘရောကရိခေ့ပ ီ်း ၁၈၀,၀၀၀ က ခန ေ့ ဖမငတက
လောခသ
ေ့
ေ့ ည။ ၂၀၂၀ဖ ညေ့နစနငယ
ေ့ ဉ်လ င
တင ိမှု
ို ေ့ မောဏ

ဘလ ောန
ေ့ ည်းခေ့ဘသောလည်း

ဝငဘငမော

ကနဘဒေါ်လောသန်း

၁၀၀

ဘက ောအထိ

တိို်းတကရရိထော်းခေ့ ါသည။
ြတ်ပွဲဝယ်လအ
ိို ီးြှ ြူ မပည်တင်ီး ပွဲ ခွဲစက်ြ ီးကသ

အဝယ်ရှိရနရသ

အရမခအရနမြစ်ခွဲာ့သည်။

အိနယ
ိဒ အစိိုီး ြှ ြတ်ပွဲတန်ခ ိန် ၄ သိန်ီး တင်သင်ီးခငမာ့် ပျုထ ီးရသ ်လည်ီး ဇန်လတင် က ပ်ရငတန်ြိီးို
က ဆင်ီးရနခွဲရ
် တ င်သြ
ူ ီးအရနမြင်ာ့ အက ိျုီးအမြတ် ရှိြှု
ာ့ သ ရ က င်ာ့ ြတ်ပွဲစိိုကရ

နည်ီးပါီးခွဲပ
ာ့ ါသည်။

အိနယ
ိဒ ဘ ်းကကမ ဝယလိအ
ို ော်းအမ ော်းဆံ်းို ရိဘသော မတ ဘ ်းနှုန်းမော ဇူလိိုငလတင ဘအောက ါဇယော်း(၆)၌
ဘြောဖ ထော်းသညေ့အတိိုင်း

ဖမငတက
လောခေ့သည။
ေ့

စငကော ူကိုနသညမ ော်း

အဝယဘ ေါ်လောဖခင်းကလည်း

အဘ ကောင်းအရင်းတစခို ဖြစဘ သည။ အိနယ
ိဒ အစိ်းို ရမလည်း ဖမနမောနိင
ို ငံမ မတ တနခ ိန ၂ သိန်းနင ေ့
စင်းငံတ
ို နခ ိန

၁

နော်းလညမှုစောချွနလွှော
တင ိိုသူ
ေ့ မ ော်းအတက

သိန်းကိို
(MOU)

ဏ္ဍောနစမစတင၍

ဘရ်းထိ်းို ထော်းသညဟို

အက ိြု်းဘက ်းဇူ်းမ ော်း

၎င်း၏ဖ ညတင်းဘ ်းကကတင
ဖြစဘသောဘ ကောင ေ့

လောမညေ့

ဘ ်းနှုန်း
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သိရသည။

တစဟိုနထိ်းို မတကလောဘစရန

ဖမနမောမ
ေ့ တ ဝယလိိုအော်းမော

တငသင်းရန

အတက

နစနိင
ို ငံ

ဖမနမော စိိုက ိြု်းထိုတလို

မ ော်းဖ ော်းလောနိင
ို ဘသောလည်း

တိို်းတကလောနိင
ို သညေ့ အဘဖခအဘနမရိဘ ။ တစခ ိနတည်းတင
အင်းလ ော်းဘ

၅နစတိတိ

အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံမ

ထိန်းခ ြု မှုမ ော်း

ကတငရိဘသောလည်း

ရိဘနမည

ဘ ်းနှုန်းဖမငမော်းစ
ော
ေ့

ဘ ်းကကအဘဖခအဘနကိို သံို်းသ ရလ င

အိနယ
ိဒ ဝယလကတစမ ိြု်းသော

အဘဖခအဘနဘကောင်းဘနပ ီ်း

တရိုတဝယလကမောမူ

ဆကလက၍ အဘရောင်းအဝယဘအ်းမညေ့ အလော်းအလောတင ရိဘနသည။

အင်းလ ော်းဘ

60

ောဂဘေဒ

ဘ ်းနှုန်းက ဆင်းကော

အခန်ီး(၃)
စက်ြှုကဏ္ဍ

ဓောတ ံို - Twitter (၂၀၁၅ ခိုနစ)
အင်းလ ော်းဘ
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၃.၁။ အထည်ခ ျုပ်လပ
ို ်ငန်ီးအရမခအရန
၂၀၁၁

ခိုနစ
ှ ်

ရန က်ပိိုငီး်

နိင
ို င
် ရ
ံ ီး၊

မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

ပ်တည်လ ခွဲာ့သည်။
အလို အ ဘသောဘ ကောင ေ့

မပျုမပင်ရမပ င်ီးလွဲြှုြ ီးနှငအ
ာ့် တူ

လက်ခစ ီးအထည်ခ ျုပ် စနစ် (CMP) အထည်ခ ျုပ် စက်ရို ံ

နိင
ို င
် မံ ခ ီး င်ီးနှီးမြျုပ် နြ
ံှ ှုြ ီး လြ်ီးပငလ
ာ့် ခွဲာ့
လိုပ်ငန်ီးြ ီးသည်

စီးပါီးရ ီး

အဓိက

နိင
ို ငံတကောနောမညကကီ်း

မပည်တင်ီးအလိုပ်အကိင
ို ်

အခငအ
်ာ့ လြ်ီးတစ်ခိုအမြစ်

အဝတအထညကိုမပဏကီ ကီ်းမ ော်းမ

ဖမနမောအ
ေ့ ထညခ ြု လို ငန်းမော

တိို်းတကလောခေ့ပ ီ်း

အလံို်းအရင်းနင ေ့

ဖ ညတင်းအသော်းတင

ကိုနထိုတလို မှု စိုစိုဘ ါင်း၏ ၃% အထိ ဘရောကရိလောခေ့သည။ ၂၀၁၃ ခိုနစဘနောက ိိုင်းမစ၍ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏
အဓိက ိကို
ို ေ့ နတစခိုလည်း
အဓိကဆဘဆောငမှုမော

ဖြစဘ သည။
ဖမနမောနိင
ို ငံသည

ဖ ည အထညခ ြု လို ငန်းမ ော်း
တစရက

လောဘရောကရင်းန်းီ ဖမြု နရ
ံ န

အနိမေ့ဆံို်းလို ခလစော

၄,၈၀၀က ဖြင ေ့

အောဆီယံနင
ိို ငံမ ော်း ကော်းတင အနည်းဆံ်းို ရိဘနဖခင်း င ဖြစသည။ ထိအဖ
ို ေ့
င ဖမနမောနိင
ို ငံမ ဥဘရော နိင
ို ငံမ ော်းသိို ေ့
တင ိရောတ
ို ေ့
င အခနကင်းလတခငရ
ေ့ ရိထော်းဘ သည။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၄.၈

လ
ီ ီယံအထိ ဝငဘငရရိခပေ့ ီ်း ၂၀၂၄ ခိုနစတင အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၁၀

ရရရ
ိ န ဘမ ောမန်းထော်း ကသည။

ဓောတ ံို - အင်းလ ော်းဘ
အင်းလ ော်းဘ
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ဏ္ဍောနစ အတင်း အထညခ ြု တင ိမှု
ို ေ့ မ

ောဂဘေဒ (၂၀၂၀ ခိုနစ)

လ
ီ ီယံအထိ

ရနကိုနတိိုင်းတင

အထညခ ြု စကရံို

CMP

တစဘထောငဘက ောရိပ ီ်း

အထညခ ြု ဝနထမ်းမော

ငါ်းသိန်းဘက ောရိသည (ရစညသူကော, 2021)။ ကမ္ောက
ဘရောဂါဘ ကောင ေ့ CMP အထညခ ြု လို ငန်းမ ော်းသည
ေ့
ဖ င အ ထညမ ော်း

ဆံို်းရှု ်းံ ခေ့ရပ ီ်း

အစိို်းရလကထကတင

လို ငန်းလည တရန

ကိိုေစကောကယဘဆ်းထိ်းို ရန

ဖ နလညလည တနိင
ို မညေ့

ခကခခေ့သည။

အမ ိြု်းသော်းဒီမိိုကဘရစီအြွဲ့ခ ြု

ဘရောငဖခညသန်းမှုဘ ကောင ေ့ အထညခ ြု လို ငန်းမ ော်း

အလော်းအလောရိခဘ
ေ့ သောလည်း

ဘြဘြောဝါရီလ

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

ဖ င အ ထညမ ော်း ဖ နလညဆံို်းရှု ်းံ ခရ
ေ့ ဖ နသည။ H&M၊ Primark၊ Bestseller စသညေ့ ဥဘရော အဘဖခစိိုက
အဝတအထည

ကိုမဏ
ပ မ
ီ ော်းသည

ရ ဆိိုင်းခေ့ ကဘသောလည်း

မတလမစ၍

အထညခ ြု အလို သမော်းမ ော်းကိို

ဖမနမောဖ ညမ

အဝတအထညမောယူမက
ှု ိို

ငည
ေ့ ောသညေ့အဘနဖြင ေ့

ဘမလဘနောင်း ိိုင်းတင

ကိုနအမောမ ော်း ဖ နလညဘ ်းအ ရန ဆံ်းို ဖြတခေ့ ကသည (DVB, 2021)။

အ ဏ သိြ်ီးငပီးရန က်ပိိုငီး် နိင
ို င
် ရ
ံ ီးြတည်ငငိြ်ြှုြ ီးသည် မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ စီးပါီးရ ီးကိို ကကီးြ ီးစ
ထိခိိုကြ
် ှု

ရှိသကွဲသ
ာ့ ိုိ ာ့ အထည်ခ ျုပ်လပ
ို ် ငန်ီးြ ီးနှငာ့်

ဏမ ော်း ိတခေ့ဖခင်း၊

အလိုပ်သြ ီးြ ီးအရပေါ်

ဘငထိုတရခကခဖခင်းနင ေ့

အထညခ ြု ဝနထမ်းမ ော်း၏

သက်ရ

ဘငထိုတမှု မောဏ

လို ခလစောဘ ်းဘခ ရောတင

က်ြှုရှိခွဲာ့သည်။

ဘလ ောခ
ို ေ့
ေ့ ဖခင်းတိက

မ ော်းစောထိခိိုကခေ့သည။

ဖ ည ကိုနအမောမ ော်း

ဖ နလညဘ ်းအ ဘသောလည်း CDM လှု ရော်းမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ အစိ်းို ရဌောနမ ော်းတင ဝနထမ်းမလံိုဘလောကသဖြင ေ့
သင်းကိုန ိကို
ို ေ့ နလို ငန်းမ ော်း ကန ကော၍လည
်းဘကောင်း၊ လို သော်းမ ော်းမ နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့
ေ့
အလို မဆင်းဖခင်းဘ ကောငလ
ေ့ ည်းဘကောင်း

အ ထညမ ော်းအခ ိနမီ

ပ ီ်းစီ်းနိင
ို ဖခင်းမရိ က ါ

(ရစညသူကော,

2021)။
သိဖြစ
ို ေ့
ါ၍

ထ မံရရိမညေ့

အ ထညမ ော်းအော်း

စသညေ့နိင
ို ငံမ ော်းသိို ေ့ လွှဘဖ ောင်းဘ ်းခေ့ရသည။

ထိအဖ
ို ေ့
င

ဆံို်းရှု ်းံ ခရ
ေ့ ကော

လောအိ၊ို

ကဘမ္ောဒီ်းယော်း

အထညခ ြု လို ငန်းမ ော်းသည

ဖမနမောနိင
ို ငံမ

ထကခောကော ကဘမ္ောဒီ်းယော်းသိို ေ့ ဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းရန ဘဖခလမ်းဖ ငဘန ကသညကိလ
ို ည်း ဘလေ့လောဘတွဲ့ ရိရ ါသည။
ကိိုေစက ဘရောဂါဘ ကောင ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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၂၀၂၀ဖ ညေ့နစကတည်းက

ကိုန ကမ်းရရိမှု၊

ဘအောဒါအမော

က ဆင်းမှုစသညေ့

အခကအခတိန
ို ေ့ င ေ့ ရငဆိင
ို ဘနရပ ီ်း
အောဏောသိမ်းမှုဖြစဘ ေါ်လောပ ီ်း

စကရံိုမ ော်း

၄လခဘက ော

အဘဖခယိိုငခသ
ေ့ ညေ့။
ကောဖမငလောခ
ိနတင
ေ့

ိိုမိိုနည်း ါ်းလောဖခင်း၊ ဘငသော်းလည တရနခကခဖခင်း၊
အထညခ ြု လို ငန်းကကီ်းမ ော်း၏
နိင
ို ငံဖခော်းသော်းလို ငန်းရငမ ော်း

ထိသ
ို အဘဖခယိ
ိုိ ေ့
ိုငဘနသညေ့ကောလတင
အ ကိုန၊

ဘအောဒါမ ော်းရရိမှု

ိတသော်းကသ
ေ့ ိုိ ေ့ ကိုန ကမ်း ဘ ်းတကဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

သံို်း ံိုတစ ံိုသည

တစခိုပ ီ်းတစခို

အကိုနလံို်းနီ်း ါ်းလည်း

ဘမလကိုနတင

ိတသိမ်းလော ကသည။
စကရံိုမ ော်း ိတသိမ်းခေ့ ကပ ီ်း

ဖမနမောနိင
ို ငံမ ထကခောရနဖ ငဆင ကသည (DVB, 2021)။

တပ် ြရတ ၏
်

အ ဏ သိြ်ီးြှုမြစ်စဉ်နှငအ
ာ့် တူ

အလိုပ်သြ ီးဆိင
ို ်

အခငအ
ာ့် ရ ီးြ ီးနှငာ့်

ပိိုငခ
် ငြ
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ အလို ရငနင ေ့
ာ့် ီး ဆံီးို ရှု ံီးလ သည်။ စီ်း ော်းဘရ်းက ဆင်းဖခင်းနင ေ့ နိင
အလို သမော်း

နစြကလံ်းို

အထညခ ြု စကရံိုမ ော်း
ဘ ်းအ ရန

ထိခိိုကနစနောမှုရိဘသောလည်း

ိတသိမ်းသညေ့အခါ

အလို သမော်းမ ော်းမော

အလို သမော်းမ ော်းအော်း

ိိုမိိုအထိနောခေ့ရသည။

နစနောဘ က်းနင ေ့

ရ ိိုငခငမ
ေ့ ော်းကိို

ကကကခေ့သည။ ဥ မောအော်းဖြင ေ့ မဂဂလောဒံစ
ို ကမှုဇံိုရိ အထညခ ြု စကရံိုနင ေ့ နိင
ို ငံဖခော်းသော်း င
ိို

အမ ိြု်းသမီ်းလကကိင
ို အိတခ ြု စကရံိုတသည
ိို ေ့

အလို သမော်းမ ော်းကိို

နစနောဘ က်းမဘ ်း

ိတသိမ်းခဖေ့ ခင်းဘ ကောင ေ့ ဧပ ီလအတင်း အဖငင်း ော်းတိိုင ကော်းမှုမ ော်း ရိခသ
ိို ရငမ ော်းသည
ေ့ ည။ အခ ိြုွဲ့စကရံို င
အလို သမော်းမ ော်းကိို

လို ခလစောမဘ ်း

ထကဘဖ ်းခေ့ ကသကသ
ေ့ ိုိ ေ့

ဆကလကြငလ
ေ့ စ

လို ကိိုငလ ကရိဘနဘသော စကရံိုမ ော်းတငလည်း အလို သမော်းမ ော်းကိို ြိနိ မှုမ ော်း ရိဘနဘ သည။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
မတလ

၂

ရကဘနမေ့ စ၍

နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီမ

အလို သမော်းအြွဲ့အစည်း

၁၆ြွဲ့အော်း

တရော်းမဝငဘ ကောင်း ဘ ကညောထော်းသဖြင ေ့ ယခငကတညရခ
ိ ေ့သညေ့ အလို ရင၊ အလို သမော်း၊ အစိို်းရ ဟူသညေ့
သံို်း ငဆိ
ေ့ ိုင

အဖငင်း ော်းမှုဘဖြရင်းဘရ်းယနတရော်းမော

ခ ိြု်းဘြောကခံရလ င

မတိိုင ကော်းနိင
ို သညေ့

အခငဘကောင
်းယူလော ကသည။
ေ့
ဘရဘ ကောင်းသယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းကိို

အင်းလ ော်းဘ
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ရ တနသ
ေ့ ော်းခေ့သည။
အဘဖခအဘနကိို

ဖ ည အမောမ ော်း
အသံ်းို ဖ ြု၍

အလို သမော်းမ ော်း၏အခငအဘရ်း
ေ့
နိင
ို ငံဖခော်းသော်းအလို ရငမ ော်းက
က ဆင်းဘနဘသ်းဘသောလည်း

ကိုန ကမ်းမ ော်းကိို

ရရိနင
ိို ဘသောဘ ကောင ေ့

အထညခ ြု စကရံိုအခ ိြုွဲ့
လို ငန်းခငမ ော်းသိို ေ့

ဖ နလညလည တဘနသည။
အခ ိနမီ

ဖ နလညြငလ
ေ့ စဘသော

ဝငဘရောကနိင
ို ဖခင်းမရိသညေ့

အထညခ ြု စကရံို

အလို သမော်းမ ော်းကိို

အလို မ

ထိုတ ယဘနဖခင်းမ ော်းလည်း ရိဘနသည (Industrial Workers' Federation Of Myanmar-IWFM,

2021)။
ကိိုေစဘရောဂါ

ထမလှုိင်းနင ေ့ ဒိုတိယလှုိင်းတိတ
ို ေ့ င လို ငန်းခငအဝင၌ က န်းမောဘရ်းစစဘဆ်းဖခင်း၊

ဘနရောခကော ထမင်းစော်းဘစဖခင်း၊ ကကိြု ိကော်းမ
ို ေ့
ော်းစီစဉ်ဘ ်းဖခင်း၊ မ ကနောကောနင ေ့ နောဘခါင်းစည်းတ ဆင ဘ ်းဖခင်း၊
လကသနဘဆ်းရည
မ ော်း
ေ့

ဘထောက ံေ့ဘ ်းဖခင်းတိကိ
ို ေ့ ို

အလို ရငနင ေ့

အလို သမော်းသမဂ္မ ော်း

လကတလို ဘဆောငခေ့ ကသည။ သိဘသော
ို ေ့
ကိိုေစတတိယလှုိင်း ဖြစ ော်းခ ိနတင ရနကိုနတိိုင်းအတင်းရိ စကမှုဇံို
စကရံိုအမ ော်းစိုတင

ကိိုေစလကခဏောမ ော်း

ဖမငဘတွဲ့ ခေ့ရဘသောလည်း

လိိုကနောဘဆောငရကမှုမ ော်း အော်းနည်းသညေ့အဖ င ထိုတလို မှုကိိုသော

2021)။

ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

အလို သမော်းမ ော်းသည

စော်းဝတဘနဘရ်းအက အတည်းဘ ကောင ေ့

ကောကယရနအတက

မ
ိို ိိုဦ်းစော်းဘ ်းဘနသည (ပငိမ်းခ မ်း,

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုနင ေ့

လံဖို ခံြုဘရ်းနင ေ့

ကိိုေစဘရောဂါတိအ
ို ေ့ ကော်း

က န်းမောဘရ်းအတက

အောမခံခ ကမရိ

ရိုန်းကနဘန ကရသည။

၃.၂။ ရဆ က်လပ
ို ်ရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီး အရမခအရနရမပ င်ီးလွဲလ ပံို
အ ဏ သိြ်ီးငပီးရန က်ပိိုငီး်
တင်ဒါရခေါ်ရသ လ
် ည်ီး

ဝန်ကကီးဌ နအခ ျုိ က
ွေ့

နိင
ို င
် ရ
ံ ီးြတည်ငငိြ်ြှု၊

အရဆ က်အအံရ
ို ဆ က်လပ
ို ် န်

ရငသ ီးြလံရ
ို လ က်ြှုနင
ှ ာ့်

ရ ီးနှုန်ီးတက်ြှုတရ
ိို ာ့ က ငာ့် တင်ဒါဝင်ငပိ ျုင်သ ူ ြရှိသရလ က်မြစ်ခသ
ွဲာ့ ည်

ကိုန်ပစစည်ီးြ ီး

(BBC Burmese,

2021)။

ထိသ
ို တင
ိုိ ေ့ ဒါဝငဆမညေ့သူမရသ
ိ ညေ့ လို ငန်းမ ော်းကိို နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီမ တောဝနရိသူမ ော်းက
ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်း လို ကိိုငသူမ ော်းကိို တိက
ို ရိိုကလို ငန်းဘ ်းအ မှုမ ော်း ဖ ြုလို လောသည။ ဤသညမော
ယခငစစအစိ်းို ရလကထကကကသ
ေ့ ိုိ ေ့ င အဂတိလိိုကစော်းမှု ဖြစနိင
ို ဘဖခကိို
အင်းလ ော်းဘ
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ိိုမဖိို မငမော်းဘစပ
ီ်း၊ ပ ိြုင
ေ့

က

ဘဆောကလို ဘရ်းကိုမဏ
ပ မ
ီ ော်းအဘနဖြင ေ့

တရော်းဝင

တန်းတူရညတူ

ယဉ်ပ ိြုငနိင
ို မှုမရဖိ ခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

လို ငန်းရ တညဘရ်းအတက ိိုမိိုခကခဘစ ါသည။ ထိက
ို ေ့ သ
ေ့ ိုိ ေ့နီ်းစ ရော လကသငရော
ေ့ စီမံကိန်းမ ော်းခ ဘ ်းသညေ့
အစဉ်အလောမော တိင
ို ်းဖ ည၏ ဆင်းရခ မ်းသောကောဟမှုကိို ိို၍ င ဆိ်းို ဝါ်းထိခိိုကဘစသည။

ဓောတ ံို - အင်းလ ော်းဘ

ောဂဘေဒ (၂၀၂၀ ခိုနစ)

အစိိုီး တင်ဒါရအ င်ထ ီးသညာ့ ် ရဆ က်လပ
ို ်ရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီးသည်လည်ီး ပရ
ြစတင်နင
ိို ် ကသညာ့ အ
် မပင် လက်ရှိပရ
ထိဖို ေ့ ငတငဒါဘအောငသူမ ော်းကိို

ဂ က်အခ ိျု ွေ့ကပ
ိို င်

ဘငသော်းထိုတမဘ ်း

ဂ က်အသစ်ြ ီး

ပ် န ီးထ ီး သည် (BBC Burmese, 2021)။
ဏအဘကောငသ
ေ့ ိုိ ေ့

စောရင်းဖြငလ
ေ့ ွှဘဖ ောင်းဖခင်း၊

ခ ကလကမတဖြင ေ့ ဘ ်းဘခ သဖြင ေ့ လမ်းတံတော်း၊ ဘဆ်းရံို၊ ဘက ောင်းအ ါအဝင ဘဆောကလို ဘရ်းအတက
ကိုန ကမ်းနငလ
ေ့ ို အော်းခမ ော်း ဘ ်းဘဆောငရောတင ဘငသော်းထိုတယူ၍ မရဘသောဘ ကောင ေ့ အခကအခမ ော်းစော
ကံြုဘတွဲ့ ကရသည။ ဘဆောကလို ဘရ်း စစည်းမ ော်း ဘ ်းနှုန်းတကသော်းဖခင်းဘ ကောင ေ့ သံနင ေ့
အဓိကသံ်းို ရသညေ့
အင်းလ ော်းဘ
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တညဘဆောကဘရ်းလို ငန်းမ ော်းတင

လ
ိ
ဘဖမကိို

တကဘဖခမကိိုကဖြစလောသည။

တငဒါဘအောငဖမငထော်းသူ

အခ ိြုွဲ့သည

ထမအရစ

၂၅%

ပ ီ်းစီ်းဘအောင

ဘဆောကရကပ ီ်းဘနောက

လို ငန်းရ နော်းထော်းရသည။ အိုတ၊ သ၊ ဘက ောကကိိုသော အဓိက သံ်းို ရသညေ့ ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမောမူ
ဆကလကလို ကိိုငနိင
ို ဘနဘသ်းသညကိို
တ မဘတောနငဆိ
ေ့ ိုငသညေ့

ပမိြုွဲ့ ဖ

ဘတရ
ွဲ့ သည။

(သိမဟို
ို ေ့ တ)

လမ်းဖ င၊

ပမိြုွဲ့ ဖ နငမဘဝ်းသညေ့
ေ့

လမ်းခင်းသညေ့

လို ငန်းမ ော်းနင ေ့

ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော

ဆကလကလို ဘဆောငလ ကရိဘနဘသ်းသည။

မြန်ြ က ပ် ရငတန်ြိိုီးက ဆင်ီးလ က

ရဆ က်လပ
ို ် ရ ီးသံီးို ပစစည်ီးြ ီးြှ လည်ီး

ရ ီးတက်လ သည်။ တရိုတနိင
ို ငံမ အဓိကတငသင်းဘနသညေ့ ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းသံို်း သံရို င
ိ ်းဘ ်းသည
သံရို င
ိ ်းရော်း ါ်းမှုနင ေ့ ဖမနမောဘငတနြိို်း က ဆင်းသော်းသညေ့အတကဘ ကောငလည
်း ဘ ်းနှုန်းသည နစဆနီ်း ါ်း
ေ့
တကသော်းခသ
ေ့ ည။

မတလဆန်းထိ

ဘသောင်းခသောရိခေ့ဘသောလည်း
ဘ ်းတကလောခသ
ေ့ ည။

ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းသံို်းသံဘခ ောင်း

ဘမလဆန်းမောတင

လ
ိ
ဘဖမဘစ ်းနှုန်းသည

ဝန်းက ငသောရရ
ိ ောမ ဇနလတင တစအိတလ င က
(BBC

Burmese,

2021)။

သံဘခ ောင်းတစတနကိို

က

၈

က တစသိန်းခဝန်းက ငထိ

ံိုမနအော်းဖြင ေ့ တစအိတလ င က

၄,၀၀၀ မ ၅၀၀၀

၇,၀၀၀မ ၈,၀၀၀ဘက ောအထိ ဘ ်းနှုန်းတကသော်းခသ
ေ့ ည

ဏမ ော်းမဘငထိုတရန

စစည်းဘရောင်းခ သူမ ော်းသညလည်း

သံတစတနကိို

ခကခလောသလိို

ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းသံ်းို

အဘကက်းမဘရောင်းဘတောသ
ေ့ ညေ့အဖ င

ဘငသော်းလကငင်းဘ ်းဘခ မသော

ရဆ က်လပ
ို ် ရ ီးလိုပ်ငန်ီးသည်

စီးပ ီးရ ီးတိီးို တက်ရစ န်နင
ှ ာ့်

စစည်းမ ော်းဘရောင်းခ လောသည။

ြံ ငြိ ျုီးဆွဲနင
ိို င
် ြ
ံ ီးအတက်
အလိုပ်အကိင
ို အ
် ခငအ
ာ့် လြ်ီး
ဖ ည ဝငဘငအမ ော်းဆံို်းရသညေ့
အခငအလမ
်းအတက
ေ့

ပိိုြိို ရှိ န်

အရ ီးပါသညာ့ ်

ကဏ္ဍမဟိုတဘသောလည်း

ကဏ္ဍတစ်ခိုမြစ်သည်။
အဘဖခခံဖ ညသူမ ော်း၏

အမ ော်းဆံ်းို အက ိြု်းဖ ြုသညေ့

နိင
ို ငံအတက
အလို အကိင
ို

ကဏ္ဍတစခိုဖြစသည။

ဖမနမောတစနိင
ို ငံလံို်းအတိိုင်းအတောဖြင ေ့ ဘဆောကလို ဘရ်းကဏ္ဍတင လို သော်းဘ ါင်း ၁.၄ သန်း ရိသည။ (The
Irrawaddy, 2021) သိရောတ
ို ေ့
င ဘငဘ က်းအခကအခနင ေ့ နိင
ို ငံဘရ်း မတညမပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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ိုဂ္လက
ိ

ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းမ ော်းသောမက နိင
ို ငံဖခော်းနင ေ့ ြကစ အက ိြု်းတူလို ဘဆောငသညေ့ စီမံကိန်းအခ ိြုွဲ့လည်း
ရ နော်းလော ကသည။

ဥ မောဆိိုရဘသော

ရနကိုနပမိြု ွဲ့လယတင

တညဘဆောကဘနသညေ့

ငနီဆူလောဟိိုတယစီမံကိန်း၊ အကကီ်းဆံို်းဘ ်းဝယစငတော စီမံကိန်း၊ ဂ နနိင
ို ငံ၏ ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှု
ဟိိုတယနင ေ့

အိမရောစီမံကိန်းကကီ်း

စသညေ့တိို ေ့ င

ဖြစသည။

ါဝငသညေ့

၎င်းတိရ
ို ေ့ ဆိိုင်းလိက
ို ဖခင်းသည

နိင
ို ငံ၏

စီ်း ော်းဘရ်းအဘဆောကအအံိုမ ော်း တိို်းတကမှုကိို ဘန်းဘက်းဘစနိင
ို ပ ီ်း အဘဖခခံလူတန်းစော်း အလို လကမေ့ဖြစမှုကိို
တိို်းလောဘစသည။

ယခိုကောလတင

ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်း

အမ ော်းအဖ ော်း

ရ နော်းခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့

အလို သမော်း ၅ သိန်းခန အလို
လကမေ့ ဖြစခေ့ရသည (Myanmar Now, 2021)။ ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်း
ေ့
နလံထန
ူ င
ိို ရနအတက အနည်းဆံို်း ၃နစ အခ ိနယူရမညဟူ ဖမနမောဘ
ေ့ ဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းရငအသင်းမ
တောဝနရိသူက ဘဖ ော ကော်းထော်း ါသည (BBC Burmese, 2021)။ ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ အောဏောသိမ်းမှုဖြစစဉ်
ရည ကောဘလ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ ြံပြိြု်းတိို်းတကမှုမော က ဆံ်းို မှုအဆငဆီ
ေ့ သိုိ ေ့ အလ ငအဖမန ဘရောကရိလောမည
ဖြစ ါသည။

၃.၃။ စက်ြှုကဏ္ဍတင် ကံျုရတွေ့ ခွဲာ့ ရသ အခက်အခွဲြ ီး
၂၀၂၀ဖ ညေ့နစတင
စည်းကမ်းခ ကမ ော်းဖြင ေ့
က ဘရောဂါကူ်းစကမှု

စကမှုလို ငန်းမ ော်း
လည တခေ့ ကသည။

က ဆင်းလောမညေ့

စကရံိုအလို ရံိုမ ော်းသည

ကိိုေစထိန်းခ ြု ဘရ်း

ကိိုေစကောကယဘဆ်းထိ်းို နမ
ံ ညေ့

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဏ္ဍောနစတင

အစီအစဉ်မ ော်းနင ေ့

၎င်းတိသည
ို ေ့

လို ငန်းမ ော်း

အငတိိုကအော်းတိိုက လည တရန ဖ ငဆငထော်း ကသည။ သိဘသော
ို ေ့
၂၀၂၁ ဘြဘြောဝါရီလတင တ မဘတောက
အောဏောသိမ်းယူဖခင်းဘ ကောင ေ့ တစနိင
ို ငံလ်းံို ၏ ထိုတလို ဘရ်းလို ငန်းမ ော်း ရ တနလို
ေ့ န်းီ ါ်းဖြစခေ့သည။
ဘြဘြောဝါရီလမစ၍
ါဝငလော ကရော

နိင
ို ငံအနဆနဒ
ံ ေ့ ဖ

စကရံိုအလို ရံို

မ ော်း

ဘနစဉ်ဘ
ေါ်ဘ ါကလောပ ီ်း
ေ့

လို ငန်းမ ော်းအော်းလံို်းနီ်း ါ်း

အလို သမော်းမ ော်းလည်း

ရ ဆိိုင်းထော်းခရ
ေ့ သည။

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏

စကမှုဇိုနမ ော်းတင တရိုတ၊ ဘဟောငဘကောင၊ ဂ နနင ေ့ ထိင
ို ဝမနိင
ို ငံတမ
ိို ေ့ လို ငန်းရငမ ော်းက အမ ော်းဆံို်း
လောဘရောကရင်းန်းီ ဖမြု နဘ
ံ လေ့ရိ ကသည။
အင်းလ ော်းဘ
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သိဘသော
ို ေ့

အောဏောသိမ်းမှု၏

ဘနောကဆကတ

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့
ဘဖ ောင်းဘရွှွဲ့လို ကိိုငရန

ကဘမ္ောဒီ်းယော်း၊

ဖ ငဆငလော ကသည။

အစိို်းရ၏ စီ်း ော်းဘရ်းယနတရော်း

ေီယကနမနင ေ့

ဂဂလော်းဘဒရ
ို ငံတတ
ိို ေ့ င
ေ့ နိင

နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီ၏လကဘအောကတင

ကစီ်းဖခင်း၊ နိင
ို ငံတကောမ ကိုနမောယူမရ
ှု ဆိိုင်းဖခင်းနင ေ့ ဖမနမောနိင
ို ငံအဘ ေါ်

စီ်း ော်းဘရ်း ိတဆိမှု
ို ေ့ တဘ
ိို ေ့ ကောင ေ့ လို ငန်းရငမ ော်းသည ဖမနမောဖ ညတင်းမ ထကခောရန ဆံို်းဖြတခေ့ ကသည။
ဖ ညတင်းမ

အဘသ်းစော်းနင ေ့ အလတစော်းစကရံိုမ ော်းသညလည်း

လို ငန်းလည တရန

အခကအခ ကံြုဘနရ ါသည။

လကထတင

တရိုတနိင
ို ငံ ကမ

ဘငသော်းမရိဘသောဘ ကောင ေ့
ကိုန ကမ်းဝယရန

ယမဘငဘ ်းတကဘနပ ီ်း ဖမနမောဘငကိို လကမခံသညေ့အတက အလို လို ရောတင အခကအခရိခသ
ေ့ ည။

အင်းလ ော်းဘ

69

ောဂဘေဒ

အင်းလ ော်းဘ

70

ောဂဘေဒ

အခန်ီး(၄)
ဝန်ရဆ င်ြှုကဏ္ဍ

ဓောတ ံို - Soe Than Win/AFP/Getty Images (၂၀၁၄ ခိုနစ)
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၄.၁။ အင်တ နက်ဝန်ရဆ င်ြှုြ ီး
၄.၁.၁။ အင်တ နက်အရပေါ် မပည်သြ
ူ ီး လက်လြ
ှ ်ီးြြှု
မြန်ြ နိင
ို င
် တ
ံ င်

အင်တ နက်အသံီးို မပျုသူ

လူဦးရ သည်

တစ်နစ
ှ ်ထက်တစ်နစ
ှ ်

ပိိုြိိုြ ီးမပ ီးလ ခွဲာ့သည်။ နိင
ို ငံလ
ေ့ ူဦ်းဘရ ၅၄.၆၁ သန်း အနက Datareportal ၏ အခ ကအလကမ ော်းအရ
၂၀၂၁ ခိုနစ ဇနနဝါရီလအထိ အငတောနကအသံ်းို ဖ ြုသူဦ်းဘရမော စိုစိုဘ ါင်းလူဦ်းဘရ၏ ၄၃.၃ % (၂၃.၆၅ သန်း)
အထိလည်းဘကောင်း၊ လူမက
ှု နရက အသံ်းို ဖ ြုသူမ ော်းမော ၅၃.၁ % (၂၉ သန်း) အထိလည်းဘကောင်း အသီ်းသီ်း
ရိ ကသည။ ကမ္ော ေ့ ဏ၏ အဆိိုအရ ကိုမပဏမ
ီ ော်း၏ ၃၈% ခနသည
အငတောနက
ေ့
အသံို်းဖ ြုလော က ါသည။

ကိိုေစ-၁၉

က ဘရောဂါ

ရိိုကခတမှုနငအ
ေ့ တူ

လကဘြောင်းမ ော်းကိို

၇၃%ဘသော

လူဦ်းဘရမော

အငတောနက လကဘြောင်းကိို အသံ်းို ဖ ြု၍ အဘရောင်းအဝယဖ ြုလို လော ကသည (BBC Burmese, 2021)။
သတင်းအခ ကအလကဖြနဘဝဘရ်းအတ
က
ေ့

အဓိကဖြစသညေ့

အငတောနကကိို

အောဏောသိမ်းမှု

စတငကတည်းက ရ တနဘစဖခင
်း၊ သံို်းစသူမ ော်း၏အခ ကအလကမ ော်း ရယူဖခင်းနင ေ့ အငတောနကသံ်းို စမှု
ေ့
ကနသတ
ဖခင်းတိကိ
ို ေ့ ို
ေ့
၎င်းလို ငန်းကိို

M1

ဆကတိိုကဖ ြုလို လောခေ့သည။

group

ဘအော ဘရတောအော်းလံ်းို ၏ မိို

သိဘရောင
ို ေ့
်းခ ကော

ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့
ဖမနမောနိင
ို ငံမ

တယလီဘနောဖမနမောကိုမပဏသ
ီ ည
ထကခောသော်းခေ့သည။

ထိဘနောက
ို ေ့

ိုင
ိ ်းဘဒတောဘ ်းနှုန်းမ ော်း ဖမငတက
လောခေ့ပ ီ်း သံို်းစသူမ ော်း၏ ဘရ်းခ ယနိင
ို ခငကိ
ေ့
ေ့ ို

မ ော်းစောအကနအသတ
ဖြစဘစဖခင်းက
ေ့

သံို်းစသူမ ော်းကိို

နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီသည

၎င်းတိ၏တ
ို ေ့

ိိုင

ိိုမိိုထခ
ိ ိိုကဘစခေ့သည။

MyTel

ဘအော ဘရတောကိို

ထိအဖ
ို ေ့
င
ဘ ်းကက

လကဝါ်းကကီ်းအို မှုရရိဘစရနအတက အဖခော်းဘသော တယလီဘအော ဘရတောမ ော်းကိို ဝနဘဆောငမှုဘ ်းနှုန်းမ ော်း
အတင်းအက တိ်းို ဖမငရန
ခိိုင်းဘစဖခင်းကသ
ေ့ ဘသော
ိုိ ေ့
စော်းသံို်းသူမ ော်းသော ထိခိိုကဘစသညေ့ အမူအက ငမ
ေ့
ေ့ ော်း
ဖ ြုလို ခေ့သည။
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အင်တ နက်ပိတဆ
် ြှု
ို ိ ာ့ ြ ီးရ က င်ာ့ အင်တ နက်အရမခမပျုလိုပ်ငန်ီးြ ီးြှ အခက်ရတလ
ွေ့
ဘြောဝါရီလ

၁

ရကဘနမေ့

ဘတောကလောခေ့သည။

စတငကော

အိမသံ်းို

ည၁နောရီမ
ြိိုင

မနက၉နောရီအထိ

အငတောနကလိိုင်းမ ော်းကိို

ောအငတောနကလိိုင်းမ ော်းကိို

ဆကလက ိတ ငခေ့ဘသောလည်း မတလ ၁၅ ရကဘနတ
ေ့ င မိိုလ

သည်။ ဘြ
ဖြတ

အခ န
ိ အ ိိုင်းအဖခော်းအလိက
ို

ိုင
ိ ်းြိုန်း အငတောနကနင ေ့ ကကိြု်းမအ
ေ့ ငတောနက

အသံို်းဖ ြုမှုမ ော်းကိို လံို်းဝ ိတ ငခေ့သည။ ဧပ ီလဘနောင်း ိိုင်း၌ အကနအသတ
မရိ ဖ နလညြငဘ
ေ့
ေ့ ်းခေ့ဘသောလည်း

VPN ဖြငသ
ို ခေ့သည။ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ ဝနဘဆောငမှုကဏ္ဍတင
ေ့ ော အသံို်းဖ ြုနိင

အငတောနကစောမ ကနောမ ော်းကိို

အဓိကက ဘသော အငတောနကဆကသယဘရ်းကိို ထိန်းခ ြု ခေ့ဖခင်းဘ ကောင ေ့ ကိုန စစည်းအဘရောင်းအဝယမ ော်း၊ ဝန
ဘဆောငမှုလို ငန်းမ ော်း အခကအခမ ော်းစောနင ေ့ ရငဆိိုငခရ
ို ေ့ ကောင ေ့ ကိုမဏ
ပ မ
ီ ော်း၏ ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုနင ေ့
ေ့ သည။ ထိဘ
တိို်းခ ွဲ့ဘရ်းလို ငန်းမ ော်းလည်း ရ ဆိိုင်းကော အခ ိြုွဲ့ မောလည်း ဖမနမောနိင
ို ငံမ

ထကခောသော်းခေ့ က ါသည။

ဒစဂ စတယ စီ်း ော်းဘရ်း တစခိုလံို်း ပ ိြုလသော်းခေ့ပ ီ်း Netblocks၏ အဆိိုအရ ဖမနမောဖ ည စီ်း ော်းဘရ်းမော တစ
ဘနလ
ေ့ င အဘမရိကန ဘဒေါ်လော ၂၄ သန်းဘက ော ထိခိိုကနစနောခေ့ရသည။ (BBC Burmese, 2021)။

၄.၁.၂။ အစ ီးအရသ က်ပိိုရဆ
င်ရ ီး ဝန်ရဆ င်ြှု လိုပ်ငန်ီးြ ီး အရမခအရန
ာ့
စြတ်ြိုနီး် အသံီးို မပျုြှုနင
ှ ်ာ့
စတင်က

အင်တ နက်ဝန်ရဆ င်ြှု

က ယ်မပန်လ
ှ အ
်ာ့ တူ
ာ့ သည်နင

၂၀၁၉

ခိုနစ
ှ ်ြှ

အစ ီးအရသ က်ပိိုရဆ
င်ြှု လိုပ်ငန်ီးြ ီး တင်က ယ်လ ခွဲာ့သည်။ ၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစ၌ ကိိုေစ
ာ့

ဘရောဂါ ံနမှု
ံ ေ့ ကောကယတော်းဆီ်းရနနင ေ့ လူစိုလဘ
ူ ဝ်းဘနရောမ ော်း ဘရောငရော်းရနအတက အငတောနကမတစဆင ေ့ အ
စော်းအဘသောက မောယူ ကသဖြင ေ့ ယင်းလို ငန်းမ ော်းမော

ိိုမဘ
ိို နရောရလောပ ီ်း ရနကိုနပမိြုွဲ့ နင ေ့ အဖခော်းပမိြု ွဲ့ ကကီ်းမ ော်းရိ

ဘထောငနငခ
ေ့ ီဘသော လူငယမ ော်းကိို အလို အကိိုငရရိဘစခသ
ေ့ ည။ ဘြဘြောဝါရီလမစတငသညေ့ အငတောနက
ထိန်းခ ြု

ိတ ငမှုဘ ကောင ေ့

ကံြုဘတွဲ့ရလ ကရိသည။

အစော်းအဘသောက

ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းလို ငန်းမ ော်းမော

အစော်းအဘသောက ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်း

အခကအခမ ော်း

ဝနဘဆောငမှုလို ငန်းတစခိုသညလည်း

အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက င
ိို ်း ၈၀% အထိ လို ငန်းဘဆောငရကနိင
ို မှု က ဆင်းခသ
ေ့ ည (The Irrawaddy,

2021)။
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ဓောတ ံို - Mar Naw/The Myanmar Times (၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစ)

အငတောနကဖြတဘတောကမှုမရိခငက စက

်းီ ဖြင ေ့ စစည်းလိိုကလံ ိဘဆောင
ို ေ့
သူတသည
ိို ေ့
တစ တလ င

၈၀,၀၀၀က မ က ၁၅၀,၀၀၀အထိ ဝငဘငရိဘနခေ့ပ ီ်း ယင်းဘနောက ိိုင်းတင ဝငဘင လံို်းဝမရရသ
ိ ူမ ော်း
ရိလောခေ့သည။ ဘငဘရ်းဘ က်းဘရ်းသောမက ၎င်းတိ၏အလို
ို ေ့
တငလည်း အခကအခမ ော်းစော ကံြုဘတွဲ့ ခေ့သည။

GPS
မိို

စနစကိို

အသံို်းဖ ြု၍

စော်းသံို်းသူမ ော်း၏လိ စောကိို

ရောဘြ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘ ်း ကသညဖြစရော

ိုင
ိ ်းအငတောနက ိတဆိိုမှုေ့ ဘ ကောင ေ့ မိမိလကလမ်းမီရော ဘနရောမ ော်းကိသ
ို ော ဝနဘဆောငမှုဘ ်းနိင
ို ကဘတောသ
ေ့ ည။

ထိအဖ
ို ေ့
င နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီမ ပမိြု ွဲ့မ ော်းအတင်း တင်းက စော လံိုဖခံြုဘရ်းခ ၍ စစဘဆ်းရော
ဘြမှုမ ော်း
ဆနဒဖ

လို ဘဆောငတတရော

မ ော်းတင တက ကစော

အစော်းအဘသောက ိဘဆောင
ို ေ့
သူမ ော်းသညလည်း
ါဝငခေ့သူမ ော်းဖြစသဖြင ေ့ ၎င်းတိကိ
ို ေ့ ို စက

ဘဆ်းဖခင်းမ ော်းကိို လို ဘဆောငခသ
ေ့ ည။ စက
အစော်းအဘသောကနင ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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ဘငဘ က်းမ ော်းကိို

အောဏောရငဆနက
ေ့ ငဘရ်း

်းီ မ ော်းရ ခိိုင်း၍

စစည်းမ ော်းစစ

်းီ ဖြင ေ့ အစော်းအဘသောက ိိုဘဆောင
ဘရ်း ဝနဘဆောငမှုဘ ်းသူမ ော်းထံမ
ေ့
လံိုဖခံြုဘရ်းယူထော်းသညေ့စစသော်းမ ော်းက

လိုယူသညသ
ေ့ တင်းမ ော်း

ထကဘ ေါ် ခပေ့ ီ်း ဧရောဝတီသတင်းဌောန၏အဆိိုအရ ဧပ ီလအတင်း ရနကိုနပမိြုွဲ့
အစော်းအဘသောက ိိုဘဆောင
သူတစဦ်းထံမ အစော်းအဘသောကနင ေ့ ဘငက
ေ့

လည်းတန်းစငတောအနီ်း၌

၅ သိန်းကိို ၎င်းတိလို
ို ေ့ ယူခသ
ေ့ ည (The

Irrawaddy, 2021)။

၄.၂။ ရငရ ီးရ ကီးရ ီးကဏ္ဍ
၄.၂.၁။ ရမပ င်ီးလွဲလ ရသ ဘဏ်ဝန်ရဆ င်ြှုကသ
ိို ီးံို သပ်မခင်ီး
အောဏောသိမ်းမှုဖြစစဉ်အတင်း
ဖ ဿနောတစရ

ဖြစဘ သည။

ဏဝနထမ်းမ ော်း
ိတထော်းခေ့ရသည။

ဘငဘရ်းဘ က်းဘရ်းအက အတည်းသည

ဖ ညသူလူထ၏
ို

ါဝငလောခေ့ ကရော

အစိ်းို ရ

ဏဝနဘဆောငမှုသည

အဆိို်းရော်းဆံ်းို

အောဏောြီဆနဘရ်းလှု ရော်းမှုနင ေ့
ဏမ ော်းနင ေ့

သံ်းို လဘက ော ကောဖမငစ
ေ့ ော

ိုဂ္လိက

ဆနဒဖ မှုမ ော်းတင

ဏမ ော်းကိို

လနငခ
ေ့ ီကော

ဏ၀နဘဆောငမှု

ရ တနခေ့ ရ
ေ့ ပ ီ်း

ဏနငဆက
စ လို ကိင
ို ဘသော စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း၊ ကိုနသယဘရ်းမ ော်း ရ ဆိိုင်းလိုန်းီ ါ်းဖြစခရ
ေ့
ေ့ ကော
ဆံို်းရှု ်းံ မှုလည်းမ ော်းသည။
ဏဘငစောရင်းမ ော်းကိို
ဘငထိုတယူနင
ိို သညေ့
ိုဂ္လိက

ဏမ ော်းကိို
နိင
ို ငံဘတောနင ေ့

အတင်းအက
တ မဘတော င
ိို

ဖ နလညြငလ
ေ့ စဘစဖခင်း၊
ဏမ ော်းသိို ေ့

လွှဘဖ ောင်းရန

မြငလ
ေ့ စ ါက
ပခိမ်းဘဖခောကဖခင်း၊

မောဏ ကနသတ
ဖခင်း၊ အထူ်းဘင စောရင်းအသစမ ော်း ြငလ
ေ့
ေ့ စဘစဖခင်းမ ော်းဘ ကောင ေ့

ဏလို ငန်းမ ော်း အက အတည်း ဖြစဘ ေါ်ဘစခေ့သညဟို လတလ သညေ့ ဖမနမောစီ်း ော်းဘရ်း

ညောရငအြွဲ့ (Independent Economists for Myanmar-IEM) က ဆိိုထော်းသည (The Irrawaddy,

2021)။
ရြရြ ်ဝါ လ

၁

က်ရနြှာ့ စ၍

ဘဏ်ဝန်ရဆ င်ြှုရပီးရသ စနစ်ြ ီးြှ

ပံိုြှန်လည်ပတ်ြှု

ြရှိရတ ာ့ရပ။ အထူ်းသဖြင ေ့ ဘငသော်းထိုတဘ ်းမှု ဝနဘဆောငမှုမော ယခငကနင ေ့ လံ်းို ဝဖခော်းနော်းသော်းခေ့သည။
ဖ ညသူမ ော်းမောလည်း

စိ်းို ရိမစိတဘ ကောငလည
်းဘကောင်း၊
ေ့

အ နဘ
ံ ငမ ော်းထိုတယူ ကရော ဘြဘြောဝါရီလလယခနတ
ေ့ င
အင်းလ ော်းဘ
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အယံအ
ို ကညမရ၍
ိ လည်းဘကောင်း

မိမိတိို ေ့

ဏမ ော်းနင ေ့ ATM မ ော်း၌ လံိုလံိုဘလောကဘလောက

ဏမ ော်းနင ေ့ ATM မ ော်းမ

ဘငမဖြညဘ
ေ့ ်းနိင
ို ဘတောဘ
ေ့ ။ မတလ ၁ ရကဘနတ
ေ့ င ဘငသော်းသံ်းို စမှု ဘလ ောခ
ေ့ ရန

ဘငထိုတယူနင
ိို သညေ့ မောဏနင ေ့ ဘငထိုတသူဦ်းဘရကိို ကနသတ
ခေ့သည။ နိင
ို ငံဘတောေဟိို
ေ့
တစရက

က

၅

သိန်း၊

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအတက

တစ တလ င

ဏမ လူတစဦ်းလ င

က သိန်း

၂၀၀

နင ေ့

ဏတငဘငထိုတယူသူဦ်းဘရကိို တစဘနလ
ခသ
ေ့ င တိိုကင ၅၀ ထိ ကနသတ
ေ့
ေ့ ည (Eleven News, 2021)။
ဏမ ော်းနင ေ့ ATM မ ော်း၏ဘရ ွဲ့တင ဘငထိုတယူသအ
ူ မ ော်းအဖ ော်း တန်းစီဘနသညေ့ဖမငကင်းမော ဘနစဉ်ဖမင
ဘနက
ေ့
ဖမငကင်းကသ
ေ့ ဖြစ
ိုိ ေ့ လောသည။
ဘငထိုတယူမှုကိို

ကနသတ
လိိုကဖခင်းဘ ကောင ေ့
ေ့

ိတသိမ်းဘတောမ
ေ့ ညဟူ၍လည်းဘကောင်း၊

ဖ ညသူမ ော်းအ ကော်း

ဏမ ော်းတင

ထိုတယူလော ကသည။

ထိုတယူဘင မောဏ
ဘဖြရင်းဖခင်းမ ော်း

ေဟိို

ဘဖ ောင်းလမှုမ ော်းအဘ ေါ်
မရသ
ိ ဖြင ေ့

ဘတွဲ့ရ ါသည။

တန်းစီဘစောငဆ
ိ ်း၍
ေ့ ိုင

ဏနင ေ့

အတိအလင်း

ဏမ ော်းအဘ ေါ်

ဏမ ော်း

ဘငသော်းဖ တလ ဘနသညဟူ၍လည်းဘကောင်း

ဘကောလောဟလမ ော်း ဘ ေါ်ဘ ါကလောပ ီ်း စိို်းရိမဘ ကောင ေ့ ကမှုမ ော်းဖြစကော
အဘဖမောကအဖမော်း

မ ကောခင

ဏအ ဘငမ ော်းကိို ရနိင
ို သဘလောက

ိုဂ္လက
ိ

ဏမ ော်းသည

ဝနဘဆောငမှုနင ေ့

အသိဘ ်းဘ ကောညောဖခင်း၊

ဖ ညသူမ ော်း၏ယံို ကညမှု
မိမတ
ိ ထို
ိို ေ့ တယူရမညေ့

တောဝနယူ

ဘ ောကဆံို်းလောဘ ကောင်း
အလညဘ
ေ့ ရောကဘသောအခါမ

ိိုကဆံကိုနဘနသညေ့အဘဖခအဘနမ ိြု်း ကံြုဘတွဲ့ရဖခင်း၊ ဘငထိုတယူသညေ့ မောဏကိို သိရိထော်းသညမော တစမ ိြု်း
ဏဘရောကမ တစမ ိြု်းဖြစဖခင်းတိက
ို ေ့

ဏနင ေ့ ဖ ညသူအ ကော်း တင်းမောမှုမ ော်း တိို်းလောဘစသညေ့အဖ င

ဏမ ော်းအဘ ေါ်

ယံို ကညမှုမောလည်း

ဖ ညသူမ ော်း၏

တိိုင်းဖ ညစီ်း ော်းဘရ်း၏
ဘလ ောက
ေ့ လောဖခင်းမော
မိမိတ၏
ိို ေ့

ငမဘက ောရိို်းဟိုဆိုန
ိ င
ိို သညေ့

ဏအ ဘငမ ော်း
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ဏမ ော်းအဘ ေါ်တင ဖ ညသူလူထ၏
ို
ယံို ကညမှု

ဏမ ော်း၏ ဘရရညရ တညနိင
ို မှုကိို ပခိမ်းဘဖခောကလ ကရိ ါသည။ တစြကတငလည်း
ဆံို်းရှု ံ်းမညစိို်းသဖြင ေ့

မော်းသညဟိုလည်း ဘဖ ော၍မရနိင
ို ဘ ။

အင်းလ ော်းဘ

ကောဘလနည်းလောဘလဖြစဘနရသည။

မရမကထိုတယူ ကသညေ့

ဖ ညသူမ ော်း၏လို ရ ကိို

ဓောတ ံို - Myat Thu Kyaw/Getty Images (၂၀၂၁ ခိုနစ)

မတလ ၁၅ ရကဘနမေ့ စ၍ အငတောနကမ ော်း ဖြတဘတောကမှုဘ ကောင ေ့ ကဒဖြငဘင
ေ့ ိုိ ေ့
ေ့ ရင်းမရသကသ
မိို

ိုင
ိ ်း

ဏဝနဘဆောငမှု၊

အငတောနက

ဏဝနဘဆောငမှုမ ော်းလည်း

အသံို်းဖ ြု၍မရခေ့ဘ ။

အနလိိုင်းဘငဘ ်းဘခ မှုစနစသည အနလိိုင်းဘရောင်းဝယဘရ်းကဏ္ဍတင မ ါမဖြစ ဘနရောယူထော်းဘသောလည်း
အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက င
ိို ်း ဘငဘ ်းဘခ မှုမော တဖြည်းဖြည်းဘဖ ောင်းလလောသည။ ဘငထိုတရနခကခဖခင်း၊
ဘငကိို

တစဆငခံ
ေ့ အခဘ က်းဘင

အနလိိုင်းအဘရောင်းအဝယ

အခ ိြုွဲ့သည

ရောခိိုငနှုန်းဘ ်း

လလယမ

ဘငသော်းနငဘ
ေ့ ်းဘခ မသော

ဘငသော်းတစဝကဘ ်းဘခ မသော

လကခံဖခင်းနင ေ့

ထိုတယူရရိနင
ိို ဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

လကခံဖခင်း၊

ဏလွှဘငတစဝကနင ေ့
အနလိိုင်းဘငဘ ်းဘခ မှုကိို

ဝယယူသညေ့ မောဏအဘ ေါ်မတ
ူ ည၍ရောခိင
ို နှုန်း ိိုဘ ်းမသော လကခံဖခင်းတိကိ
ို ေ့ ို က ငသံ
ေ့ ်းို လော ကသည။
အငတောနက
အသကဝငခေ့ဘသောလည်း
အင်းလ ော်းဘ
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ဖ နလညြငဘ
ေ့ ်းဘသောဘ ကောင ေ့
ဏနင ေ့

ATM

မ ော်းတင

အနလိိုင်းဘငဘ ်းဘခ မှုမ ော်း
ဘငထိုတယူသညေ့ မောဏနင ေ့

ဖ နလည

ဘငထိုတသူဦ်းဘရ

ကနသတ
လောမှုမ ော်းက
ေ့

အနလိိုင်း

ဏဝနဘဆောငမှုစနစကိို

ဘဖ ောင်းလမှုမ ော်း

ဖြစဘစခသ
ေ့ ည။

ဘငထိုတယူမှုအတက ြိုန်းဘခေါ်ဆို၍
ိ လည်းဘကောင်း၊ အနလိိုင်းတငကကိြုတငခ ိန်းဆိိုမှု ရယူ၍လည်းဘကောင်း
ိုက
ိ ငယူသညေ့စနစကိို
အခ ိန ကောဖမငစ
ေ့ ော

ဏမ ော်းမ

စတငက ငသ
ေ့ ို်းံ လော ကသည။

မဘစောငရ
ေ့ ဘသောဖငော်း

ကကိြုတင

ိုက
ိ ငစနစဘ ကောင ေ့

ိုက
ိ ငယူရောတင

အကကိမကကိမ

ဘငထိုတယူရန

ဘခေါ်ဆိုဘ
ိ သောလည်း

ြိုန်းမကိိုငဖခင်း၊ ကနသတ
ထော်းသညေ့ လူ မောဏမဖ ညခ
ေ့ င လို၍တငရဖခင်း၊ အငတောနကလိိုင်း မဘကောင်းဖခင်း
ေ့
စသညေ့အခကအခမ ော်းစော

ကံြု ကရသည။

ဘငသော်းအ နသ
ံ ူမ ော်းကိိုမူ ဖမနမောစ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်း
ထိုတယူနင
ိို ဘ ကောင်း
ိုဂ္လိက
VISA

သိရ ါသည

ဏတစခိုဖြစသညေ့ CB

ကတမ ော်းသိို ေ့ အနလိိုင်း

လို ဘဆောငခငမ
ေ့ ဖ ြုဘတောေ့

ဘမလ(၃)ရကဘနမေ့ စ၍

ြငလ
ေ့ စကော

ဏမ အ နထ
ံ ော်းသညေ့ ဘင မောဏအတင်း ကနသတ
ခ ကမရိ
ေ့

(Ministry

of

Planning

and

Finance,

ဏသည ၂၀၂၁ ခိုနစ ဩဂိုတလမစ၍ ဖမနမောက ဘင
ဏဝနဘဆောငမှုဖြင ေ့

လူကိိုယတိိုင

ကနသတ
လိိုကသည။
ေ့

ဏစောရင်းအသစ

အဘမရိကနဘဒေါ်လော

ဏအဘကောငမ
ေ့

ဘဖ ောင်းလထညသ
ေ့ င်းဖခင်းကိို

က ဘငလောဘရောကဘ ်းသင်းမသော

အောဏောသိမ်းကောလတင

ဘဖ ောင်းလနိင
ို မညဟို

ဘငသော်းနင ေ့ ဏစောရင်း ကော်း

အဘဖ ောင်းအလဖြစလော၍ ဘငသော်းဖြငသ
ေ့ ော လကခံရန

2021)။

နှုန်းထော်းတစခို

ဏမ ော်းမ ဘဖ ောင်းလက ငသ
ေ့ ို်းံ လောသည (The

Irrawaddy, 2021)။
မြန်ြ နိင
ို င
် ရ
ံ တ ဗ
် ဟိဘ
ို ဏ်ြှ အစိိုီး အြွဲ ွေ့အစည်ီးြ ီးနှင်ာ့ အြ ီးမပည်သတ
ူ ၏
ိို ာ့
ရငသ ီးသံီးို စွဲြှုကိို
ရလျှ ာ့ခ ငပီး

အစိီးို ဌ နြ ီး၊

ဒစ်ဂ စ်တယ်နည်ီးလြ်ီးကိို
နိင
ို ငံဘတောတိ်းို တကရနအတက
ဘဖြရင်းနိင
ို ရန

စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီးနှငာ့်
အြ ီးဆံီးို အသံီးို မပျု န်
လို ဘဆောငဖခင်းလော်း

လို ဘဆောငဖခင်းလော်းဟူသညေ့

ဘမ်းခန်းမော

လူတစ်ဦီးခ င်ီးစတိအ
ို ာ့ က ီး

တိက
ို တ
် န်ီးနှုီးိ ရဆ ထ
် ီးပါသည်။
လတတဘလော
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ဥ မောအော်းဖြင ေ့

၎င်းသည

ဘငထိုတယူမှုအခကအခကိို

စဉ််းစော်းစရော ငဖြစသည။

အီလကထဘရောနစ ဘငဘ ်းဘငဘခ စနစဖြင ေ့ ဘငဘ ်းဘခ နိင
ို မှုအော်း
ဘတွဲ့ ရိရသည။

ရငရပီးရခ ြှု၌

ဇနလဝန်းက င၌

ဏမ ော်းမ ဝနဘဆောငမှုဘ ်းလောသညကိို

လ စစမီတောခနဘဆောငရောတင

လည်းဘကောင်း၊

အခနဘ ်းဘဆောငရောတငလည်းဘကောင်း မိို

ိုင
ိ ်းလ

ဏ ဝနဘဆောငမှုနင ေ့ MPU

ဏဝနဘဆောငမှု၊ အငတောနက

ပမီစော်းကတ (Debit Credit) ဖြင ေ့ ဘ ်းဘဆောငခငဖေ့ ြုခသ
ေ့ ည။ ဘငစို

ဏစောရင်း (Saving Account)မ

စောရင်းရငအ ဘင (Current Account) သိို ေ့ ခ ကခ င်း ဘငထိုတယူခငမဖ
ေ့ ြု
သတမတကော

စောရင်းရငအ ဘငထသိို ေ့ ဘဖ ောင်းထညပေ့ ီ်း

အတိင
ို ်းအတောတစခိုအထိ

ATM ဖြငဖေ့ ြစဘစ၊

တစ တလ ငတစကကိမ

အဖခော်းဘသော Pay၊ Wallet မ ော်းနငခ
ို ေ့
အီလကထဘရောနစ
ေ့ ိတ၍ဖြစဘစ ထိုတယူခငဘ
ေ့ ်းထော်းသည။ သိဘသော
ဘငဘ ်းဘငဘခ စနစသည ဘငသော်းဖြငသ
ို ဘခ ။
ေ့ ော လကခံဘသောဘနရောမ ော်းအတကမူ အဆငမဘဖ နိင

၄.၂.၂။ ရငရ ကီးလည်ပတ်ြှုအရမခအရနကိို သံီးို သပ်မခင်ီး
ရငစကကူမပတ်လပ် သညာ့ မ် ပဿန
ထိခိိုကန
် စ်န ြှုြ ီးရှိခသ
ွဲာ့ ည်။

ဧပ ီလကိုန ိိုင်းတင

ဖ နလညြငလ
ေ့ စခေ့ဘသောလည်း
အရိနအဟိုနဖမငလောသည
။
ေ့
နိင
ို ငံတကောကိုနသယဘရ်းနင ေ့
ဘငဘ ်းဘခ မှုမ ော်း၊

ရပေါ်ရပါက်ကကီးြ ီးလ မခင်ီးရ က ငာ့် ကိုန်သယ်ြှုလပ
ို ် ငန်ီးြ ီးတင်
ေဟိို

ဘငအ မညေ့သူမရိ

ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

ညွှန ကော်းခ ကဖြင ေ့

အ နထ
ံ ော်းသညေ့ဘငမ ော်း

ဘငစကကြူဖ တလ သညေ့

သင်းကိုန ိကို
ို ေ့ န

လူမှုြလ
ူ ှုံဘရ်းနင ေ့

ဏ၏

ဖ ဿနောမော

ဘငဘ ်းဘခ မှုမ ော်း၊

အခနဘ ်းဘခ မှုမ ော်း၊

ဏမ ော်း
ထိုတယူမှုသော

ိိုမကိို ကီ်းမော်းလောခေ့သည။

ဘထောက ံေ့ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းအတက

နိင
ို ငံဖခော်းဘငလလယဘရ်း

ဘ ်းကကမ ော်း

ရ တနလ
ီ ော်းအဘနဖြင ေ့ လို ခလစောရင်းမဘ ်းနိင
ို သညေ့ အခကအခမ ော်း
ေ့ ကရိပ ီ်း စကရံိုအလို ရံိုမ ော်း ကိုမပဏမ
ဖြစဘ ေါ်လောသည။

နိင
ို ငံဖခော်းဘင

အဓိကရောဘြဘ ်းသညေ့

ိကို
ို ေ့ နလို ငန်းမ ော်း

ရ ဆိိုင်းသော်းပ ီ်း

နိင
ို ငံဖခော်းဘငစီ်းဆင်းမှု ဖ တဘတောကသော်းသည။
ဩဂိုတလ ၁၆ ရကမ ၂၀ ရကဘနအထိ
အမ ော်းဖ ညသူ ရံို်း ိတရကမ ော်းအဖြစ နိင
ို ငံဘတော
ေ့
စီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီမ
ိတဘစခေ့ပ ီ်း

ဤသညမော

ဖ ညသူမ ော်းအ ကော်း

အင်းလ ော်းဘ

79

ောဂဘေဒ

အစိို်းရရံို်းမ ော်း၊

အဘဖခခံ ညောသငဘက ောင်းမ ော်းအ ါအဝင

ဘငစကကြူအသစမ ော်း

သတင်း ံွဲ့ နလောခ
ံ ေ့
သ
ေ့ ည။

ရိိုကနိ ထိုတဘဝရန

ဖမနမောနိင
ို ငံဘတောေဟိို

ဏမ

ဏမ ော်းကိို

အခ ိနယူလိိုကဖခင်းဟူ၍
ဒိုဥကကဌ

ဦ်းဝင်းဘသောကမူ

၎င်းသည ဘကောလောဟလဖြစပ ီ်း ကိိုေစ-၁၉ ဘ ကောင ေ့

ဏမ ော်း ိတရဖခင်းဖြစဘ ကောင်း ဩဂိုတလ ၁၈

ရကဘနတ
ေ့ င ဖ နလညဘဖြရင်းခေ့သည။ အကယ၍ ဤနည်းလမ်းဖြင ေ့ ဘငစကကြူဖ တလ သညေ့ ဖ ဿနောကိို
ဘဖြရင်းခေ့ ါက

ဏစနစမပ ိြုလဘသောလည်း ဖမနမောဘငက တနြိို်း ဘလ ောက
ို ပ ီ်း
ေ့ သထက ဘလ ောက
ေ့ နိင

ဖ ညသူမ ော်းအဘနနင ေ့ ကိုနဘ ်းနှုန်းဖမငတက
မှုဒဏကိို မ
ိို ိိုခစ
ံ ော်းရနိင
ို ဘ သည။
ေ့
ဗဟိဘ
ို ဏ်ြှ
ရက ်လန်၍

ကိဗ
ို စ်-၁၉နှငာ့်

သက်ဆင
ို ိ ရ
် သ ကိစစ ပ်ြ ီးအတက်

ရငထိုတယ
် န
ူ င
ိို ရ
် က င်ီး

ထိုတမ် ပန်ခသ
ွဲာ့ ည်။

ကန်သတ်
ပြ ဏအထက်
ာ့

ဖမနမောနိင
ို ငံတင

ကိိုေစတတိယလှုိင်း

ကူ်းစက ံနလောခ
ံ ေ့
ိနတင ကိုသဘရ်း၌ အသံ်းို ဖ ြုသညေ့ ဘဆ်းဝါ်းမ ော်း၊ ဘအောကဆီဂ ငအိ်းို ၊ Oxygen Plant နင ေ့
ဆကစ

စစည်းမ ော်းဝယယူရနဖြစဘစ၊ ဘဆ်းရံို၊ ဘဆ်းခန်းနင ေ့ ကောရနတင်းစငတောမ ော်းအတက သံို်းစရနဖြစဘစ

ခိိုငလံိုသညေ့ အဘထောကအထော်းမ ော်း တငဖ နိင
ို ါက
လူ ိုဂ္ိြုလတစဦ်းခ င်းစီအတက

တစ တလ င

ဏဘငစောရင်းအသီ်းသီ်းမ ဘငသော်းထိုတယူဖခင်းကိို
အမ ော်းဆံို်း

က သိန်း

ကိုမပဏန
ီ ငအ
ေ့ ြွဲ့အစည်းမ ော်းအတက တစ တလ ငအမ ော်းဆံို်း က သိန်း ၂၀၀ အထိ မိမိ

၂၀

နင ေ့

ဏ၏ မူဝါဒအတိိုင်း

ဘငသော်းလကက နဘ ေါ်မူတည၍ ဘငထိုတယူနင
ိို ဘ ကောင်းကိို ထိုတဖ နခသ
ို ငံဘတောေဟိို
ေ့ ည (ဖမနမောနိင

ဏ,

2021)။
၄.၂.၃။ ရငလွှရ
ွဲ ငပိိုရာ့ ီးကက်အရမခအရနကိသ
ို ီးံို သပ် မခင်ီး
အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက င
ိို ်းတင

ဏမ ော်းမ

လိိုခ ငသညေ့ မောဏ

ထိုတယူ၍မရဖခင်း၊

လိိုခ ငသညေ့အခ ိနတင ထိုတယူ၍မရဖခင်းစသညေ့ အခကအခမ ော်းဘ ကောင ေ့ ဖ င တင ဘငဘ က်းထိုတယူ
လွှဘဖ ောင်းသညစ
ေ့ နစမော
တရော်းဝငမဟိုတသဖြင ေ့

ယခိုကောလတင
ဘငလွှသူ၊

အသံို်းမ ော်းလောဘတောသ
ေ့ ည။

ကော်းခံဝနဘဆောငမှုဘ ်းသူနင ေ့

ယံို ကညမှုရရ
ိ န လိအ
ို
ဘ သည။ ထိဖို ေ့ င

သိဘသော
ို ေ့

ဘငလကခံသတ
ူ ိို ကော်း
ေ့

ဏမ ော်းကသ
ေ့ ိုိ ေ့ လံိုဖခံြုစိတခ ရမှုမရိဖခင်း၊

ဝနဘဆောငခ ိိုဘ ်းရဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ ဟနဒီစနစမော အဆငဘဖ လသညမဟိုတဘ ။
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ဟနဒီစနစသည
အဖ နအလန

ဏမ ော်းနငယ
ေ့ ဉ်လ င

ရငရ ကီးလည်ပတ်ြှုြ ီးြှ အြ ီးဆံီးို အသံီးို မပျုရသ နည်ီးလြ်ီးြှ
ခိိုငန
် န
ှု ်ီးမြင်ာ့

ဝန်ရဆ င်ြှုအခရ ကီးရင

အခ ိန ကောတန်းစီပ ီ်း

ဘငနည်းနည်းသော

ဝနဘဆောငခကသ
ေ့ ိုိ ေ့

ရပီးရဆ င် မခင်ီးမြစ်သည်။
ထိုတယူ၍ရမညေ့အစော်း

မိမိထတ
ို ယူလိိုဘသော

ထိုတယ
် သ
ူ ညာ့ ်ရငပြ အရပေါ်

ATM

ဏနင ေ့

ဖ င ဘအ်းဂ ငမ
ေ့ ော်း၊

မ ော်းတင

စော်းမ ော်းအော်း

စိုစိုဘ ါင်းဘင မောဏဘ ေါ်တငရောခိိုငနှုန်းဘ ်းကော

ဘင မောဏအမ ော်းအဖ ော်း ထိုတယူဖခင်း မ ော်းသထကမ ော်းလောသည။ ရောခိိုငနှုန်းအော်းဖြင ေ့ ၄% မ ၈% အထိ
ဝနဘဆောငခယူဘလေ့ရိ ကပ ီ်း အခ ိြုွဲ့က ၁၅% အထိ အမ ော်းဆံို်းယူ ကသည။ Wave Money၊ Kpay စသညေ့
အနလိိုင်းဘငလွှစနစမ ော်းအတကလည်း ဘငလွှလကခံဘသော ဘအ်းဂ ငမ
ိ
ဘငသော်းထိုတဘ ်းဘသော
ေ့ ော်းသောရ၍
ဘအ်းဂ ငမ
ေ့ ော်း

နည်းလောပ ီ်း

ဘငထိုတယူနင
ိို ါကလည်း

ဝနဘဆောငခကိို

မ
ိို ိိုဘတောင်းယူဘနဘ ကောင်း

ဘတွဲ့ ရိရသည။
နိင
ို ငံရ ဖခော်းသိို ေ့ သော်းဘရောကအလို လို ကိိုငသူမ ော်းမောလည်း
အခကအခမ ော်း

ဖြစ ကရသည။

နိင
ို ငံဖခော်း

ဏမ ော်းမ

မိမိတအိ
ိို ေ့ မသိို ေ့ ဘငလွှခ ငသညေ့အခါ

ဘငလွှရောတင

အခကအခမရိဘသောလည်း

ဖမနမောနိင
ို ငံ ကမ မိသော်းစိုသည အလယတကူ ဘငထိုတယူ၍မရဘ ။ ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ ဖ င မ ဘငထိုတဘ ်းဘသော
ကိိုယစော်းလယမ ော်း၊ လို ငန်းမ ော်းသိို ေ့ ဘငလွှ ကရသညေ့ အဘဖခအဘနဖြစလောသည။ ကိုနသညမ ော်းသညလည်း
အဘရောင်းအဝယဖ ြုလို ရောတင ဟနဒီစနစကိို အသံို်းဖ ြုဘန ကရသည။ ယခငကသ
ေ့ ိုိ ေ့ အဘဝ်းဘဖ ်းကော်းမ ော်းနင ေ့
၂% ဘ ်းကော ိိုကဆံ ိဖခင
ို ေ့ ်းမ ော်း ဖ နလညဘခတစော်းလောသညကိို ဘတွဲ့ရ ါသည။

၄.၂.၄။ မြန်ြ က ပ်ရငတန်ြိိုီး က ဆင်ီးမခင်ီးနှင်ာ့ ရငရ ကီးရြ င်ီးပြှု အရမခအရန
မြန်ြ က ပ် ရငတန်ြိိုီး
မြစ်လ သည်။

ဇနနဝါရီလ

က ဆင်ီးလ မခင်ီးသည်
၂၉

ရကဘနက
ေ့

ရဒေါ်လ ရငရ ကီးရ ီးကက်အရပေါ်

ဖ ညတင်းဘငဘ က်းဘ ်းကကတင

ရိိုကခ
် တ်ြှု

အဘမရိကနဘဒေါ်လော

တစဘဒေါ်လောလ င ၁,၃၃၇ က ဝန်းက ငရရ
ိ ောမ ဩဂိုတလတငမူ တစဘဒေါ်လောလ င ၁,၈၀၀ က ဘက ောအထိ
အဖမငဆံ
ေ့ ်းို ထိ်းို တကသော်းခသ
ေ့ ည။ ဘအောကတိို
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ောလ ၁၅ ရကဘန၌ေ့ ဘမောငခိဘ
ို ်းကကတင တစဘဒေါ်လောလ င

၂,၃၀၀ က အထိ အဘရောင်းအဝယဖြစဘနခသ
ေ့ ည။ ဘဒေါ်လောဘစ ်းနှုန်းမ ော်း ဖမငတ
ေ့ ကလောမှုက သင်းကိုနမ ော်း၊
စကသံို်းဆီ၊ ဘဆ်းဝါ်းနင ေ့ စော်းဘသောကကိုနမ ော်း၏ ဘစ ်းနှုန်းမ ော်းကိို လိိုက ါဖမငတ
ေ့ ကဘစသည။
ပံို (၇) -မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ အရြ ိကန်ရဒေါ်လ ရငရ ကီးလွဲလယ
ှ န
် န
ှု ်ီးနှငာ့် ရ ရ
ွှ ီးနှုနီး် မြငတ
ာ့် က်လ ပံို
(၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်)
မြန်ြာာ့မရွှေမစျြေးနန
ှု ြေး် အမမပာင်ြေးအလဲ (၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်)

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ အမြရကန်မ ေါ်လာ
မငွေမ ကြေးလလ
ဲ ှယန
် န
ှု ြေး် အမမပာင်ြေးအလဲ (၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်)

1800000

1800

1700000

1700

1600000

ကျပ်

ကျပ်

1600
1500

1500000
1400000

1400

1300000

1300

1200000
01-Jan 01-Feb01-Mar 01-Apr 01-May 01-Jun

1200
01-Jan 01-Feb 01-Mar 01-Apr 01-May 01-Jun

ရင်းဖမစ၊ Aung Thamadi Academy Gold, Sunflower Exchange rate Centre (၂၀၂၁ခိုနစ)
မြန်ြ နိင
ို င
် သ
ံ ည်

သင်ီးကိုန်ဦီးစ ီးရပီးနိင
ို င
် မံ ြစ်သမြငာ့်

မပည်ပတင်သင်ီးကိုန်ြ ီးအတက်

ရဒေါ်လ လိအ
ို ပ်ခ က် အငြွဲရှိရနသမြငာ့် ရဒေါ်လ ရ ီးဆက်လက်မြငတ
ာ့် က်ရနြည်ဟို စီးပါီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးရှင်
တစ်ဦီးြှ

ဆိပ
ို ါသည်။

ကောလတိိုအတင်း

နိင
ို ငံဖခော်းဘငလလယနှုန်း

အတကအက ကကီ်းမော်းဖခင်းကိို

ဘလ ောန
ို ငံဖခော်းသံို်း သီ်းသနအရန
ဘင ဖြညတ
ေ့ င်းရန နိင
ို ငံဖခော်းဘငဘစ ်းပ ိြုင ဘလလံြငလ
ေ့ ည်းဘစရနနင ေ့ နိင
ေ့
ေ့ စ၍
ဖမနမောနိင
ို ငံဘတော ေဟိို

ဏမ ဘရောင်းခ ဘနရသည။ ဘြဘြောဝါရီလမ ဇူလိိုငလအထိ ၆ လအတင်း ေဟိို

အဘမရိကနဘဒေါ်လော

သန်း

၉၀

နီ်း ါ်း

ထိုတဘရောင်းထော်းပ ီ်း

ထိသ
ို ထို
ိုိ ေ့ တဘရောင်းဘနဘသောလည်း

အဘမရိကနဘဒေါ်လောဘ ်းနှုန်းသည ဆကတိိုက ဖမငတက
လ ကရိသည။ ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ စကတင
ေ့
ရကဘနတ
ေ့ င
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ဏမ

ိကို
ို ေ့ နလို ငန်းရငမ ော်းအဘနဖြင ေ့

ေဟိို

ောလ ၃
ဏ၏

သတမတနှုန်းထော်းအတိင
ို ်း

ိိုလ ံဘနသညေ့

ဘ ကညောခ ကထိုတဖ နခေ့ ါသည။
ဖမနမောနိင
ို ငံဘတောေဟိို

၂၀၂၁

ဘဒေါ်လောမ ော်းကိို
ခိုနစ

ဏမ ော်းတင

ဘြဘြောဝါရီမ

ဖ နလညဘရောင်းခ ရမညဟို

ဒီဇင

ော

ဏ, 2021)။

ဇယ ီး (၇) - မြန်ြ နိင
ို င
် ရ
ံ တ ် ဗဟိဘ
ို ဏ်၏ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်တင် လအလိက
ို ်
အရြ ိကန်ရဒေါ်လ ရ

လ

ဘဒေါ်လော ၆.၈ သန်း

မတလ

ဘရောင်းခ မှုမရိ

ဧပ ီလ

ဘဒေါ်လော ၁၂ သန်း

ဘမလ

ဘဒေါ်လော ၂၄ သန်း

ဇနလ

ဘဒေါ်လော ၁၂ သန်း

ဇူလိိုငလ

ဘဒေါ်လော ၃၉ သန်း

သဂိုတလ

ဘဒေါ်လော ၂၈ သန်း

နိဝ
ို င

ောလ
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ဘဒေါ်လော ၆၃ သန်း

ောလ

ဘဒေါ်လော သန်း ၁၁၀

ောလ

ဘဒေါ်လော ၃၁ သန်း

ောလ ၁၅ ရကဘနအထိ
ေ့

ဘဒေါ်လော ၄၃ သန်း

ရင်းဖမစ - ဖမနမောနိင
ို ငံဘတောေဟိို

ောဂဘေဒ

င်ီးခ ြှုပြ ဏ

ဘြဘြောဝါရီလ

ဘအောကတိို

အင်းလ ော်းဘ

င်ီးခ ြှုပြ ဏ

ရ

စကတင

ဒီဇင

ရကအထိ

ဏက နိင
ို ငံဖခော်းဘငဘရောင်းခ မှုကိို ဘလေ့လောရလ င ဘစ ်းပ ိြုငဘလလံဖြင ေ့ ဘဒေါ်လော ၃၆၈

ဒသမ ၈ သန်းအထိ ဘရောင်းခ ထော်းဘ ကောင်း ဘတွဲ့ ရိရ ါသည (၂၀၂၁ ခိုနစ ဘြဘြောဝါရီမ ဒီဇင
ဖမနမောနိင
ို ငံဘတောေဟိို

၁၅

ဏ (၂၀၂၁ ခိုနစ)

ော ၁၅ ရကအထိ

ပံို (၈) - မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ ရငရ ကီးရြ င်ီးပြှုနန
ှု ်ီး မပပံို

1

ရင်းဖမစ - Asian Development Bank (၂၀၂၁ ခိုနစ)

အ ဏ သိြ်ီးသညာ့ ရ
် နြှာ့ စ၍

မြန်ြ က ပ်ရငတန်ြိိုီး

၂၄%ခန် ာ့

က ဆင်ီးလ ခွဲာ့ငပီး

ရငရ ကီးရြ င်ီးပြှုနန
ှု ်ီးသည် ၆.၂%(ခနြ
် ာ့ ှန်ီးရမခ) မြငာ့် အ ဆယံနင
ိို င
် ြ
ံ ီးအတင်ီး ထိပ်ဆီးို ံ ၌ ပ်တည်ရနသည်

(Asian Development Bank, 2021)။ ဖမနမောနိင
ို ငံအတင်း

မ်းမ ဘငဘ က်းဘြောင်း မှု ၅.၉၉% ဖြင ေ့

ထမအဖမငဆ
ေ့ ို်းံ မော ဧရောဝတီတိိုင်းဘဒသကကီ်း၊ ၄.၃၇% ဖြင ေ့ ဒိုတိယအဖမငဆ
ေ့ ို်းံ မော ကရငဖ ညနယ၊ ၄.၂၉% ဖြင ေ့
တတိယအဖမငဆ
ေ့ ို်းံ မော

ဖ ညဘထောငစိုနယဘဖမတိို ေ့

ကိုနစညဘစ ်းနှုန်းတကဖခင်းသည

ဘငဘ က်းဘြောင်း မှု

အဘ ကောင်းအရင်းတစခိုဖြစသည။
တစနစတောကိုနဘစ ်းနှုန်းမ ော်းကိို

အသီ်းသီ်းဖြစခေ့သည။

၂၀၂၀ဖ ညေ့နစ

ဘလေ့လောလ င

ကောလ ကောရညစော

ဖြစဘ ေါ်ဘစသညေ့

မတလမ

၂၀၂၁

သယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းအို စို၏

ခိုနစ

ဖမနမောနိင
ို ငံဘ
ေ့ ရ်းအဘဖခအဘနဘ ကောငေ့ ၂၀၂၂

အင်းလ ော်းဘ
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မတလအတင်း

ဘစ ်းနှုန်းမော

အဘထဘထကိုန စစည်းမ ော်း၏ ဘစ ်းနှုန်းမော ၆% ခန ဖမင
ေ့ တ
ေ့ ကလောခသ
ေ့ ည။

1

ထငရော်းဘသော

ဏ္ဍောဘရ်းနစ အတက ကကိြုတငခနမေ့ န်းခ က မဖ ြုလို နိင
ို ါ။

၁၀%

ခန၊ ေ့

ဇယ ီး (၈) - ြတ်လအတင်ီး စ ီးသံီးို သူရစ ီးဆနှုန်ီးကိန်ီး

အြ ိျုီးအြည်

စ ီးသံီးို သူ ရစ ီးဆနှုနီး် ကိန်ီး

အစော်းအစောအို စို

၂.၀၆%

ဘဆ်းလိ နင ေ့ ဘြ ောရညယမကောအို စို

၀.၃၁%

အဝတအထညအို စို

၀.၆၇%

အိမလခနင ေ့ အိမဖ ငခအို စို

၁.၉၅%

က န်းမောဘရ်းအို စို

၁.၉၇%

အိမအသံ်းို အဘဆောင စစည်းနင ေ့

၁.၂၅%

ဖ ြုဖ ငထိန်းသိမ်းဘရ်းအို စို
သယယူ ိဘဆောင
ို ေ့
ဘရ်းအို စို
ရင်းဖမစ - ELEVEN

၉.၈၉%

Media, 2021

မပည်သြ
ူ ီးသည်

ဘဏ်တင်ရငအပ်နြ
ံှ ညာ့ အ
် စ ီး

ဝယ်ယစ
ူ ိုရဆ င်ီး ကသည်။
အကနအသတ
ဖြငသ
ေ့
ေ့ ော
က ဆင်းလောပ ီ်း

ဖမနမောဘငက တနြိ်းို

ဘငသော်းထိုတယူနင
ိို မှုတဘ
ိို ေ့ ကောင ေ့

အရြ ိကန်ရဒေါ်လ နှငရ
ွှ ီး
ာ့် ြ

ဆကတိိုကက ဆင်းဖခင်းနင ေ့
ဖ ညသူမ ော်းက

ဏမ ော်းတင

က ဘငအဘ ေါ်

ယံို ကညမှု

ဏတင ဘငအ နမ
ံ ညအ
ေ့ စော်း ဘရွှနငဘ
ေ့ ဒေါ်လောမ ော်းကိို ဝယယူစိုဘဆောင်းမှု ဖမငတ
ေ့ ကသော်းခရ
ေ့ ော

ဘဒေါ်လောဘ ်းနည်းတူ ဘရွှဘ ်းလည်း ဖမငတက
လောခေ့ဘ သည။ ဖမနမောဘ
ေ့
ေ့ ရွှဘ ်းမော တ မဘတောအောဏောမသိမ်းမီ
အကယဒမီ မီ်းလင်းဘရွှတစက သော်းလ င ၁၃ သိန်းဝန်းက ငရိခေ့ရောမ ၂၀၂၀ ခိုနစ ဇူလင
ိို လတင ၁၅
သိန်းဘက ောနင ေ့

စကတင

ောလအစတင

ဘသောင်းဘက ောအထိ ဖမငတက
လောခေ့သည။
ေ့

အင်းလ ော်းဘ
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အဘခါကဘရွှ

တစက သော်းလ င

က

၁၇

သိန်း

၈

၄.၃။ ဟိတ
ို ယ်နင
ှ ခ
်ာ့ ီးသ ီးလ ရ ီးကဏ္ဍ
၄.၃.၁။ ရြရြ ်ဝါ လြတိင
ို ြ
် ဟိတ
ို ယ်နင
ှ ခ
်ာ့ ီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ီး အရမခအရန
မပည်ပဧညာ့ ်သည်ဝင်ရ
ခိိုငန
် န
ှု ်ီးအထိ

က်ြှုအရနမြငာ့် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်နင
ှ ာ့် ၂၀၂၀မပညာ့ ်နစ
ှ ် နှုင
ိ ီး် ယှဥ် ကညာ့ ်

က ဆင်ီးသ ီးခွဲသ
ာ့ ည်။

ကိိုေစ-၁၉

ဘ ကောင ေ့

၇၅

ဖမနမောခ
ေ့ ရီ်းသော်းလို ငန်း၏

စီ်း ော်းဘရ်းကဏ္ဍမ ော်းအဘ ေါ် သကဘရောကမှု စစတမ်းတင ဘြောဖ ခ ကအရ ခရီ်းသော်းလို ငန်းနင ေ့ သကဆိိုငဘသော
နိင
ို ငံတကောဘလဘ ကောင်းလိိုင်းမ ော်း၏ဝငဘငမော ၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစ (ဇနနဝါရီမ ဒီဇင

ောအထိ ခနမေ့ န်း) တင

အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၁၇၃.၀၉ သန်း ရရိပ ီ်း ၂၀၁၉ ခိုနစနင ေ့ နှုင
ိ ်းယဥ ါက ၈၁%အထိ က ဆင်းသော်းဘ ကောင်း
(Eleven

ခနမေ့ န်းဘဖ ောဆိိုထော်း ါသည

ဟိိုတယနငခရီ
ေ့ ်းသော်းလောဘရ်းဝနကကီ်းဌောနမ
အဘရအတကစိုစိုဘ ါင်း၏

Media

တရော်း၀ငခငဖေ့ ြုထော်းသညေ့

ထက၀ကဘက ောမော

ယောယီ ိတထော်းခရ
ေ့ သည

(DVB,

ဝငဘငမရိဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

ဟိိုတယအခ ိြုွဲ့

Group,

2021)။

၂၀၂၁

ခိုနစ

ဖ ညတင်းဖ ည

2021)။

ဟိတ
ို ယနင ေ့
ဇနနဝါရီလ

တည်းခိရ
ို ိ သော
ဒိုတိယ တအထိ

ဧညေ့သညဝငဘရောကမှု

၀နထမ်းဘလ ောခ
ေ့ လောဖခင်း၊

ထိဖို ေ့ င

မရိဖခင်း၊

ကောရနတင်းစငတောအဖြစ

ဘဖ ောင်းလြငလ
ိ ောခေ့သည။
ေ့ စဖခင်းမ ိြု်း ရလ
ဟိတ
ို ယ်နင
ှ ခ
ို ရ
် စရ ီးအတက် ကြ္ ာ့ခ ီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး
ာ့် ီးသ ီးလ ရ ီးကဏ္ဍ တစ်ြန်ဦးရြ ာ့လ နိင
အြွဲ ွေ့ခ ျုပ် ၏ “ခ ီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး မပန်လည်စတင်ရ ီး ကြ္ လံီးို ဆိင
ို ်

လြ်ီးညွှနခ
် က်ြ ီး”ွေ နှငအ
ာ့် ည

ရ ီးဆထ
ွဲ ီးရသ “ခ ီးသ ီးကဏ္ဍ မပန်လည်ထရ
ူ ထ င်ရ ီး ြဟ ဗ ူဟ လြ်ီးမပရမြပံို”ကိို ၂၀၂၀ မပညာ့ ်နစ
ှ ်၊
စက်တင်ဘ လတင် ထိုတမ် ပန်ခွဲာ့သည် (Myanmar Tourism Strategic Recovery Roadmap

2021

–

2025

(MTSRR),

လတတဘလောဦ်းစော်းဘ ်း န်းတိိုငမော
ရိလောဘစရနနင ေ့
အင်းလ ော်းဘ
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ဘရရညတင

2021)။

အဆိို ါ

ဖ ညတင်းခရီ်းသော်းကဏ္ဍ
ိို၍တညတံခ
ေ့ ံနင
ိို ရညရိဘသော

မဟောေ ြူဟော

ဖ နလညစတငနိင
ို ရန
တညတံဘ
ေ့ သော

လမ်းဖ ဘဖမ ံိုတင
ယံို ကညစိတခ မှု

ခရီ်းသော်းလို ငန်းကဏ္ဍ

ဖြစလောဘစရန

ဘဆောငရကသော်းမညဟို

ဘြောဖ ထော်း ါသည။

ကနဦ်းကကိြု်း မ်းမှုအဘနဖြင ေ့

အဘ ောစီ်း

ဘလယောဉ်ခရီ်းစဉ်၊ ဖမစတင်းသော်းခရီ်းစဉ်၊ ကိုန်းတင်းယောဉ်တန်း ခရီ်းသော်းလို ငန်းမ ော်းကိို ဘရ ွဲ့ဘဖ ်းစီမံကိန်း
အဖြစ

စတငရနစီစဉ်ခေ့ပ ီ်း

ကိိုေစက ဘရောဂါ

ကောကယထိန်းခ ြု မှုဆိုင
ိ ရော

ဖ ဋ္ဌောန်းခ ကမ ော်းနငအညီ
ေ့

ဟိိုတယမ ော်း၊ စော်းဘသောကဆိင
ို မ ော်းကိိုလည်း ဖ နလညြငလ
ေ့ စဘစခသ
ေ့ ည။ ၀ငဘငနင ေ့ ကိုနသယလို ငန်းခနမ ော်း
ဘနောကဆံို်းဘ ်းသင်းရမညေ့ရကကိိုလည်း ၂၀၂၀ဖ ညေ့နစ၊ စကတင
(Eleven Media Group, 2021)။ ဖမနမောခ
ေ့ ရီ်းသော်း

ောလအထိ တိ်းို ဖမငဘရွှ
ိုိ ်းဘ ်းခေ့သည
ေ့ ွဲ့ဆင

ဏမ က ဘရောဂါဘ ကောင ေ့ ဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ော်းခရ
ေ့ ဘသော

လို ငန်းရငမ ော်းအတက ဘခ ်းဘငထိုတဘ ်းရန ဖမနမောနိင
ို ငံ ခရီ်းသော်းလို ငန်းရငမ ော်းအသင်းနင ေ့ MOU တင
သဘ

ောတူလကမတ ဘရ်းထိ်းို ခေ့သည။

၄.၃.၂။ ရြရြ ်ဝါ လြှစ၍ ဟိတ
ို ယ်နင
ှ ာ့် ခ ီးသ ီး လိုပ်ငန်ီးြ ီး အရမခအရန
နိင
ို င
် ရ
ံ ီးြငငိြ်သက်ြှုသည်
ြ ီးစ ထိခိိုကရ
် စသည်။
ဘြဘြောဝါရီလမစကော

ဟိတ
ို ယ်နင
ှ ခ
ာ့် ီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး

လကနကကိိုင ဋိ ကခ၊
ဖမနမောနိင
ို ငံကိို

လူထမ
ို ပငိမသကမှု၊

အဘမရိကန၊

ပေိတိနနင ေ့

ြံ ွေ့ ငြိ ျုီးတိီးို တက်ြှုကိို
လံိုဖခံြုမှုမရိဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့
အဖခော်းဘသောအဘနောကနိင
ို ငံတမ
ိို ေ့

ခရီ်းသော်းဝငဘရောကခငဆိ
ေ့ ိုငရော အနီဘရောငအဆင ေ့ သတမတခေ့ ကသည (DVB, 2021)။ ဘြဘြော၀ါရီလ ၁
ရကဘနမေ့ စ၍ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ ဘလဆိ အော်းလံ်းို သိို ေ့စီ်း ော်းဖြစဘလယောဥခရီ်းစဥမ ော်း ဘဖ ်းဆမှုမ ော်း ရ ဆိင
ို ်းခပေ့ ီ်း
ကယဆယဘရ်းဘလယောဥမ ော်းကိိုသော
ဆနဒဖ မှုကိို

တ မဘတော၏

ဆကလကဘဖ ်းဆခငဘ
ေ့ ်းခသ
ေ့ ည။

အ ကမ်းြကပြိြုခမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

နိင
ို ငံတစ၀န်း

ဘ ေါ်ဘ ါကလောပ ီ်း

ဘဒသအခ ိြုွဲ့၌

တိက
ို
မ ော်း

ပမိြုွဲ့ ကကီ်းမ ော်းတင

ဖြစဘ ေါ် ခေ့သည။

ဖ ညသူမ ော်း၏

ဖ ညသူကောက
ယဘရ်းတ ြွဲ့မ ော်း
ေ့

ဘဖ ောကက ော်းစစဆငဘရ်းမ ော်း

ခ င်းဖ ညနယ၊

ပငိမ်းခ မ်းစော

ကရငဖ ညနယ၊

(PDF)

ဆငနသညေ့
ွှ
အဖ င
ကခ ငဖ ညနယ

နင ေ့

စစကိိုင်းတိိုင်းရိ ပမိြုွဲ့အခ ိြုွဲ့တင တ မဘတောနင ေ့ တိိုက မ ော်း ဖ င်းထနလောဖခင်းဘ ကောင ေ့ လံိုဖခံြုဘရ်း တင်းက ဖခင်း၊
အ၀ငအထက

ကနသတ
ဖခင်း၊
ေ့

စစဘ

်းဘရောငရဖခင်းတိက
ို ေ့

နိင
ို ငံ၏ခရီ်းသော်းလို ငန်းအဘ ေါ်

မ ော်းစောသကဘရောကမှု ရိခသ
ေ့ ည။ PDF တ ြွဲ့မ ော်းမလည်း ယင်းဘဒသမ ော်းသိို ခရီ
ေ့ ်းသော်းလောဖခင်း၊ ဖြတသန်းဖခင်း
အင်းလ ော်းဘ
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မဖ ြု ကရန ကကိြုတငသတိဘ ်းထော်း ကသည။ ကိိုေစတတိယလှုိင်း ဖ င်းထနလောမှုဘ ကောင ေ့ Stay At home
ပမိြုွဲ့နယမ ော်း

သတမတဖခင်း၊

ဖ ညသူမ ော်း၏

စီ်း ော်းဘရ်းအဆငမဘဖ မှုတဘ
ိို ေ့ ကောင ေ့

အလညအ တခရီ်းသော်းလောမှုမ ော်း ိို၍ ဘလ ောန
ေ့ ည်းလောခသ
ေ့ ည။
၂၀၂၁ ခိုနစ မတလ ၂၁ ရကဘနထို
ေ့ တ ဘ က်းမံိုသတင်းစော၌ ဖ ညသူမ ော်းကိို အော်းလ ရကမ ော်းတင
အ န်းဘဖြခရီ်းထကရန

တိိုကတန်းနှု်းိ ဘဆောထော်းပ ီ်း

မတလ

၂၂

ရကဘနတ
ေ့ င

ဟိိုတယနငခရီ
ေ့ ်းသော်းလောဘရ်း၀နကကီ်း ဦ်းဘမောငဘမောငအံို်းမ ခရီ်းသော်းကဏ္ဍ ဖ နလညြငလ
ေ့ စသညေ့ အခမ်းအနော်း
ကကီ်းမှူ်းက င်း ခေ့ဘ ကောင်း

သိရရ
ိ ါသည

(Myanmar

Now,

2021)။

ဦ်းဘမောငဘမောငအံို်းမ

ဘခ ောင်းသောကမ်းဘဖခ၊ ဘတောငကကီ်းနင ေ့ အင်းဘလ်းဘဒသရိ ဟိိုတယတစခ ိြုွဲ့အော်း ဖ နလညြငလ
ေ့ စဘစခေ့သည။
မတလ ၃၁ ရကဘနမတိ
ေ့ ိုငမီအထိ ဟိိုတယနင ေ့ ခရီ်းသော်းလောဘရ်း စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းအတက တစနစစော
လိိုငစငဘ က်း ဘ ်းသင်းစရောမလိို

အင်းလ ော်းဘ
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ဘဖြဘလ ောဘ
ိ သ
ေ့ ်းမှုမ ော်း ရခ
ေ့ ည။

အင်းလ ော်းဘ
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အခန်ီး (၅)
စီးပ ီးရ ီးအရဆ က်အအံရ
ို ိှ ကဏ္ဍအလိက
ို ထ
် ခ
ိ ိိုကြ
် ှုြ ီး

ဓောတ ံို - ဧရောဝတီသတင်းဌောန (၂၀၂၁ ခိုနစ)

အင်းလ ော်းဘ
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၅.၁။ လိုပ်သ ီးရစ ီးကက်အရမခအရန
၅.၁.၁။ မပည်ပြှ ရရွှ ွေ့ရမပ င်ီးမြန်ြ လိုပ်သ ီးြ ီး၏ အရမခအရန
ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါနှငာ့်

အ ဏ သိြ်ီးြှုသည်

ရရွှ ွေ့ရမပ င်ီးလိုပ်သ ီးြ ီးအရပေါ် သက်ရ
ဘနရ ဖ နခင ေ့ ငဖြစသည။
မဘလ်းရော်းနိင
ို ငံဘရောက

မပည်ပနိင
ို င
် ြ
ံ ီး၌

အလိုပ်လပ
ို ် ကင
ိို လ
် က်ရှိရသ

က်ြှုြ ီးစ မြစ်ရပေါ်ရစခွဲသ
ာ့ ည်။ အထငရော်းဆံို်း သကဘရောကမှုမော

အရ သော်းအစိ်းို ရ
ဖမနမောနိင
ို ငံသော်းမ ော်း

လကထကတင
ဘနရ ဖ နနိင
ို ရန

ကိိုေစက ဘရောဂါကောလအတင်း
ဘြဘြောဝါရီလ

၁ရကဘနအတ
က
ေ့

ကယဆယဘရ်းဘလယောဥမ ော်း စီစဥဘ ်းထော်းဘသောလည်း တ မဘတော၏ အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့ ထိဘ
ို နတ
ေ့ င
ခရီ်းစဉ် ကခေ့ရသည။ စိုစိုဘ ါင်း လူဦ်းဘရတစဘသောင်းဘက ောခန ေ့ ဘနရ ဖ နရန စောရင်းဘ ်းခေ့ဘသောလည်း
ဘြဘြောဝါရီလ ၂၅ ရကဘနမေ့ သော

ဖမနမောနိင
ို ငံသော်း ၁၈၀ ဦ်းနီ်း ါ်းကိို ကယဆယဘရ်းဘလယောဉ်ဖြင ေ့

ဖ နလညဘခေါ်ဘဆောငနိင
ို ခေ့သဖြင ေ့ ကန ကောမှု
မ ော်းရိခသ
ေ့
ေ့ ည။
မပည်ပရ

က်မြန်ြ လိုပ်သ ီးြ ီးသည်

လည်ီးရက င်ီး၊

ကပ် ရ

ဂါရိိုကခ
် တ်ြှုရ က င်ာ့

ကိဗ
ို စ်ရ

ဂါကူီးစက်နန
ှု ်ီး

မြင်တ
ာ့ က်လ မခင်ီးရ က ငာ့်

အလိုပ်အကိင
ို ြ
် ီး ပ် န ီးထ ီး သမြငာ့်

စ ီးဝတ်ရနရ ီး

ထိခိိုကြ
် ှုြ ီးရ က ငလ
ာ့် ည်ီးရက င်ီး ရန ပ် မပန်ြှု ြ ီးမပ ီးခွဲာ့သည်။ မတလဆန်းမ ဧပ ီလကိုနအထိ ဘရွှလ-ီ
က ယဘဂါင နယစ ပမိြုွဲ့မ ော်း၌ ကိိုေစကူ်းစကနှုန်း ဖမငတက
ခေ့ရော စကရံိုအလို ရံိုမ ော်း ိတထော်းရပ ီ်း ဘနရ သိို ေ့
ေ့
ဖ နလညဝငဘရောကသူမ ော်းရခ
ိ ေ့ ါသည။ ဘမလအတင်း ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ၊ စမိုတ ရောကနဖ ညနယရိ စကရံိုတင
အလို လို ကိိုငဘနသညေ့ ဖမနမောလို သော်းဦ်းဘရ ၉၀ ဘက ောနင ေ့ မယဆိိုငပမိြု ွဲ့ ကကသနစကရံိုမ ၃၇ ဦ်း၊
ဇနလအတင်း

စမိုတ ရောကနဖ ညနယ

ငါ်းဘသတတောစကရံိုနင ေ့ တောခ
ေ့ ဖ ညနယ
ဘရောဂါကူ်းစကခံခေ့ရသည။

နြီပမိြု ွဲ့

မဘဆောကပမိြု ွဲ့ ရိ

ဘရောဂါကူ်းစကခံရဘသော

ဘရခစကရံိုမ

၇၆

အထညခ ြု စကရံိုမ

ဦ်းနင ေ့

ဆိုနခလောဖ ညနယ

ဖမနမောလို သော်းအမ ော်းစိုမော

ဖမနမောလို သော်းမ ော်းသည

ခဖခော်းဆကဆံခံရဖခင်း၊

က န်းမောဘရ်းဘစောငဘ
ေ့ ရောကမှု လစဟောခကခဖခင်း စသညေ့ အခကအခမ ော်းသောမက စိတက န်းမောဘရ်းထိခိိုကမှုနင ေ့
ကံြုဘတွဲ့ ခေ့ ကသည။
အင်းလ ော်းဘ
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ဘမလ

၃

ရကဘနတ
ေ့ င

ဘရောဂါ ိို်းဘတွဲ့ ရမ
ိ ှုဘ ကောင ေ့

အလို သမော်း

၂၀၀

ကိို

အဖ ငထကခင ေ့ ိတ ငထော်းခရ
ေ့ ော

ဖမနမောလို သော်းတစဦ်း

တိိုကဘ ေါ်မခိုနခ သညေ့

အဆံို်းစီရငမှုတစခို

ဖြစ ော်းခေ့သည။ ဘရောဂါ ိို်းကူ်းစကမှု ဖမငတ
ို ငံ ကမ ဖ ညဝငခင ေ့
ေ့ ကလောမညကိို ကောကယရန ဖမနမောနိင
ိတထော်းခေ့ရောမ

ဘမလ

၃၁

ရကဘနတ
ေ့ င

ဘနရ ဖ နဖမနမောလို သော်း ၄၀၀ ခန ေ့
ဘနရ ဖ နလောနိင
ို ခေ့ ါသည။

ဖမဝတီ-မဘဆောက

ခ စ ကညဘရ်းတံတော်းအမတ(၂)၌

ိတမိဘနခပေ့ ီ်း ဇနလ ၁၄ ရကဘနတ
ေ့ ငမ တံတော်းဖ နြငဘ
ေ့ ်းခ၍
ေ့

လောအိိုနင
ိို ငံအ ိိုင်း

ဘရွှကတိဂံဘဒသတင

အလို လို ကိိုငဘန ကဘသော

ဖမနမောလို သော်းမ ော်းသညလည်း ကိိုေစဘရောဂါကောကယဘရ်း ကနသတ
မှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ သော်းဘရ်းလောဘရ်းနင ေ့
ေ့
စော်းဝတဘနဘရ်း အခကအခမ ော်း ကံြုဘတွဲ့ ခရ
ေ့ သဖြင ေ့ ဇူလိိုငလ ၃၀ ရကဘနမေ့ ဩဂိုတလ ၂၄ ရကဘနအထိ
ေ့
လောအိိုနင
ိို ငံ မိင
ို ်းဘမောဆ
ဦ်း ဖ နလညဝငဘရောကလောခသ
ေ့ ိ ကမ်းမ တောခ ီလိတပမိြုွဲ့သိုိ ၂,၁၃၂
ေ့
ေ့ ည (Eleven Media

Group,

2021)။

အလော်းတူ င

က ယဘဂါငပမိြုွဲ့ နင ေ့

သဂိုတလဘနောကဆံို်းအ တတင

ဘရွှလပီ မိြုွဲ့တ၌
ိို ေ့

စကရံို၊

အလို ရံိုနင ေ့

ကိိုေစဘရောဂါဖ န ေ့ ော်းမှုတော်းဆီ်းရန

ဘစ ်းဆိင
ို မ ော်း

ိတခေ့ဖခင်းဘ ကောင ေ့

စော်းဝတဘနဘရ်းခကခကော ဘနရ သိဖို ေ့ နလောသူ ဖမနမောလို သော်းအဘရအတက မ ော်းဖ ော်းခေ့သည။
အ ဏ သိြ်ီးြှုရန က်ပိိုငီး် တင်
တ

ီးြဝင်နည်ီးလြ်ီးမြငလ
ာ့် ည်ီးရက င်ီး

နယ်စပ် ရဒသြ ီးသိို ာ့
သ ီးရ

တ

က်လပ
ို ် ကင
ိို သ
် ူ

ီးဝင်နည်ီးလြ်ီးမြင်လ
ာ့ ည်ီးရက င်ီး၊

အရ အတက်

ပိိုြိိုြ ီးလ ခွဲာ့သည်။

ယင်းအနကမ တရော်းမဝင ဝငဘရောကမှု မ ော်းဖ ော်းလောသညေ့အဘ ေါ် တော်းဆီ်းရန တရိုတနိင
ို ငံနင ေ့ ထိင
ို ်းနိင
ို ငံတမ
ိို ေ့
နယစ လံိုဖခံြုဘရ်းကိို တင်း က ခေ့ ါသည။ တရိုတအောဏော ိိုငမ ော်းကလည်း ဘရွှလီပမိြုွဲ့ နင ေ့ က ယဘဂါငပမိြုွဲ့သိုိ ေ့
တရော်းမဝင ဝငဘရောကလောသညေ့ ဖမနမောနိင
ို ငံသော်းမ ော်းကိို သတင်းဘ ်းလ င ဆိုဘင ယမ ၂ ဘသောင်းအထိ
ခ ီ်းဖမငမ
ေ့ ညဟို

ဇနလ

၁၇ရကဘနတ
ေ့ င

အမ ော်းဆံ်းို ဖြစ ော်းလ ကရိသညေ့

ထိုတဖ နခေ့ ါသည။

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံမလည်း

ဖမနမောလို သော်း

ဘမလတငစတငက ငသ
ေ့ ်းိုံ မညေ့

ဘဖ ောင်းဘရွှွဲ့ မှု
ဥ ဘဒအသစမ ော်း

ခ မတခေ့ ါသည။ ၎င်းမော ထိင
ို ်း-ဖမနမောနယစ ဘဒသမ ော်းမ ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ ကဖခမ်း ၁၀ ကီလိိုမီတောအတင်း
ြမ်းမိ ါက ဘနရ သိခ
ို ေ့ ကခ င်းဖ န ိရန
ို ေ့ နင ေ့ ၁၀ ကီလိိုမတ
ီ ောထက ဘက ောလနပ ီ်း ဝငဘရောကလောသူမ ော်းကိို
နယစ ရစခန်းမ ော်းတင

အင်းလ ော်းဘ
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ြမ်းဆီ်းထိန်းသိမ်းကော

ကိိုေစဘရောဂါ ်းိို

ရိ၊မရိ

စစဘဆ်း၍

ဆကလက

အဘရ်းယူဘဆောငရကမညေ့

ဥ ဘဒအသစဖြစသည

ရရွှ ွေ့ရမပ င်ီးြှုြ ီးနှငအ
ာ့် တူ
ကနခန

လူကန
ို ်ကီးူ ြှု

ူရီနယစ လမ်းဘ ကောင်းမတစဆင ေ့

(VOA

Burmese,

2021)။

မြစ်စဉ်ြ ီးလည်ီး

ဖမနမောနိင
ို ငံသော်းမ ော်းကိို

အစိုဘဝ်းလိိုက

တ

ီးြဝင်

မြစ်ရပေါ် ခွဲာ့သည်။
လူကိုနကူ်းမှုမ ော်း

ဖြစဘ ေါ် ခေ့ ါသည။ ဧပ ီလ ၁၂-၁၃ ရကအတင်း လူကိုနကူ်းခံရသူ ဖမနမော ၃၀ ဘက ောကိို ြမ်းဆီ်းရမိခေ့ပ ီ်း
၎င်းတိမ
ို ေ့ ော

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံတင

အလို လို ရနအတက

ထော်းဝယမ

ဘဖခလ ငဘလ ောကလောသူမ ော်းဖြစသညဟို ထိင
ို ်းနယဖခော်းဘစောငတ
က ဆိို ါသည။
ေ့

ဓောတ ံို - လတလ တေ့ အောရအသံ (၂၀၂၁ ခိုနစ)
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၃ရကခရီ်းကိို

ဇယ ီး (၉) - လအလိက
ို ် ြြ်ီးဆီးခံ ရသ မြန်ြ နိင
ို င
် ြ
ံ ှ ရရွှ ွေ့ရမပ င်ီးလိုပ်သ ီးြ ီး

က လ

အရ အတက်

ြြ်ီးဆီးခံ သညာ့ ်နင
ိို င
် ံ

ြြ်ီးဆီးခံ သညာ့ ်
အရ က င်ီးအ င်ီး

ဧပ ီလ ၂၀ရကဘနမေ့

၂၀၀ခန ေ့

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ

တရော်းမဝင ဝငဘရောကမှု

ဘမလအတင်း

၄၀၀ဘက ောခန ေ့

ထိင
ို ်းဖမနမောနယစ မ

တရော်းမဝင ဝငဘရောကမှု

ဇနလ ၁၁ရကဘနမေ့

၁၀၀ဘက ော

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ

တရော်းမဝင ဝငဘရောကမှု

၇၀ဘက ော

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ၊

အလို လို ခင ေ့

စမိုတဆောခန်းဖ ညနယရိ

စောရကစောတမ်းအတိုလို မှု

၂၉ရကဘနအထိ
ေ့

၁၃ရကအတင်း
ဇနလ၂၂ရကဘန ေ့

ဘရထက စစည်းထိုတစကရံို
ဇနလ၂၃ရကဘန ေ့
ရင်းဖမစ - အင်းလ ော်းဘ

၁၅ဦ်း

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ၊

နဘကောကပမိြု ွဲ့

တရော်းမဝင ဝငဘရောကမှု

ောဂဘေဒ အခ ကအလက။

မပည်တင်ီးရှိ နိင
ို င
် ဝ
ံာ့ န်ထြ်ီးအခ ိျု ွေ့ ြှ လည်ီး မပည်ပနိင
ို င
် ြ
ံ ီးသိို ာ့ ထက်ရမပီးတိြ်ီးရရှ င်ခွဲာ့ ကသည်။
အခ ိြုွဲ့ဘသော စစသော်းနငရ
ေ့ ဝနထမ်းမ ော်းသည CDM တင

ါဝငလောခေ့ ကပ ီ်း ဖ ညတင်း၌ လံဖို ခံြုစိတခ ရမှု

မရိသဖြင ေ့ မိသော်းစိုလိိုက ထကဘဖ ်းတိမ်းဘရောငမှုမ ော်း ဖ ြုလို လော ကသည။ မတလ ၄ ရကဘနတ
ေ့ င
ဖမနမောနိင
ို ငံရတ ြွဲ့ဝငမ ော်းနင ေ့ ၎င်းတိ၏မိ
ို ေ့ သော်းစို စိုစိုဘ ါင်း ၃၀ ခန သည
ခ င်းဖ ညနယမတစဆင ေ့ အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံ၊
ေ့
မီဇိိုရမဖ ညနယသိို ေ့

ထကဘဖ ်းခေ့ ကသည။

ရတ ြွဲ့ဝငမ ော်းကိိုဖ နအ ရန

ြလမ်းခရိိုင

ဘတောင်းဆိိုခေ့ပ ီ်းဘနောက

ရအရောရိတစဦ်းမ
အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံ

ခိိုလှုံလောသညေ့

ဖ ညထဘရ်းဝနကကီ်းဌောနမ

ဖမနမောနိင
ို ငံသော်းမ ော်း ထ မံဝငဘရောကလောမှုကိို တော်းဆီ်းရန အမိနထို
ေ့ တဖ နခေ့ ါသည။ ဘြဘြောဝါရီလမ
ဘမလအထိ နယစ ဖြတဘက ော၍ အိနယ
ိဒ နိင
ို ငံထသိို ေ့ ခိိုလှုံသူ ဖမနမောနိင
ို ငံသော်း တစဘသောင်းခဘက ောခန ေ့
ရိခေ့သည။
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၅.၁.၂။ မပည်တင်ီး ရရွှ ွေ့ရမပ င်ီးလိုပ်သ ီးြ ီးအရမခအရန
န်ကန
ို ်ငြိျု ွေ့ ရှိ မပည်တင်ီးရရွှရ
ွေ့ မပ င်ီးအလိုပ်သြ ီးအြ ီးစိုသည် လက်ရှိနင
ိို င
် ရ
ံ ီး အရမခအရနရ က င်ာ့
န်ကန
ို ်တင် ဆက်လက်ရနထိင
ို စ
် ီးရသ က် န် ခက်ခသ
ွဲ မြင်ာ့ ရန ပ် သမပန်
ိုိ ာ့ သဦ
ူ ီးရ

ြ ီးမပ ီးခွဲပ
ာ့ ါသည်။

၎င်းတိအမ
ို ေ့
ော်းစို လို ကိိုငဘနထိင
ို ရော ရနကိုနပမိြု ွဲ့၏ လှုင
ိ သောယော၊ ဘရွှဖ ညသော၊ ဘတောငဒဂံို၊ ဘဖမောကဒဂံ၊ို
ဘဖမောကဥကကလော နင ေ့ ဒဂံိုဆ ကမ်းပမိြုွဲ့နယမ ော်းကိို မတလ၁၅ ရကဘနတ
ေ့ င စစအို ခ ြု ဘရ်း ဘ ကညောခေ့သညမော
ဖ ညတင်းဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းလို သော်းမ ော်းအဘ ေါ်

ကကီ်းမော်းသညေ့

အက ိြု်းသကဘရောကမှုမ ော်း

ဖြစဘစခသ
ေ့ ည။

ဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းလို သော်းအမ ော်းဆံ်းို လို ကိိုငသညေ့ အထညခ ြု စကရံို ိတသိမ်းမှုမ ော်းလည်း ဖမငတ
ေ့ ကခေ့ ါတယ။
လစောမေ့ခငန
ေ့ င ေ့ စကရံို ိတဖခင်း၊ တရိုတစကရံိုမ ော်းမ အလို သမော်းမ ော်းကိို အတင်းအက
စော်းဝတဘနဘရ်းသောမက

အသကအိို်းအိမ ါ

ဖ နလညဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းမှု ဖမငတ
ေ့ ကခေ့သည။ ဆနဒဖ
အလို ဖြြုတမညဟူ၍

စိို်းရိမထိတလနရဖခင
်းမ ော်းဘ ကောင ေ့
ေ့
မ ော်းတင

တရိုတလို ငန်းရငမ ော်းမ

အခ ြု ဆိိုရလ င

အလို တကဘစဖခင်း၊

ါဝင တသက ါက စကရံိုအလို သမော်းမ ော်းကိို

ပခိမ်းဘဖခောကခေ့သည

အောဏောသိမ်းပ ီ်းအခ ိနမစ၍

ဘနရ ဘဒသသိို ေ့

အလို သမော်း

(VOA

Myanmar,

၆၀၀,၀၀၀

2021)။
၀န်းက င

အလို အကိင
ို ဆံို်းရှု ်းံ ဘနရသညဟို ဖမနမောနိင
ို ငံအလို သမော်းသမဂ္မ ဘဖ ော ကော်းထော်းသည။

၅.၁.၃။ CDM ဝန်ထြ်ီးြ ီး၏ အရမခအရန
CDM တင် နယ်ပယ်ြ ိျုီးစံိုြှ အစိိုီး ဝန်ထြ်ီးြ ီး ပါဝင်လပ
ှု ် ရှ ီးခွဲာ့သည်။ က န်းမောဘရ်း ဝနထမ်းမ ော်း၊
ညောဘရ်းဝနထမ်းမ ော်း၊
အဘကောကခနဝနထမ်းမ ော်း၊

မီ်းရထော်းဝနထမ်းမ ော်း၊
ရဝနထမ်းမ ော်း၊

စည င၀နထမ်းမ ော်း၊

ဏဝနထမ်းမ ော်း၊

ဘလဘ ကောင်းထိန်းသိမ်းဘရ်းဝနထမ်းမ ော်း

စသညဖြင ေ့

ါဝငလော ကသည။ အောဏော ိိုငမ ော်းက နယ ယအသီ်းအသီ်းမ CDM ဝနထမ်းမ ော်းကိို အလို ဖ နဆင်းရန
အ က ကိင
ို ဖခင်း၊

ရောထူ်းမရ စမညဟို

ပခိမ်းဘဖခောကဖခင်း၊

ဖ နဆ ရနမလိဘ
ို သ်းသညေ့

၂လစော

အစိို်းရဘခ ်းဘငမ ော်းကိို ဖ နလညဘ ်းဆ ခိိုင်းဖခင်း စသညတိန
ို ေ့ င ေ့ ရငဆိိုငခေ့ ါသည။ ဧပ ီလ ၁၅ရကဘနတ
ေ့ င
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CDM

က န်းမောဘရ်းဝနထမ်း

ဆရောဝနအဘယောက

၂၀ကိို

ရောဇသတကကီ်း ိုဒမ

၅၀၅(က)ဖြင ေ့

အမှုြငအ
ေ့ ဘရ်းယူမှုမ ော်းရိခေ့ပ ီ်း ဖ င ဘဆ်းခန်းမ ော်းတင ဘဆ်းကိုသခငမဖ
ေ့ ြုဘ ကောင်း၊ ဘဆ်းကိုသမှု ဖ ြုလို ရင
အဘရ်းယူမညဖြစဘ ကောင်း

ဘ ကညောခသ
ေ့ ည။

ဇနလဘနောက ိိုင်းတငမူ

က န်းမောဘရ်းဝနထမ်းမ ော်းကိို

ြမ်းဆီ်းဖခင်း၊ သတဖြတဖခင်းတိကိ
ို ေ့ ို တ မဘတောမ က ြု်းလနခေ့သည။
ြီး ထ ီးဝန်ထြ်ီးြ ီးသည်

CDM

လှုပ်ရှ ီးြှုတင်

အ ဏ ပိိုငြ
် ီး၏ ငခိြ်ီးရမခ က်ြိအ ီးရပီးြှုြ ီးစ

အင်တက
ိို အ
် ီးတိက
ို ်

ပါဝင်ခွဲာ့ငပီး

ခံစ ီးခွဲာ့ ပါသည်။ ဘြဘြောဝါရီလ ၁၄ ရကဘန၌ေ့

ရနကိုနပမိြုွဲ့ မလွှကိုန်းမီ်းရထော်းဝင်းမ ဝနထမ်း ၈၀၀ နီ်း ါ်းခနသည
CDM လှု ရော်းမှု၌
ေ့

ါဝငခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့

ဝနကကီ်းဌောနမ တောဝနရိသူမ ော်းနင ေ့ တ မဘတောသော်းမ ော်း လောဘရောကတော်းဆီ်းခေ့ပ ီ်း မတလ ၁၀ ရကဘန ေ့
မနက ိိုင်းတငမူ

CDM

ယင်း

မီ်းရထော်းဝနထမ်းမ ော်းကိို

လကနကအငအော်းအဖ ညဖေ့ ြင ေ့

ဝငဘရောကြမ်းဆီ်းခေ့ဘသောဘ ကောင ေ့ ထကဘဖ ်းတိမ်းဘရောငခေ့ရသည (ကိိုဘဂ , 2021)။ မတလ ၂၂ ရကဘနတ
ေ့ င
အလို ဖ နဆင်းရန

ြိအော်းဘ ်းခေ့ပ ီ်း

အလို ဖ နမဆင်း

လိိုင်းခန်းတင

ဘနထိင
ို ါက

အငအော်းသံ်းို ြယရော်းမညဟို ပခိမ်းဘဖခောကအ က ကိင
ို ခေ့သဖြင ေ့ ရနကိုနနင ေ့ မနတဘလ်းအ ါအဝင နယအသီ်းသီ်းရိ
အစိို်းရလိိုင်းခန်းမ ော်းမ မီ်းရထော်းဝနထမ်းမ ော်း မိသော်းစိုလိိုက ထကခောခေ့ ကသည။
ပည ရ ီးဝန်ထြ်ီးြ ီး၏
ရအ င်မြင်ခပ
ွဲာ့ ါသည်။
ါဝငလှု ရော်းခေ့ ကပ ီ်း

CDM

CDM

လှုပ်ရှ ီးြှုြှ လည်ီး

အတိင
ို ီး် အတ တစ်ခိုအထိ

လှု ရော်းမှုတငအစိို်းရ၀နကကီ်းဌောနအမ ော်းစိုမ

အဘဖခခံနငအဆင
ဖမင
ေ့
ေ့ မ
ေ့

ညောဘရ်း၀နထမ်းမ ော်းနင ေ့

ဝနထမ်းမ ော်းစော
ဆရော၊ဆရောမမ ော်း

အမ ော်းဆံ်းို ါ၀ငခေ့ ကသညကိို ဘတွဲ့ ဖမငရ ါသည (BBC Burmese, 2021)။ ြိအော်းမ ော်း ကော်းထမ ဘမလအထိ
အဆငဖေ့ မင ေ့ ညောဘရ်းဘလောကမ

ဆရော၊ဆရောမ

၈၀%ခန ေ့

CDM

လှု ရော်းမှုတင

ဖမနမောနိင
ို ငံလ်းံို ဆိင
ို ရော ဆရော၊ဆရောမမ ော်းအြွဲ့ခ ြု မ ဘဖ ော ကော်းထော်း ါသည။
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ါဝငဘနဘသ်းဟို

ဓောတ ံို - သ မ်းသံဘတောဆငေ့ (၂၀၂၁ ခိုနစ)

CDM

လှုပ်ရှ ီးြှုတင်

ွဲဝန်ထြ်ီးြ ီးလည်ီး

ပါဝင် ကသည်။

မတလ

၇

ရကဘနအထိ
ေ့

စောရင်းဖ ြုစိုခ ကအရ CDM လှု ရော်းမှုတင ရဝနထမ်း စိုစိုဘ ါင်း ၄၀၀ ဘက ော ရိလောသညဟို သိရ ါသည။
ရတ သော်း၊ ဒိုတ က ၊ တ က ကကီ်း၊ ဒိုရမှူ်း၊ ရအို ၊ ယောယီရမှု်း အဆငရ
ေ့ ိသူမ ော်း

ါဝငလော ကသည။

မတလ၂၇ ရကဘနတ
ေ့ င မနတဘလ်းတိိုင်း ခ မ်းဘအ်းသောဇံပမိြု ွဲ့နယ ရစခန်းမ ဒိုရအို တစဦ်း CDM လှု ရော်းမှုတင
ါဝငခေ့ဖခင်းဘ ကောင ေ့ ြမ်းဆီ်းကော ဘထောငဒဏ ၃ နစ ခ မတဖခင်းခံခရ
ေ့ သည။
မြန်ြ တစ်နင
ိို င
် လ
ံ ီးံို
မပည်သြ
ူ ီးနှငအ
်ာ့ တူ
ဖမနမောနိင
ို ငံဘတော ေဟိို

အတိင
ို ီး် အတ မြငာ့်

ဘဏ်ဝန်ထြ်ီးအြ ီးစို

Irrawaddy, 2021)။ အစိ်းို ရ ဏနင ေ့

97

ောဂဘေဒ

CDM

တင်

ရခတတ ခဏ

ပိတခ
် ွဲာ့ သည်အထိ

ပါဝင်လပ
ှု ် ရှ ီးခွဲာ့ ကသည်။

ရနကိုနပမိြုွဲ့ ရိ

ဏမ လကဘထောကညွှန ကော်းဘရ်းမှူ်းရောထူ်းမ သနရေ့ င်းဘရ်းသမော်းအထိ ဝနထမ်း

၂၀၀ဘက ော အောဏောရငြီဆနဘရ်းလှု ရော်းမှု၌

အင်းလ ော်းဘ

ဘဏ်ြ ီး

ါဝငဘသောဘ ကောင ေ့ တောဝနမ ရ ဆိင
ို ်းခံခရ
ေ့ ါသည (The

ိုဂ္လိက

ဏအခ ိြုွဲ့သည ၎င်းတိ၏ဝန
ို ေ့
ထမ်းမ ော်းအော်း မတလ ၁၅

ရကမ

၁၇

ရကအထိ

ထိသ
ို ို်းံ ရကအတက

အလို တကရနမလိအ
ို

လစောရမညဖြစပ ီ်း

ထိသ
ို ်းိုံ ရကပ ီ်းဘနောက

အလို ဖ နမဆင်း ါက

အလို ဖ နဆင်းလ င

က နရိသညေ့လစောကိို

မရရိမညေ့အဖ င

CDM တင် ပါဝင်ြှုရ က ငာ့် အလိုပ်ထတ
ို ခ
် ံ ငပီး ဝန်ထြ်ီးြ ီး ရသ င်ီးနှငခ
ာ့် က

အလိုပ်လက်ြွဲာ့

အလို ထိုတမညဟို ပခိမ်းဘဖခောကခေ့ ါသည။

မြစ်ခွဲာ့ က သည် (တင်ရအ င်ခိိုင,် 2021)။ အောဏောသိမ်းမှုအဖ င ကိိုေစတတိယလှုိင်း

CDM

ဝနထမ်းမ ော်း၏

အက အတည်းမော

၍
ိို င

ံွဲ့ နဖြစ
ံ ေ့
ော်းမှုဘ ကောင ေ့

CDMမ ော်းကိို

ဆိို်းရော်းကကီ်းမော်းလောခသ
ေ့ ည။

ကူညီဘထောက ံဘ
ေ့ ်းမှုမ ော်းမောလည်း အော်းလံို်းလွှမ်းဖခံြုမှု မရိဘသောဘ ကောင ေ့ လည်းဘကောင်း၊ ဘရရညအတက
အဆငမဘဖ ဘသောဘ ကောငလည
်းဘကောင်း၊
ေ့
နည်းလမ်းရောဘြကော

အကူအညီမယူရဘသောဘ ကောငလည
်းဘကောင်း
ေ့

စော်းဝတဘနဘရ်းအတက

ဘဖြရင်း ကရဆဖြစသည။

မိမိတိို ေ့ ောသော င

အလို လကမေ့ဖြစကော

စော်းဝတဘနဘရ်းက တည်းလ ကရိဘသော ၀နထမ်းအခ ိြုွဲ့ မော Facebook အသံ်းို ဖ ြု၍ အစော်းအဘသောကနင ေ့
အသီ်းအနမ
ံ ော်း

ဘရောင်းခ လော ကသည။

တစြကတငလည်း

လစလ သော်းဘသော

အလို ဘနရောမ ော်းကိို

တ မဘတောသော်းမ ော်း၊ ၎င်းတိအော်းဘထောက
ို ေ့
ခံသမ
ူ ော်းနင ေ့ အစော်းထိ်းို ရန နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်း ဘကောငစီ၏
ကကိြု်းစော်းအော်းထိုတမှုမ ော်းကိို ဘတွဲ့ရသည။

၅.၂။ ဆင်ီး ွဲြွဲရတြှုအရမခအရန
၅.၂.၁။ အလိုပ်လက်ြွဲာ့အရမခအရန
အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့

နိင
ို ငံဖခော်းရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်းထကခောဖခင်း၊

ကိုန ကမ်းဘစ ်းနှုန်းဖမငတက
ကော
ေ့

ဆကလကလည တရန

ကိုနစညစီ်းဆင်းမှုဘနောငဘန
ေ့ ်းဖခင်း၊

နိင
ို ငံဖခော်းဘအောဒါမ ော်း

အခကအခတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့

အင်းလ ော်းဘ
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စကရံိုအလို ရံိုမ ော်း

က ဘငတနြိို်းက ဆင်း၍

အခကအခရဖိ ခင်း၊
မရရိဖခင်းနင ေ့

ဘဆောကလို ဘရ်းလို ငန်းမ ော်း

ဘငဘ က်းဘြောင်း မှု၊

ဏအ ဘငထိုတယူရောတင
ရ ဆိင
ို ်းဖခင်း၊

CDM တင

ါ၀ငလှု ရော်းသဖြင ေ့

အလို တော၀န

ရ ဆိင
ို ်းခံရဖခင်းမ ော်းဘ ကောင ေ့

အလို လကမဦ
ေ့ ်းဘရမော

မ ော်းဖ ော်းလ ကရိသည။
အ ဏ သိြ်ီးြှုရ က ငာ့်

ဒြိိုကရ စထန်ီးက ီးရသ နိင
ို င
် ြ
ံ ီးနှငာ့်

နိင
ို င
် ရ
ံ တ ်စြံအပ
ို ် ခ ျုပ် ရ ီးရက င်စကိို
ဖမနမောနိင
ို ငံတင

ဦီးတည်က

ဆိိုလောလ စစစမ်းအငမ ော်းကိို

အရန က်နင
ိို င
် အ
ံ င်အ ီးစိုြ ီးက

စီးပ ီးရ ီးပိတဆ
် ြှု
ို ိ ာ့ ြ ီး

အသံို်းဖ ြု၍

မပျုလိုပ်ခွဲာ့ ကသည်။

ဆကသယဘရ်းတောဝါတိိုင

၁၇၁

တိိုငကိို

ဓါတအော်းဘ ်းရန လို ကိင
ို ခသ
ို ငံအဘဖခစိက
ို Voltalia ကိုမဏ
ပ သ
ီ ည နိင
ို ငံဘရ်း မပငိမသကမှုမ ော်း၊
ေ့ ညေ့ ဖ ငသစနိင
လူသော်းခ င်းစောနောမှုမရိဘသော အဖ ြုအမူမ ော်းဘ ကောင ေ့ မတလ ၃၁ ရကဘနတ
ို ငံမ ထကခောရန
ေ့ င ဖမနမောနိင
ဘ ကညောခေ့ရော ထိက
ို ိုမဏ
ပ တ
ီ င အလို လို ဘနဘသော ဖမနမောနိင
ို ငံသော်း ၄၃ ဦ်း မော အလို လကမေ့ဖြစခေ့ရသည။
ရလတန ေ့ ရိို်းရောဟင်းဘခါကဆတိို ေ့ ထိုတလို ဖြနခေ့ ိဘရောင်းခ သညေ့ ACECOOK Myanmar Co., Ltd
သညလည်း ထိုတလို ဖြနခေ့ ိမှုမ ော်း ယောယီ ရ ဆိင
ို ်းထော်းမညဟို ဇနလ ၅ ရကဘနတ
ေ့ င ဘ ကညောခေ့ ါသည။
ထိအတူ
ို ေ့

ဂ နနိင
ို ငံ င
ိို

ဇူလိိုငလအတင်း

BRIDGESTONE

ရ နော်းမညဟို

တောယောလို ငန်းသည

ထိုတဖ နခေ့ ါသည။

ဖမနမောနိင
ို ငံရိ
ဖမနမောနိင
ို ငံ၌

လို ငန်းမ ော်းကိို
ကိုမပဏအ
ီ ခ ိြုွဲ့

ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုယောယီရ ဆိိုင်းဖခင်းမ ော်းနင ေ့ ဆကလကလည တရန အခကအခမ ော်းဘ ကောင ေ့ အလို အကိင
ို ၁.၂
သန်း ဆံ်းို ရှု ်းံ ခေ့သညဟို ဇူလိိုငလဘနောင်း င
ိို ်းတင အဖ ညဖ ညဆိိုငရော အလို သမော်းအြွဲ့ မ ဘြောဖ ထော်း ါသည။
သိဖြစ
ို ေ့
ါ၍

နိင
ို ငံတကော၏

စီ်း ော်းဘရ်း ိတဆိြိ
ို ေ့ အော်းဘ ်းမှုသည

တ မဘတောအြွဲ့ဝငမ ော်းထက

အဘဖခခံလို သော်းမ ော်းအဘ ေါ်တင

အက ိြု်းသကဘရောကမှုရိဘန ါသည။

ကမ္ောစ
ေ့ ော်းန ရိကခောအြွဲ့ မလည်း

ဖမနမောနိင
ို ငံသည စစအောဏောသိမ်းမှု ဘနောက ိိုင်းကောလမ ော်းတင အငတဘ

်း ကံြုနိင
ို ဘ ကောင်း ခနမေ့ န်းထော်းသည

(ဘဇောဝင်းလှုိင, 2021)။

ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ
တိီးို ပ ီးရစခွဲာ့သည်။

ဂါသည်

နိင
ို င
် တ
ံ က

ကိဗ
ို စ်ကပ် ရ

ဂါအမပင်

အထည်ခ ျုပ် ကဏ္ဍတင် အလိုပ်လက်ြွဲာ့ဦီးရ ြှ
အင်းလ ော်းဘ
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အပါအဝင်

မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

အလိုပ်လက်ြွဲာ့ဦီးရ ကိို

အ ဏ သိြ်ီးြှုကပ် ရဘီးရ က ငာ့်

မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

အဆြတန် တိီးို ပ ီးလ က်ရှိသည်။ ဘြဘြောဝါရီလ ၁၀

ရကဘနတ
ိ ညေ့ အထညခ ြု စကရံို၊ ဧပ ီလတင လို သော်း ၈,၀၀၀ ရသ
ိ ညေ့
ေ့ င အလို သမော်း ၁၀၀ နီ်း ါ်းရသ
စကရံိုမ ော်း၊ ဇနလအတင်း လို သော်း ၁,၀၀၀ မ ၁,၅၀၀ ကော်းရသ
ိ ညေ့ အထညခ ြု စကရံိုတိို ေ့ အသီ်းသီ်း
ိတသိမ်းခေ့ ကသည (ရနနိင
ို , 2021)။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ရြရြ ်ဝါ လြှ ဇန်လအထိ တစ်နင
ိို င
် လ
ံ ီးံို အတိင
ို ီး် အတ မြငာ့်
အထည်ခ ျုပ် လပ
ို ် သ ီးရပါင်ီး ၁၀ သိန်ီးခန်ြာ့ ှ အလိုပ်အကိင
ို ြ
် ီး ဆံီးို ရှု ံီးခွဲာ့ ငပီး အလို လကမေ့ဦ်းဘရမောလည်း
ဆကလက ဖမငတက
လောမညေ့ သဘ
ေ့

ောရိသည။ ကိိုေစ-၁၉ က ဘရောဂါမဖြစ ော်းမီက အထညခ ြု ကဏ္ဍတင

အမ ိြု်းသမီ်း ၇ သိန်းခန ေ့ အလို လို ကိိုငလ ကရိပ ီ်း ထိို မောဏသည တိင
ို ်းဖ ညအတင်း အမ ိြု်းသမီ်းလို သော်း
စိုစိုဘ ါင်း၏ ၁၀% ရိဘ ကောင်း ILO က ဘြောဖ ထော်း ါသည။ ILO ၏ အခ ကအလကမ ော်းအရ ၈၆
ရောခိိုငနှုန်းဘသော အထညခ ြု အမ ိြု်းသမီ်းလို သော်းမ ော်းသည ၎င်းတိလစော၏
ို ေ့
၅၀ ရောခိိုငနှုန်းကိို ဘနရ ရိ
မိသော်းစိုမ ော်းကိို

ဘထောက ံေ့ ကဘ ကောင်း

အလို အကိင
ို မ ော်းဆံို်းရှု ံ်းခရ
ေ့ သညေ့အတက

သိရရ
ိ သည။

သိဘသော
ို ေ့

မိသော်းစိုကဆ
ိို ကလကဘထောက ံေ့ရန

အောဏောသိမ်းမှုဘ ကောင ေ့
အခကအခ ကံြုလော ကပ ီ်း

အမ ိြု်းသမီ်းအထညခ ြု လို သော်းမ ော်းနင ေ့ ၎င်းတိမိ
ို ေ့ သော်းစိုမ ော်း၏ စော်းဝတဘနဘရ်းမော ခကခလောဘ သည။

၅.၂.၂။ စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးဆံီးို ရှု ံီးြှုနင
ှ ၀
်ာ့ င်ရငဆံီးို ရှု ံီးြှုြ ီး
နိင
ို င
် တ
ံ က ြှ

စီးပ ီးရ ီးအ

ဒဏ်ခတ်ပိတဆ
် ြှု
ို ိ ာ့ ြ ီးရ က ငာ့်

စြံကန
ိ ်ီးြ ီးနှငာ့် ရထ က်ပံာ့ြှုြ ီး ပ် ဆင
ို ိ ီး် သ ီးငပီး နိင
ို င
် မံ ခ ီးရင၀င်ရ
အဘမရိကနဘဒေါ်လော

၂

လ
ီ ီယံ

အဖ ညဖ ညဆိင
ို ရောဘလဆိ စီမံကိန်းအတက
ဥဘရော သမဂ္မလည်း

ဖမနမောနိင
ို ငံ

အကိုနအက ခံ
ဘခ ်းဘငမ ော်းကိို

ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကဘရ်းအတက

ဖ နလညသံို်းသ မညဟို ဆိို ါသည။ အောရြံွဲ့ ပြိြု်းဘရ်း

နိင
ို င
် မံ ခ ီး င်ီးနှီးမြျုပ်နြ
ံှ ှုြ ီး၊

က်ြှုကိို အဟနအ
် ာ့ တ ီး မြစ်ရစခွဲာ့သည်။
ဘဆောကလို မညေ့

ဟံသောဝတီ

ဂ နအစိို်းရမ

ရ ဆိိုင်းလိက
ို ပ ီ်း

ဘ ်းအ ဘနသညေ့

အကူအညီမ ော်းကိို

ဏမ နိင
ို ငံြံွဲ့ ပြိြု်းဘရ်းအတက ရန ံိုဘငဘ ်းအ ဖခင်းနင ေ့

စောခ ြု သစမ ော်းခ ြု ဆိဖို ခင်းကိို ဘခတတရ ဆိိုင်းထော်းသကသ
ေ့ ိုိ ကိ
ေ့ ိုေစဘ ကောင ေ့ စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း ထိခိိုကမှုကိို
တံဖို ေ့ နနိင
ို ရန ဘထောက ံေ့ဘနသညေ့ နိင
ို ငံတကောဘငဘ က်းရန ဘ
ံို ငအြွဲ့၏ Special drawing rights (SDRs)
အစီအစဥတင ဖမနမောနိင
ို ငံ ါ၀ငဘတောမ
ို ငံအတက
ေ့ ည မဟိုတဘ ။ ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကမှုဘနောကက သညေ့ ဖမနမောနိင
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ယခိုကသ
ေ့ ိုိ ေ့

နိင
ို ငံတကောအဘထောကအ ံမ
ေ့ ော်း

မရရိ ါက

နိင
ို ငံြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကမှု

ိိုမိို ကန ကောနိ
င
ို ပ ီ်း
ေ့

စီ်း ော်းဘရ်းဖ နလညနလနထူနင
ိို ဘရ်းအတက နစဘ ါင်းမ ော်းစော ဘဖြရင်းရြယ ရိသည။
နိင
ို င
် အ
ံ တင်ီး

စိုစိုရပါင်ီး င်ီးနှီးမြျုပ်နြ
ံှ ှုြ ီးသည်

က ဆင်ီးသ ီးနိင
ို ရ
် လသည်။

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ်အတင်ီး

နိင
ို ငံဘတောဘခါင်းဘဆောငမ ော်းကိို

၄၀

ခိိုငန
် န
ှု ီး် ရက ်

ထိန်းသိမ်းလိိုကဖခင်းနင ေ့

၎င်းတိ၏
ို ေ့

မိတြကအဘနောကနိင
ို ငံမ ော်းမ အဘရ်းယူ ိတဆိမှု
ို ေ့ ကိို စိ်းို ရိမဖခင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ ဘြဘြောဝါရီလ ၂ ရကဘနတ
ေ့ င
ထိင
ို ်းနိင
ို ငံအဘဖခစိက
ို
AMATA Corporation PCL က ဖမနမောဖ ည၌ ၎င်းတိ၏
ို ေ့ အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၁
လ
ီ ီယံ စီမံကိန်းကိို ရ နော်းဘ ကောင်း ဘ ကညောခေ့ ါသည။ ထိင
ို ်းနိင
ို ငံမ လောဘရောကဖမြု နမ
ံ ညေ့ hangon

A`ATASmart & ecoCity စီမံကိန်းကိို ယောယီရ ဆိိုင်းထော်းသကသ
ေ့ ိုိ ေ့ ၂၀၂၁ ခိုနစ ဘနရောသီတင
စတငတညဘဆောကရနစီစဥထော်းသညေ့ AEON ကိုနတိက
ို စီမံကိန်းမောလည်း နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုဘ ကောင ေ့
ဘခတတဆိိုင်းငံထ
ေ့ ော်းရသည။
ိတဆိမှု
ို ေ့ ဖ ြုလို

ါက

ဇနလ

Adani

(၂၄)
မ

ရကသတင်းမ ော်းအရ

၎င်း၏ဆိ ကမ်းစီမံကိန်းကိို

ဖမနမောနိင
ို ငံကိို

အဘမရိကနအစိ်းို ရမ

ရ တနမည
ေ့ ဟို

ဘ ကညောခေ့ ါသည။

ယင်းကိုမဏ
ပ မ
ီ ရင်းန်းီ ဖမြု နရ
ံ န စီစဥထော်းဘသော ကနတိနနောဆိ ကမ်းစီမက
ံ ိန်း ရို လံို်းဘ ေါ်လောမညဆိို ါက
တိိုကရိိုက သိမဟို
ို ေ့ တ တစဆငခံ
်းဘ ါင်း ၃၀၀ မ ၃၅၀ ကော်း
ေ့ ကနထရိိုကမ ော်းမ အလို အကိိုငအခငအလမ
ေ့
ဘ ်းစမ်းနိင
ို မညဖြစသည။
ရဒေါ်လ ဘလ ံရပါင်ီးြ ီးစ
မြစ်လ သည်။

ကမ္ောေ့

ဏ၏

နိင
ို ငံဖခော်းရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်းအနက
ထမဘနရောတငလည်းဘကောင်း၊
ရ တညဘန ါသည။

တန်ြိိုီးရှိသညာ့ ် နိင
ို င
် မံ ခ ီး
အဆိအ
ို ရ

ဖမနမောနိင
ို ငံသိုိ ေ့

စငကော ူနင
ိို ငံက
ဘဟောငဘကောငက

၂၆%

နိင
ို ငံဖခော်းတိက
ို ရိိုကရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုဖြင ေ့
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(BBC

Burmese,

2021)။

၂၀၂၀

ရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှု

ကတိဖ ြုထော်းသညေ့ လို ငန်းမ ော်း၏ တနြိို်း မောဏမော ၂၀၂၀
တနြိို်းရိ ါသည

င်ီးနှီးမြျုပ် နြ
ံှ ှုြ ီးသည် ြရသခ ြရ

ဖြင ေ့

ဖ ညေ့နစတင

ဝငဘရောကခေ့သညေ့

စိုစိုဘ ါင်း၏

၃၄%

ဒိုတိယဘနရောတငလည်းဘကောင်း

ဖမနမောနိင
ို ငံတင

ဝငဘရောကလို ကိင
ို ရန

ဏ္ဍောဘရ်းနစတင အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၅.၅

နိင
ို ငံဘရ်း

ဖြင ေ့

မတညပငိမမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

လ
ီ ံ

ဆံို်းရှု ်းံ ရသညေ့

နိင
ို ငံဖခော်းရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ သ
ှု ည တိိုင်းဖ ည၏ စီ်း ော်းဘရ်း၊ လူမတ
ှု ိို်းတကဘရ်းအတက အဟနအတော်း
ဖြစဘစသည။
ေ့
နိင
ို ငံဖခော်းရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ ှုမ ော်း အလနနည်း ါ်းလောဖခင်းမောလည်း ဖမနမောက ဘငတနြိို်း မ
ိို ိိုက ဆင်းဘစနိင
ို သည။
ကိဗ
ို စ်-၁၉

ကပ် ရ

ဂါ

ြမြစ်ပ ီးခင်

၂၀၁၁

ခိုနစ
ှ ်ြှ

၂၀၁၉

ခိုနစ
ှ ်အထိ

မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

မပည်တင်ီးထိုတလ
် ပ
ို ် ြှုတန်ြိိုီး (GDP) သည် ပ ြ်ီးြျှ ၆.၇% မြင်ာ့ တိီးို တက်ခငွဲာ့ ပီး ၂၀၂၀ မပညာ့ ်နစ
ှ တ
် င်
မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

GDP

သည်

အရြ ိကန်ရဒေါ်လ

က ဘရောဂါဘ ကောငလည
်းဘကောင်း၊
ေ့
စီ်း ော်းဘရ်း ိတ ငတော်းဆီ်းမှု၊

၈၁.၂၆

အောဏောသိမ်းဖခင်း၏

ဘလယံရှိခွဲာ့သည်

(O'Neill,

ဘနောကဆကတ

နိင
ို ငံဖခော်းရင်းန်းီ ဖမြု နမ
ံ မ
ှု ော်းက ဆင်းဖခင်း၊

2021)။

နိင
ို ငံတကော၏

ကိုနသယဘရ်းက ဆင်းဖခင်း၊

အလို လကမေ့မ ော်းလောဖခင်း စသညတိဘ
ို ေ့ ကောငလည
်းဘကောင်း ယခိုနစ ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ စီ်း ော်းဘရ်းသည ၁၈%
ေ့
က ံြုွဲ့သော်းမညဖြစပ ီ်း

က ဘရောဂါနင ေ့

အောဏောသိမ်းမှုမရိခေ့ ါက

အဘဖခအဘန၏ ၃၀% ဘလ ောန
ေ့ ည်းသော်းဖခင်း င ဖြစသညဟို ကမ္ော

ဖြစလောနိင
ို ဘသော

ခနမေ့ န်းစီ်း ော်းဘရ်း

ဏ၏ အစီရငခံစောတင ဘတွဲ့ ရရ
ိ ါသည

(The World Bank, 2021)။ ကိိုေစ-၁၉နင ေ့ နိင
ို ငံဘရ်းအက အတည်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ ယခငကဖြစ ော်းခေ့ဘသော
ဆင်းရနမ်း ါ်းမှု၏သံ်းို ဆ သကဘရောကမှုရိသညဟို WFP က ခနမေ့ န်းထော်းပ ီ်း ဖမနမောနိင
ို ငံတစဝန်းတင
ငတမတဘခါင်း ါ်းဖခင်း သိသသ
ိ ောသော ဖမငတက
ဘနသညဟို ဆိိုထော်း ါသည။
ေ့
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အခန်ီး (၆)
မြန်ြ သ
ာ့ ဘ ဝပတ်ဝန်ီးက င်

ဓောတ ံို - အင်းလ ော်းဘ
အင်းလ ော်းဘ
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ောဂဘေဒ (၂၀၂၀ ခိုနစ)

မြန်ြ နိင
ို င
် သ
ံ ည်

သဘ ဝသယံဇ တြ ီးနှင်ာ့

နိင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ိို င
် မံ ြစ်ရသ ်လည်ီး

ကိုလသြဂဂ

ဇဝြ ိျုီးကြ
ွဲ ီး

ကိုန်သယ်ရ ီးနှငာ့်

ရပါကကယ်ဝရသ

ြံ ွေ့ ငြိ ျုီးြှု

ညလ ခံအြွဲ ွေ့၊

ကိုလသြဂဂြံ ွေ့ ငြိ ျုီးြှုအစအစဉ်နှငာ့် ကြ္ ာ့ဘဏ်တြှ
ိို ာ့ ထိုတမ် ပန်ထ ီးရသ အစ င်ခံစ ြ ီးအ
အဆင်ီး ွဲဆီးို ံ နှငာ့်

ြံ ွေ့ ငြိ ျုီးတိီးို တက်ြှုတင်

နိင
ို ငံ၏စီ်း ော်းဘရ်းကိို

ဖမငတင
ရနနင ေ့
ေ့

စမ်းအငလိိုအ ခ ကအတက

သ

အရနှ ငရ
ာ့် နှီးဆံီးို

နိင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ိို အ
် မြစ်

နိင
ို ငံသော်းမ ော်း၏

ောဝအရင်းအဖမစမ ော်းကိို

ပါဝင်ရနပါသည်။

အသကဘမ်းဝမ်းဘ ကောင်းနင ေ့

အလနအကျွံ

သစဘတော၊ စိိုက ိြု်းဘရ်း၊ ဘရလို ငန်းနင ေ့ သတတြုတူ်းဘြောဘရ်း ကသ
ေ့ ဘသော
ိုိ ေ့
သ

မြန်ြ နိင
ို င
် ြ
ံ ှ

မီခအ
ိို ော်းထော်းဘနရ ါသည။

ောဝသယံဇောတ ကဏ္ဍမ ော်းသည

တိိုင်းဖ ည ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကဘရ်းနင ေ့ စီ်း ော်းဘရ်း အသငကူ်းဘဖ ောင်းဘရ်းတင အဘရ်း ါဘသော အခန်းကဏ္ဍမ
ါဝငခေ့ ကရော နစဘ ါင်းမ ော်းစော ကောလောဘသောအခါ ယင်းလို ငန်းမ ော်းသည

ိိုမအ
ိို ရိနဖမငတင
လောခသ
ေ့
ေ့ ည။

အက ိြု်းဆကအဘနဖြင ေ့ သစဘတောဖ ြုန်းတီ်းမှု၊ ဇီဝမ ိြု်းကမ ော်း အရိနအဟိုနဖြင ေ့ ဆံို်းရှု ံ်းဖခင်းနင ေ့ ဘလထိုညစညမ်းမှု
တိို်းလောဖခင်း စသညေ့ သ

ောဝ တဝန်းက ငဆိိုငရော ဖ ဿနောမ ော်း ဖြစဘ ေါ်လောသည (NCEA and UNEP,

2007)။
ပံို (၉) - ဘဏ္ဍနှစ်အလိက
ို ် သစ်ထတ
ို လ
် ပ
ို ် ြှု အရမခမပဇယ ီးပံို

ရင်းဖမစ - သယံဇောတနငေ့ သ
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ောဝ တဝန်းက ငထိန်းသိမ်းဘရ်း ဝနကကီ်းဌောန - အမ ြုိ ်းသော်းညီညတဘရ်းအစိို်းရ (၂၀၂၁ ခိုနစ)

ဖမနမောနိင
ို ငံသည

အဘရ ွဲ့ဘတောငအောရနိင
ို ငံမ ော်းအနက

သစဘတောနယဘဖမအမ ော်းအဖ ော်း

မ ကမဆီ်းက နရိဘနဘသ်းဘသော သစဘတောဖ ြုန်းတီ်းမှုနန
ှု ်းမော ကမ္ောဘ ေါ်တင အဖမငဆံ
ေ့ ို်း စောရင်းဝင ဖြစ ါသည။
၁၉၇၃

ခိုနစမစ၍

ယဘနအထိ
ေ့

ဖမနမောေ့

ရောသီဥတိုဘြောကဖ နဘဖ ောင်းလမှုမ ော်းကိို
ဘကောက သီ်းနမ
ံ ော်း အထူ်းသဖြင ေ့ ရော

သစဘတော၏

အဆိ်းို ဆံို်း

ဘလ်း တ
ံို စ ံို

ခံစော်းရသညေ့

ဖ ြုန်းတီ်းသော်းခေ့ပ ီဖြစသဖြင ေ့

ကမ္ောနိင
ို ငံတစခို

ဖြစလော ါသည

။

ော၊ ဆီအိုန်း၊ ဆနစ ါ်းနင ေ့ ဘဖ ောင်း စိိုက ြုိ ်းရနဘသောလည်းဘကောင်း၊

တိိုင်းဘဒသကကီ်းနငဖေ့ ညနယမ ော်းကိို ဆကသယရနအလိင
ို ေ့ ော လမ်းမ ော်းဘြောကလို ရနဘသောလည်းဘကောင်း၊ ဘရနံ
ဓောတဘငွဲ့၊

ဘရွှ၊

ဘင၊

တတဖမော်းနင ေ့

တူ်းဘြောရနဘသောလည်းဘကောင်း
အိမဘထောငစိုဘ ါင်း

၁၁

(သစဘတောမ ော်းဖ ြုန်းတီ်းမှု
ကမ္ောဘ ေါ်မော

ဘက ောကစိမ်း

(WWF

သန်းတင

၆

Myanmar,
သန်းခနသည
ေ့

ဘရအရင်းအဖမစရရိဖခင်းကိို

တတိယအမ ော်းဆံို်းနိင
ို ငံဖြစဘန,

နိင
ို ငံတစဝန်းတင

စသညေ့

သတတြုတင်းဘ ါင်း

သ

n.d.)၊

ောဝသယံဇောတမ ော်း
၂၀၁၄

၅၈၅

ခိုနစသန်းဘခါငစောရင်းအရ

ထင်းသံို်းစလ ကရိဘသောဘ ကောငလည
်းဘကောင်း
ေ့

ထိခိိုကဘစနိင
ို ပ ီ်း

2021)

ကကယဝမ ော်း

၅နစအတင်း

သစဘတောအမ ော်းစို

ခိုဘ ကောင ေ့

သစဖ ြုန်းတီ်းမှု

ရင်းလင်းခံခရ
ေ့ ါသည။

သစဘတောဘဖမ

အဘတောမ ော်းမ ော်း

ကစီ်းဘ ောကဆံ်းို ခရ
ေ့ ပ ီဖြစသည (WWF Myanmar, n.d.)။ ၂၀၁၀ နင ေ့ ၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစမ ော်းအတင်း
နိင
ို ငံအလိိုက သစဘတောဖ ြုန်းတီ်းမှုအဘဖခဖ ဇယော်းအရ ဖမနမောနိင
ို ငံသည အဆင ေ့ ၇ တင ရိဘန ါသည
(သယံဇောတနင ေ့

သ

ောဝ တဝန်းက ငထိန်းသိမ်းဘရ်း

ဝနကကီ်းဌောန,

2021)။

တစနစလ င

သစဘတောဘဖမဧကဘ ါင်း ၁.၁၅ သန်းဘက ော ဆံ်းို ရှု ်းံ လ ကရပိ ီ်း ၎င်းသစဘတောမ ော်းမော အဘရ ွဲ့ဘတောငအောရတင
ဘနောကဆံို်းက နရိသညေ့

ထိန်းသိမ်း

ဘစောငဘရ
ေ့ ောကမှု

ကကီ်းမော်းစောလိိုအ ပ ီ်း

တနြိ်းို မ ော်းစောနငဖေ့ ညေ့စံသ
ို ညေ့

အ ူဘလ ောေ့ ိိုင်းဘဒသတင်းရိ သစဘတော (High Conservation Value Forests) မ ော်းဖြစသည။
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ပံို (၁၀) - နှစ်က လအပိိုငီး် အမခ ီးအလိက
ို ် မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ သစ်ရတ ြံိုီးလွှြ်ီးြှု

ရင်းဖမစ - သယံဇောတနငေ့ သ

ောဝ တဝန်းက ငထိန်းသိမ်းဘရ်း ဝနကကီ်းဌောန - အမ ြုိ ်းသော်းညီညတဘရ်းအစိို်းရ (၂၀၂၁ ခိုနစ)

နိင
ို င
် ရ
ံ တ ်စြံအပ
ို ် ခ ျုပ် ရ ီးရက င်စလက်ထက်
ယခင်အ ပ် သ ီးအစိီးို နှငယ
ှ လျှင်
ာ့် ဉ်

မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

၅ဆနီးပါီး

သစ်ရတ မပျုန်ီးတီးြှုသည်

ပိိုြိိုြ ီးမပ ီးလ ခွဲာ့သည်။

အောဏောသိမ်းမှုနင ေ့

ကိိုေစတတိယလှုိင်းတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ ြရိိုြရအဘဖခအဘနမ ော်း၏တစြကတင သစခိ်းို ထိုတဖခင်းသည မတလမ
ဘမလအထိ လနစောမ ော်းဖ ော်းခေ့ဘ ကောင်း ကသော၊ ခနတ်းီ နင ေ့ စစကိိုင်းပမိြု ွဲ့နယမ ော်းမ

တဝန်းက င ထိန်းသိမ်း

ဘစောငဘ
ေ့ ရောကသူ ၄ ဦ်းက ဧရောဝတီသတင်းဌောနသိို ေ့ဘဖ ောခေ့ ါသည။ အရ သော်းအစိ်းို ရလကထက၌ တရော်းမဝင
သစတနခ ိန

၂

ဘရောင်းခ ဖခင်းကိို

သိန်းဘက ော
ဦ်းစီ်းသညေ့

ြမ်းဆီ်းနိင
ို ခေ့ဘသောလည်း
ဖမနမောသ
ေ့ စလို ငန်း

ယခငတိို်းတကမှုမ ော်းကိို

ြ ကစီ်းလ ကရသ
ိ ည။

ေန်းဘမောပမိြုွဲ့နယမ ော်းတင

သစဘတောဖ ြုန်းမှုနင ေ့

ဘလေ့လောဘတွဲ့ ရိရ ါသည။ ထိအဖ
ို ေ့
င အောဆီယသ
ံ
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အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောက
(MTE)ကိို

ဖမစကကီ်းနော်း၊

သစထိုတလို ဖခင်းနင ေ့

စစဘကောငစီမ
ူတောအိို၊

သစခိို်းထိုတမှုမ ော်း

ထိန်းခ ြု ကော

ဘခါငလနြူ်း၊

ခ ီဘေနင ေ့

အဆိို်းရော်းဆံို်းဖြစဘနဘ ကောင်း

ောဝအဘမအနစ န်းဖခံမ ော်းမ တစခိုဖြစဘသော ဖမနမောနိင
ို ငံ၏

သကတမ်းအရငဆံ
ေ့ ်းို နင ေ့ အဘမအနစတစခိုဖြစသညေ့ အဘလောင်းဘတောကဿ
သစ ငကကီ်းမ ော်း
ဘဒသခံသ

ခိို်းထိုတလောသညကိို

အမ ိြု်းသော်းဥယ ောဉ်အတင်းရိ

အောဏောသိမ်းပ ီ်းဘနောကတင

ဘတွဲ့လောရဘ ကောင်း

ောဝ တဝန်းက င ထိန်းသိမ်းဘရ်းအြွဲ့မ ော်းမ ဧရောဝတီသတင်းဌောနကိို ဘဖ ော ကော်းထော်းသည (The

Irrawaddy,

2021)။

ဘဖ ော ကော်းခ ကအရ

ပေိတိန ဋိ ကခနင ေ့
အဘမရိကန၊

သ

ောဝ တဝန်းက င

ပေိတိနနင ေ့

ဘလေ့လောဘရ်းအြွဲ့

ဥဘရော သမဂ္တမ
ိို ေ့

(CEOBS)

၏

ဖမနမောသ
ေ့ စလို ငန်းကိို

အဘရ်းယူ ိတဆိထော်းဘသော
ို ေ့
လည်း တရိုတ၊ အိနယ
ိဒ နင ေ့ ထိင
ို ်းနိင
ို ငံသိုိ ေ့ ဖမနမောသ
ေ့ စမ ော်းဘရောကရိဘနဘ ကောင်း
ဘြောဖ ထော်းသည (Darbyshire, 2021)။ ထိအဖ
ို ေ့
င ဥဘရော သမဂ္မ ဖမနမောနိင
ို ငံကိို

ိတဆိအဘရ်းယူ
ို ေ့
မမ
ှု ော်း

ခ မတထော်းဘသောလည်း ၃ လတောအတင်း ယူရို ိ တစသန်းခြိို်း ဝန်းက င အထိ ဖမနမောသ
ေ့ စမ ော်းသည
အီတလီနင
ိို ငံမတစဆင ေ့ က နဥဘရော နိင
ို ငံမ ော်းသိို ဝင
ေ့ ဘရောကဘနပမ ဖြစသညဟို အဘထောကအထော်းမ ော်းနင ေ့ EIA
အြွဲ့ မ အစီရငခံစောတစဘစောင ထိုတဖ နထော်း ါသည။ အီတလီ သစကိုနသည ၂၇ ဘယောက ကိိုလည်း EIA မ
ထိုတဖ နထော်းဘသောလည်း

အီ်းယူသည

လကဘတွဲ့အဘကောငအထညဘြောရန

ဓောတ ံို - ဧရောဝတီသတင်းဌောန (၂၀၁၅ ခိုနစ)
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၎င်းတိခ
ို ေ့ မတထော်းသညေ့

ကနသတ
ခ ကမ ော်းကိို
ေ့

ကကကဘနသညဟို ဘဝြနထော်း ါသည (BBC Burmese, 2021)။

အြ ိျုီးသ ီးညညွှတရ
် ီးအစိိုီး ၊ သယံဇ တနှင်ာ့ သဘ ဝပတ်ဝန်ီးက င် ထိန်ီးသိြ်ီးရ ီး ဝန်ကကီးဌ န၏
စစ်အပ
ို ် ခ ျုပ်ရ ီးက လြ ီးအတင်ီး မြန်ြ ာ့သဘ ဝသယံဇ တြ ီး ပ က်စီးဆံီးို ရှု ံီးြှုကိို ဆန်ီးစစ်ရလာ့လ မခင်ီး
ဇူလင
ိို လ
်

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ်

အစ င်ခံစ အ

မြန်ြ ာ့သစ်လပ
ို ် ငန်ီးြှ

အရြ ိကန်အစိိုီး ၏

မပည်ပဝင်ရငြ ီး

စီးပ ီးရ ီးပိ တဆ
် ြှု
ို ိ ာ့ ြ ီးအလန်တင်

ဆက်လက်စီးဆင်ီးနိင
ို ် န်

ကူညရဆ င် က်ရပီးရနသည်ကိို

ရလာ့လ ရတွေ့ ရှိ ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ ဘမလ ၁၉ ရကနင ေ့ ၂၀ ရကဘနတ
ေ့ င ဖ ညတင်းဘရောင်းဝယဘရ်းနင ေ့
သစစကဌောနမ

ကျွန်း၊

သစမော၊

သစလံ်းို ၊သစခသော်း

တနခ ိန

၁၈၇၆၆

တနခ ိနခနကိ
ေ့ ို

အိတြငတင
ဒါဘခေါ်ယူဘရောင်းခ ခေ့ရော အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၃သန်းဘက ောြိို်း (၈၁၆၅ တနခန)ကိ
ေ့
ေ့ ို လည်းဘကောင်း၊
ဘမလ ၂၈ရကဘနတ
ေ့ င ဖ ည သစတငဒါ ၌ ဖမနမောသစလို ငန်း၊ ဖ ည ဘရောင်းဝယဘရ်းနင ေ့ သစစကဌောနမ ော်းမ
ကျွန်းသစလံ်းို ၃၉၀ တန၊ ကျွနသော်းခ ၂၅၀ ကိုေမီတောနင ေ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဖ ညေ့နစထိုတ သစမောသစလံ်းို ဉ်ကတိို်း၊
ကညင်း ၄၀၃၀ တနနင ေ့ ကျွန်းသစခသော်း ၁၄၇ ကိုေမီတောတိကိ
ို ေ့ ို အိတြငတင
ဒါဘခေါ်ယူခေ့ရော စိုစိုဘ ါင်း
ေ့
အဘမရိကနဘဒေါ်လော ၁.၈ သန်းဘက ောြိို်းကိို လည်းဘကောင်း ဘရောင်းခ ခေ့ ါသည။
ဖမနမောသ
ေ့ စလို ငန်းမ

သစဘလလံ မ ော်း

ဘ ်းကကပငိမဘနမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့

ဖ ြုလို ဘရောင်းခ ဘသောလည်း

ယခိုကောလတင

ဏ္ဍောဘငရောဘြရနအတက
ဝယလိိုအော်းနည်း ါ်းဖခင်းနင ေ့

ဘလလံဘ ်းမ ော်းကိိုဘလ ော၍
ေ့

ဘရောင်းခ ဘနရသညေ့

အဘဖခအဘနရိဘနဘ ကောင်း သိရ ါသည (The Irrawaddy, 2021)။
ဖမနမောသ
ေ့ စဘတောမ ော်းအဖ င အဖခော်းသ
ဘကောငစီ၏

ောဝသယံဇောတမ ော်းသညလည်း နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်း

ဏ္ဍောဘငရောဘြရောတင စမတဖြစလောသညကိို ဘတွဲ့ ရိရသည။ ဖမနမောနိင
ို ငံသည ကမ္ောဘ ေါ်တင

ဘက ောကစိမ်းထိုတလို မှုနငတင
ိမှု
ို ေ့ အမ ော်းဆံ်းို နိင
ို ငံဖြစသည။ သ
ေ့

ောဝဓောတဘငွဲ့၊ ဘရနံ၊ ဘက ောကမီ်းဘသ်း၊

ဘ က်းနီ၊ ဘက ောကမ က ရတနောမ ော်း၊ ခမဖြြူ (ကမ္ောဘ ေါ်တင တတိယအမ ော်းဆံို်းထိုတလို သူ)၊ အပြိြုကနက၊
ခဘနောကစိမ်း

(ကမ္ောဘ ေါ်တင

ဓောတသတတြုကိုနစညအမ ိြု်းမ ိြု်းကိို

ဆဋ္ဌမ

အမ ော်းဆံို်းထိုတလို သူ)

နင ေ့

ဇင ေ့

အ ါအဝင

ံိုစအ
ံ မ ိြု်းမ ိြု်းဖြင ေ့ ထိုတလို လ ကရသ
ိ ည (World Mining Congress,

2016) ။ ဖမနမောအ ါအဝင ဘရနံ၊ သ ောဝဓောတဘငွဲ့ နင ေ့ သတတြုထိုတလို သညေ့နိင
ို ငံ ါင်း ၈၅ နိင
ို ငံကိို National
အင်းလ ော်းဘ
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Resource Governance Institute (NRGI) ၏ သယံဇောတ စီမံအို ခ ြု မှု အညွှန်းကိန်းဖြင ေ့
တိိုင်းတောစစဘဆ်းရော ဖမနမောသည အဆင ေ့ ၅၈ သိမဟို
ို ေ့ တ ဘနောကဆံို်းအဆငအဖြစ
သတမတခံရသည။ ဘရနံနင ေ့
ေ့
သ

ောဝဓောတဘငွဲ့သည

ဖ ည ဝငဘငစီ်းဆင်းရော

အဓိကရင်းဖမစဖြစသကသ
ေ့ ိုိ ေ့

အက ိြု်းအဖမတမ ော်းမ ော်းရရိရန လို ဘဆောငဘ ်းဘနသညေ့လို ငန်းမ ော်း ဖြစဘနသည။
ပံို (၁၁) - သဘ ဝသယံဇ တြ ီးနှင်ာ့ အထူီးစီးပ ီးရ ီးဇိုနြ
် ီးမပ ရမြပံို

ရင်းဖမစ - BNI Myanmar Peace Monitor
အင်းလ ော်းဘ
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ဘက ောကစိမ်းသည

အ ဏ သိြ်ီးြှုရ က င်ာ့
စြံကန
ိ ်ီးကိို

ပ် ဆင
ို ိ ီး် လိက
ို င် ပီး

ကမ်းလနသ

တခ ိျု ွေ့ရသ

ရ နံကြ
ို ပဏကကီးြ ီးက

အမြတ်ဝင်ရငအခ ိျု ွေ့

မြန်ြ နိင
ို င
် တ
ံ င်

ရပီး န်လည်ီး

ရ နံတီးူ ရြ ြ
် ှု

ဆိင
ို ီး် ငံလ
ိို ် ကသည်။
ာ့ က

ရတံခန

ောဝဓောတဘငွဲ့ တူ်းဘြောမှုစီမံကိန်းတင Total က ၃၁.၂၄%၊ Chevron က ၂၈% နင ေ့ PTT က

၂၅.၅% စသညဖြင ေ့ အသီ်းသီ်း ိိုငဆိိုငထော်း ကသည (Justice For Myanmar, 2021)။ မဘလ်းရော်းအစိို်းရ င
ိို
စမ်းအငကိုမဏ
ပ ကီ ကီ်းဖြစသညေ့

ကထရိန စမ ရတံခန ကမ်းလနသ

ရ ဆိိုင်းခေ့သညဟို ဧပ ီလ ၃ ရက ၂၀၂၁ ခိုနစတင
၁.၅

ီ

ောဝဓောတဘငွဲ့ တူ်းဘြောမှုစီမံကိန်းကိို

စ
ီ သ
ီ တင်းဌောနမ ဘြောဖ ခေ့ပ ီ်း နစစဉ်အဘမရိကနဘဒေါ်လော

လ
ီ ံဝန်းက င ရောဘ ်းဘနသညေ့ အဓိကဘရနံကမ
ို ပဏကီ ကီ်းဖြစဘသော Total နင ေ့ Chevron တိမ
ို ေ့

နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်း ဘကောငစီကိို အဖမတဝငဘငတခ ိြုွဲ့ဘ ်းရန ဆိိုင်းငံခ
ိ အဖမနမောမ ဘမလ
ေ့ ေ့ဘ ကောင်း ေီအိုဘ
၂၈ ရက ၂၀၂၁ ခိုနစတင ဘြောဖ ထော်းသည။
ရတနောသ

ောဝ

ဖမနမောဘ
ေ့ ရနံနငသ
ေ့

ထိသ
ို ိုိ ေ့ ရ ဆိိုင်းလိိုကဖခင်းက မိုတတမကမ်းလန ငလယရိ

ဓောတဘငွဲ့စီမက
ံ ိန်းတင

၁၅%

ိိုငဆိိုငထော်းသညေ့

ောဝဓောတဘငွဲ့လို ငန်းအဘနဖြင ေ့ တစနစလ င အဖမတဘင အဘမရိကနဘဒေါ်လော သန်း၄၀ ခန ေ့

ဆံို်းရှု ်းံ လောနိင
ို ြယရိ ါသည။

ဓောတ ံို - စိို်းသူဘအောင (၂၀၁၇ ခိုနစ)
အင်းလ ော်းဘ
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အ ဏ သိြ်ီးငပီးရန က်
တ

မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

အဓိကရက က်စိြ်ီးထက်

ြ ီးကန်ရာ့ ဒသတင်ီး

ီးဥပရဒစိိုီးြိိုီးြှုသည် အရတ အ
် တန် က ဆင်ီးသ ီးသည်။ နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုမ ော်း ရိဘသောလည်း

ြော်းကနဘဒသတ
င
ေ့

ဘက ောကစိမ်းတူ်းဘြောမှုမ ော်းကိို

မရ မနော်းလို ကိိုင ကပ ီ်း

အခ ိြုွဲ့ဘသောလို ငန်းမ ော်းမော

လိိုငစငသကတမ်း ကိုနဆံို်းဘနပ ီ်း ဘမောငခိိုတ်းူ ဘန ကဖခင်း ဖြစသည။ Eleven သတင်းဌောန၏ ဘြောဖ ခ ကအရ
ဖမနမောနိင
ို ငံအတင်း

ဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းလို သော်း

ဘက ောကရောဘြသညေ့လို ငန်းဖြင ေ့

သံ်းို သိန်းဝန်းက ငရသ
ိ ညေ့အနက

အသကဘမ်းဝမ်းဘက ောင်းဘနပ ီ်း

အမ ော်းစိုမော

နစသိန်းခနမေ့ ော

နိင
ို ငံဘရ်းမတညပငိမမှုနင ေ့

ကိိုေစဘရောဂါဘ ကောင ေ့ ဘက ောကစိမ်းဘ ်းကက ဘ ောကဘနမှုဖခင်းမ အက အတည်း ကံြုဘတွဲ့ဘနရ ါသည။
အ

ယဘ
ေ့ ကောငဆ
ိ သော ကိေ
ို စဘရောဂါဘ ကောင ေ့ ၂၀၂၀ဖ ညေ့နစ ဇနနဝါရီလမစ၍ ဘက ောကမ ကရတနောဖ
ေ့ ိုဘ

မက င်း နိင
ို ခေ့သလိို နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီ လကထက၌ ဘက ောကမ ကရတနောဖ

မ ော်း

ဖ ြုလို ခေ့

ဘသောလည်း ကိုနသညမ ော်းက ဘက ောကဘစ ်းကိို ထကဝကဘလ ောက
ေ့ ော ဘရောင်းခ ခေ့ရသည။
အရန က်နင
ိို င
် အ
ံ စိိုီး ြ ီးြှ
အကန်အ
ာ့ သတ်မြငသ
ာ့်
အ ါအဝင

ထိရ

မြန်ြ နိင
ို င
် အ
ံ ရပေါ်

က်ရနသည်။

စီးပ ီးရ ီးအ

ဒဏ်ခတ်အရ ီးယူြှုြ ီးသည်

ပေိတိနနငအဘမရိ
ကနအစိ်းို ရတိမ
ို ေ့
ေ့

နိင
ို ငံဘတောစီမံအို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီနငဆက
စ လို ငန်းမ ော်းကိို
ေ့

ဖ ြုလို လ ကရိဘသောလည်း
ဘရောင်းခ ဘန ကသည။

နိင
ို ငံ၏

ထိဖို ေ့ င

ဘရ်းယူ ိတဆိမှု
ို ေ့ ဘ ကောင ေ့

၉၀%ဘသော

ဘက ောကစိမ်းမ ော်းကိို

အဘမရိကနအစိို်းရ၏

ဘက ောကစိမ်းလို ငန်း
ဒဏခတ ိတဆိမှု
ို ေ့ မ ော်း

တရိုတနိင
ို ငံသိုိ ေ့ ဘမောငခိိုကူ်းကော

ဖမနမောဘ
ေ့ က ောကမ ကရတနောလို ငန်းအဘ ေါ်

ဖမနမောဘ
ေ့ က ောကမ ကရတနောမ ော်းကိို

အ

ထိင
ို ်းနိင
ို ငံထကကိုနအဖြစသိို ေ့

ဘဖ ောင်းလစောရင်းဖ ကော တင ိိုဘရောင
်းခ ရန ဖ ငဆငဘနသည (Regencia, 2021)။
ေ့
ဘြဘြောဝါရီလ

၁

နဝါနငခ
ေ့ ီဘေပမိြုွဲ့နယမ ော်းတင

ရကဘနဘနောက
ိိုင်းမစ၍
ေ့
တရိုတ

တရိုတ-ဖမနမောနယစ

အလို သမော်းမ ော်း

ရိုတတရကတိ်းို လောပ ီ်း

ဘဖမရော်းသတတြုခိို်းယူ တူ်းဘြေါ်မှု အနည်းဆံို်း ၅ ဆ ခနတိ
ေ့ ို်းလောဘ ကောင်း
စောရင်းမ ော်းအရ
အင်းလ ော်းဘ
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တရိုတသည

အလယအလတနင ေ့

အဆငဖမင ေ့

ကခ ငဖ ညနယရိ
အဆငဖမင
ေ့ ေ့

သိရသည။ တရိုတအဘကောကခန

ဘဖမရော်းသတတြုအတက

ဖမနမောနိင
ို ငံကိို

မီခိိုဘနရပ ီ်း ၂၀၁၈ ခိုနစတင ဖမနမောနိင
ို ငံသည တရိုတသိို ဘဖမရ
ော်းသတတြုတင ိမှု
ို ေ့ အမ ော်းဆံို်း နိင
ို ငံဖြစလောသည။
ေ့
၂၀၂၀ဖ ညေ့နစတင

ဖမနမောနိင
ို ငံမ

ရောခိိုငနှုန်းတိို်းလောပ ီ်း

တနခ ိန

တရိုတနိင
ို ငံသိုိ ေ့ ဘဖမရော်းသတတြုတင ိမှု
ို ေ့ သည
၃၅၅၀၀

ရောခိိုငနှုန်းရိဘ ကောင်း တရိုတအစိို်းရအောဘ

သိမဟို
ို ေ့ တ
ော ဂလိို

ယခငနစကထက

တရိုတနိင
ို ငံ၏တငသင်းမှု

စိုစိုဘ ါင်း၏

၂၃
၇၄

ယတိိုင်းမသတင်းစော၏ အဆိအ
ို ရ သိရသည။ NLD

အစိို်းရလကထက၌ တရော်းမဝင သတတြုခိို်းတူ်းမှုကိို တိိုင ကော်းလ င တောဝနရသ
ိ ူမ ော်းမ ခ ကခ င်းစစဘဆ်းသဖြင ေ့
ထိတ
ို ရော်းမဝငခိ်းို တူ်းသူမ ော်း
ဘဖမရော်းသတတြုကော်းမ ော်း

ဘရောငထကသော်းတတဘ ကောင်း၊

ဘနဘရောည
ါ
ေ့

သိဘသော
ို ေ့

ဝငထကဘနဘ ကောင်း

ယခို

အောဏောသိမ်းကောလတငမူ

ကခ ငဖ ညနယ

ငလ
ေ့ င်းဖမငသောမှုနင ေ့

တောဝနခံမှုကနရက (TANK) မ ဂ ောဘခါလူက ဧရောဝတီသတင်းဌောနသိဘဖ
ို ေ့ ောသည။ TANK ၏ အဆိိုအရ
ဒီမိိုကဘရစီသစတ မဘတော

(ကခ င)

ထိန်းခ ြု သညေ့

ဇမနူ်းရိ

နယစ တင

ဘဖမရော်းသတတြုမိိုင်း

၁၀

ခိုခနြေ့ ငထ
ေ့ ော်းဘ ကောင်း သိရသည။ ဘဖမရော်းသတတြုတူ်းဘြေါ် ဖခင်းဘ ကောင ေ့ ဘဖမနငဘ
ေ့ ရညစညမ်းကော ရောဘ ါင်း ၂၀
ဘက ော ဒိုကခဘရောကဘန ါသည။ ၂၀၂၀ နင ေ့ ၂၀၁၉ ခိုနစမ ော်းအတင်း မိိုင်းတူ်းဘြောမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ ခ ီဘေဖမစသည
အနီဘရောငနစကကိမဘဖ ောင်းသော်းဘ ကောင်း
Irrawddy, 2021) ။
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တဝန်းက င ထိန်းသိမ်းဘရ်းအြွဲ့မ ော်း၏ အဆိအ
ို ရ သိရသည (The

ဓောတ ံို - ြရန်းတီ်းယော်းဖမနမော (n.d.)

အရ သော်းတစ ိိုင်းအစိ်းို ရလကထက
သ

ကိိုေစက ဘရောဂါကူ်းစကမှုခရ
ံ သညေ့

၂၀၂၀ဖ ညေ့နစတင င

ောဝ တဝန်းက ငလို ဘဆောငခ ကဆိိုငရော ညွှန်းကိန်း (EPI) ၌ ဖမနမောနိင
ို ငံသည နိင
ို ငံဘ ါင်း ၁၈၀ တင

အဆင ေ့
လိိုကဘ

၁၇၉

ရိသဖြင ေ့

အဘရ ွဲ့ဘတောငအောရဘဒသတငသောမက

တစကမ္ောလံို်းတင

်းရီ်းယော်းနိင
ို ငံပ ီ်းလ င ဒိုတိယအဆိ်းို ဆံ်းို နိင
ို ငံ ဖြစသည။ EPI တင ဖမနမောနိင
ို ငံ၏ အဆိို်းရော်းဆံ်းို

လို ဘဆောငခ ကရိသညေ့
မိလလောကိစစရ မ ော်းအတက

နယ ယမ ော်းမော

ဘလထိုအရညအဘသ်း

အဆင ေ့

(၁၂၄)၊

အဆင ေ့

(၁၆၄)၊

ဘသောကဘရနင ေ့

ခသတတြုနငထိ
ေ့ ဘတွဲ့ ဖခင်းအဆင ေ့

(၁၂၈)၊

စန ေ့ စအမှုိကစီမံခနခေ့ မှုအဆင ေ့ (၁၃၃) စသညတိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ က န်းမောဘရ်း သကဘရောကမှု အဆင ေ့ (၁၃၈) နင ေ့
ဇီဝမ ိြု်းကမ ော်းကိို

ကောကယဘစောငဘရ
ေ့ ောကဖခင်း

အဆင ေ့ (၁၅၆)၊

ဘဂဟစနစ ကစီ်းဆံို်းရှု ်းံ မှုမ ော်း

(၁၃၁)၊

ရောသီဥတိုဘြောကဖ နဘဖ ောင်းလမှု အဆင ေ့ (၁၇၂)၊ ဘရအရင်းအဖမစ စီမံခနခေ့ မှု အဆင ေ့ (၁၃၄) တိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့
အင်းလ ော်းဘ

114

ောဂဘေဒ

ဘဂဟစနစကိိုသကဘရောကမှု အဆင ေ့ (၁၇၈) ဖြစသည။ သိဖြစ
ို ေ့
ါ၍ အိမနီ်းခ င်းနိင
ို ငံမ ော်း အထူ်းသဖြင ေ့
တရိုတနငထိ
ို ်းနိင
ို ငံ၏ တရော်းဝငအသိအမတဖ ြုမှုရရရ
ိ န သစဘတောနငသယံ
ဇောတမ ော်း ထိုတဘရောင်းဘနဘသော
ေ့ င
ေ့
နိင
ို ငံဘတောစီမအ
ံ ို ခ ြု ဘရ်းဘကောငစီလကထကတင
သ

ောဝ တဝန်းက ငလို ဘဆောငမှုမ ော်းသည စိို်းရိမြယရော ငဖြစသည။
ပံို (၁၂) - ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် သဘ ဝပတ်ဝန်ီးက င်လပ
ို ် ရဆ င်ခ က်ဆင
ို ိ ်
အဆငက
ာ့် တ်မပ ီး

ရင်းဖမစ - Environmental Performance Index (၂၀၂၀ ခိုနစ)
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ဖမနမောနိင
ို ငံ၏
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ညွှန်ီးကိန်ီး၌ မြန်ြ နိင
ို င
် ၏
ံ

နိဂံိုီး
၂၀၂၁

ခိုနစ

ဖမနမောနိင
ို ငံ၏

အဘဖခအဘနရဘသောလည်းဘကောင်း၊
အရို ကကိြု်းဖ တ

ကစီ်း၊

စီ်း ော်းဘရ်းအဘဖခအဘနသည

မကကရိိုဘ

ောဂဘေဒ

ြ ကဆီ်းခံဘနရဘ သည။

သိဘသော
ို ေ့

မိက
ို ကရိိုဘ

ောဂဘေဒ

အဘဖခအဘနအရဘသောလည်းဘကောင်း
ဖမနမောေ့

စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်းသောမက

တိိုင်းရင်းသော်းဖ ညသူမ ော်း၏ ကံေ့ ကံေ့ခန
ံ င
ိို စမ်းမော အံမခန်း ငဖြစသည။ အဆိို ါ ကံေ့ ကံေ့ခံမှုဖြင ေ့ င မိမိတ၏
ိို ေ့
စီ်း ော်းဘရ်းလို ငန်းမ ော်း ရိုန်းကန၊ ကကိြု်းစော်းမှုမ ော်းဘ ကောင ေ့ ဖမနမောစ
ိို ငံဘရ်းကိို ါ
ေ့ ီ်း ော်းဘရ်းသောမက ဖမနမောန
ေ့ င
ကျွကူ်းဘရ ါ သကဘရောကမှုမ ော်း ရိလောဘတောမ
ေ့ ည ဖြစသည။
ဖမနမောနိင
ို ငံ၏
ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကမှု၏

တိိုင်းရင်းသော်းဖ ညသူမ ော်းသည
အက ိြု်းရလဒမ ော်းကိို

စီ်း ော်းဘရ်းဘကောင်းမနဘအောင

လတလ ဘရ်းရကတည်းက င

ဘကောင်းစော

လို ဘဆောငမည ကံတိိုင်း၊

မ ကံြုဘတွဲ့

နိင
ို ငံဘရ်း

စီ်း ော်းဘရ်းအရ

မခံစော်းြူ်းခေ့ ကဘ ။

မတညပငိမမှုမ ော်းက

တိိုင်းဖ ညကိို

ဘခ ောကထသိို န
ေ့ စဘ ါင်းမ ော်းစော ဆဘခေါ်သော်းခသ
ေ့ ညခ ည်းသော ဖြစသည။
ဖမနမောန
ိို ငံသည
ေ့ င
ကမ္ောလံို်းဆိင
ို ရော

၂၁

ရောစိုတင

အက အတည်းမ ော်းကိို

ဖြစဘ ေါ်ဘနဘသော

နည်း ညော၊

အောရံိုစိိုကဘဖြရင်းနိင
ို စမ်း

ဘခတအဘဖ ောင်းအလမ ော်းနင ေ့

မရိဘသ်းရံိုသောမက၊

၁၉

ရောစို

ဖ ဿနောမ ော်းကိို င ဘဖြရင်းနိင
ို စမ်းမရိဘသ်း ါ။ ထိဘ
ို ေ့ ကောင ေ့ သတိခ ရမညမော ၂၁ ရောစို နိင
ို ငံဘရ်းအခင်းအက င်း
ရလဒမ ော်းမညသိို ေ့ င ထကလောဘစကောမှု ၁၉ ရောစိုမ ဘ ်းပ ီ်းခေ့ဘသော

ငလံိုနင
ိို ငံဘရ်းကတိကဝတမ ော်းကိို

ဖြညေ့ဆည်းဘ ်းနိင
ို ရနလိအ
ို
သည။ ဖမနမောနိင
ို ငံ စီ်း ော်းဘရ်း ြံွဲ့ ပြိြု်းတိို်းတကရနအတက လမ်းဘ ကောင်းမနအဘ ေါ်
ဆတငနိင
ို ရနအတက ၁၉ရောစိုမ ဖ ဿနောမ ော်းကိို ၂၁ ရောစိုတင ဘဖြရင်းနိင
ို မညဟို ယံို ကည ဘမ ောလင ေ့ ါသည။
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စိိုက ိြု်းစရိတမိို်းဘခ ်းဘင ဘနောကဆံို်းဘ ်းဆ ရမညေ့ရက CRPH က သကတမ်း ၁ နစတိို်းဘ ်း. (2021, March

12). ဒီမိိုကရကတစ ဖမနမောေ့အသံ. http://burmese.dvb.no/archives/451146
ဆရော၊ ဆရောမ တစသိန်းခနီ်း ါ်း အလို ကဘန ရ ဆိိုင်းခံခေ့ရ. (2021, May 25). BBC News ဖမနမော.

https://www.bbc.com/burmese/burma57239830?fbclid=IwAR3kDwYuda5NvmKZZ5rQS0sMM4PfUKh4FQcMfvAFsyy5udnzvsUNpOfqlU
ဇနလ ဘနောကဆံို်း တတင ဖ ညတင်းဘစ ်းကက၌ မတ FAQ တစတနလ င က
ဘနောကဆံို်း တက ဖြစဘ ေါ် ခသ
ေ့ ညေ့ဘစ ်းထက က

၃၅၀၀၀ ခနဖမငေ့
ေ့ တက. (2021, June 29). ELEVEN

Media. https://news-eleven.com/article/210671
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၁၁ သိန်းနီ်း ါ်းရိပ ီ်း ဘမလ

ဘဇောဝင်းလှုိင.

(2021,

March

17).

စစအို ခ ြု ဘရ်းဘ ကောငေ့

စော်းဝတဘနဘရ်းထိခိိုကပ ီ်း

ဖ ညတင်းဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းမှုဖြစလောနိင
ို . ေီအိုဘ
ိ အ ဖမနမော. https://burmese.voanews.com/a/myanmar-

military-coup-and-business/5818073.html
တရိုတနယစ မော

အလို လကမေ့

ဖမနမောအလို သမော်းဘတ

အခကဘတွဲ့ဘန.

(2021,

July

22).

လတ လ တအ
ေ့ ောရအသံ. https://www.rfa.org/burmese/news/jobless-myanmar-difficult-in-

china-border-07222021053231.html
[Photograph].

တရိုတ-ဖမနမောနယစ ကိုနတငကော်းမ ော်း

(n.d.).

ေီအိုဘ
ိ အဖမနမော.

https://burmese.voanews.com/amp/china-myanmar-border-trade/6217998.html
တငဘအောငခိိုင. (2021, May 8). တကကသိိုလဘတက ဝနထမ်းတဘသောင်းဘက ော တောဝနကဘန ယောယီရ ဆိိုင်း.

လတ လ တအ
ေ့ ောရအသံ.

https://www.rfa.org/burmese/interview/interview-with-cdm-

university-professor05112021211800.html?fbclid=IwAR3YDF4Yhjxpiz0wCb8zeRYjHicWWfiHUJZlUVYQ8sc
cRqq7kKaPzWIT4u8
တစနစအတင်း

တစရောခိိုငနှုန်းမ

အဘထဘထစရိတစကဘ ်းနှုန်းမ ော်း.

၁၀

(2021,

ရောခိိုငနှုန်းနီ်း ါ်းအထိ

June

13).

ELEVEN

တရိ ရိ ဖမငေ့တကလောဘသော

Media.

https://news-

eleven.com/article/209830
ထိင
ို ်းနိင
ို ငံထသိို ေ့ တရော်းမဝငလောဘရောကသညေ့ ဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်း ဖမနမော ၁၅ ဦ်း ြမ်းဆီ်းခံရ. (2021, June 24).

ဒီမိိုကရကတစ ဖမနမောေ့အသံ. http://burmese.dvb.no/archives/471623
နီလော. (2021, April 25). ဘဒေါ်လောဘ ်းဂယက၊ ကိုနဘ ်းနှုန်းအတကနငေ့ အက အတည်းမ ော်း ကော်းမ
ဖ ညသူမ ော်း. Eleven Media. https://news-eleven.com/article/207270
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နိင
ို ငံဖခော်းသော်းလို ငန်းရငမ ော်းက စကရံို ိတပ ီ်း ဖမနမောနိင
ို ငံမ ထကခောရနဖ ငဆင၊ အလို လကမေ့ ဖ ဿနော

(2021,

ိိုဆို်းိ လောနိင
ို .

May

5).

ဒီမိိုကရကတစဖမနမောေ့အသံ.

http://burmese.dvb.no/archives/462061
ဖ ညတင်း ငရိုတသီ်း၊

ကကသနဘ ်းနှုန်း ဖမငေ့တက. (2021, June 23). ဒီမိိုကရကတစဖမနမောေ့အသံ.

http://burmese.dvb.no/archives/471514
ဖ ညတင်းဘစ ်းကက၌ ဘဒသအစံိုမထကရိဘသော ဆနဘခ ောဘစ ်း သံို်းလအတင်း တစအိတလ င က
က

၃၅၀၀

အထိ

ဖမငေ့တက.

(2021,

May

25).

ELEVEN

Media.

၂၀၀၀ မ

https://news-

eleven.com/article/208845
ြရန်းတီ်းယော်းဖမနမော.

(n.d.).

ကခ ငဖ ညနယ၊

တရိုတနယစ တစဘနက

ဘဖမရော်းသတတြုတူ်းဘြောထိုတလို ရောတင အသံို်းဖ ြုဘသော ဓောတိုဘရကနမ ော်းကိို ဖမငဘတွဲ့ရစဉ်။ [Photograph].

https://www.frontiermyanmar.net/mm/71185/
ြော်းကနက
ေ့ CDM

ညောဘရ်းဝနထမ်း ၉၆၁ ဦ်း အလို ထိုတခံရ. (2021, May 28). လတလ တအ
ေ့ ောရအသံ.

https://www.rfa.org/burmese/news/hpakant-education-staffs-dismissed05282021072520.html?fbclid=IwAR1K4tF9p0qInwIsZnuKykuSwlccSlaumV02p9VjUD2
OiFzXCxRv73qji9g
မနတဘလ်းတင

ကကဥနငေ့အဘဖခခံ

စော်းသံို်းကိုနဘ ်းနှုန်းမ ော်းဖမငေ့တက.

(2021,

July

17).

ဒီမိိုကရကတစဖမနမောေ့အသံ. http://burmese.dvb.no/archives/475727

ဖမနမောတရော်းမဝင ဝငဘရောကသူမ ော်းလောလိို ေ့ ထိင
ို ်းနယစ

ဖမနမော.

https://burmese.voanews.com/a/illegal-burmese-will-be-driven-back-by-

thai/5875891.html
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လံိုဖခံြုဘရ်းတင်း က . (2021, May 3). ေီအိုဘ
ိ အ

ဖမနမောနိင
ို ငံဘတောေဟိို

ဏ.

(2021,

July

28).

Covid-19

ဆိိုငရော

ကနသတ
မောဏထကဘက ောလန၍
ေ့

ကိစစရ မ ော်းအတက

ဘငထိုတခငေ့ဖ ြုနင
ိို ဘရ်းကိစစ.

https://www.cbm.gov.mm/sites/default/files/covid_19_29.7.2021.pdf
ဖမနမောနိင
ို ငံ. သယံဇောတနငေ့ သ

(2021).

ောဝ တဝန်းက ငထိန်းသိမ်းဘရ်း ဝနကကီ်းဌောန - အမ ိြု်းသော်းညီညတဘရ်းအစိို်းရ.

စစအို ခ ြု ဘရ်းကောလမ ော်းအတင်း

ဆန်းစစဘလေ့လောဖခင်း

ဖမနမောေ့သ ောဝသယံဇောတမ ော်း

ကစီ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုအော်း

တဝန်းက ငကဏ္ဍ).

https://assets-

(သစဘတောနငေ့

monrec.nugmyanmar.org/images/2021/07/Status-of-Natural-Resources-DepletionDuring-the-Military-Regime_Version-7.0.pdf
ဖမနမောဖ ည ဘဆောကလို ဘရ်းကဏ္ဍ နလံထြ
ူ ိို အနည
်းဆံို်း ၃ နစ အခ ိနယူရနိင
ို . (2021, July 30). BBC News
ေ့

ဖမနမော. https://www.bbc.com/burmese/topics/c404v08p1wxt/page/29
ဖမနမောဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်း လို သော်းမ ော်းအော်း ထိင
ို ်းနိင
ို ငံ မဘဆောကပမိြု ွဲ့ က န်းမောဘရ်းဌောနက COVID-19 ကောကယဘဆ်း
ထိ်းို နဘ
ံ ်း. (2021, August 17). ELEVEN Media. https://news-eleven.com/article/213881

ဖမနမောအ ါအဝင ၄ နိင
ို ငံကိို ပေိတိနက ခရီ်းသော်းဝငဘရောကခငေ့ဆိိုငရော အနီဘရောငအဆငေ့သတမတ. (2021, July

15). ဒီမိိုကရကတစဖမနမောေ့အသံ. http://burmese.dvb.no/archives/475265
ရစညသူကော. (2021, February 25). လကရိနင
ိို ငံဘရ်းအဘဖခအဘနဘ ကောငေ့ အထညခ ြု လို ငန်းဘတ
အခကအခဘတွဲ့ဘနရ.

လတ လ တအ
ေ့ ောရအသံ.

https://www.rfa.org/burmese/program_2/garment-industry-difficulties02252021070624.html
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ရနကိုနဘ ်းကကအတင်း၌ ဘလ်းလအတင်း သော်း၊ငါ်း၊ ိုစနဘ ်း အတကအက ရိခေ့ပ ီ်း စော်းြိိုဘဆောင စစည်းမ ော်း
ဘ ်းနှုန်းအက

ကသိို ေ့ ဘရောကရိဘနဘသောလည်း စော်းသံို်းဆီဘ ်း တစ ိဿော က

၁၀၀၀ ဝန်းက င ဖမငေ့တက.

(2021, June 15). ELEVEN Media. https://news-eleven.com/article/209943
ရနကိုနရိ အထညခ ြု စကရံို ၂၀၀

ိတရန အလို သမော်းဝနကကီ်းဌောနထံ တငဖ ထော်း. (2021, June 18).

ဒီမိိုကရကတစဖမနမောေ့အသံ. http://burmese.dvb.no/archives/470523

ရနနိင
ို .

(2021,

April

3).

ရနကိုနစကမှုဇံိုထက

စကရံိုဘတ

ဖ နြငေ့ဘန.

ေီအိုဘ
ိ အ

ဖမနမော.

https://burmese.voanews.com/a/myanmar-factory-reopen-during-military-coup/5838754.html
ဘရနံနငသ
ေ့

ောဝဓါတဘငွဲ့လို ငန်း၊ ထိင
ို ်းကိို ိတ
ို ေ့ ေ့ ဓါတဘငွဲ့ ိိုကလိိုင်းကဘန တိိုတယအတက အဖမတ ၉၇ % အထိ ရိဘန.

(2021, May 5). BBC News ဖမနမော. https://www.bbc.com/burmese/topics/c95y3565pn8t
ဘရွှမန်း. (2021). စ ါ်းစိိုက ိြု်းရောတင အမ ော်းဆံို်းသံို်းသညေ့ ိုလဓောတဘဖမဩဇောဘ ်း တစအိတ က

ဘက ော

ဖမငေ့တက.

ဖမနမောဘတောငသူကကီ်းဂ ောနယ,

၁၀,၀၀၀

30(438)

https://www.thefarmermedia.com/news/16199
ရွှန်းလဝ
ေ့ င်း.

(2021,

February

ဖမနမောေ့ခရီ်းသော်းလို ငန်း ၂၀၂၁

28).

ဖ ညတင်းခရီ်းသော်းမ ော်းနငေ့

ဖ နလညစတငရနရညမန်းခေ့သညေ့

ငေ့လင်းရောသီတင ဖြစလောနိင
ို ါမလော်း.
ELEVEN Media. https://newsေ့

eleven.com/article/205342
လောအိိုနင
ိို ငံမ ဖ နလညဝငဘရောကလောသညေ့ ဖမနမောဘရွှွဲ့ဘဖ ောင်းလို သော်း ၂၀၀၀ ဘက ောတင ၁၉၆ ဦ်း COVID
ိို်းဘတွဲ့ ရိ. (2021, August 25). ELEVEN Media. https://news-eleven.com/article/213881
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လိုဆိုင
ိ ်း. (2021, April 29). တ တအတင်း ထိင
ို ်းနိင
ို ငံထခိို်းဝငသူ ဖမနမောနိင
ို ငံသော်း ၂၀၀ ဘက ော ြမ်းမိ.

လတလ တေ့

အောရအသံ.

https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-citizens-got-

arrested-in-thailand-04292021125420.html
လိုဆိုင
ိ ်း. (2021, May 12). ထိင
ို ်းကိို ခိို်းဝငတေ့ ဖမနမောနိင
ို ငံသော်း တလအတင်း ဘလ်းရောဘက ော ြမ်းဆီ်းခံရ.

လတလ တေ့

အောရအသံ.

https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-migrants-got-

detained-in-thai-border-05122021134857.html
ဝှုိကလစစောရင်းန ေ့ အငတောနကကနသတ
ြိို ေ့ ဘဖခလမ်းလောတေ့ စစဘကောငစီ. (2021, May 26). BBC News
ေ့
ဖမနမော. https://www.bbc.com/burmese/topics/cvjp2jk7x65t

သစဘတောမ ော်းဖ ြုန်းတီ်းမှု

ဘရအရင်းအဖမစရရိဖခင်းကိို

ထိခိိုကဘစနိင
ို ပ ီ်း

၅နစအတင်း

သစဖ ြုန်းတီ်းမှု

ကမ္ောဘ ေါ်မော တတိယအမ ော်းဆံို်းနိင
ို ငံဖြစဘန. (2021, September 17).Myanmar Golden Phoenix.

https://www.mmgpmedia.com/static/content/MFN/2021-0917/888520761172963328.html
သ မ်းသံဘတောဆငေ့. (2021). CDM ဖ ြုလို သညေ့

(က)

ဖြငေ့

ြမ်းဆီ်းမညဟို

ပခိမ်းဘဖခောက

ညောဘရ်းဝနထမ်းမ ော်း လို ငန်းခငသိဖို ေ့ နမဝင ါက ၅၀၅

[Photograph].

BNI

Multimedia

Group.

https://www.bnionline.net/mm/news-80907
အလို သမော်း တစဘထောငဘက ောသညေ့ တရိုတအထညခ ြု စကရံို ိတသိမ်း. (2021, June 20). Myanmar

Now. https://www.myanmar-now.org/mm/news/7177
အီ်းယူစည်းမ ဉ််းဘတကိို ခ ိြု်းဘြောကပ ီ်း ဖမနမောသစဘတ ဥဘရော ထ အီတလီကဘနတဆင ေ့ အဓိကဝငဘန. (2021,

September 1). BBC News ဖမနမော. https://www.bbc.com/burmese/topics/c340q4g3jzrt

အင်းလ ော်းဘ

132

ောဂဘေဒ

အနလိိုင်းဖြင ေ့ က ဘငအဘကောငမ
ေ့ VISA ကတသိို ေ့ ဘဒေါ်လောဘဖ ောင်းလဖခင်း CB

August

26).

ဏကနသတ
. (2021,
ေ့

ဧရောဝတီသတင်းဌောန.

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/08/26/245524.html?__cf_chl_jschl_tk__=6iqz
nrmGkFd5.skqMjI6uen34Q8VeN5dT7R3lqrja0k-1635946161-0-gaNycGzNCZE
ဦ်းသစဆင်း.

(2021,

July

2).

တရိုတအထညခ ြု စကရံို

၂၀၀

ဝန်းက င

လို ငန်းရ ဆိိုင်း.

လတ လ တအ
ေ့ ောရအသံ. https://www.rfa.org/burmese/news/nearly-200-chinese-garment-

factories-closed07022021072350.html?fbclid=IwAR0hZtYB_6TPx6cw0b6DwlOw2jRLfadFQZBXTPPZTjoiyyf5mE0ZJq3tq8
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ရန က်ဆက်တွဲ
စ

င်ီးအင်ီးနည်ီးစနစ်မြင်ာ့ သိုရတသန ဆန်ီးစစ်ခ က်
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Equal variance
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0.000
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Business Cash
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0.000
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Damage on
the
Performance
of Employees
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the

Equal variance
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10.577

0.001

Equal variance
not assumed
9.337

0.003

Equal variance
not assumed
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7.741

0.006

t
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Sig (2tailed)

Mean
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Std.
Error
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90% CI of the
Difference
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Paying of
Salary of
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တစ်ဂါလံအလက
ို စ
် က်သြေးံို ဆီမ ြေးနနှု ြေး် ြျာြေး (၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်)
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မတခ က၊ အထက ါ ကိန်းဂဏန်းမ ော်းမော တိိုင်းဘဒသကကီ်းမ ော်းမ ဘနစဉ်ရရ
ိဘသော အခ ကအလကမ ော်းကိို စိုဘ ါင်းကော
ေ့
မ်းမ ယူထော်းဘသော ကိန်းဂဏန်းဖြစ ါသည။
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ကျပ်

မြလနှင ာ့် ြတ်လ ၂၄ရက်ြျာြေး၏ ပျြ်ြေးြျှဆန်မစျြေးနှုနြေး် ြျာြေး
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ရင်းဖမစ၊ https://news-eleven.com/article/208845
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Aug

Sep

အာလြေး(အက်စ် ၁၊၂) (မအာင်ပန်ြေး)

ကက်သန
ွေ မ် ြူ(မတာင်ကကီြေး ထြေး ၅)

ကက်သန
ွေ န
် (ီ ပခိုကကြူရှယ)် သစ်

မမပာင်ြေးဆံ

ရင်းဖမစ၊ https://news-eleven.com/article/208845
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် ိျုီးရ ီးကဏ္ဍ ကိဗ
ို စ်-၁၉ ကပ် ရ
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မငွေမ ကြေးအခက်အခဲ အနည်ြေးအငယ်သာရှ

မငွေသာြေးရှာြေးပါြေးမခင်ြေး
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် င
ို ြေး် ၊မငွေလတ
ဲ င
ို ြေး် ရာခင
ို န
် နှု ြေး် နင
ှ မ
ာ့် ပြေးရမခင်ြေး

ဘဏ်ြှမငွေ
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ို ရ
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ာ့
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မငွေထတ
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ဲ ချြေးှမငွေထပ်ယသညာ့် မပဿနာ
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် ပ
ို ်ရာတွေင ် သက်ှမရာက်ြှုြျာြေး
ကိုန ် ကြ်ြေးဆင
ို ရ
် ာ အခက်အခဲြျာြေး
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60 - 80 %
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က်ြှုြ ီးကိမို ပရသ ညွှန်ီးကိန်ီး

ဝယ်သြျာြေးအာြေး ဝန်မဆာင်ြမ
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နည်ြေးလြ်ြေးသစ်ြျာြေးကို ရှာမ ွေရမခင်ြေးနင
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“The country has been through much turmoil and
strife for so long, but its people are resilient,
innovative against the odds, and astonishingly
brave. The young women and men of Myanmar are
especially impressive, and with open hearts and
minds I believe they can achieve much.” (2019)

Dr.Ronald Findlay (1935-2021)
Ragnar Nurkse Professor of Economics at the School of International and Public
Affairs, Columbia University, and well-known Burmese economist
Ref: Myanmar Economic Bulletin Vol.2 No.1 (2019)
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