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ယေန့အချန်ိအခါတွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိ                                           

                                                                               

                COVID-19      ကပ်ေရာဂါ၏ ရုိက်ခတ်မှုဒဏ်ကုိ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵ 

သာမက အစုအဖဲွ့လုိက်ခဳစာဵရလျက်ရိှပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵ    လူသန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာအေနြဖင်ဴ 

ေရာဂါကူဵစက်ခဳရလျက်ရိှပပီဵ အချ ို ့မှာ မိမိတ့ုိ၏ချစ်ခင်ြမတ်နုိဵရသူမျာဵ ဆဳုဵရှုဳဵရလျက်ရိှသကဴဲသ့ုိ 

လူဦဵေရအမျာဵအြပာဵမှာလည်ဵ                                                     

ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵအေနြဖင်ဴ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြပန့်ပွာဵမှုမရိှေစေရဵအတွက်            

                 အဆင်ဴအမျ ိုဵမျ ိုဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရလျက်ရိှရာ ဗုိင်ဵရပ်စ်ကူဵစက်မှုမှသည် ကျွနု်ပ် 

တ့ုိ၏ စီဵပွာဵေရဵအေပါ်မျာဵစွာထိခုိက်ေစခဴဲပပီဵ နှစ်ကာလရှည်        ကကိုဵစာဵခဴဲရသည်ဴ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵ 

တက်မှုမျာဵမှာ လအနည်ဵငယ်အတွင်ဵမှာပင် ေပျာက်ကွယ်သွာဵခဴဲရပါသည်။ COVID-19          

                                                                      ပထဝီအေနအထာဵ 

ြခာဵနာဵမှုနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵကွာဟချက်မျာဵကုိ ပုိမုိကကီဵထွာဵလာေစခဴဲပါသည်။  

ဝယ်လုိအာဵကျဆင်ဵခဴဲသည်ဴအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵစွာ ဖန်တီဵေပဵလျက် 

ရိှသည်ဴကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအေပါ် ဆုိဵရွာဵစွာထိခုိက်ေစခဴဲပါသည်။ ထ့ုိအတူ                    

                            ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု အတွက်    င်ဵနှင်အာဵ      ြဖစ်သည်ဴ 

                 လုပ်ငန်ဵကုိလည်ဵ မျာဵစွာထိခုိက်ေစခဴဲပါသည်။              ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် 

အတွက် အာရှေဒသရိှ ဖဳွ့ပဖိုဵဆဲနုိင်ငဳမျာဵ၏ အသာဵတင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖုိဵ(GDP)တုိဵတက်မှု 

နှုန်ဵမှာ                       (၆၀)အတွင်ဵ (၀.၇) ရာခုိင်နှုန်ဵထိ ကျဆင်ဵနုိင်ဖွယ်ရိှေ ကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵ 

ထာဵပါသည်။  

ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴလည်ဵ အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ၏ ရုိက်ခတ်မှု 

ဒဏ်ကုိ စီဵပွာဵေရဵ၊ ြပည်သူမျာဵ၏ဘဝ နှင်ဴ လူမှုအသုိက်အဝန်ဵမျာဵအေပါ် အလာဵတူ ခဳစာဵရလျက် 

ရိှပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိနုိင်ငဳ၏ လျင်ြမန်စွာဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်လာသည်ဴ ဟုိတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၊ 

အထည်ချုပ် လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အေသဵစာဵ၊ အငယ်စာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် 

မီှခုိေန ကရသည်ဴ သန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာေသာဘဝမျာဵ၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအေပါ် ဆုိဵရွာဵစွာ 

ရုိက်ခတ်လျက်ရိှပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ မျ ိုဵဆက်သစ်ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵ၏ ပညာသင် ကာဵ 

မှုကုိလည်ဵ အဟန့်အတာဵြဖစ်ေစခဴဲသကဴဲသ့ုိ  ြမန်မာေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵအေနြဖင်ဴလ    

ေနရပ်သ့ုိြပန်လာရလျက်ရိှပါသည်။ 
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ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အသာဵတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိဵ(GDP)တုိဵတက်မှုနှုန်ဵမှာ             

          (၆.၈)ရာခုိင်နှုန်ဵရိှခဴဲရာမှ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် (၁.၈) ရာခုိင်နှုန်ဵထိ ကျဆင်ဵခဴဲပါသည်။ 

              ကျွနု်ပ်တ့ုိအေနြဖင်ဴ COVID-19 စီဵပွာဵေရဵထိခုိက်မှု သက်သာေရဵနှင်ဴ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရဵစီမဳချက်(COVID-19 Economic Relief and Recovery Plan)ကုိ အြပည်ဴအဝ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ေနာက်ထပ်ကကုဳေတွ့လာရမည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ ကကဴဳကကဴဳခုိင်ရင်ဆုိင် 

ေကျာ်ြဖတ်ကာ ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ေသာအနာဂတ်ကုိ တည်ေဆာက်သွာဵရန်လုိအပ်ေ ကာင်ဵ ြပသ 

လုိက်ြခင်ဵပင်ြဖစ်ပါသည်။ အာရှဖဳွ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်ကမူ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵ 

ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုနှုန်ဵကုိ COVID-19 မြဖစ်ပွာဵမီကရရိှခဴဲသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုနှုန်ဵနီဵပါဵ 

ြဖစ်သည်ဴ (၆ )ရာခုိင်နှုန်ဵသ့ုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှမည်ဟု ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။  
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ြမန်မာနုိင်ငဳ         တဳခါဵပိတ်စီဵပွာဵေရဵပဳုစဳ                                ကပ်ေရာဂါ 

၏သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ                    အကာအကွယ်ေပဵနုိင်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ 

ယေန့ေခတ်ကာလတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ                          ချတ်ိဆက်            စီဵပွာဵ 

ေရဵတွင်                                                COVID-19 ကဴဲသ့ုိေသာ မေမျှော်မှန်ဵ 

နုိင်သည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ ရင်ဆုိင် ကကုဳေတွ့ခဴဲရပါသည်။  

       တ့ုိနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ ေဆဵရဳု၊ ေဆဵခန်ဵမျာဵနှင်ဴ quarantine centers မျာဵတွင် တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရိှ ကသူမျာဵနှင်ဴ COVID-19                   ေရှ့တန်ဵနှင်ဴ ေနာက်တန်ဵ 
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ြမန်မာ 
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စစ်မျက်နှာမျာဵအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် ပဴဳပုိဵကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပဵေနသူမျာဵအာဵလဳုဵကုိ အစဉ် 

ထာဝရ ေကျဵဇူဵတင်ရိှ                   

                COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵအတွက် လုိအပ်သည်ဴ ေဆဵနှင်ဴ 

ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ လျှေင်ြမန်စွာ ဝယ်ယူပဴဳပုိဵေရဵေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌြဖစ်သည်နှင်ဴအညီ                

     စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မှုဝန်ကကီဵဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵနှင်ဴအတူ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ 

အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ လူနာတင်ယာဉ်အသစ်မျာဵ လွှဲေြပာင်ဵေပဵခဴဲပပီဵ ကျန်ရိှသည်ဴ 

လူနာတင်ယာဉ်မျာဵကုိလည်ဵ လာမည်ဴရက်သတ္တပတ်မျာဵအတွင်ဵ ဆက်လက် လွှဲေြပာင်ဵေပဵမည် 

ြဖစ်၍        ပါသည်။  

ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵဝယ်ယူေရဵေကာ်မတီသည် ပမို့ြပနှင်ဴ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵစင်တာ 

မျာဵသ့ုိ အထူဵ ကပ်မတ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုဆုိင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ တစ်ကုိယ်ရည် အကာအကွယ်ေပဵ 

သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ(PPEs)ကုိ ြမန်ဆန်စွာ ပဴဳပုိဵေပဵနုိင်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ဆုိင်ရာရဳုဵ(UNOPS)ကဴဲသ့ုိေသာ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵကာ ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ 

ေဈဵကွက်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ လုိအပ်သည်ဴ ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာြဖင်ဴ 

ြမန်ဆန်ထိေရာက်စွာဝယ်ယူရရိှနုိင်ေရဵ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်ဵသ့ုိ 

ကပ်ေရာဂါကာလအတွ    လုိအပ်လာမည်ဴ ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ တတ်အာဵသေရွ့ 

ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနက                 မျာဵ 

ရင်ဆုိင်ရလျက်ရိှသည်ဴ ဖိအာဵအချ ို ့ကုိ ကူညီေြဖေလျာဴေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

ထုိသ့ုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မှုဝန်ကကီဵဌာန၊ ဖဳွ့ပဖိုဵမှုအကူအညီ 

မျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖဲွ့(DACU)နှင်ဴ COVID-19 ေ ကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵအေပါ် ကုစာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီတ့ုိကလည်ဵ အာဵသွန်ခွန်စုိက် လက်တဲွ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ယခုနှစ်ဧပပီလအတွင်ဵ              ၏ ပထမဆဳုဵေရာဂါ 

ကူဵစက်အတည်ြပုလူနာ   ေတွ့ရိှခဴဲပပီဵေနာက် စီဵပွာဵေရဵထိခုိက်မှု သက်သာေရဵ စီမဳချက်(CERP) 

ကုိ ေရဵဆဲွေဆာင်ရွက်ခဴဲရာ  စီဵပွာဵေရဵ လျင်ြမန်စွာ ြပန်လည် ဉီဵေမာဴ လာေစေရဵ အေြခခဳ 

အုတ်ြမစ်မျာဵ ချမှတ်နုိင်ခဴဲရဳုမျှေမက COVID-19 ေ ကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ   

ထိခုိက်မှုမျာဵကုိ ေလျှောဴချနုိင်ခဴဲပါသည်။ 

 အဆုိပါ COVID-19 စီဵပွာဵေရဵထိခုိက်မှု သက်သာေရဵစီမဳချက် (CERP)နှင်ဴအညီ ယေန့ 

အချန်ိအထိ ြမန်မာကျပ်ေငွစုစုေပါင်ဵ (၂)ထရီလီယဳကုိ ထုတ်ေချဵေပဵခဴဲပါသည်။ အဆုိပါ 

ထုတ်ေချဵေငွမျာဵအနက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ဟုိတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက်                   ထုတ်ေချဵေပဵခဴဲသည်ဴ ြမန်မာကျပ်ေငွ 



4 
 

 
 

(၂၀၀)ဘီလီယဳ၊ လယ်တစ်ဧကလျှေင် ြမန်မာကျပ်ေငွ(၅)ေသာင်ဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ေတာင်သူ 

လယ်သမာဵမျာဵထဳသ့ုိ ထုတ်ေချဵေပဵခဴဲ သည်ဴ ြမန်မာကျပ်ေငွ (၆၀၀)ဘီလီယဳ၊ အေသဵစာဵေငွေချဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵသ့ုိ ထုတ်ေချဵေပဵခဴဲသည်ဴ ြမန်မာကျပ်ေငွ (၁၀၀) ဘီလီယဳ ၊ အေသဵစာဵ၊ အငယ်စာဵနှင်ဴ 

အလတ်စာဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသ့ုိ ထုတ်ေချဵေပဵခဴဲသည်ဴ ြမန်မာကျပ်ေငွ(၂၀၀) ဘီလီယဳနှင်ဴ 

လက်ဖက်ရည်ဆုိင်ငယ်မျာဵနှင်ဴ        ေဈဵဆုိင်ငယ်မျာဵသ့ုိ ထုတ်ေချဵေပဵခဴဲသည်ဴ ြမန်မာကျပ် 

ေငွ (၁၀၀)ဘီလီယဳ                 

 

ဇစ်ြမစ-် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 
 

 

ေရတုိကာလတွင် စီဵပွာဵေရဵ ထိခုိက်မှုသက်သာေရဵကုိ အြမန်ဆဳုဵကုစာဵနုိင်ရန်နှင်ဴ ေရရှည် 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်        အတုိဵနှုန်ဵသက်သာေသာ 

ေချဵေငွနှင်ဴ အကူအညီအေထာက်အပဴဳ          အေမရိကန်ေဒါ်လာဘီလီယဳေပါင်ဵမျာဵစွာ ရရိှ 

ေစရန် ဖဳွ့ပဖိုဵမှုအကူအညီမျာဵညိှနှိုင်ဵေရဵအဖဲွ့(DACU)နှင်ဴ အတူတကွ လက်တဲွေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

 ပပီဵခဴဲသည်ဴနှစ်မျာဵအတွင်ဵ ပထမဆဳုဵအကကိမ်အြဖစ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(၁)နှစ်အတွွက် နုိင်ငဳြခာဵ 

တုိက်ရုိက်ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု     အေမရိကန်ေဒါ်လာ (၅) ဘီလီယဳေကျာ်    ခွင်ဴြပုေပဵခဴဲရသည်ကုိ 

၁၀၇.၃၇၉ 

၆၀၀ 

၂၀၀ 
၁၀၀ 

၁၀၀ 

၂၆၇.၉၀၃ 

၃၅.၉၂၃ 

၉၂.၆၁၂ 

၄၀၃.၇၅၂ 

[VALUE] 

Covid-19 ကကြာင့် ြဖစ်ကပါ်လာေည့် ေြ်ကောြ်မှုများြုိ ြုစားနိုင်ကေးအတွြ် 
နိုင်ငံကတာ်အစိုးေ၏ ပံပ့ိးုမှုများ 

ဧပပီ ေမ ဇွန်လမျာဵအတွက် လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 
ေထာက်ပဳဴေင ွ
ေတာင်သမူျာဵသို့ ထုတ်ေချဵေင ွ

Covid-19 Fund ေချဵေငွ 

အေသဵစာဵေချဵေငွလုပ်ငန်ဵမျာဵသို့ ထုတ်ေချဵေငွ 

စာဵေသာက်ဆိုင်နှငဴ် လက်ဘက်ရညဆ်ိုင်မျာဵသို့ 
ထုတ်ေချဵေငွ 
ကျန်ဵမာေရဵအသုဳဵ ြပုစရိတ် 

သက်ကကီဵရွယ်အို၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်နှငဴ် 
စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသို့ ေထာက်ပဳဴေငွ 
စိုက်ပျ ို ဵေမွဵြမူေရဵကဏ္ဍအေပါ် ေထာက်ပဳဴေငွ 

ဝင်ေငွနည်ဵ  အိမ်ေထာင်စုမျာဵသို့ ေထာက်ပဳဴေငွ 

တနသောရီတိုင်ဵသို့ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ေထာက်ပဳဴေင ွ
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သဳုဵသပ်ပါက                                            ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ဵ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှရန် စိတ်ပါဝင် 

စာဵမှုေလျာဴကျသွာဵြခင်ဵမရိှေသဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသြဖင်ဴ ကျွနု်ပ်အေနြဖင်ဴ ဝမ်ဵေြမာက်ဝမ်ဵသာ 

ြဖစ်မိပါသည်။   

ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုေကာ်မရှင်အေနြဖင်ဴ                          လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင်ဴ အိမ်ရာအေဆာက်အဉီဖဳွ့ပဖိုဵမှုကဏ္ဍ ဆုိင် 

ရာစီမဳကိန်ဵကကီဵမျာဵ                ေလဴလာသဳုဵသပ်လျက်ရိှပါသည်။ လွယ်ကူသည်ဴ 

ကိစ္စရပ်တစ်ခုမဟုတ်ေသာ်လည်ဵ သင်ဴေလျာ်ပပီဵ တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခဳမှုရိှသည်ဴ ြပည်ပ ရင်ဵနီှဵ 

ြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ စဉ်ဆက်မြပတ် စီဵဝင်လာေစြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်ပမဲမှုရိှပပီဵ ပုိမုိခဳနုိင်ရည်ရိှ 

သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ နလဳထူမှုအတွက် မရိှမြဖစ်အေရဵပါသည်ဴကဏ္ဍမှ အေထာက်အပဴဳ ြပုလျက် 

ရိှပါသည်။   

 

ဇစ်ြမစ-် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

လွန်ခဴဲေသာလအနည်ဵငယ်အတွင်ဵ၌လည်ဵ မိမိတ့ုိေမျှော်မှန်ဵထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ ေရရှည် 

တည်တဴဳသည်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုမျာဵရရိှေစရန်အတွက် အေရဵပါေသာေြခလှမ်ဵမျာဵကို အစြပု 

နိုငခ်ဲဴပါသည်။ ပထမဦဵစွာ                           ဂျပန်ကုမ္ပဏီမျာဵြဖစ်သည်ဴ Marubeni ၊ 

Sumitomo Corp. နှင်ဴ Mitsui & Co. တ့ုိက                                                

        LNG         အသဳုဵြပု လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်မည်ဴစီမဳကိန်ဵကုိ စတင် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴြပုေပဵခဴဲပါသည်။ အဆုိပါစီမဳကိန်ဵတွင် ဓာတ်ေငွ့ေလာင်စာကုိ 

273 
300 

353 

406 

896 

915 

1,672 

203 

ခငွ့်ြပုဖပီး နိုင်ငံြခားတိုြ်ရိြု်ေင်းနှီးြမှုပ်နံှမှု အကြခအကန 

(၂၀၁၉ ကအာြ်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ ြပည့န်ှစ် ကေဂုတ်လထိ) 

စက်မှုဇုန်တည်ေဆာက်ေရဵကဏ္ဍ 

ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵကဏ္ဍ 

ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ကဏ္ဍ 

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုကဏ္ဍ 

အိမ်ရာအေဆာက်အအုဳကဏ္ဍ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ 

စွမ်ဵအင်ကဏ္ဍ 

အြခာဵကဏ္ဍ 

စုစကုပါင်း  
အကမေိြန်ကဒါ်လာ 

၅၀၁၈.၅ ေန်း 
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အသဳုဵြပု၍ (၁၂၅၀)မဂ္ဂါဝပ်ပမာဏရိှ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ ထုတ်လုပ်ေပဵနုိင်သည်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

လက်ရိှ လျှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၏ (၅)ပဳု(၁)ပဳုကုိ ထုတ်လုပ်ေပဵသွာဵနုိင်မည်ဴ  ြမန်မာဴ 

အကကီဵဆဳုဵ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ေရဵစက်ရဳု တည်ေဆာက်ေရဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။  

နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရက ၂၀၃၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် တစ်နုိင်ငဳလဳုဵ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ရာနှုန်ဵြပည်ဴ ြဖန့်ြဖူဵ 

ေပဵနုိင်ေရဵချမှတ်ထာဵသည်ဴ မဟာဗျူဟာနှင်ဴအညီ                          လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 

                           လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴ အြခာဵေသာကဏ္ဍ 

မျာဵအတွက်       ရင်ဵနီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵကုိ လမ်ဵဖွင်ဴေပဵနုိင်မည်ြဖစ်ရာ မျ ိုဵဆက်သစ် လူငယ် 

မျာဵအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵလည်ဵ ပုိမုိဖန်တီဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနုိင်ေတာဴမည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

ဒုတိယေဆာင်ရွက်ချက်အေနြဖင်ဴ       ၏                      ြပန်လည်ြပည်ဴပဖိုဵပမဲ 

စွမ်ဵအင်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ ပုိမုိဝင်ေရာက်လာေစရန်      ေနေရာင် 

ြခည်စွမ်ဵအင်အသဳုဵြပု လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ(၃၀)နီဵပါဵအတွက်  နုိင်ငဳ 

တကာကုမ္ပဏီမျာဵ ပါဝင်သည်ဴ ေဈဵပပိုင်တင်ဒါကုိ ေခါ်ယူနုိင်ခဴဲပါသည်။ 

 COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ ကာင်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵ ကကုဳေတွ့ရလျက်ရိှေသာ်လည်ဵ တင်ဒါ 

အဆုိြပုလွှာ(၁၅၅)ခုကုိရရိှခဴဲပပီဵ ပျမ်ဵမျှေ တင်ဒါေဈဵနှုန်ဵ တစ်ယူနစ်လျှေင် အေမရိကန်ေဒါ်လာ 

(၀.၀၄၂၂)နှုန်ဵြဖင်ဴ တင်ဒါေအာင်ြမင်ခဴဲသည်ဴအတွက်  ယှဉ်ပပိုင်မှုြမင်ဴမာဵသည်ဴ တင်ဒါလုပ်ငန်ဵစဉ် 

ြဖစ်ခဴဲပါသည်။                     ခန့်မှန်ဵနှုန်ဵထာဵေအာက် မျာဵစွာေလျာဴနည်ဵခဴဲပပီဵ လျှေပ်စစ် 

သဳုဵစဲွသူမျာဵအတွက် အထူဵသက်သာသည်ဴ ေဈဵနှုန်ဵြဖစ်လာခဴဲပါသည်။ 

အဆုိပါ ေနေရာင်ြခည်အသဳုဵြပု၍ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်မည်ဴစီမဳကိန်ဵမျာဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုဆုိင်ရာ အခွင်ဴအလမ်ဵ 

အေြမာက်အမျာဵ ေပါြပည်ဴလျှေေဳနမှုနှင်ဴ    ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှသူထာဵသူမျာဵ အေနြဖင်ဴလည်ဵ 

အဆုိပါအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကုိ အမိအရ ဖမ်ဵဆုပ်နုိင် ကသူမျာဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ မီဵေမာင်ဵထုိဵြပလျက် 

ရိှပါသည်။   

 ယေန့ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိအပ်ချက်မှာ တစ်နှစ်လျှေင် (၁၀)ရာခုိင်နှုန်ဵမှ 

(၂၀)ရာခုိင်နှုန်ဵထိ ြမင်ဴတက်လျက်ရိှေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ အာရှတွင် လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေပဵနုိင်မှု အနည်ဵဆဳုဵနုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳြဖစ်ပါသည်။ ယခုကဴဲသ့ုိ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ 

ထူဵြခာဵထင်ရှာဵသည်ဴ စွမ်ဵအင်စီမဳကိန်ဵမျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မိမိတ့ုိနုိင်ငဳ၏ 

မျ ိုဵဆက်သစ်ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိတ့ုိ၏ေနအိမ်မျာဵ၌ပင် အဆင်ေြပလဳုခခုဳစွာ 

ပညာဆည်ဵပူဵနုိင်မည်ြဖစ်သကဴဲသ့ုိ စုိက်ပျ ို ဵေရဵကဏ္ဍကုိလည်ဵ စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကုိ 
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လွယ်ကူစွာ ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်လာနုိင်မည်ြဖစ်သည်ဴအြပင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင်ဴ ေဝဵလဳ 

ေခါင်ဖျာဵေဒသရိှ အသုိက်အဝန်ဵမျာဵထဳ သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ပဴဳပုိဵေပဵနုိင် 

ေတာဴမည်ြဖစ်ပါသည်။   ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုဝန်ဵကျင်ကုိ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှသူမျာဵက ပုိမုိယဳု ကည် 

လာေစရန်တည်ေဆာက်             စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာအကျ ိုဵအြမတ်မျာဵ ေပဵစွမ်ဵနုိင်ရန် 

လည်ဵ ကကိုဵပမ်ဵလျက်ရိှပါသည်။  

တတိယအေရဵအကကီဵဆဳုဵ        မှတ်တုိင်တစ်ခုမှာ ရန်ကုန်ပမို့၏အေနာက်ဖက်ကမ်ဵ၌ 

တန်ဖုိဵနည်ဵအိမ်ရာမျာဵ၊ ေရေပဵေဝေရဵစနစ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်နှင်ဴ အြခာဵေသာလုိအပ် 

သည်ဴအေြခခဳအေဆာက်အဉီမျာဵ         စက်မှုဇုန်သစ်                                     

      ဆွစ်          တင်ဒါလုပ်ငန်ဵစဉ် (Swiss Challenge tender process)ကုိ 

ကကီဵ ကပ်ရန် နုိင်ငဳတကာ        အကကဳေပဵကုမ္ပဏီတစ်ခုြဖစ်သည်ဴ Roland Berger         ကုိ 

ပပီဵခဴဲသည်ဴလက ေရွဵချယ်နုိင်ခဴဲြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါေဆာင်ရွက်ချက်ေ ကာင်ဴ တရာဵမျှေတသည်ဴ 

ယှဉ်ပပိုင်မှုေအာက်တွင် ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ေသာ အရည်အေသွဵြပည်ဴဝသည်ဴ စီမဳကိန်ဵတစ်ခု ေပါ်ထွန်ဵ 

ေစမည်ြဖစ်ပပီဵ အလာဵတူစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်   နမူနာေကာင်ဵတစ်ရပ် 

ြဖစ်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အေမရိကန်ေဒါ်လာဘီလီယဳေပါင်ဵမျာဵစွာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမည်ဴ ယင်ဵစီမဳကိန်ဵတွင်      

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုမရိှေစေရဵမှာ အဓိကအချက်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရာတွင် ဇီဝမျ ိုဵစဳု/ မျ ိုဵကဲွမျာဵနှင်ဴေရဝပ်ေဒသမျာဵ    ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵသွာဵမည် ြဖစ်သကဴဲသ့ုိ 

စီမဳကိန်ဵ၏ Master Plan နှင်ဴအညီ ေရလွှမ်ဵမုိဵမှု ဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ                   

                                    တူဵေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရစီဵေရလာ ေကာင်ဵမွန်ေစေရဵ 

စနစ်မျာဵကုိပါ ထည်ဴသွင်ဵ တည်ေဆာက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိြပင် နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရအေနြဖင်ဴ လုပ်သာကုိင်သာရိှေသာ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု ဝန်ဵကျင် 

ေကာင်ဵေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အေထာက်အပဴဳြဖစ်ေစမည်ဴ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိလည်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။                             အွန်လုိင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ရန်ကုန် 

ပမို့ေတာ်အေဆာက်အဉီေဆာက်လုပ်    ခွင်ဴြပုမိန့်ေလျှောက်ထာဵမှုစနစ် (YBPS)ကုိ       

                                 အေဆာက်အဉီ ေဆာက်လုပ်ခွင်ဴပါမစ်မျာဵ ေလျှောက်ထာဵရာတွင် 

အဆင်ဴဆင်ဴ တင်ြပေလျှောက်ထာဵ ရမှုမျာဵကုိေလျှောဴချေစြခင်ဵြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ပုိမုိြမန်ဆန်ေချာေမွ့ 

မှုရိှေစရန်                                           အဆုိပါစနစ်ကုိ စတင်အသဳုဵြပုပပီဵ 

(၅)လအတွင်ဵမှာပင် ေလျှောက်ထာဵလွှာ (၁,၀၀၀) ေကျာ် လက်ခဳရရိှထာဵပပီဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵကုိလည်ဵ 

အသိေပဵ ေြပာ ကာဵလုိပါသည်။  
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ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုနှင်ဴ နုိင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနအေနြဖင်ဴ လာမည်ဴနှစ်ကာလ 

မျာဵအတွင်ဵ       ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် အသဳုဵြပုမှုမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍  အစုိဵရဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ 

အ ကာဵ ေရှ့ေဆာင်ဝန်ကကီဵဌာနတစ်ခုြဖစ်ေစရန် ေမျှော်မှန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိသ့ုိ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ ကမ္ဘာဴဘဏ်မှထုတ်ြပန်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လွယ်ကူေချာေမွ့မှု အဆင်ဴသတ်မှတ်ချက်တွင် အဆင်ဴအေနအထာဵ        ေကာင်ဵမွန်လာေစ 

မည်ြဖစ်ပပီဵ ကျာဵ/မ ခဲွြခာဵမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင်ဴ ပထဝီအေနအထာဵအရ ကွာဟမှုမျာဵကုိ ေလျာဴနည်ဵ 

ေစနုိင်မည်ြဖစ်ကာ အမှန်တကယ်လုိအပ်ေနသူမျာဵထဳသ့ုိလည်ဵ အစုိဵရ၏ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ပဴဳပုိဵ 

ေပဵသွာဵနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

        တ့ုိ၏အာဵထုတ်မှုမျာဵမှာ COVID-19 စီဵပွာဵေရဵထိခုိက်မှုသက်သာေရဵစီမဳချက်နှင်ဴ 

အညီ ေဆာင်ရွက်ခဴဲြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ အဆုိပါ စီမဳချက်ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခဴဲသည်မှာ (၆)လတာ 

 ကာြမင်ဴခဴဲပပီြဖစ်ရာ ကျွနု်ပ်တ့ုိအေနြဖင်ဴ အဆုိပါစီမဳချက်နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှု၊ ေဆာင်ရွက် 

ရန်ကျန်ရိှသည်မျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴကိစ္စရပ်မျာဵကုိ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူလျက်ရိှပါသည်။ 

ထ့ုိအတူ လွန်ခဴဲေသာ(၄)နှစ်တာ ကာလကတည်ဵက မိမိတ့ုိေဆာင်ရွက်ခဴဲသည်ဴ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲ 

မှုမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ရန်နှင်ဴ                  ကာလရှည်အတွက် ပပီဵြပည်ဴစဳုပပီဵ၊ 

အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်မည်ဴ COVID-19 စီဵပွာဵေရဵထိခိုက်မှု သက်သာေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ 

စီမဳချက်(Covid-19 Economic Relief and Recovery Plan-CERRP)အသစ်ကုိ ေရဵဆဲွ 

လျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါ စီမဳကိန်ဵတွင် ေရရှည်တည်တဴဳပပီဵ စစ်မှန်သည်ဴစီဵပွာဵေရဵြပန်လည် 

ထူေထာင်မှုြဖစ်ေစရန်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်        ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်ပမဲေရဵအယူအဆ 

ကုိ အဓိကထာဵ ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ အေြခခဳ အေဆာက်အဉီနှင်ဴ စွမ်ဵအင်ကဴဲသ့ုိေသာ 

ကဏ္ဍမျာဵတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်မှုမရိှသည်ဴ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵကုိ ဖိတ်ေခါ်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ပပီဵ အဆုိပါရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ေသာအနာဂတ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ Covid-19 ပထမလှိုင်ဵ၏ အဆုိဵရွာဵဆဳုဵအေြခအေနမှ လွတ်ေြမာက် 

ခဴဲေသာ်လည်ဵ ဒုတိယလှိုင်ဵ၏ ရုိက်ခတ်မှုဒဏ်ကုိ ဆုိဵရွာဵစွာ ခဳစာဵရလျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါအခက် 

အခဲကုိ ေကျာ်လွှာဵရာတွင်                   အြပန်အလှန်ရုိင်ဵပင်ဵကူညီ၍        လက်တဲွ 

တွန်ဵလှန်သွာဵ ကရမည်သာြဖစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိအေနြဖင်ဴလည်ဵ အဆုိပါစိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ 

ဦဵေဆာင်မှုအခန်ဵကဏ္ဍမှ ေြဖရှင်ဵေပဵသွာဵမည်ြဖစ်သကဴဲသ့ုိ နုိင်ငဳသူ/နုိင်ငဳသာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ 

လည်ဵ အစုိဵရ၏ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကုိ အြပုသေဘာြဖင်ဴ ဝုိင်ဵဝန်ဵကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵ ကမည် 

ဆုိသည်ကုိ ယဳု ကည်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိအေနြဖင်ဴ ကကုဳေတွ့ရသည်ဴစိန်ေခါ်မှုကုိ 

ရုတ်ချည်ဵေြဖရှင်ဵ၍ မရနုိင်ေသဵသြဖင်ဴ ေရှ့ဆက်ရမည်ဴလမ်ဵခရီဵမှာ ရှည်လျာဵေနမည်သာ 
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ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ ကျွနု်ပ်တ့ုိအေနြဖင်ဴ အချန်ိအတုိင်ဵအတာတစ်ခုအထိ အြခာဵသူမျာဵနှင်ဴ 

ထိေတွ့ဆက်ဆဳြခင်ဵမြပုဘဲ တတ်နုိင်သမျှေ မိမိအိမ်တွင်ေနထုိင်ြခင်ဵြဖင်ဴ Covid-19 ကပ်ေရာဂါ 

အပပီဵမသတ်ခင်ကာလအထိ ကကဴဳကကဴဳခုိင် ရင်ဆုိင်သွာဵ ကရမည်သာ ြဖစ်ပါသည်။ 

မီဵနာမှ သဳေကာင်ဵမည်ဆုိသည်ဴ ဆုိရုိဵစကာဵအတုိင်ဵ Covid-19 ကာလ အတွင်ဵ ကကုဳေတွ့ရ 

သည်ဴစိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ အတူတကွရင်ဆုိင်ေြဖရှင်ဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ကျွနု်ပ်တ့ုိြပည်သူမျာဵအာဵလဳုဵ၏ 

အမျ ိုဵသာဵေရဵစိတ်ဓာတ်နှင်ဴ စရုိက်လက္ခဏာမျာဵ ပုိမုိခုိင်မာအာဵေကာင်ဵလာေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိနည်ဵအာဵြဖင်ဴ ထိုသ့ုိ ပိုမိုခိုင်မာေကာင်ဵမွန်မှု၊ ပိုမိ ုခဳနိုင်ရည်စွမ်ဵရှိမှု၊ ပိုမုိစာနာ ရိုင်ဵ ပင်ဵမှုတို့ြဖင်ဴ 

ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ေသာအနာဂတ်ကို အတူတကွ ဖန်တီဵပုဳေဖာ် ကရန်အတွက် အေလဵအနက်ထာဵ 

တိုက်တွန်ဵနှိုဵေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

******************** 

 


