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အစရီငခ္စံာ 

  
 

ရန္ကုန္ျမ ိဳ႕၊ ေ  ေ ာ္ ာရီါရီလ ၂ ၁၉ ခုုွႏစ ္
 

 ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြ 
ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ရစ္ ေတာ 
ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ/ျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ 
ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ 
ါရီလူ႔စ မ္ြအာြအရင္ြအျမစ္ 
ဆက္ရ ယ္ ေရြ 
စ မ္ြအင္ 
 ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ 
အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္မ ာြ 
Industrial zones 

 

ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ 
အါရီလာြအါရီလာ ေကာငြ္ ေရာ 
စြီ့္ေ ာြ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးမ ာြ 
 

ရခ ငုျ့္္ေျ္နယ္ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္ 
စစတ္မြ္ရု ေတရန 

 

 စ ုက ့္္ေ  ိြ ေရြ 

စ မ္ြအင္ 

 ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ  

  ေမ ြျမ  ေရြ 

စ မ္ြအင္  

 စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ 

 ေရ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ  

႐ိုး ုြရာ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ  
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့္ေံုုႏွ ့္ေျ္ခငြ္  ရန္ကုန္ၿမ ိဳ႕ ၂ ၁၉ ခုုွႏစ္႕၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလ 
ဥြီစြီ ေဆာငရ္ ကျ္ခငြ္  ျမနမ္ာရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈ ေကာ္မရငွ္ 

 
 

အတ င္ြ ေရြမွ ြမ ာြအ  ာဳ   
(ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏငး္ကုမွံီမ ာြ့္ကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန) 
အမွတ ္၁႕ ရစၥာါရီလမ္ြ႕ ရန္ကင္ြၿမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္ၿမ ိဳ။ 
 ုန္ြ႕ ၉၅ ၁ ၆၅၈၁၃၂႕  က္က္စ္႕ ၉၅ ၁ ၆၅၈၁၄၃႕  က္္္ဆ ုက္႕ http://www.dica.gov.mm 

 
 ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္စု ြရအ  ာဳ  

့္ေြူတ ာ ေဆာငရ္ ကျ္ခငြ္ 

 ဂ ့္ေနု္ႏု ငင္တံကာ့္ေြူ ေ့္ောငြ္ ေဆာငရ္ က ္ေရြ ေအဂ ငစ္ီ (ျမနမ္ာ႐ိုးံုြ)  

 
 ဂ ့္ေနု္ႏု ငင္ျံ့္ေျ့္္ေကနုရ္ ယ ္ေရြအ  ာဳ  (ရနက္နုျ္မ ိ ဳ) 

အ ေထာက္အကူူျ့္ေိျခင္ြ 

 Parami Energy Group of Companies  

 
 Mango Media Group 

 
 Blue Ocean Operating Management 

  JTB Polestar Co Ltd 

  ျမနမ္ာဆာ ေ ြရ ုေတရနကမွုံီါရီလမီ တက ္

  
ရန္ကုန္္ူတာႀကီြအ ေဆာက္အဦ႕ က မ္ြၿခံါရီလမ္ြ႕ မဂၤါရီလာ ေတာင့္္ န္႔ၿမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္ၿမ ိဳ။ 
 ုန္ြ႕ ၉၅ ၁ ၃၇ ၄၆၄     က္က္စ္႕ ၉၅ ၁ ၂၅၄၂၆၃ 
 အီ ေမြါရီလ္႕ msr@myanmarsurveyresearch.com 
  က္္္ဆ ုက္႕ www.myanmarsurveyresearch.com 

 
  ©  မ့ူ္ေ ငုခ္ ငး္႕၊ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (၂ ၁၉ ခုုႏွစ္) 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအခ င္းအါရီလမြ္ 
စစတ္မြ္ရ ုေတရန 
 

http://www.dica.gov.mm/
http://www.myanmarsurveyresearch.com/
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❖  အတ  ုေကာကစ္ကာြါရီလံုြမ ာြ 
ASEAN အ ေရွဳ ေတာင္အာရွုႏ ုင္ငံမ ာြအရငြ္ 
CBM ျ့္ေျ္ ေထာငစ္ုျမန္မာုႏ ုင္ငံ ေတာ္ ဟ ု္ ံ္ 
CSO  ဟ ုစာရင္ြအင္ြအ  ာဳ ႕ စီမံက န္ြုႏွင္း္းာ ေရြ နေ္ကီြနာန  
Dept ဦြစီြနာ (အစ ုြရနာန) 
DICA ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏင္းကုမွံီမ ာြျကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန 
EEZ  ရီြရန္႔စီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ ( ေရ့္ေ ုငန္က္အတ င္ြ) 
GAD အ ေထ  ေထ အု့္ေ္ခ ိ့္ေ္ ေရြဦြစီြနာ႕၊ျ့္ေျ္ထာ ေရြ န္ေကီြနာန 
GDP (ဂ ီဒီ့္ေီ) အေကမ္ြျ့္ေျ္တ င္ြထုတ္ါုရီလ့္ေ္မႈ 
INGOs အစ ုြရမဟုတ္ ေရာုႏ ုင္ငံတကာအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြ 
IWT ျ့္ေျ္တ င္ြ ေရ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ႕ ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြုွႏင္းဆက္ရ ယ္ ေရြ န္ေကီြနာန 
KII Key informant interview 

MIC ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မရွင ္
MSME မ ုက္ခ႐ ု႕ အ ေရြစာြုႏွင္းအါရီလတ္စာြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
MSR ျမန္မာဆာ ေ ြရု ေတရနကုမွံီါရီလီမ တက္ 
NEP National Electrification Plan 

NPT  ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ (ျမ ိဳ ေတာ္) 
O&G  ေရနံုွႏင္းရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ 
OSB ကန္ြါရီလ န္ ေထာက့္္ေံး ေရြအ ေျခစ ုကစ္ခန္ြ 
SEZ အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန ္
SME အ ေရြစာြုႏွင္းအါရီလတ္စာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
Sq-km စတုရန္ြကီါရီလ ုမီတာ 
TEU 20-foot Equivalent Unit 

UMFCCI ျ့္ေျ္ ေထာငစ္ုျမန္မာုႏ ုင္ငံကုန္ရျမ္ ာြုႏွင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရငြ္ 
 ေင  ေေကြ 
MMK ျမန္မာက ့္ေ္ 
USD / ကန္ ေဒေါရီလာ အ ေမရ ကန္ ေဒေါရီလာ 

 

❖ Former and current Rakhine names in English 

Current name Former name 

Rakhine Arakan 

Sittwe Akyab 

Kyaukphyu Kyaukphru 

Yanbye Ramree 

Thandwe Sandoway 
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❖  အရံုြအုႏႈနြ္မ ာြုွႏင္းတ ငုြ္တာမႈစနစမ္ ာြ 

❖  Terms 

Myanma:  “Myanmar” denotes the country and people and also is used as 
an adjective.  However, government departments and enter-
prises use “Myanma” (withour ‘r’) as an adjective.  Hence, the 
names of some government enterprises will be found starting 
with “Myanma” in their names. eg Myanma Petrochemical En-
terprise 

Paddy:   Rice grain in the husk that has not been milled. (zabar in Myan-
mar) 

Purchase depot:  The phrase “purchase depot” is literally translated from Myan-
mar.  It is also translated as “Brokerage House.” It is a kind of 
large dealing centre which buys agricultural produce—rice and 
pulses—and re-distribute within the country or export them. 

Rice:  Grain whose husk has been removed by milling (hsan in Myan-
mar) 

U: “U” is an honorific used before the name of a Myanmar male 
adult. It is an equivalent of Mr.  

Daw: “Daw” is an honorific used before the name of a Myanmar fe-
male adult, single or married. It is an equivalent of Miss/Ms/Mrs. 

Seasons in Myanmar: Myanmar has three seasons: Hot season (summer) (3 months: 
Mar – May), rainy season (monsoon season) (5 months: Jun – 
Oct), and cool season (4 months: Nov – Feb). 

Fiscal year: “Fiscal year” in this report refers to the period from October 1l 
of a year to September 30 of the following year. 

 

❖  Measuring systems 

System Sample product Units 

Volume measuring 
Rice, some agricultural produce 

8 tinfuls = 1 pyi 

16 pyi’s = 1 basket 

Tin = condensed milk tin 

Weighting measuring  100 ticals = 1 viss 

  

Conversion   

Weight 1 viss = 1.63293 kg (= 3.6 lb) 

Volume (rice) 1 basket  = 3.33 kg 

Volume (rice) 1.5 baskets = 50 kg (1 bag) 
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                                              မာတ ကာ 
 
အတ  ုေကာကစ္ကာြါရီလံုြမ ာြ -------------------------------------------------------------------------------------------- ၂ 
အရံုြအုႏႈနြ္မ ာြုွႏင္းတ ငုြ္တာမႈစနစမ္ ာြ -------------------------------------------------------------------------------- ၃ 
းယာြမ ာြုွႏင္းရ႐ု့္ေျ့္္ေ့္ေံုမ ာြ --------------------------------------------------------------------------------------------- ၈ 
ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ ္နေ္ကြီခ ိ့္ေ္္ အမာွစာ ----------------------------------------------------------------------------------- ၁၁ 
ျမနမ္ာုႏ ုငင္ရံငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈ ေကာ္မရငွဥ္ကရွ ္အမာွစာ  ------------------------------------------------------------------ ၁၂ 
အစရီငခ္စံာအာြအက ဥြ္ျခံိ ြ ေ ာ္ျ့္ေခ က္ -------------------------------------------------------------------------------- ၁၃ 

    ေျမ့္ေံု႕ ါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး ေ့္ောငြ္စံု ------------------------------------------------------------------------------ ၁၅ 
၁ န ဒာနြ္ 
 ၁.၁  ေနာက္ခံအ ေေကာင္ြ --------------------------------------------------------------------------------------- ၁၆ 
 ၁.၂ ရျ္မွန္ြခ က္မ ာြ ------------------------------------------------------------------------------------------ ၁၇ 
 ၁.၃ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြစစ္တမ္ ေကာက္ယူျခင္ြနျ္ြါရီလမ္ြမ ာြ --------------------------------------- ၁၇ 
  နမူနာ ေကာက္ယူျခင္ြ ------------------------------------------------------------------------------------- ၁၈ 
 ၁.၄ ါရီလု့္ေ္ငန္ြ ေဆာင္ရ က္မႈအစီအစဥ္ -------------------------------------------------------------------------- ၁၉ 
 ၁.၅  ေါရီလးါရီလာမႈ္အကန္႔အရတ္မ ာြ -------------------------------------------------------------------------- ၁၉ 

၂ ျမနမ္ာုႏ ုငင္ုွံႏင္း့္ေတရ္က ္ေရာျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
 ၂.၁ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ္ါရီလူဦြ ေရဆ ုင္ရာအခ က္အါရီလက္မ ာြ -------------------------------------------------------- ၂  
 ၂.၂ ျမန္ာုႏ ုငင္ံ္စီြ့္ေ ာြ ေရြအက ဥ္ြခ ိ့္ေ္ ------------------------------------------------------------------------ ၂  
 ၂.၃ တ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြုႏွင္းျ့္ေျ္နယမ္ ာြ္ါရီလူဦြ ေရမ ာြ ------------------------------------------------------- ၂  
 ၂.၄  ေျမ့္ေံု႕ တ ုင္ြ ေဒရေကီြ/ျ့္ေျ္နယ္ ၁၄ ခုုွႏင္း ေနျ့္ေျ္ ေတာ္ျ့္ေျ္ ေထာင္စုနယ္ ေျမ--------------------------- ၂၁ 
 ၂.၅ တ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြုႏွင္းျ့္ေျ္နယမ္ ာြ္ါရီလူဦြ ေရအခ  ိြမ ာြ ------------------------------------------------- ၂၂ 
 ၂.၆ အရ ယ္ ေရာက္ျ့္ေီြရူစာတတ္ ေျမာက္ုႏႈန္ြ (၁၅ ုႏွစ္ုႏွင္းအထက္)------------------------------------------- ၂၂ 
 ၂.၇ တ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြုႏွင္းျ့္ေျ္နယမ္ ာြ္ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြမႈ ---------------------------------------------- ၂၂ 
 ၂.၈ အမ  ိြရာြဂ ီဒီ့္ေီတ င္ကးအါရီလ ကု့္္ော င္မႈမ ာြ (ရာခ ုငု္ႏႈန္ြျ င္း) ------------------------------------------- ၂၃ 
 ၂.၉ ကးခ ာမ ာြ္အမ  ိြရာြဂ ီဒီ့္ေတီ င္အခ  ိြအစာြ့္ော င္မႈ - တန္  ြု/ရာခ ုင္ုႏႈန္ြ ------------------------------- ၂၄ 
 ၂.၁  ၂ ၁၅-၁၆ ုႏငွ္း ၂ ၁၆-၁၇ ခုုွႏစတ္ ု႔အေကာြဂ ီဒီ့္ေီတ ုြတက္မႈုႏ ႈင္ြယွဥ္ျခင္ြ (ကး/တန္  ုြျ င္း) ------------ ၂၅ 

၃ ျမနမ္ာုႏ ုငင္တံ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအ ေျခအ ေန 
 ၃.၁ ၂ ၁၈ ခုုွႏစ္႕ ဒီးင္္ာ ၃၁ ရက ္ေန႔အထ ခ င္းျ့္ေိ ေ့္ေြခားရျ္းုႏ ုင္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ -------------------- ၂၆ 
 ၃.၂ ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ င္အမ ာြဆံုြါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံရျ္းုႏ ုင္ငံ ၂  ----------------------------------------- ၂၇ 
 ၃.၃ ုႏွစ္စဥ္ခ င္းျ့္ေိခားရျ္းုႏ ုင္ငျံခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ့္ေမာံမ ာြ (ကးအါရီလ ုက္) ---------------------------------- ၂၈ 
 ၃.၄ ျမန္မာုႏ ု္င္ငံရာြမ ာြ္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ (ကးအါရီလ ုက္) ------------------------------------------------ ၂၉ 
 ၃.၅ တ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြုႏွင္းျ့္ေျ္နယမ္ ာြတ င္ုႏ ုင္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ -------------------------------------- ၂၉ 
 ရခ ငုျ့္္ေျန္ယတ္ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအ ေျခအ ေန 
 ၃.၆ ရခ ု္င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ၊ျမန္မာုႏ ု္င္ငံရာြမ ာြ္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ ------------------------------------------ ၃  
 ၃.၇ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြုႏ ုင္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ --------------------------------------------------------- ၃၁ 
 ၃.၈ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေု္ႏွံရန္မူ ာဒုွႏင္းါရီလု့္ေ္ထံုြါရီလု့္ေ္နျ္ြဆ ုင္ရာျ့္ေနာန္ြခ က္မ ာြ ----------------- ၃၂ 

၄ အမ  ိ ြရာြစြီ့္ေ ာြ ေရြမ ူာဒုွႏင္းရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈဆ ငုရ္ာမ ူေ္ာင ္
 ၄.၁ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ္စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒ ------------------------------------------------------------------------------ ၃၃ 
 ၄.၂ ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမူ ာဒ ---------------------------------------------------------------------------- ၃၄ 
 ၄.၃ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွမံႈဆ ုင္ရာဥ့္ေ ေဒမူ ေ္ာင္ ---------------------------------------------------------------------- ၃၅ 
 ၄.၄ ျမန္မာုႏ ု္င္ငံ ေရရွျ္တျ္တံးခ ုင္ျမာျ့္ေီြဟန္ခ က္ျီ ေရာ  ံ႔ျ  ိြတ ုြတက္မႈစီမံက န္ြ --------------------------- ၃၆ 
၅ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္ာြျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
 ၅.၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အ ေေကာင္ြအက ဥ္ြခ ိ့္ေ္ -------------------------------------------------------------------- ၃၇ 
 ၅.၂ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အာြနယ္ ေျမ့္ေ ုင္ြျခာြမႈ ---------------------------------------------------------------------- ၃၇ 
 ၅.၃ ါရီလူဦြ ေရဆ ုင္ရာအခ က္အါရီလကမ္ ာြ ---------------------------------------------------------------------- ၃၈ 
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  ၅.၃.၁ ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြမႈ ---------------------------------------------------------------------------- ၃၉ 
  ၅.၃.၂ ျမန္မာုႏ ုင္ငံုွႏင္းရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ ု႔္ါရီလူဦြ ေရ့္ေ ရမစ္မ ာြ ------------------------------------------ ၄  
 ၅.၄ စီြ့္ေ ာြ ေရြ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ၄  
  ၅.၄.၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြအ ေျခခအံ ေဆာက္အအံုမ ာြ --------------------------------------------- ၄၂ 
  ၅.၄.၂ ဆက္ရ ယ္ ေရြ ---------------------------------------------------------------------------------- ၄၄ 
  ၅.၄.၃ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြ ------------------------------------------------------------------------------ ၄၄ 
  ၅.၄.၄  ေျမယာအရံုြခ မႈ ------------------------------------------------------------------------------- ၄၅ 
  ၅.၄.၅ ါရီလု့္ေ္ရာြအင္အာြ့္ော င္မႈုွႏင္းအါရီလု့္ေ္ါရီလက္မားုႏႈန္ြ ------------------------------------------------- ၄၆ 
  ၅.၄.၆ နယ္စ့္ေ္ကုန္ရ ယ္ ေရြ --------------------------------------------------------------------------- ၄၆ 
 ၅.၅ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရ္ဦြစာြ ေ့္ေြစီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြ ---------------------------------------------------- ၄၇ 
၆ ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအခ င္းအါရီလမြ္မ ာြရွ  ေရာအဘ ကကးမ ာြ 
 ၆.၁  ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
  ၆.၁(က)  ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
  ၆.၁(က).၁  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ ---------------------------------------------------------- ၄၈ 
  ၆.၁(က).၂ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ  ိြအစာြမ ာြ ------------------------------------------ ၅  
    ကုန္ြတ င္ြ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ -------------------------------------------------------------------- ၅  
    ့္ေင္ါရီလယ္ျ့္ေင္ငာြ မ္ြျခင္ြ ------------------------------------------------------------------- ၅  
  ၆.၁(က).၃ ကမ္ြ႐  ုတန္ြုႏွင္းကမ္ြါရီလ န္ငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ ---------- ၅၁ 
    ငာြ႕ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြ ----------------------------------------------------------------------- ၅၂ 
  ၆.၁(က).၄ ငာြ ေမ ြျမ  ေရြတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ ------------------------------------------- ၅၂ 
  ၆.၁(က).၅ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ ---------------------------------------- ၅၃ 
  ၆.၁(က).၆ ကံန္ြ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ-------------------------------- ၅၃ 
  ၆.၁(က).၇  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြအာြရံုြရ့္ေ္ခ က္ --------------------------------------------------------------- ၅၄ 
  ၆.၁(ခ)  ေမ ြျမ  ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
  ၆.၁(ခ).၁  ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ -------------------------------------------------- ၅၅ 
  ၆.၁(ခ).၂ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္အဘ က ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ ------------------------------------------- ၅၆ 
    စီ့္ေီေကက္ ေမ ြျမ  ေရြ ----------------------------------------------------------------------- ၅၆ 
    ကၽ ာ႕ ုႏ ာြ ေမ ြျမ ျခင္ြ ----------------------------------------------------------------------- ၅၇ 
  ၆.၁(ခ).၃  ေမ ြျမ  ေရြကးအာြရံုြရ့္ေ္ခ က္ ---------------------------------------------------------- ၅၈ 
   ေျမ့္ေံု႕၊ ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး --------------------------------------------------------------------- ၅၉ 
 ၆.၂ စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကး 
  ၆.၂.၁ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ -------------------------------------------------------------- ၆  
    ုႏွံစာြရီြုႏွံမ ာြ -------------------------------------------------------------------------------- ၆၁ 
    ဆီထ က္ရီြုႏွံမ ာြ ----------------------------------------------------------------------------- ၆၃ 
    ့္ောအမ  ိြမ  ိ ြ ------------------------------------------------------------------------------------ ၆၄ 
    င႐ ုတ္႕ ေကက္ရ န္နီုႏွင္းေကက္ရ န္ျ   --------------------------------------------------------- ၆၅ 
   ၊ ေဆြရ က္ေကီြ႕ က မ္ြရီြုႏွင္းက မ္ြရ က္ --------------------------------------------------------- ၆၆ 
    ေကံ -------------------------------------------------------------------------------------------- ၆၇ 
    ဟင္ြရီြဟင္ြရ က္ုႏွင္းရစ္ရီြမ ာြ ------------------------------------------------------------ ၆၈ 
    ရီဟ ုဠ္ ---------------------------------------------------------------------------------------- ၆၈ 
  ၆.၂.၂ ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကးတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ -------------------------------- ၆၈ 
  ၆.၂.၃ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကးအာြရံုြရ့္ေ္ျခင္ြ ------------------------------------------------------------- ၆၉ 
   ေျမ့္ေံု႕ စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကး ----------------------------------------------------------------------------------- ၇  
 ၆.၃ ဟ တုယု္ႏငွ္းခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
  ၆.၃.၁ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ ------------------------------------------- ၇၁ 
  ၆.၃.၂ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးုႏွင္းရက္ဆ ုင္ရျ္းဥ့္ေ ေဒုႏွင္းျကန္ေကာြခ က္မ ာြ ----------- ၇၂ 
  ၆.၃.၃ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ ----------------------- ၇၄ 
  ၆.၃.၄ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးက ုရံုြရ့္ေ္ျခင္ြ --------------------------------------------- ၇၄ 
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   ေျမ့္ေံု႕ ဟ တုယု္ႏငွ္းခရြီရ ာြကး -------------------------------------------------------------------------- ၇၅ 
 ၆.၄ ရစ ္ေတာကး 
  ၆.၄.၁ ရစ္ ေတာကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ --------------------------------------------------------------- ၇၆ 
  ၆.၄.၂ ရစ္ ေတာကးုႏွင္းဆက္စ့္ေ္ရျ္းဥ့္ေ ေဒမ ာြ --------------------------------------------------- ၇၆ 
  ၆.၄.၃ ရစ္ ေတာေက ိြ  ုင္ြမ ာြ -------------------------------------------------------------------------- ၇၆ 
     ာြထုတ္ကုန္မ ာြ ------------------------------------------------------------------------------ ၇၈ 
   ၊ ေရာ္္ာ  ------------------------------------------------------------------------------------- ၇၉ 
    အုန္ြ  ------------------------------------------------------------------------------------- ၇၉ 
    ကၽ န္ြ  ------------------------------------------------------------------------------------- ၇၉ 
  ၆.၄.၄ ရစ္ ေတာကးက ုရံုြရ့္ေ္ျခင္ြ ----------------------------------------------------------------- ၈  
   ေျမ့္ေံု႕ ရစ ္ေတာကး ------------------------------------------------------------------------------------ ၈၁ 
 6.5 ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင ္ေျ့္ောငြ္ါရီလာထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကး 
  ၆.၅.၁ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေျခင္ြ --------------------------- ၈၂ 
  ၆.၅.၂ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကး္အဘ ကအက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြ -------------------------------------------- ၈၂ 
  ၆.၅.၃ ရက္ဆ ုင္ရာဥ့္ေ ေဒမ ာြ ------------------------------------------------------------------------- ၈၂ 
  ၆.၅.၄ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈစီြ့္ေ ာြ ေရြအမ  ိြအစာြုႏွင္းအရ ယ္အစာြမ ာြ ------------------------------------ ၈၂ 
  ၆.၅.၅ ခ႐ ုင္ ၅ ခုအတ င္ြကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ  ိြအစာြမ ာြ ------------------------------------- ၈၃ 
    ဆန္စက္မ ာြ ---------------------------------------------------------------------------------- ၈၃ 
    စာြရံုြဆီစက္မ ာြ ---------------------------------------------------------------------------- ၈၄ 
   ၊ ေရခာစက ္ ------------------------------------------------------------------------------------- ၈၄ 
    ဆာြစက္မ ာြ --------------------------------------------------------------------------------- ၈၅ 
  ၆.၅.၆ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးအာြရံုြရ့္ေ္မႈ -------------------------------- ၈၆ 

   ေျမ့္ေံု႕ ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင ္ေျ့္ောငြ္ါရီလာထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကးအာြျခံိငံုတငျ့္္ေျခငြ္ ------------------------------- 87 

 ၆.၆ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကး 
  ၆.၆.၁ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ --------------------------------------------------- ၈၈ 
   ၊ ေရ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ ------------------------------------------------------------- ၈၈ 
    ကုန္ြါရီလမ္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ -------------------------------------------------------------- ၈၈ 
   ၊ ေါရီလ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ -------------------------------------------------------------------- ၉  
  ၆.၆.၂ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကးအာြရံုြရ့္ေ္မႈ ------------------------------------------------------ ၉၁ 

   ေျမ့္ေံု႕ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကး ------------------------------------------------------------------------- ၉၂ 

 ၆.၇ ါရီလူ႔အရငြ္အျမစမ္ ာြုွႏင္းက နြ္မာ ေရြကး 
  ၆.၇.၁ ့္ေျာ ေရြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ ---------------------------------------------------------------- ၉၃ 
  ၆.၇.၂ ါရီလူ႔အရင္ြအျမစ္မ ာြကးအာြရံုြရ့္ေ္မႈ -------------------------------------------------------- ၉၅ 
 ၆.၈. ဆကရ္ ယ ္ေရြကး 
  ၆.၈.၁ ဆက္ရ ယ္ ေရြကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ ---------------------------------------------------------- ၉၆ 
  ၆.၈.၂ ဆက္ရ ယ္ ေရြကးအာြရံုြရ့္ေ္မႈ ------------------------------------------------------------ ၉၆ 
 ၆.၉ စ မြ္အငက္း 
  ၆.၉.၁ စ မ္ြအင္ကးအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ ----------------------------------------------------------------- ၉၇ 
  ၆.၉.၂ စ မ္ြအင္ကး္အဘ ကအက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြ ------------------------------------------------ ၉၇ 
   ၊ ေရနံုွႏင္းရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ ------------------------------------------------------- ၉၉ 
    ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ ------------------------------------------------------------------ ၁   
   ၊ ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္ ----------------------------------------------------------------------------- ၁   
  ၆.၉.၃ စ မ္ြအင္ကးအာြရံုြရ့္ေ္မႈ ------------------------------------------------------------------ ၁ ၁ 

   ေျမ့္ေံု႕ စ မြ္အငက္း ------------------------------------------------------------------------------------ ၁ ၂ 

 ၆.၁ . အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြ  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြ 
  ၆.၁ .၁ အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွင္းအျခာြ ေရာ  ံ႔ျ  ိြမႈစီမံက န္ြမ ာြအာြျခံိငံုတင္ျ့္ေမႈ --------------------- ၁ ၃ 
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  ၆.၁ .၂  ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရးုန္ုႏငွ္း ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြစီမံက န္ြ -------------------------------- ၁ ၃ 
  ၆.၁ .၃ ့္ေုံ ၰာြကၽ န္ြစက္မႈးုန ္------------------------------------------------------------------------ ၁ ၄ 
  ၆.၁ .၄ ကျင္ ေခ ာင္ြကုန္ရ ယ္မႈးုန္ --------------------------------------------------------------- ၁ ၆ 
  ၆.၁ .၅ ကုါရီလာြတန္ျမစ္ ေေကာင္ြ္က္စံု  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြစီမံက န္ြ --------------------------------- ၁ ၇ 
  ၆.၁ .၆  ေက ြ ေတာ - မင္ြဂံ  ံ႔ျ  ိြ ေရြစီမကံ န္ြ -------------------------------------------------------- ၁ ၇ 
  ၆.၁ .၇  ေျမာက္ဦြျမ ိဳရစ္စမီံက န္ြ ------------------------------------------------------------------- ၁ ၈ 
  ၆.၁ .၈  ေျမာက္ဦြ ေါရီလဆ ့္ေ္စီမံက န္ြ ------------------------------------------------------------------ ၁ ၉ 
  ၆.၁ .၉ င့္ေါရီလီ ေါရီလဆ ့္ေ္အဆင္းျမ ႇင္းတင္ ေရြစီမံက န္ြ -------------------------------------------------- ၁၁  
  ၆.၁ .၁  မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြ – ရ္ာ ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ံ႔ျ  ိြမႈစီမံက န္ြ ------------------------------- ၁၁၁ 
  ၆.၁ .၁၁  ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွင္းအျခာြစီမံက န္ြမ ာြတ င္ရင္ြုႏွြီျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအါရီလာြအါရီလာမ ာြ ၁၁၂ 
   ေျမ့္ေံု႕၊ ေက ာကျ္  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြ ေရာ  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြ -------------------------------- ၁၁၃ 
၇ ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွရံမူ ာြစ တ ္ငစ္ာြရျ္းကးမ ာြ ------------------------------------------------------------------ ၁၁၄ 

၈ န ဂံုြခ ိ့္ေန္ငွ္းအေကျံ့္ေိခ ကမ္ ာြ 
 ၈.၁ န ဂံုြခ ိ့္ေ္  ------------------------------------------------------------------------------------------------ ၁၁၅ 
 ၈.၂ အေကံျ့္ေိခ က္မ ာြ ---------------------------------------------------------------------------------------- ၁၁၅ 

၉  ေနာကဆ္ကတ္ ာမ ာြ 
 ၉.၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြအဘ ကအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြ္ဆက္ရ ယ္ရန္ါရီလ ့္ေ္စာမ ာြ ---------------------------- ၁၁၇ 
 ၉.၂ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေု္ႏွံထာြ ေရာျမန္မာကုမွံီမ ာြ ---------------------------------------- ၁၁၇ 
 ၉.၃ အ ေရြစ တ္နမူနာစာရင္ြ ------------------------------------------------------------------------------- ၁၁၈ 

၁  ရျျ္ကနြ္က ြုကာြခ ကမ္ ာြ -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ၁ .၁ အစ ုြရနာနမ ာြ/ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ ---------------------------------------------------------------------------- ၁၂  
 ၁ .၂ ့္ေုဂၢါရီလ ကါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ ----------------------------------------------------------------------------------- ၁၂  
 ၁ .၃ အရင္ြအ  ာ႔မ ာြ/ ေကာ္မတီမ ာြ/ ေဒရခအံု့္ေ္ခ ိ့္ေ္ ေရြမ ာြ ----------------------------------------------- ၁၂၁ 
 ၁ .၄ ထုတ္ ေ  ေရာ/မထုတ္ ေ  ေရာစာရ က္စာတမ္ြမ ာြ ---------------------------------------------------- ၁၂၁ 
 ၁ .၅ အင္တာနက္ဆ ုက္မ ာြ ---------------------------------------------------------------------------------- ၁၂၂ 
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❖  းယာြမ ာြုွႏင္းရ႐ု့္ေျ့္္ေ့္ေံုမ ာြ 

❖ းယာြမ ာြ 
အခနြ္ ၃႕၊ျမနမ္ာုႏ ုငင္တံ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ႇိ့္ေု္ႏွမံႈအ ေျခအ ေန 
းယာြ ၁႕ ကးအါရီလ ုက္ုႏ ုင္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ (၂ ၁၈႕ ဒးီင္္ာ ၃၁ ရက္) ------------------------------ ၂၆ 
းယာြ ၂႕ ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံ ေရာထ တ္တန္ြုႏ ုင္ငံ ၂  (၁၉၈၈-၈၉ မ ွဒီးင္္ာ ၃၁႕ ၂ ၁၈ အထ ) - ၂၇ 
းယာြ ၃႕ ုႏွစ္စဥ္ခ င္းျ့္ေိခားရျ္းုႏ ုင္ငျံခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ့္ေမာံမ ာြ - ကးအါရီလ ု္က ----------------------------- ၂၈ 
းယာြ ၄႕ ျမန္မာုုႏ င္ငံရာြမ ာြအာြခ ငး္ျ့္ေိခား ေရာရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ  ----------------------------------- ၂၉ 
းယာြ ၅႕ တု င္ြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြရွ  ုႏု င္ငံျခာြတ ုက္႐ိုး ုက္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ (၂ ၁ /၂ ၁၁─၂ ၁၆/၂ ၁၇) ----- ၂၉ 
းယာြ ၆႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ၊ျမန္မာုႏု င္ငံရာြမ ာြ္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ ------------------------------------- ၃  
းယာြ ၇႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ုႏ ုင္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈမ ာြ --------------------------------------------------- ၃၁ 
အခနြ္ ၅႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္ာြျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
းယာြ ၈႕ ခ႐ိုး ုင္ ၅ ခုအတ င္ြရွ ါရီလူဦြ ေရမ ာြ ---------------------------------------------------------------------- ၃၈ 
းယာြ ၉႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ါရီလူဦြ ေရဆ ုင္ရာအခ က္အါရီလက္မ ာြ ------------------------------------------------ ၃၉ 
းယာြ  ၁ ႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ ဂ ီဒီ့္ေီတ င္ကးမ ာြရာခ ုငု္ႏႈန္ြ့္ော ငမ္ႈ ---------------------------------------------- ၄၁ 
းယာြ  ၁၁႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွင္းတျခာြတ ုင္ြ ေဒရေကီြ႕၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြအတ င္ြါရီလမ္ြက န္ရက္အရွျ္မ ာြ ----------- ၄၂ 
းယာြ ၁၂႕ စစ္ ေတ ဆ ့္ေ္ကမ္ြရ ု႔ဆု က္ ေရာက္ ေရာ၊ ေရယာဥ္မ ာြ (အ ေရအတ က္ုႏွငး္တန္ခ  န့္္ေမာံ) --------- ၄၃ 
းယာြ  ၁၃႕ ျ့္ေျ္တ င္ြဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြ္ကမ္ြ႐ိုး ုြတန္ြကုန္ရ ယ္မႈ၊(တင့္္ေု ႔ကုန္မ ာြန္မ်ား)-------------------------------- ၄၄ 
းယာြ  ၁၄႕ ၂ ၁၇-၂ ၁၈ ခုုွႏစ္အတ င္ြါရီလွ ့္ေစ္စ္ဘာတ္အာြရရွ ရျ္းအ မ္ ေထာင္စုမ ာြ --------------------------- ၄၄ 
းယာြ  ၁၅႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ၂၃ ၊ ေက ီ  ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံုမ ာြ ------------------------------------------------------ ၄၅ 
းယာြ ၁၆႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္႕၊ ေျမအရံုြျ့္ေိျခင္ြစီမံခ က္ ------------------------------------------------------------- ၄၅ 
းယာြ  ၁၇႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အါရီလု့္ေ္အက ုင္အ ေျခအ ေန ------------------------------------------------------------ ၄၆ 
းယာြ  ၁၈႕ နယ္စ့္ေ္ကုန္ရ ယ္ ေရြ့္ေမာံုွႏင္းတန္  ုြမ ာြ --------------------------------------------------------- ၄၆ 
အခနြ္ ၆႕ ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအခ င္းအါရီလမြ္မ ာြရွ  ေရာအဘ ကကးမ ာြ 
းယာြ ၁၉႕ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွရံန္အခ င္းအါရီလမ္ြအ ေကာင္ြဆံုြမ ာြရွ ရျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြကးမ ာြ -------------------------- ၄၈ 
 ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
းယာြ  ၂ ႕ တ ုင္ြုႏွင္းျ့္ေျ္နယ္အါရီလ ုက္ ငာြ႕ ့္ေုစ န္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈအာြ ုႏ ႈင္ြယွဥ္ျခင္ြ (၂ ၁၆-၁၇) ------------------- ၄၉ 
းယာြ  ၂၁႕  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကးအမ ိ ြအစာြမ ာြ ------------------------------------------------------------------- ၅  
းယာြ  ၂၂႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြစုစု ေ့္ောင္ြငာြ မ္ြ ေါရီလွအ ေရအတ က္ ------------------------------------------- ၅၁ 
းယာြ  ၂၃႕ မွတ့္္ေံုတင္ၿ့္ေီြ ေရာ ငာြ မ္ြ ေရယာဥ္မ ာြ ------------------------------------------------------------- ၅၁ 
းယာြ  ၂၄႕ ငာြ ေမ ြျမ ျခင္ြုႏွင္းထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ ရ ယာ - ခ႐ ုင္အါရီလ ုက္ --------------------------------------------- ၅၂ 
းယာြ  ၂၅႕ ခ႐ိုး ုင္အါရီလ ုက့္္ေုစ န္ ေမ ြျမ ျခင္ြုႏွငး္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ ------------------------------------------------------ ၅၃ 
 ေမ ြျမ  ေရြကး 
းယာြ  ၂၆႕ ခ႐ ုင္အါရီလ ုက္တ ရစာစန္ ေမ ြျမ  ေရြ (၂ ၁၆-၂ ၁၇) --------------------------------------------------- ၅၆ 
စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကး 
းယာြ ၂၇႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ ခ႐ ုင္မ ာြတ င္စ ကု့္္ေ  ိြ ေရာ အဘ ကရီြုႏွံမ ာြ္ စုစု ေ့္ောင္ြစ ုက္ ကမ ာြ  -------------- ၆  
းယာြ  ၂၈႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ုႏွစ္အါရီလ ုကစ္ ုက့္္ေ  ိြ ေရာုံွႏစာြရီြုႏွံမ ာြ (စ့္ောြ႕ ဂ ိံ႕၊ ေျ့္ောင္ြ) --------------------- ၆၁ 
းယာြ  ၂၉႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယရွ္ ၊ ေျမ့္ောုွႏငး္ုႏွမ္ြုႏွစ္အါရီလ ကု္စ ုက့္္ေ ိ ြ က  ----------------------------------------- ၆၃ 
းယာြ ၃ ႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ယ္၌ ုႏွစ္အါရီလ ုက့္္ောစ ုက့္္ေ ိ ြမႈ က --------------------------------------------------------- ၆၄ 
းယာြ ၃၁႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ ုွႏစ္အါရီလ ုက္စ ုက့္္ေ ိ ြရျ္း ဟင္ြခတ္အ ေမကြအႀက ိင္ရီြုႏွံစ ုက့္္ေ ိ ြမႈ က -------------- ၆၅ 
းယာြ ၃၂႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ုႏွစ္အါရီလ ုက္ စု က့္္ေ ိ ြရျ္း ေဆြရ က္ႀကီြ႕ က မ္ြရီြုႏွငး္ က မ္ြရ က္တု ႔္  
  စ ုက့္္ေ ိ ြ က --------------------------------------------------------------------------------------------------- ၆၆ 
းယာြ  ၃၃႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ယ္၌ ုႏွစ္အါရီလ ုက္ႀကံစု က့္္ေ ိ ြ က --------------------------------------------------------- ၆၇ 
းယာြ  ၃၄႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ုႏွစ္အါရီလ ုက္ ဟင္ြရီြဟင္ြရ က္ုႏွငး္ ရစ္ရီြမ ာြ စ ုက္ ကမ ာြ ---------------------- ၆၈ 
ဟု တယု္ႏငွး္ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
းယာြ  ၃၅႕ ၂ ၁၈ ခုုွႏစ္ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ ခရီြရျ္အ ေရအတ က္ (ခ႐ိုးု င္အါရီလ ုက္) ---------------------------------- ၇၁ 
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ရစ ္ေတာကး 
းယာြ  ၃၆႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရွ ရစ္ ေတာႀက ိြ  ငု္ြမ ာြ --------------------------------------------------------------- ၇၆ 
းယာြ  ၃၇႕ တျ္ ေထာင္ၿ့္ေီြရစ္ ေတာစ ုက္ခင္ြမ ာြ--------------------------------------------------------------- ၇၇ 
းယာြ  ၃၈႕ အစ ုြရ့္ေ ုင္ (တျ္ ေထာင္ၿ့္ေီြ) ရစ္ ေတာစ ုက္ခင္ြမ ာြ ------------------------------------------------ ၇၇ 
းယာြ  ၃၉႕ ့္ေုဂၢါရီလ က့္ေ ုင္ (တျ္ ေထာင္ၿ့္ေီြ) ရစ္ ေတာစု က္ခင္ြမ ာြ ---------------------------------------------- ၇၇ 
းယာြ  ၄ ႕ ရစ္ ေတာထ က့္္ေစၥျ္ြထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ့္ေမာံ (၂ ၁၇-၂ ၁၈) ----------------------------------------- ၇၈ 
းယာြ  ၄၁႕ ရစ္ ေတာကးရွ ါရီလကစက္မ ာြ ------------------------------------------------------------------------ ၇၈ 
းယာြ  ၄၂႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရွ ါရီလကစက္မ ာြ - ခ႐ ုင္အါရီလ ုက္ ---------------------------------------------------------- ၇၉ 
းယာြ  ၄၃႕ ုႏွစ္အါရီလ ုက္ရာ္ာစ ုက္ က -------------------------------------------------------------------------- ၇၉ 
းယာြ  ၄၄႕ ုႏွစ္အါရီလ ုက္ အုန္ြစ ုက့္္ေ ိ ြ က ------------------------------------------------------------------------ ၇၉ 
ကနုထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ/ျ့္ေိျ့္ေငထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကး 
းယာြ  ၄၅႕ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈစီြ့္ေ ာြ ေရြအမ ိ ြအစာြုႏွငး္ အရ ယ္အစာြမ ာြ ---------------------------------------- ၈၂ 
းယာြ  ၄၆႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ အႀကီြစာြ႕ အါရီလတ္စာြုႏွငး္ အ ေရြစာြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ -------------- ၈၃ 
းယာြ  ၄၇႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ ဆန္စက္မ ာြ ------------------------------------------------------------------------- ၈၃ 
းယာြ  ၄၈႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  စာြရံုြဆီစက္မ ာြ ------------------------------------------------------------------ ၈၄ 
းယာြ  ၄၉႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရွ  ေရခာစက္႐ိုးံုမ ာြ ----------------------------------------------------------------------- ၈၅ 
းယာြ  ၅ ႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ဆာြစက္မ ာြ ----------------------------------------------------------------------- ၈၅ 
ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကး 
းယာြ  ၅၁႕ စစ္ ေတ ဆ ့္ေ္ကမ္ြတ င္ ဆ ုက္က့္ေ္ရျ္း၊ ေရယာဥ္မ ာြ (အ ေရအတ က္ုႏွငး္ ့္ေမာံ)------------------ ၈၈ 
းယာြ  ၅၂႕ စစ္ ေတ ဆ ့္ေ္ကမ္ြမွတင့္္ေ ု႔႕ တင္ရ င္ြရျ္း ကုန္စျ့္္ေမံ ------------------------------------------ ၈၈ 
းယာြ  ၅၃႕ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကးတ င္ မွတ့္္ေံုတင္ထာြရျ္း ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြယာဥ္မ ာြ ------------ ၈၉ 
းယာြ  ၅၄႕ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကးတ င္ မွတ့္္ေံုတင္ထာြရျ္းယာဥ္မ ာြ ------------------------------------ ၈၉ 
းယာြ  ၅၅႕ ကုန္ြါရီလမ္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကးတ င္ အဘ ကါရီလမ္ြ ေေကာင္ြမ ာြ ---------------------------------------- ၈၉ 
းယာြ  ၅၆႕ ါရီလစဥ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ရျ္းကုန္စျ့္္ေမာံ ---------------------------------------------------------------- ၉  
းယာြ  ၅၇႕  ေါရီလ ေေကာင္ြျ ငး္ ခရီြရျ္ုႏွငး္ ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္မႈ -------------------------------------------------- ၉၁ 
ါရီလူ႔အရငြ္အျမစု္ႏငွး္ က နြ္မာ ေရြကး 
းယာြ  ၅၈႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ ၊တကရရ ုါရီလ္မ ာြုႏွငး္၊နျ္ြ့္ေျာ ေက ာင္ြမ ာြ----------------------------------------- ၉၃ 
းယာြ  ၅၉႕ စစ္ ေတ ၊အစု ြရနျ္ြ့္ေျာ ေက ာင္ြတ င္၊ ေက ာင္ြရာြမ ာြတက္ ေရာက္မႈအ ေျခအ ေန --------------- ၉၃ 
းယာြ  ၆ ႕ စစ္ ေတ ၊အစ ုြရနျ္ြ့္ေျာ ေက ာင္ြမ ာြတ င္၊အဘ ကရင္ေကာြရျ္း၊္ာရာရ့္ေ္မ ာြ ---------------- ၉၃ 
းယာြ  ၆၁႕ တု င္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြရွ ၊စုစု ေ့္ောင္ြ ေက ာင္ြမ ာြ-------------------------------------------- ၉၄ 
းယာြ  ၆၂႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္၊တ ုင္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြရွ ၊့္ေုဂၢါရီလ က ေဆြ႐ိုးံုမ ာြ/ ေဆြခန္ြမ ာြ ------------ ၉၄ 
စ မြ္အငက္း 
းယာြ  ၆၃႕ ၂ ၁၈-၂ ၁၉ ခုုွႏစ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြရရွ မျ္းအ မ္ ေထာင္စုစာရင္ြ --------------- ၉၈ 
းယာြ  ၆၄႕ အမ  ိြရာြစီမံက န္ြအရ ေနာင္ါရီလာမျ္း ၅ ုႏွစ္ကာါရီလတ င္ါရီလွ ့္ေ္စစဘ္ာတ္အာြရရွ မျ္း 
  အ မ္ ေထာင္စု ေ့္ောင္ြ ----------------------------------------------------------------------------------- ၉၉ 
းယာြ  ၆၅႕ ရခု င္ကမ္ြါရီလ န္ရွ ၊ ေရနံုွႏငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳါရီလု့္ေ္က က္မ ာြ ------------------------------------------ ၉၉ 
းယာြ  ၆၆႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ုႏွငး္ အျခာြျ့္ေျ္နယ္မ ာြရွ ၊ ေါရီလစ မ္ြအင္ရံုြါရီလွ ့္ေ္စစ္ထုတ္စီမံက န္ြ ------------------ ၁   
းယာြ  ၆၇႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ ၊ ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္စီမံက န္ြမ ာြ ------------------------------------------------------ ၁   
 
❖ ရ႐ု့္ေျ့္္ေ့္ေံုမ ာြ 
အ့္ေု ငြ္ ၃႕၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္တံ င ္ရငြ္ုႏီြွျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈအ ေျခအ ေန 
့္ေံု  ၁႕ ကးအါရီလ ုက္ခ င္းျ့္ေိထာြ ေရာုုႏ င္ငံျခာြတ ုက္႐ိုး ုက္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈမ ာြ ------------------------------------- ၂၇ 
့္ေံု  ၂႕ ထ ့္ေ္တန္ြုႏု င္ငံ ၂  ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုႏ ႈင္ြယွဥ္ခ က္ -------------------------------------------------------- ၂၈ 
့္ေံု  ၃႕ ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏံွမႈအ ေျခအ ေန (၁၉၈၈-၂ ၁၇) (ကးအါရီလ ုက္) ------------------------------------ ၂၈ 
အ့္ေ ငုြ္ ၅႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္ာြ ၿခံိ ငံုတငျ့္္ေမႈ 
့္ေံု  ၄႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ တျ္ ေနရာ ----------------------------------------------------------------------------- ၃၇ 
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့္ေံု  ၅႕ နယ္ ေျမ့္ေ ုင္ြျခာြမႈမ ာြ ------------------------------------------------------------------------------------- ၃၈ 
့္ေံု  ၆႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြခ႐ိုး ုင္မ ာြ --------------------------------------------------------------------------- ၃၈ 
့္ေံု  ၇႕ ျမန္မာုႏ ုင္ငံုွႏင္းရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ ု႔္ါရီလူဦြ ေရ့္ေ ရမစ္မ ာြ ---------------------------------------------------- ၄  
့္ေံု  ၈႕ ၂ ၁၆-၂ ၁၇ ခုုွႏစ္အတ င္ြ ဂ ီဒ့ီ္ေီတ င္ အဘ ကကးမ ာြ္ရာခု င္ုႏႈန္ြမ ာြ့္ော င္မႈမ ာြ --------------------- ၄၁ 
့္ေံု  ၉႕ National Spatial Development Framework and Road Network Plan --------------------------- ၄၂ 
့္ေံု  ၁ ႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ုႏွငး္ အျခာြတု င္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္ကမ္ြ႐ိုး ုြတန္ြမ ာြရွ  အဘ ကဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြ ----------- ၄၃ 
့္ေံု  ၁၁႕  ေျမအမ  ိြအစာြမ ာြ - ရာခ ုငု္ႏႈန္ြအါရီလ ုက္ (၂ ၁၆-၂ ၁၇)------------------------------------------------ ၄၆ 
့္ေံု  ၁၂႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရ္ဦြစာြ ေ့္ေြစီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြ ---------------------------------------------------  ၄၇ 

အ့္ေု ငြ္ ၆႕ ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြရွ  ေရာ အဘ ကကးမ ာြ 

 ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
့္ေံု  ၁၃႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ဂ ီဒီ့္ေီတ င္ ကးမ ာြ့္ော င္မႈ -------------------------------------------------------------- ၅  
 ေမ ြျမ  ေရြကး 
့္ေံု  ၁၄႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ဂ ီဒီ့္ေီတ င္ ေမ ြျမ  ေရြုႏွင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကး့္္ော င္မႈ -------------------------------------- ၅၅ 
့္ေံု  ၁၅႕ ခ႐ိုး ုင္အါရီလ ုက္စုစု ေ့္ောင္ြ ေမ ြျမ  ေရြမ ာြ --------------------------------------------------------------------- ၅၆ 
စု က့္္ေ ိ ြ ေရြကး 
့္ေံု  ၁၆႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္စ ုက့္္ေ  ိြ ေရာအဘ ကရီြုႏွံမ ာြ္စ ုက္ ကမ ာြ ----------------------------------------- ၆၁ 
့္ေံု  ၁၇႕ ရီြုႏွံစ ုက့္္ေ ိ ြျခင္ြ ------------------------------------------------------------------------------------------ ၆၂ 
့္ေံု  ၁၈႕  ေျ့္ောင္ြစု က့္္ေ ိ ြျခင္ြ ---------------------------------------------------------------------------------------- ၆၂ 
့္ေံု  ၁၉႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရာရီြုႏွံမ ာြ္ရာခု င္ုႏႈန္ြ့္ော ငမ္ႈမ ာြ ----------------------------------- ၆၂ 
့္ေံု  ၂ ႕ ုႏွစ္အါရီလ ုက္စုစု ေ့္ောင္ြစ့္ောြစ ုက္ က ------------------------------------------------------------------------ ၆၃ 
့္ေံု  ၂၁႕ ဆီထ က္ရီြုႏွံမ ာြစ ုက့္္ေ  ိြမႈအ ေျခအ ေန ------------------------------------------------------------------- ၆၄ 
့္ေံု  ၂၂႕ ့္ောစ ုက့္္ေ ိ ြမႈ က -------------------------------------------------------------------------------------------- ၆၅ 
့္ေံု  ၂၃႕ ေကက္ရ န္နီုႏွငး္ ေကက္ရ န္ျ  စ ုက့္္ေ ိ ြမႈအ ေျခအ ေန ------------------------------------------------------ ၆၆ 
့္ေံု  ၂၄႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ၊ ေဆြရ က္ႀကီြ႕ က မ္ြရီြုႏွငး္ က မ္ြရ က္စု က့္္ေ ိ ြမႈအ ေျခအ ေန ---------------------- ၆၆ 
ဟု တယု္ႏငွး္ ခရြီရ ာြါရီလာ ေရြကး 
့္ေံု  ၂၅႕ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ ုႏု င္ငံျခာြခရီြရ ာြမ ာြ  င္ ေရာက္မႈ - ခ႐ိုး ငု္အါရီလ ုက္ ------------------------------- ၇၁ 
စ မြ္အငက္း 
့္ေံု  ၂၆႕ တု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွင္း၊ျ့္ေျ္နယမ္ ာြ္ စ မ္ြအင္ရံုြစ ာမႈအ ေနအထာြုႏွငး္ရာခ ုင္ုႏႈန္ြ့္ော င္မႈမ ာြ ----------- ၉၇ 
့္ေံု  ၂၇႕ ုႏွစ္စဥ္ါရီလွ ့္ေစ္စ္ဘာတ္အာြျမင္းတက္မႈ  --------------------------------------------------------------------- ၉၈ 
အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွး္ အျခာြ ေရာ ံ ဳၿ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြ 
့္ေံု  ၂၈႕  ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္  ံဳၿ  ိြမႈစီမံက န္ြ --------------------------------------------------------- ၁ ၃ 
့္ေံု  ၂၉႕ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြစက္မႈးုန္  ံ႔ၿ  ိြမႈအတ က္၊ ေျမ ေနရာ --------------------------------------------------------- ၁ ၅ 
့္ေံု  ၃ ႕ ကျင္ ေခ ာင္ြကုန္ရ ယ္ ေရြးုနစ္ီမံက န္ြ --------------------------------------------------------------- ၁ ၆ 
့္ေံု  ၃၁႕ ကုါရီလာြတန္္က္စံုရံုြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစီမံက န္ြ -------------------------------------------------- ၁ ၇ 
့္ေံု  ၃၂႕  ေက ြ ေတာ-မင္ြဂံ  ံဳၿ  ိြ ေရြစီမကံ န္ြ -------------------------------------------------------------------- ၁ ၈ 
့္ေံု  ၃၃႕  ေျမာက္ဦြၿမ ိဳရစ္စမီံက န္ြ ေနရာ ------------------------------------------------------------------------ ၁ ၉ 
့္ေံု  ၃၄႕  ေျမာက္ဦြ ေါရီလယာဥ္က င္ြစီမံက န္ြ ေနရာ ---------------------------------------------------------------- ၁၁  
့္ေံု  ၃၅႕ င့္ေါရီလီ ေါရီလယာဥ္က င္ြအဆင္ျမ ငး္စီမံက န္ြ ေနရာ --------------------------------------------------------- ၁၁၁ 
့္ေံု  ၃၆႕ မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြ ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြစီမံက န္ြ ---------------------------------------- ၁၁၂ 
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                                              ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ ္နေ္ကြီခ ိ့္ေ္္ အမာွစာ 

 
ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ျ္၊ ေျမာက္ါရီလတလီတ ဒ္ ၁၇ ဒီဂရီ ၃  မ နစ္ုႏွငး္ ၂၁ ဒီဂရီ ၃  မ နစအ္ေကာြ႕ 
အ ေရွဳ ေါရီလာင္ဂ ီတ ဒ ္ ၉၂ ဒီဂရ ီ ၁  မ နစ္ုႏငွး္ ၉၄ ဒဂီရီ ၅  မ နစ္အေကာြ၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံ္ 
အ ေနာက္္က့္္ေ ုင္ြတ င္ တျ္ရွ ့္ောရျ္။  ရ ယာအက ယ္အ န္ြမွာ ၃၆,၇၇၈ စတုရန္ြ 
ကီါရီလ ုမီတာ က ယ္ န္ြၿ့္ေီြ ါရီလူဦြ ေရအာြျ ငး္ ၃ ရန္ြ ေက ာ္ ေနထု င္ါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္ 
နယ္္ အ ေရွဳ္က္တ င္ မ ေက ြတ ုင္ြုႏွငး္ ့္ောခူြတ ုင္ြ ေဒရႀကီြ႕ အ ေနာက္္က္တ င္ ္ဂၤါရီလာြ 
့္ေင္ါရီလယ္ ေအာ္႕၊ ေတာင္္က္တ င္  ရာ တီတု င္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္ ္ဂၤါရီလာြ့္ေင္ါရီလယ္ ေအာ္႕   
 ေျမာက္္က္တ င္ ခ င္ြျ့္ေျန္ယ္ုႏွင္း အ ေနာက္ ေျမာက္္က္တ င္ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္ငံတ ု႔ုႏွငး္ 
နယ္န မ တ္ခ င္ြထ စ့္ေ္ါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ကုန္ြါရီလမ္ြ႕ ေရါရီလမ္ြ႕၊ ေါရီလ ေေကာင္ြါရီလမ္ြမ ာြျ ငး္ ရ ာြါရီလာုႏု င္ ေရာ ေနရာတ င္တျ္ရွ ္ရွိ၍ ါရီလမ္ြ့္ေန္ြ 
ဆက္ရ ယ္ ေရြ ေကာင္ြမ န္ ေရာ ေဒရ၊ျ စ့္္ောရျ္။ ကမာၻ႔ကုန္ရ ယ္ ေရြါရီလမ္ြ ေေကာင္ြအ ေနျ ငး္ါရီလျ္ြ မဟာ  ိဟာ  
က  ေရာ အခ က္အခ ာက ရျ္း ေနရာတ င္ တျ္ရွ ့္ောရျ္။ ါရီလက္ရွ အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္း 
 ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္႕ ၊  ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြုႏွငး္ ကုါရီလာြတန္ျမစ္္က္စံု  ံဳၿ  ိြ ေရြစီမံက န္ြတ ု႔မွာ၊ျ့္ေျ္နယ္  
အတ င္ြ ါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ၊ ေဆာင္ရ က္မျ္း၊ျ့္ေျ္တ ငြ္၊ျ့္ေျ့္္ေမရွင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွံရူတ ု႔အတ က္ အခ ငး္အါရီလမ္ြ 
 ေကာင္ြမ ာြ၊ျ စ ္ေ့္ေေါရီလာ ေစမျျ္ စ့္္ောရျ္။ ထ ု႔အျ့္ေင္၊  ေမာင ္ေတာၿမ ိဳနယ္တ င္တျ္ ေဆာကါ္ရီလ က္ရွ ရျ္း ကျင္ 
 ေခ ာင္ြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္မွတစ္ဆငး္ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္ငုွံႏငး္ ကုန္စျ္ကူြရန္ြ ေရာင္ြ ယ္ရာတ င္ အာြရာခ က္ရယူ 
 ေဆာင္ရ က္ုႏု င့္္ောရျ္။ 
ျ့္ေျ္နယ္္အဘ ကထ က္ကုန္မွာ ဆန္စ့္ောြျ စ္ၿ့္ေီြ စုစု ေ့္ောင္ြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေျမ ရ ယာ္ ၈၅% ခန္႔ရွ ့္ောရျ္။ အျခာြစ ုက့္္ေ ိ ြ 
ရီြုႏွံမ ာြအ ေနျ ငး္ က မ္ြရီြ႕ င႐ိုးုတ္ ေကာင္ြုႏွငး္ ခ င္ြမ ာြ စ ကု့္္ေ ိ ြထုတ္ါရီလု့္ေ္ါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။၊  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြအ ေနျ ငး္   
 ေရခ ိ ႕၊ ေရငန႕္ ငာြ့္ေုစ န္႕ ငာြ့္ေ ႕ ငာြ ေျခာက္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု အဘ က ေဆာင္ရ က္ၿ့္ေီြ ရနက္ုန္တု င္ြ ေဒရႀကီြရ ု႔ 
အမ ာြဆံုြတင့္္ေ ု႔ ေရာင္ြခ ့္ောရျ္။၊ ေရနံုႏွငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ ေ့္ောမ ာြစ ာထ က္ရွ ၿ့္ေီြ တ ုြခ ာဳထုတ္ါရီလု့္ေ္ုႏု င္မျ္း အါရီလာြ 
အါရီလာ ေကာင္ြမ ာြါရီလျ္ြ ရွ ့္ောရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္၊ ေရွြ ေဟာင္ြယဥ္ ေက ြမႈအ ေမ အုွႏစ္မ ာြတျ္ရွ ရာ၊ ေျမာက္ဦြၿမ ိ ဳ႕ င့္ေါရီလီ 
ကမ္ြ ေျခတ ု႔မွာ ုႏု ငင္ံျခာြခရီြရ ာြမ ာြအတ က္ အဘ ကဆ ာ ေဆာင္ရာ ေနရာမ ာြျ စေ္ကၿ့္ေီြ ဂ ၿမ ိဳနယ္ုႏွငး္မာန္ ေအာင္ 
ကၽ န္ြတ ု႔မွာါရီလျ္ြ ရ္ာ အ ေျခခံခရီြရ ာြါရီလာ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအတ က္ အါရီလာြအါရီလာြ ေကာင္ြမ ာြ၊ျ စ္ေက့္ောရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြယ္၌ အဘ ကအါရီလာြအါရီလာြ ေကာင္ြမ ာြျ စ္ရျ္း စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြကး႕၊ ေမ ြျမ  ေရြုႏွငး္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ကး႕ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြကး႕ စ မ္ြအင္ကး႕ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးုႏွငး္ အ ေျခခံအ ေဆာက္အအံုကး 
စရျ္း အဘ ကကးႀကီြ ၆ ခုတ င္ ရင္ြုႏီွြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ   တ္ ေခေ ေဆာင္ရ က္ုႏု င ္ေစရနအ္တ က္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ ္
အစ ုြရအ ေနျ ငး္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ုႏွငး္ ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ္ရွိ၍ စတင္အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္၊ ေဆာင္ရ က္ 
ခား့္ောရျ္။ ဆက္ါရီလက္္ရွိ၍ ဂ ့္ေန္အျ့္ေျ္ျ့္ေျ္ဆု င္ရာ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ ေဆာင္ရ က္ ေရြ ေအဂ င္စီ (JICA)႕ ဂ ့္ေန္ုႏု င္ငံ၊ျ့္ေျ့္္ေ 
ကုန္ရ ယ္ ေရြအ ာ ဳ  (JETRO) ုႏွငး္ ့္ေုဂၢါရီလ ကကးမွ စီြ့္ေ ာြ ေရြအ ာ ဳ အစျ္ြမ ာြ္ ့္ေံး့္ေ ုြကူျီမႈျ ငး္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမ္ြ ေါရီလးါရီလာမႈစစ္တမ္ြရု ေတရနအာြ၊ျမန္မာဆာ ေ ြရု ေတရနအ   ာ႔ (MSR) မွ ေဆာင္ရ က္ 
 ေ့္ေြခား့္ောရျ္။ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္္၊ ေရရျွ္တျ္ၿင မ္ ေအြခ မ္ြမႈ ရရွ  ေစရန္အတ က္၊ ေဒရတ င္ြစီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈမွာ အ ေရြႀကီြ 
ဆံုြကးတစ္ခုျ စ့္္ောရျ္။၊ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ တ ုြတက္မ ာြျ့္ောြါရီလာ့္ောက အါရီလု့္ေ္အကု င္ 
အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ ့္ေ ုမ ု ေ့္ေေ ေ့္ောက္ါရီလာၿ့္ေီြ တစ္ဦြခ င္ြ င္ ေင ါရီလျ္ြ၊ျမငး္မာြါရီလာမျ္ျ စ့္္ောရျ္။၊ျ့္ေျ္တ ငြ္၊ျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြ 
ျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈမ ာြ  တ္ ေခေ္ရွိ၍ တု ြျမ ငး္ ေဆာင္ရ က္ ေစျခင္ြရာါရီလွ င္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ က္၊ ေရရျွ္  ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္ၿ့္ေီြ တျ္ျင မ္ 
 ေအြခ မ္ြ ေရြအတ က္ အ ေကာင္ြဆံုြ ေျ ရွင္ြုႏု င္ရျ္း နျ္ြါရီလမ္ြတစ္ခုဟု ယံုေကျ့္္ောရျ္။ 
 
ဥြီျ့ီ္ေ ု
 နႀ္ကြီခ ိ့္ေ႕္ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္စ ြုရအ  ာဳ  
ဥကရွ ႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈ ေကာ္မတ ီ
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                                              ျမနမ္ာုႏ ုငင္ရံငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈ ေကာ္မရငွဥ္ကရွ ္အမာွစကာြ 

 

ျမန္မာုုႏ င္ငံရွ  တု င္ြ ေဒရႀကီြုႏွင္းျ့္ေျ္နယ္မ ာြေကာြ အခ  ိြျီစ ာ စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈ 
ရွ  ေစရန္ ရျ္ရ ယ္၍၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ု့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ရျ္ တ ုင္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္  
ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရမ ာြ႕ ကုနရ္ျ္မ ာြုႏွင္း စက္မႈါရီလက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြတ ု႔ုႏွင္း 
့္ေူြ ေ့္ောင္ြကာ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွံမႈ၊ျမွင္းတင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု ကူျီ့္ေံ႔့္ေ ုြ ေ့္ေြါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။ 
ဤကားရ ု႔ ကူျီ ေဆာင္ရ က္ ေ့္ေြရာတ င္ ၊ ျမန္မာန ုင္င ံ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွမံႈ ေကာ္မရွင္ရျ္ 
ရက္ဆ ုင္ရာ တ ုင္ြ ေဒရႀကီြုႏွင္း၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြအါရီလ ုက္ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြ 
စစ္တမ္ြရု ေတရန ေကာက္ယူ ေစၿ့္ေီြ ရက္ဆ ုင္ရာတ ုင္ြ ေဒရႀကီြုႏွင္းျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရမ ာြ႕ 
ကုန္ရျ္မ ာြုႏွင္း စက္မႈါရီလက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ အရင္ြမ ာြုႏွင္း ဂ ့္ေန္အျ့္ေျ္ျ့္ေျ္ဆ ုင္ရာ 
့္ေူြ ေ့္ောင္ြ ေရြ ေအဂ င္စီ (JICA) တ ု႔ုႏွင္း့္ေူြ ေ့္ောင္ြကာ မုႏလ ေါရီလြတ ုင္ြ ေဒရႀကီြ႕ ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ္႕ 
ကရင္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွင္း  ရာ တီတ ငု္ြ ေဒရႀကီြတ ု႔တ င္ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွမံႈျ့္ေ့္ေ ာမ ာြက ု က င္ြ့္ေခား့္ောရျ္။  

့္ေျာ ေရြ႕ က န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာက္မႈ႕ အါရီလု့္ေ္အက ုင္မ ာြ  နတ္ီြန ုင္ ေရြအတ က္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရအ  ာ႔အ ေနျ င္း 
အါရီလာြတူ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွံမႈ၊ျ့္ေ့္ေ ာတစ္ခုအာြ ါရီလူမႈအ  ာ႔ အစျ္ြမ ာြ အာြါရီလံုြ့္ော င္ ေစါရီလ က္ က င္ြ့္ေန ငု္ရန္ ႀက ိြ့္ေမ္ြခား့္ောရျ္။ 
ထ ု႔ ေေကာင္း၊ျမန္မာါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ အရ ုင္ြအ န္ြအ ေနျ င္း အဆ ု့္ောခံယူခ က္ စ တ္ဘာတ္တ ု႔ျ င္း ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ 
ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွမံႈ၊ျ့္ေ့္ေ ာက ု ၂ ၁၉ ခုုႏွစ္၊ ေ  ေ ာ္ ာရီါရီလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ ေန႔အထ  ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရုႏွင္း ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ 
က င္ြ့္ေရန္၊ ေဆာင္ရ က္ေကျခင္ြျ စ့္္ောရျ္။၊ျ့္ေျ္တ င္ြကုမငံီမ ာြျ စ္ရျ္း၊ျမန္မာဆာ ေ ြ ရု ေတရန အ  ာ႔ (MSR)႕ 
Parami Energy Group of Companies, Mango Media Group, Blue Ocean Operating Management and JTB 
Polestar Co.,Ltd.႕၊ ျ့္ေျ့္္ေအ  ာ႔ အစျ္ြမ ာြျ စ္ရျ္း ဂ ့္ေန္အျ့္ေျျ့္္ေျ္ဆ ုင္ရာ ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ ေဆာင္ရ က္ ေရြ  
 ေအဂ င္စ(ီJICA)ုႏွင္း ဂ ့္ေနျ့္္ေျ့္္ေကုန္ရ ယ္ ေရြအ  ာ႔(JETRO) တ ု႔မွ အဆ ု့္ော ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေု္ႏွံမႈ   ုရမ္တစ္ခုအာြ၊ျ စ္ ေျမာက္ 
အ ေကာင္အထျ္ ေ့္ေေါရီလာ ေစရန္ စုစျ္ြ ါရီလက္တ ာါရီလာခားေက့္ောရျ္။ ထ ုရ ု႔ က င္ြ့္ေျခင္ြျ င္း တာ န္ယူမႈရွ ၿ့္ေီြ 
ုႏွစ္ဦြုွႏစ္ က္ အက  ိြျ စ္ထ န္ြ ေစ ေရာ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွမံႈမ ာြ႕ တစ္နျ္ြအာြျ င္း ရ္ာ ့္ေတ္ န္ြက င္အာြ ထ ခ ုက္မႈ 
မရွ  ေစ ေရာ န ုငင္ံရာြမ ာြအာြ အက  ိြျ စ္ထ န္ြ ေစရျ္း ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြက ု   ါရီလက္ကမ္ြႀက ိဆ ုရန္၊ျ စ့္္ောရျ္။ 
တာ န္ယူမႈရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေု္ႏွံမႈရျ္ အက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြအာြါရီလံုြ႕ အစုရွယ္ယာရငွ္မ ာြ႕ အါရီလု့္ေ္ရမာြမ ာြ႕ 
 ေဒရခံ၊ျ့္ေျ္ရူမ ာြုႏွင္း အနာဂတ္မ  ိြ ဆက္ရစ္မ ာြရ ု႔ အက  ိြအျမတ္မ ာြ၊ျ စ္ထ န္ြ ေစမျ္ျ စ့္္ောရျ္။ 

ဆန္ြရစ္တီထ င္မႈရျ္ မတူျီရျ္းစ တ္ကူြအ ေတ ြအ ေခေမ ာြ၊ ေ့္ောင္ြဆံုရာမွ၊ျ စ္ ေ့္ေေါရီလာရျ္ဟု ဆ ုစမွတ္ရွ ့္ောရျ္။ 
မတူျီရျ္း စ တ္ကူြအ ေတ ြအ ေခေမ ာြရျ္ မတူျီရျ္း၊ ေနာက္ခံအ ေနအထာြရွ ရျ္းရူမ ာြဆီမွ၊ ေ့္ေေထ က္ 
ါရီလာေကရျ္။၊  ေျ့္ောင္ြါရီလာ ေနရျ္းယ ေန႔ကမာၻေကီြတ င္ အမ  ိြမ  ိြ ေရာ ေျ့္ောင္ြါရီလာမႈရျ္ အင္အာြအရင္ြအျမစ္တစ္ခု  
ျ စ့္္ောရျ္။ အဆ ု့္ောအခ ကရ္ျ္၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံအတ င္ြရ ု႔ ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြ င္ါရီလာ ေစရန္   တ္ ေခေရျ္း 
အဘ ကအ ေေကာင္ြအရာတစ္ချု စ္ရျ္းအျ့္ေင ္မတူျီရျ္း စ တ္ကူြအ ေတ ြအ ေခေုႏွငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြ ါရီလု့္ေ္က ု္င္ ေဆာင္ရ က္မႈ 
မ ာြက ု၊ ေခေ ေဆာင္ါရီလာုုႏ င္မျ္ျ စ့္္ောရျ္။  

မ မ အ ေနျ ငး္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံွမႈျ့္ေ့္ေ ာရ ု႔ တက္ ေရာက္ါရီလာရျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအာြ၊ျမန္မာဆာ ေ ြ ရု ေတရန 
ကုမွံီမွ ၂ ၁၈ ခုုွႏစ္႕ ုႏု  င္္ာါရီလ ၂ ရက္ ေန႔မွ ၂၅ ရက္ ေန႔အထ ကာါရီလအတ င္ြ၊ ေကာက္ယူထာြ ေရာ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြ စစ္တမ္ြရု ေတရနအစီရင္ခံစာက ု၊ျ န္႔ ေ ခ ငး္ရျခင္ြအတ က္  မ္ြရာ့္ေီတ ၊ျ စ္ရ့္ောရျ္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတ င္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္မႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ုႏု င္မျ္း အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြမ ာြရွ ရျ္း အခ င္းအါရီလမ္ြ 
မ ာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။ 

ယခုအခ  န္အခာရျ္ ရခု င္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္အ ေကာင္ြဆံုြ အခ  န္အခာျ စ့္္ောရျ္။ မဟာ   ဟာက ရျ္း 
အျ့္ေင္ ရယံးာတ ေ့္ောေက ယ္ ရျ္း ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံျခင္ြရျ္ ကၽ ု္ုႏ့္ေ္တ ု႔္ ရခ ုင္၊ျ့္ေျ္နယ္ႀကီြ 
  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရ က္ရာတ င္ ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ့္ော င္ရာ ေရာက္မျ္၊ျ စ့္္ောရျ္။ 
 
 
ဆုမ န္ ေကာင္ြမ ာြစ ာျ င္း  
 
ဥြီ ေရာငြ္ထ နြ္ 
ဥကရွ ႕၊ျမနမ္ာုႏ ုငင္ရံငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈ ေကာ္မရငွ ္
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                                              အစရီငခ္စံာအာြအက ဥြ္ျခံိ ြ ေ ာ္ျ့္ေခ က ္
 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံ္အ ေနာက္ က္တ င္တျ္ရွ ၿ့္ေီြ၊ ေရနံုႏွင္းရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ႕ က ယ္ျ့္ေန္႔ ေရာစ ုက့္္ေ  ိြ ေျမ 
မ ာြအ့္ောအ င္ ရ္ာ ရယံးာတမ ာြ ေ့္ောေက ယ္ ရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ရျ္။၊ျမနမ္ာုႏ ုင္ငံ္  ေဒရေကီြမ ာြျ စ္ေက 
ရျ္း မ ေက ြ႕ ့္ောခူြုွႏင္း  ရာ တီကားရ ု႔ ေရာ တ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြုႏွင္း ထ စ့္ေ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။၊ ျမန္မာုႏ ုင္ငံအတ က္ 
အါရီလာြအါရီလာြရွ ရျ္း့္ေ ု႔ကုန္ ေစ ြက က္တစ္ခုျ စ္ ေရာ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏ ုင္ငံုွႏင္းါရီလျ္ြ နယ္န မ တ္ခ င္ြ ထ စ့္ေ္ါရီလ က္ရွ  
ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ရာယာါရီလွ့္ေရျ္း ါရီလျ့္္ေတ္စရာ ေနရာမ ာြ႕ မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြ ေရာကမ္ြ ေျခမ ာြုႏွင္း 
ရမ ုင္ြ င္ ေနရာမ ာြျ င္း၊ျ့္ေျ္း  ေန ေရာျ့္ေျ္နယျ္ စ္ရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ ယဥ္ ေက ြမႈ႕ ဘ ေါရီလးထံုြစံအမ  ိြမ  ိြ့္ေ ုင္ဆု င္ရျ္း တ ုင္ြရင္ြရာြ ေ့္ောင္ြစံု ေနထ ုင္ါရီလ က္ရွ ျ့္ေီြ ါရီလူဦြ ေရ 
စုစု ေ့္ောင္ြ ၃ ရန္ြခန္႔ရွ ရျ္းျ့္ေျ္နယ္ျ စ္ရျ္။ အါရီလု့္ေ္ါရီလု့္ေ္ုႏ ငု္ရျ္း ါရီလူဦြ ေရရာခ ုငု္ႏႈန္ြမွာ ၆၂.၂% ရွ ၿ့္ေီြ အရက္ ၁၅ 
ုႏွစ္ ေအာက္ က ေါရီလြဦြ ေရ ၃၁.၁% ရွ ရျ္။ စုစ ုေ့္ောင္ြါရီလဥူီြ ေရ္ ၈၃% ရျ္၊  ေက ြါရီလက္ ေဒရမ ာြတ င္  
 ေနထ ုင္ေကၿ့္ေီြ ၁၇%၊ ေရာ ါရီလူဥြီ ေရမွာ ၿမ ိဳျ့္ေ ေဒရတ င္ ေနထ ုငေ္ကရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္အဘ ကစီြ့္ေ ာြ ေရြကးႀကီြမ ာြတ င္  စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ႕၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ႕ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရြီရ ာြါရီလာ ေရြ႕၊ ေရနံုႏွင္း 
ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ စရျ္းအခန္ြကးမ ာြ့္ော င္ရျ္။ ၄င္ြအျ့္ေင္ ုႏ ုင္ငံတကာမွါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံထာြရျ္း 
 ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွင္းကုါရီလာြတန္ျမစ္ ေေကာင္ြ္က္စံု  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြစီမံက န္ြုႏွစ္ခုရွ  ေနရျ္းျ့္ေျ္နယ္ 
တစ္ခုါရီလျ္ြျ စ္ရျ္။ ၂ ၁၇-၂ ၁၈ ္းာ ေရြုွႏစ္တ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ စုစု ေ့္ောင္ြဂ ီဒ့ီ္ေီမွာ က ့္ေ္ရန္ြ ေ့္ောင္ြ 
၂,၁၈၆,၇ ၁.၅ ရွ ရျ္။ စုစု ေ့္ောင္ြဂ ီဒီ့္ေီတ င္ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကးမွ ၂၅%႕ စက္မႈုွႏင္း န္ ေဆာငမ္ႈကးမ ာြမွ ၂၂% ုႏွင္း 
၅၃% အရီြရီြ့္ော င္ေကရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈျ့္ေိါရီလု့္ေရ္န္အခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ မ ာြစ ာရွ  ေရာ္ါရီလျ္ြ၊ျ့္ေျ္နယ္ုႏွင္းတ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြ 
အနက္   ံ႔ၿ  ိြတ ုြတက္မႈ ေနာက္က ရျ္းျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ ္ေနရျ္။ ါရီလမ္ြ႕ တံတာြမ ာြ႕ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ႕ 
ဆက္ရ ယ္ ေရြုႏွင္း ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္ တ ု႔ကားရ ု႔ ေရာ  အ ေျခခအံ ေဆာက္အအံုမ ာြတ ုြတက္မႈမရွ ျခင္ြမ ာြရျ္   ံ႔ျ  ိြမႈ 
 ေနာက္က ရရျ္း ၊  ေနာက္ခံအ ေေကာင္ြမ ာြျ စေ္ကရျ္။၊ျ့္ေီြခားရျ္းုႏွစ္မ ာြအတ င္ြ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ အဘ က 
 င္ ေရာက္ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံရျ္းကးမ ာြမွာ၊ ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳရွာ ေ   ေရြ႕ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါရီလာ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
မ ာြရာျ စ္ခားေကရျ္။ မေကာ ေရြမီကာါရီလအတ င္ြ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရအ ေနျ င္း ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္အ ေျခခံ 
အ ေဆာက္အအံုက ု   ံ႔ၿ  ိြတ ုြတက္ ေအာင္၊ ေဆာင္ရ က္ုႏ ုငခ္ာ႔ျခင္ြ ေေကာင္း၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံါရီလ ုရူမ ာြအတ က္ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္စီြ့္ေ ာြ ေရြကးအရီြရီြတ ု႔တ င္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြါရီလု့္ေ္က ုင္ရန္ အခ င္းအါရီလမ္ြတ ုြ့္ေ ာြါရီလာါရီလွ က္ရွ ရျ္။ 
ဤအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု အတ အက  ေ ာ္ထုတ္ၿ့္ေီြ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြရ ု႔ အရ  ေ့္ေြုႏ ုင္ရန္ရျ္ရ ယ္္ရွိ၍ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ 
ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြစစ္တမ္ြရု ေတရနက ု ၂-၁၁-၂ ၁၈ မွ ၂၅-၁၁-၂ ၁၈ အထ ကာါရီလတ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြကး ၁၂ ခုမွ အဘ ကက ရျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ ၄၁ ဦြ႕ အစ ုြရအရာရွ မ ာြ ၂၄ ဦြုႏွင္း စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ 
ငန္ြအ  ာ႔အစျ္ြမ ာြမွ ၁၁ ဦြတ ု႔ုႏွင္း အ ေရြစ တ္ ေတ ဳဆံု ေမြျမန္ြၿ့္ေီြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအ ေကာင္ြဆံုြစီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြက ု 
 ေ ာ္ထုတ္ခာ႔ရျ္။  

ဆာ ေ ြရု ေတရနမွ ေတ ဳရွ ခ က္မ ာြက ု ါရီလက္ရွ  ့္ေကတ အ ေနအထာြုႏွင္း က ုက္ျီမႈရွ ႕ မရွ ရ ုႏ ုင္ရန္အတ က္ ၁ -၁၂-
၂ ၁၈ ရက္ ေန႔တ င္ အက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြအစျ္ြအ ေ ြ၌ တင္ျ့္ေ ေဆ ြ ေုႏ ြခာ႔ၿ့္ေီြ တက္ ေရာက္ရူမ ာြ္အေကံျ့္ေိခ က္ 
မ ာြက ု ရယူခာ႔့္ောရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေ္ုႏွမံႈဆ ုင္ရာ ရု ေတရနစစ္တမ္ြ္၊ ေတ ဳရွ ခ က္အရ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ 
ါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေု္ႏွံရန္ အခ င္းအါရီလမ္ြအ ေကာင္ြဆံုြ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြမွာ၊ ေအာက့္္ောအတ ငု္ြ၊ျ စ့္္ောရျ္။ 

 ၁။  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွင္း၊ ေမ ြျမ  ေရြကး 
 ၂။ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကး 
 ၃။ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြကး 
 ၄။ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါရီလာ ေရြကး 
 ၅။ ရစ္ ေတာကး 
 ၆။ ကုန္ရ ယ္ ေရြကး 
 ၇။ စ မ္ြအင္ကး 
 ၈။  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြကး 
 ၉။ က န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာက္မႈကး 
 ၁ ။ ့္ေ ု႔ ေဆာင္ဆက္ရ ယ္ ေရြကးတ ု႔ျ စ္ေက့္ောရျ္။ 
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ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္  
ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုံွႏရန္အ ေကာင္ြဆံုြ 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြကးမ ာြ 
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ဤကးမ ာြတ င္ အဘ ကရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံုႏ ုငမ္ျ္းအ ေရြစ တ္ကးခ ာမ ာြက ု ဤအစီရင္ခံစာ္ အခနြ္ ၆႕ ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈ 
အခ င္းအါရီလမြ္မ ာြရွ ရျ္း အဘ ကကးမ ာြ အ့္ေ ငု္ြတ င္ အ ေရြစ တ္ ေ ာ္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ ရင္ြုႏွီြျမွိ့္ေု္ႏွမံႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ ဆ ာ ေဆာင္ ေနရျ္း၊ ေဒရ္ထူြျခာြ ေရာစ႐  ုက္ါရီလကလံာမ ာြမွာ — 

၁။  ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ ့္ေထ ီအ ေနအထာြအရ မဟာ  ိဟာ 
က  ေရာ ေနရာတ င္ တျ္ရွ ျခင္ြ 

၂။ ရ္ာ ရံယံးာတမ ာြ႕ ့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြ ေျခမ ာြုွႏင္း ရမ ုင္ြ 
အ ေမ အုွႏစ္မ ာြ ေ့္ောမ ာြျခင္ြ 

၃။ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ္ အဘ ကတ ုင္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွင္းထ စ့္ေ္ါရီလ က ္
ရွ ျခင္ြ 

၄။ ကမာၻဳအမ ာြဆံုြ ေရာုႏ ုင္ငံမ ာြုႏွင္း နီြစ့္ေ္စ ာရွ ျခင္ြ 
၅။  ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးံုုႏွင္း ကုါရီလာြတန္ြျမစ္ ွမ္ြ  

  ံဳၿ  ိြ ေရြစီမံက န္ြမ ာြရွ ျခင္ြ တ ု႔ျ စ္ေကရျ္။ 
 

  

ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္  
ထူြျခာြ ေရာစ႐ ုက ္

ါရီလကလံာမ ာြ 
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                                              န ဒာနြ္ 
 
၁.၁၊ ေနာကခ္အံ ေေကာငြ္ 

ျ့္ေျ္ ေထာင္စုျမန္မာုုႏ င္ငံ ေတာ္အစု ြရရျ္ ၂ ၁၆ ခုုွႏစ္႕ းူါရီလ ုငါ္ရီလတ င္ အခ က္ ၁၂ ခ က္ ့္ော ငရ္ျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒက ု 
ထုတ္ျ့္ေန္ ေေကျာခားရျ္။ ၎စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ေ္ာင္္ရျ္မနွ္ြခ က္မ ာြအရ၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံ ေတာ္အစ ုြရရျ္၊ ေကာင္ြမ န္ 
 ေရာ စီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေျခအ ေနမ ာြက ု န္တီြျခင္ြအာြျ င္း တ ုင္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြအာြါရီလံုြအေကာြ က ာဟမႈမရွ  
 ေစ္ာ တန္ြတူျီမွ စ ာ  ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္ါရီလာ ေစရမျ္” ဟူ ေရာအခ က္က ု အ ေါရီလြအနက္ထာြါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
ယခုအခ  န္ကာါရီလတ င္၊ျမနမ္ာုႏ ုင္ငံ ေတာ္အစု ြရအ ေနျ ငး္ တု င္ြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြရွ  စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ  ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္ 
ါရီလာ ေစရန္အတ က ္ုႏု ငင္ံျခာြရငြ္ုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈရျ္ အဘ ကတ န္ြအာြတစ္ရ့္ေ္ျ စ္ရျ္ဟု အရ အမတွ္ျ့္ေိထာြ ေရာ္ါရီလျ္ြ 
ါရီလက္ရွ တ င္ ထု ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြက ု မ ာြ ေရာအာြျ င္း ရန္ကုန္ၿမ ိဳုွႏငး္မုႏမ ေါရီလြၿမ ိဳမ ာြတ င္ရာ၊ျ့္ေိါရီလု့္ေ္ ေနေကရျ္က ု 
 ေတ ဳရ့္ောရျ္။ ထ ု႔အတ က္ က န္ရွ  ေန ေရာတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြတ င္ ေကီြမာြ ေရာအါရီလာြအါရီလာ 
 ေကာင္ြမ ာြုႏွငး္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြ့္ော။ ုႏု င္ငံတစ္ န္ြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ တစ္ ေျ့္ေြ 
ျီ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ါရီလာကာ အက ိ ြအျမတ္မ ာြရရွ ေက ေစရန္အတ က္၊ ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ ေကာ္မရွင္မွ တ ုင္ြုႏွင္း 
ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုခ င္ြစီအါရီလ ုက္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေန္ွံမႈမ ာြ့္ေု မ ုတ ုြတက္ ေဆာင္ရ က္ုႏု င္ရန္ ါရီလု့္ေ္ငနြ္စဥ္မ ာြခ မွတ္ ေဆာငရ္ က္ 
ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈတ ုြတက္ါရီလာ ေစမျ္းအစီအစဥမ္ ာြ အက ိ ြရွ စ ာအ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ ေဆာင္ရ က္ုႏ ုင္ 
ရန္အတ က္ ့္ေ င္းါရီလင္ြျမင္ရာ႕ ါရီလ ယ္ကူါရီလ င္ျမန္မႈရွ  ေရာါရီလု့္ေထ္ံုြါရီလု့္ေ္နျ္ြမ ာြ႕ ျ ႇုႏ ႈင္ြ ေဆာင္ရ က္ ေ့္ေြမႈမ ာြ႕ ါရီလ ုအ့္ေ္ 
ရျ္းရတင္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြ၊ျ ျ္းဆျ္ြ ေ့္ေြျခင္ြ႕၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွံရူမ ာြအေကာြတ င္ က န္ရက္မ ာြ 
 န္တီြ ေ့္ေြျခင္ြအာြျ င္း ုႏ ုင္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈမ ာြ ါရီလ ယ္ကူစ ာ ေဆာင္ရ က္ုႏ ုင္ ေရြအတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏင္း 
ကုမွံီမ ာြ့္ကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန (DICA) အာြ၊ ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ္ ေအာက္တ င္  ာဳစျ္ြ 
ခားရျ္။ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွမံႈမ ာြျမ ႇင္းတင္ျခင္ြ ေဆာင္ရ က္မႈအ ေနျ င္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏငး္ကုမွံီမ ာြ့္ကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန္ အစီအစဥ္ 
ျ ငး္ ၂ ၁၅႕ ၂ ၁၇ ုႏွင္း ၂ ၁၈ ခုုွႏစ္မ ာြတ င္ မုႏမ ေါရီလြတ ုင္ြ႕ ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ္႕ ကယာြျ့္ေျ္နယ္႕ ကရင္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္ 
 ရာ တီတု င္ြတု ႔တ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြျ့္ေ့္ေ ာမ ာြ၊ျ့္ေိါရီလ့ု္ေ္ခားရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြ စစ္တမ္ြရု ေတ 
ရနရါရီလဒ္မ ာြအ ေ့္ေေအ ေျခခံ္ရွိ၍ ရက္ဆု င္ရာတု င္ြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြရွ  တျ္ရွ ဆာုႏွင္းအါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ အခ င္းအါရီလမ္ြ 
 ေကာင္ြမ ာြအာြ စ တ္ င္စာြရူရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြ႕ ါရီလု့္ေ္ငန္ြရွငမ္ ာြရ ု႔ ၎ျ့္ေ့္ေ ာမ ာြတ င္ အရ  ေ့္ေြတင္ျ့္ေခားရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစု ြရအ  ာဳ ရျ္ DICA ္  ကူျီ့္ေံး့္ေ ုြမႈျ ငး္ အါရီလာြတူရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြျ့္ေ့္ေ ာက ု ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္၌ 
၂ ၁၉ ခုုွႏစ္႕၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလတ င္၊ျ့္ေရုုႏ င္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္၊ ေတ ဳုႏု င္ခာ ေရာ 
ကမ္ြ ေျခအါရီလွမ ာြ႕ ရ္ာ အရင္ြအျမစ္မ ာြးႂက ယ္ မႈ႕ ရမု င္ြယဥ္ ေက ြမႈအ ေမ အုွႏစ္မ ာြ၊ ေ့္ောမ ာြးႂက ယ္ မႈတု ု႔ျ ငး္ 
ါရီလူရ မ ာြထင္ရွာြ ေရာျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္၊ ေရွဳါရီလာမျ္းုႏွစ္အနျ္ြငယ္အတ င္ြ၊ျ့္ေျ္တ င္ြ 
ျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏံွရူမ ာြအတ က္ ေကီြမာြ ေရာစီြ့္ေ ာြ ေရြအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြျ စ္ါရီလာုႏ ုင္ရျ္း၊ ေက ာက္ျ   ေရနက္ဆ ့္ေ ္
ကမ္ြုႏွငး္အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္စီမံက န္ြက ု တ႐ ုတ္ုႏ ုင္ငံမွါရီလျ္ြ ေကာင္ြ႕ ကုါရီလာြတန္္က္စံု  ံဳၿ  ိြမႈစီမံက န္ြက ု အ ုႏၵ ယ 
ုႏု င္ငံမွါရီလျ္ြ ေကာင္ြ ါရီလာ ေရာက္အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ၎အျ့္ေင္ ရခ ငု္ျ့္ေျန္ယ္ုႏွင္းနယ္န မ တ္ခ င္ြ 
ထ စ့္ေ္ါရီလ က္ရွ ျ့္ေီြ အာရွ္အေကီြမာြဆံုြ၊ ေစ ြက က္ေကီြမ ာြျ စ္ေကရျ္း ္ ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏ ုင္ငံုွႏင္းအ ုႏၵ ယုႏ ုင္ငံမ ာြရ ု႔ါရီလျ္ြ 
ကုန့္္ေစၥျ္ြမ ာြတင့္္ေ ု႔ရန္ အခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြ ထ က္ ေ့္ေေါရီလာမျ္ျ စ္ရျ္။  
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအတ က္ ႀကီြမာြ ေရာအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ ါရီလက္ ယ္ရရွ ရန္ ေက ိြ့္ေမ္ြ ေနစဥအ္တ င္ြ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ 
အစ ုြရအ ေနျ ငး္ါရီလျ္ြ ဆင္ြရာမ ာ ေတမႈ႕ အ ေျခခံက  ေရာါရီလု အ့္ေခ္ က္မ ာြုွႏင္း  အ ေျခခံအ ေဆာက္အဦမ ာြတ ုြတက္ရန္  
 ေဆာင္ရ က္မႈမ ာြတ င္ စ န္ ေခေမႈမ ာြုွႏင္း ရင္ဆ ုင္ ေနရရျ္။ ထ စု န္ ေခေမႈမ ာြက ု၊ ေက ာ္ါရီလကာြုႏု င္ရန္အတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံ 
မႈျမႇင္းတင္ျခင္ြရျ္ အဘ က ေရားခ က္ျ စ္ရျ္ဟု ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္အစ ုြရအ  ာဳ ကနာြါရီလျ္ထာြရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ 
ရျ္ အါရီလု့္ေ္အက ုင္အခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြက ု  န္တီြ ေ့္ေြုႏ ုင္ျ့္ေီြ ့္ေ ုမ ု ေကာင္ြမ န္ ေရာ္ မ ာြတ င္ ေနထ ုင္ုႏ ုငရ္န္အတ က္ 
ျ့္ေျ္ရူမ ာြအတ က္ တ န္ြအာြတစ္ရ့္ေ္ျ စ္ရျ္။၊ျ့္ေျ္ ေထာင္စအုစ ုြရအ ေနျ ငး္ါရီလျ္ြ ုႏု င္ငံတစ္ န္ြရွ  ရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈ 
စ တ္ င္စာြရူမ ာြက ု ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအာြယံုေကျ္စ ာါရီလုု့္ေ္က ုင္ုႏု င္ ေစရန္အတ က္ အာြ ေ့္ေြမႈမ ာြနျ္ြါရီလမ္ြမ ာြ ေဆာင္ 
ရ ကျ္ခင္ြ႕ အခ န္ုႏႈန္ြထာြမ ာြ ေျ  ေါရီလွ ားျခင္ြုႏွငး္ အထူြကုန္ရ ယ္ခ ငး္မ ာြ ေ့္ေြျခင္ြတ ု႔က ု၊ ေဆာင္ရ က္ခားရျ္။ ထ ု႔အျ့္ေင္ 
ျမန္မာုုႏ င္ငံရာြုွႏငး္ ုႏု င္ငံျခာြရာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအတ က္ ါရီလံုၿခံိစ တ္ခ ရၿ့္ေီြ အါရီလ ယ္တကူ င္ ေရာက္ုႏု င္ ေရာ႕ 
ါရီလ ုက္ ေါရီလ ာျီ ေထ ျ စ္ ေရာ ့္ေတ္ န္ြက င္တစ္ခုက ု  န္တီြရန္ ရုႏၷ ွာန္ခ ျ့္ေီြျ စ္ရျ္။1  

                                                 
1  Myanmar Investment Application Guidebook, April 2018 

 ၁ 



 

17 

 

စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ိ ြစံုတ င္ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြအာြါရီလံုြက ု မွ  ေ အရ  ေ့္ေြရနအ္တ က္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ 
အစ ုြရအ  ာဳ ရျ္ ၂ ၁၉ ခုွုႏစ္႕၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလ ၂၁ ရက ္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ ေန႔အထ  ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္႕ 
င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခယ္၌ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံွမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြျ့္ေ့္ေ ာက ု က င္ြ့္ေရန္ စီစဥ္ထာြရွ ျ့္ေီြျ စ္ရျ္။  ၎ရျ္ရ ယ္ခ က္ျ ငး္ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရမွ၊ျမန္မာဆာ ေ ြရု ေတရနကုမွံီက ု၊ျ့္ေျ္နယ္အုံွႏ႔အျ့္ောြတ င ္ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြအာြါရီလံုြ အ ေရြစ တ္ ေါရီလးါရီလာ ေ ာ္ထုတ္ရန္ တာ န္ ေ့္ေြအ့္ေ္ခား့္ောရျ္။ ယင္ြ ေါရီလးါရီလာ 
ရံုြရ့္ေ္မႈက ု ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ၂ ၁၈ ခုုွႏစ္၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလမွ ုႏု  င္္ာါရီလအထ ၊ ေဆာင္ရ က္ခားရျ္။ 
ဤကာါရီလအတ င္ြ ရု ေတရနမွ ြမ ာြမွ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တစ္ နြ္ရွ  အမ ိ ြမ ိ ြ ေရာစီြ့္ေ ာြ ေရြအ့ု္ေ္စုမ ာြ႕ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူ 
မ ာြ႕ အဆငး္ျမငး္အစ ုြရအရာရွ မ ာြ႕ ုႏ ုင္ငံတကာစီြ့္ေ ာြ ေရြအရင္ြအ  ာဳ မ ာြမွ အႀကီြတန္ြ့္ေုဂၢ ိါရီလ္မ ာြ႕ စီြ့္ေ ာြ ေရြအေကံ 
 ေ့္ေြ့္ေုဂၢ ိါရီလ္မ ာြ႕ JETRO ုႏွင္း JICA တ ု႔ကားရ ု႔ ေရာ ုႏု င္ငံတကာ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြ ေအဂ င္စမီ ာြမွ   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈ 
အတတ့္္ေျာရွင္မ ာြုွႏင္၊ ေတ ဳဆံု္ရွိ၍ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြအ ေ့္ေေ ၎တု ႔္ရ ေ္ာထာြအျမင္မ ာြက ု 
ရု ေတရနစစ္တမ္ြ ေကာက္ယူခား့္ောရျ္။ ယင္ြရု ေတရန ေတ ဳရွ ခ က္မ ာြ္ ရါရီလဒ္အ ေထာက္အထာြမ ာြက ု 
အက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြအစျ္ြအ ေ ြတ င္တင္ျ့္ေခား့္ောရျ္။ ဤစစ္တမ္ြရု ေတရနမွ ေတ ဳရွ ခ က္မ ာြက ုအ ေျခခံါရီလ က္  
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမ္ြျ့္ေ့္ေ ာက ု က င္ြ့္ေရန္ျ စ့္္ောရျ္။ 
ထ ု႔အတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြရု ေတရနအစီရင္ခံစာတ င္၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေု္ႏွံရူမ ာြအတ က္ ရခ ုင္ 
ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ါရီလက္ရွ တျ္ရွ  ေန ေရာစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ုႏု ငမ္ျ္း အခ င္း 
အါရီလမ္ြမ ာြက ု တင္ျ့္ေထာြျခင္ြျ စ္ရျ္။ 

၁.၂ ရျမ္နွြ္ခ ကမ္ ာြ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြစစ္တမ္ြရု ေတရနုႏွင္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြျ့္ေ့္ေ ာတ ု႔္ အဘ ကရျ္မွန္ြခ က္မ ာြက ု 
 ေအာက့္္ောအတု င္ြ၊ ေ ာ္ျ့္ေ့္ောရျ္။ 
 ၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြ ေရာ ရင္ြုႏီွြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြအာြ ါရီလက္ ေတ ဳအ ေကာင္ 

အထျ္ ေ ာ္ုႏ ုင္ရန္အတ က္ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူမ ာြအာြ အရ  ေ့္ေြကာ  
ျ့္ေျ္နယ္  ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္ ေရြအတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြျ့္ေိါရီလု့္ေါ္ရီလာ ေစရန္႕ 

 ၂ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ါရီလူမႈအရ ုကအ္ န္ြမ ာြအတ က္ စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳ ၿ  ိြတ ုြတက္မႈုႏွင္း အါရီလု့္ေ္အက ုင္မ ာြ န္တီြ 
 ေ့္ေြရာတ င္ အဘ က ေရားခ ကျ္ စ္ရျ္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံွမႈစမီံက န္ြမ ာြအာြါရီလံုြက ု 
မွတ္တမ္ြတင္ျ့္ေိစုထာြရန္႕ 

 ၃ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရ ု႔ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ ဆ ာ ေဆာင္ရနအ္တ က္၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြုွႏငး္ ရတင္ြ 
အခ က္အါရီလက္မ ာြ  ါရီလွယ္ုႏု ငရ္န္႕ 

 ၄ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရွ  ရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြျမ ႇင္းတင္ရန္အတ က္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြရွ ၊ ေဒရ ခံစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
မ ာြုွႏင္း အျခာြ ေရာတု င္ြ ေဒရႀကီြ႕၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြုႏွငး္၊ျ့္ေျ့္္ေုႏု င္ငံမ ာြအ့္ောအ င ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြ 
အေကာြ အ ေကာင္ြဆံုြခ  တ္ဆက္မႈမ ာြ  န္တီြ ေ့္ေြုႏု င္ရန္႕ 

 ၅ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈုွႏငး္ကုမွံီမ ာြ့္ကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန႕ စစ ္ေတ ၿမ ိဳနယ္႐ိုးံုြခ ာ္ စ မ္ြ ေဆာင္ရျ္ျမ ငး္တင္ျခင္ြ 
အတ က္ အ ေထာက္အကူျ စ္ ေစရန္ုႏွငး္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအတ က္ ၎္ န္ ေဆာင္မႈမ ာြက ု၊ျ့္ေရရန္။  

အာြါရီလံုြၿခံိငံုေကျ္း့္ောက ဤအစီရင္ခံစာရျ္ ရခ ငု္ျ့္ေျန္ယ္တစ္ န္ြါရီလံုြရွ  မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြ ေရာ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ 
အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေုွႏငး္ ေဒရခံရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရမူ ာြအာြ ရတင္ြ ေ့္ေြရန္ ရျ္ရ ယ့္္ောရျ္။၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံ 
တ င္ ုႏု င္ငံ ေရြုွႏငး္စီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေျခအ ေနမ ာြ ါရီလ င္ျမနစ္ ာ ေျ့္ောင္ြါရီလာ ေနခ  န္အတ င္ြ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ိ ြစံုမွ အခ င္းအါရီလမ္ြ 
မ ာြုွႏငး့္္ေတ္ရတ္္ရွိ၍၊ ေဒရ အရီြရီြမွအါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအာြုႏွင္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြကုမွံီမ ာြအတ က္ 
ဤအစီရင္ခံစာ ေတ ဳရွ ခ က္မ ာြက အ ေရြေကီြရျ္းရတင္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြအာြ၊ျ ျ္းဆျ္ြ ေ့္ေြုႏ ုင္ါရီလ မ္းမျ္ဟု 
အထူြ ေမွ ာ္ါရီလင္း့္ောရျ္။ 

၁.၃ ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေန္ွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္စစတ္မြ္ ေကာကယ္ျူခငြ္နျြ္ါရီလမြ္မ ာြ  

ဤအစီရင္ခံစာတ င္ အထက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ော ရျ္မွန္ြခ က္မ ာြ ၿ့္ေီြ ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္အတ က္ ရု ေတရနါရီလု့္ေ္ ေဆာင္မႈ 
နျ္ြါရီလမ္ြ ၃ ခ က္ျ ငး္၊ ေဆာင္ရ က္ခား့္ောရျ္။ ၎နျ္ြါရီလမ္ြမ ာြမွာ - 

၁ ကနဥြီအခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြစ ုေဆာငြ္ျခငြ္ 
ကနဦြအခ က္အါရီလက္နျ္ြါရီလမ္ြ္အဘ ကရျ္ရ ယ္ခ က္မွာ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္္ ါရီလက္ရွ စီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေျခအ ေန 
အ့္ောအ င ္အဘ ကစီြ့္ေ ာြ ေရြက စၥမ ာြ႕ ရခု င္ရွ  နယ္စ့္ေ္ကုန္ရ ယ္မႈါရီလမ္ြ ေေကာင္ြမ ာြ႕ အ ေျခခအံ ေဆာက္အဥ ီ
အ ေျခအ ေနမ ာြ႕ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြရွ  ါရီလူ႔အရင္ြအျမစမ္ ာြအာြါရီလံုြက ုၿခံိငံုကာ အါရီလု့္ေ္အကု င္ ေစ ြက က္ုႏွငး္ 
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အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအ ေျခအ ေနမ ာြအ့္ောအ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္အ ေျခအ ေနအရ့္ေ္ရ့္ေ္က  ု
ရ ရွ နာြါရီလျ္ရန္ျ စ့္္ောရျ္။ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ုႏွငး္ ရက္ဆု ္င္ ေရာရတင္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြအာြါရီလံုြက ု၊ ေန႔စဥ္ထုတ္ရတင္ြစာမ ာြ႕ 
မဂၢးင္ြမ ာြ႕ စာအု့္ေမ္ ာြ႕ အစရီင္ခံစာမ ာြ႕ အစ ုြရမဟုတ္ ေရာအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြ (INGOs) မ ာြမွ ့္ေံုုႏွ ့္ေ္ 
ျ န္႔ ေ ထာြ ေရာ စာရ က္စာတမ္ြမ ာြ႕ ုႏု င္ငံ ေတာ္အစ ုြရ္ရတင္ြထုတ္ျ့္ေန္ခ က္မ ာြ႕  ဟ ုစာရင္ြအင္ြအ  ာဳ မွ 
ထုတ္ ေ  ေရာ Statistical Yearbook ုႏွငး္ MSR Databank တ ု႔မွ စု ေဆာင္ြရယူထာြရျ္။ 

၂ က ငြ္ဆငြ္ရတငြ္အခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ၊ ေကာကယ္ျူခငြ္  
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈမ ာြျ့္ေိါရီလု့္ေု္ႏု င္မျ္း အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြုႏွငး္ စ န္ ေခေမႈမ ာြအာြါရီလံုြက ု အျ့္ေျ္း  
အ ရ ရွ ုုႏ င္ရန္အတ က္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလမ္ြ ေေကာင္ြမ ာြမွ ကနဦြရတင္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြက ု 
အမ ာြဆံုြထျ္းရ င္ြစဥ္ြစာြကာ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ႕ ကုမွံီမ ာြမွမန္ ေနဂ ာမ ာြုွႏငး္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရွ  
အျခာြအဘ က့္ေုဂၢ ိါရီလ္မ ာြျ စ္ ေရာ ကုန္ရျ္မ ာြထံမွ ါရီလက္ ေတ ဳတျ္ရွ  ေန ေရာ ရတင္ြအခ က္အါရီလက္ 
မ ာြက ု က င္ြဆင္ြ ေကာက္ယူခားရျ္။ 

ဤရု ေတရနက ု ၊  ေအာင္ျမင္စ ာ ေဆာင္ရ က္ုႏု င္ရန္အတ က္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရ ု႔၊ျမန္မာဆာ ေ ြရု ေတရန 
အ  ာဳ ရျ္ ရု ေတရနအ ေတ ဳအႀကံိမ ာြစ ာရွ ရျ္း ါရီလူ ေတ ဳ ေမြျမန္ြမျ္းရူမ ာြအာြ တာ န္ ေ့္ေြအ့္ေ္ခား 
ရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္မွ စစ္ ေတ ႕၊ ေျမာက္ဦြ႕ ရံတ ာ႕၊ ေက ာက္ျ   ုႏွငး္၊ ေမာင ္ေတာခ႐ိုး ုင္ ၅ ခုအတ င္ြရွ  အဘ က 
စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြဆ ုင္ရာ အစ ုြရတာ န္ရွ ့္ေုဂ ၢိါရီလ္မ ာြ႕ စီြ့္ေ ာြ ေရြအရင္ြအ  ာဳ မ ာြုႏွငး္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအာြ 
 ေရ ြခ ယ္္ရွိ၍ ၎တ ု႔္ါရီလက္ရွ စီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ ေနမႈမ ာြ႕ စ န္ ေခေမႈမ ာြုွႏငး္အနာဂတ္ရင္ြုႏွီြ 
ျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ အ ေထာက္အကူျ စ ္ေစမျ္းအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု၊ ေတ ဳဆံု ေမြျမန္ြမႈမ ာြျ့္ေိါရီလု့္ေ္ခား့္ောရျ္။ 

 ၃ အက ိ ြရကဆ္ု ငရ္မူ ာြအစျြ္အ ေ ြ  
ကနဦြရတင္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြစု ေဆာင္ြျခင္ြုႏွငး္ က င္ြဆင္ြ ေတ ဳဆံု ေမြျမန္ြၿ့္ေီြ ေနာက္  အဘ ကက  ေရာ  
 ေတ ႔ရွ ခ က္မ ာြက ု အက ိ ြရကဆ္ု င္ရူမ ာြအစျ္ြအ ေ ြတ င္ တင္ျ့္ေ ေဆ ြ ေုႏ ြခားေကရျ္။ အၿ့္ေီြရတ္အစီ 
ရင္ခံစာ့္ေံုုႏွ ့္ေ္မထုတ္ ေ မီ အခ က္အါရီလက္မ ာြ မွန္ကန္တ က  ေစရန္ျ စ့္္ောရျ္။ 

၁.၃.၂ နမနူာ ေကာကယ္ျူခငြ္  

ဤရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈရု ေတရနအစီရင္ခံစာတ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ စီြ့္ေ ာြ ေရြကး ၁၂ ခ ုအာြ စီ့္ေ ာြ ေရြ  ံ႔ျ  ိြတ ုြတက္မႈ  
 ေက ာ႐ိုး ုြအျ စ္ ႀက ိတင္ ေ ာ္ထုတ္ခားျခင္ြျ စ္ရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ရက္ဆု င္ရာအစ ုြရနာနမ ာြမွ ့္ေုဂၢ ိါရီလ္မ ာြ႕ စီြ့္ေ ာြ 
 ေရြအရင္ြအ  ာဳ မ ာြ႕ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ႕ ကုမွံီအႀကီြအကာမ ာြုႏွငး္ တစ္ရီြ့္ေုဂၢါရီလါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ စုစု ေ့္ောင္ြ 
၇၆ ဦြထံမွ မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြ ေရာအခ ငး္အါရီလမ္ြကးမ ာြက ုါရီလျ္ြ၊ ေမြျမန္ြ ေရ ြခ ယ္ခားရျ္။၊ ေမြျမန္ြမႈတ င ္
၎တ ု႔္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြအ ေတ ဳအႀကံိမ ာြ႕ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏငး့္္ေတ္ရက္ရျ္းအျမင္႐ိုးႈ ေထာင္း႕ စီြ့္ေ ာြ ေရြ 
အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ ေနမႈမ ာြုႏွငး္ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု မွတ္တမ္ြတင္႕၊ ေါရီလးါရီလာ 
ဆန္ြစစ္မႈမ ာြ၊ျ့္ေိါရီလ့ု္ေ္ခား့္ောရျ္။ 

ကးအါရီလ ကုန္မနူာစာရငြ္ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(အ ေရြစ တ္ 
မူနာမ ာြစာရင္ြက ု 
 ေနာကဆ္ကတ္ ာ ၈.၃ 
တ င္ေကျ္း့္ော။)  
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၁.၄ ါရီလ့ု္ေင္နြ္ ေဆာငရ္ ကမ္ႈအစအီစဥ ္
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမ္ြစစ္တမ္ြရု ေတရန၊ ေဆာင္ရ က္ခားရျ္းကာါရီလုႏွငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံမွႈျ့္ေ့္ေ ာကာါရီလက ု ၂ ၁၈ 
ခုုွႏစ္႕၊ ေအာက္တ ု္ာါရီလမွ ၂ ၁၉ ခုုႏွစ္၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလအထ  ရတ္မွတ္ထာြရျ္။ ါရီလု့္ေ္ငန္ြစတင္ျခင္ြအစျ္ြအ ေ ြက ု 
၂ ၁၈ ခုုွႏစ္႕၊ ေအာက္တ ု္ာါရီလ ၆ ရက္ ေန႔တ င္ ါရီလျ္ြ ေကာင္ြ႕ အက ိ ြရက္ဆု င္ရူမ ာြအစျ္ြအ ေ ြက ု ဒီးင္္ာါရီလ 
တ င္ါရီလျ္ြ ေကာင္ြ စစ္ ေတ ျမ ိဳယ္၌ က င္ြ့္ေခား့္ောရျ္။ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈျ့္ေ့္ေ ာက ု ၂ ၁၉ ခုုွႏစ္႕၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလ ၂၁ 
ရက္ ေန႔မွ ၂၃ ရက္ ေန႔အထ  က င္ြ့္ေရန္ျ စ့္္ောရျ္။ 

ါရီလ့ု္ေင္နြ္ ေဆာငရ္ ကမ္ႈအစအီစဥ ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

၁.၅၊ ေါရီလးါရီလာမႈ္ အကန္႔အရတမ္ ာြ 

ဤရု ေတရနစစ္တမ္ြရျ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြရွ  စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးတစ္ခုခ င္ြစီက ု အတ င္ြက က   
 ေါရီလးါရီလာျခင္ြ မဟုတ့္္ော။၊ ျ့္ေျတ္ င္ြျ့္ေျ့္္ေါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံုႏု င္မျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြုွႏင္း 
၎တ ု႔စ တ္ င္စာြမျ္းကးမ ာြက ု ရွာ ေ   ေါရီလးါရီလာတင္ျ့္ေ ေရာ စစ္တမ္ြရု ေတရနျ စ့္္ောရျ္။ ဤအစီရင္ခံစာရျ္ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈျ့္ေိါရီလု့္ေု္ႏု င္ရန္ အါရီလာြအါရီလာရွ ရျ္းစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးမ ာြက ု ရ ရာထင္ရွာြရန္ မီြ ေမာင္ြထ ုြ 
တင္ျ့္ေထာြမႈျ စ့္္ောရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမျ္းရူတစ္ဦြအ ေနျ ငး္ ရီြရန္႔ကးတစ္ခုတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန္ ဆံုြျ တ့္္ောက 
ျ့္ေျ္းစံုါရီလံု ေါရီလာက္ ေရာ ရု ေတရနတစ္ရ့္ေ္က ု၊ျ့္ေိါရီလု့္ေရ္န္ ါရီလု အ့္ေ္မျ္ျ စ့္္ောရျ္။ 
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                                              ျမနမ္ာုႏ ုငင္ုွံႏင္း့္ေတရ္က ္ေရာျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
 

၂.၁၊ျမနမ္ာုႏ ုငင္ံ္ ါရီလဥူြီ ေရဆု ငရ္ာအခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 
ျမန္မာုုႏ င္ငံရျ္ အာဆီယံ ေဒရအတ င္ြ စီြ့္ေ ာြ ေရြအါရီလ င္အျမန္  ံ႔ျ  ိြတ ုြတက္ါရီလာ ေရာ ုႏ ုင္ငံမ ာြတ င္ ့္ော င ္ေရာ 
ုႏု င္ငံတစ္ုႏု ငင္ံျ စ္ရျ္။၊ျမန္မာုႏု င္ငံ္းႂက ယ္  ေရာါရီလု့္ေ္ရာြအင္အာြုႏွငး္ မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြရျ္း အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ 
က ု ရယူဆု့္ေ္က ုင္ုႏု င္မျ္း ုႏု င္ငံရ့္ေ္ျခာြကုမွံီမ ာြအတ က္   ံ႔ျ  ိြခ ာဳထ င္ရန္ ထူြျခာြရျ္း အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြမ ာြရွ  
 ေန့္ောရျ္။ ၎ကုမွံီမ ာြအ ေနျ ငး္၊ ေဒရအ ေေကာင္ြ႕၊ ေဒရအ ါရီလာြအါရီလာမ ာြက ု ရ ရွ နာြါရီလျ္ရျ္း၊ ေဒရခံ  
စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြုွႏင္း ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ ေဆာင္ရ က္ုႏု င့္္ောရျ္။ 
ဤအခန္ြတ င္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံ္၊ ေယ္ုယ  ါရီလူမႈ-စီြ့္ေ ာြအ ေနအထာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြရျ္။ အထူြရျ ငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြကး 
အရီြရီြတ င္ ကနဦြအ ေျခအ ေနမွါရီလက္ရွ အခ  န္အထ  ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအ ေနအထာြမ ာြ႕ ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ မ ာြျ့္ောြ 
ါရီလာမႈအ ေျခအ ေနုွႏင္း ါရီလူဦြ ေရအ ေျခအ ေနမ ာြက ု အဘ ကထာြါရီလ က္ တင္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။ 

၂.၂၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္ံ္  စြီ့္ေ ာြ ေရြအက ဥြ္ခ ိ့္ေ္2 

ဂ ဒီ့ီ္ေ ီ ကန ္ေဒေါရီလာ ၇၉.၇ ္ါီရီလယီ ံ(၂ ၁၅/၂ ၁၆) 
ဂ ဒီ့ီ္ေတီ ြုတကမ္ႈုႏႈနြ္ ၅.၉% (၂ ၁၅/၂ ၁၆)  

အဘ က့္ေ ု႔ကနုမ္ ာြ  ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ႕ အ တ္အထျ္႕ ရေကာြ႕ မတ့္္ော႕၊  ေက ာက္စ မ္ြ႕ ဆန္႕ ့္ောတီစ မ္ြ႕ ငာြ႕ 
ရတလိ ုႏွငး္ ရတလိ႐ိုး ုင္ြ႕၊ ေျ့္ောင္ြ 

အဘ ကရ ငြ္ကနုမ္ ာြ 

 ေရနံထ က့္္ေစၥျ္ြမ ာြ႕ ယာဥ္မ ာြ႕ စက္ယုႏမရာြုွႏငး္ စက္အ့္ေ ု့္ေစၥျ္ြမ ာြ႕ ရံုႏွင္းရံမံ ႕ 
 ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ့္ေစၥျ္ြမ ာြ႕ ရံုႏွငး္ရံမံ ့္ေစၥျ္ြမ ာြ႕ ့္ေါရီလတ္စတစ္ကုန္ေကမ္ြမ ာြ႕ စာြအုန္ြ 
ဆီ႕၊ ေမာ္ ေတာ္ဆု င္ကယ္မ ာြ႕ တယ္ါရီလီ ုန္ြုႏွငး္ ဆက္ရ ယ္ ေရြရံုြ့္ေစၥျ္ြမ ာြ႕၊ ေဆြုႏွငး္ ေဆြ 
့္ေစၥျ္ြမ ာြ  

အဘ ကကနုရ္ ယ ္ကု္ႏ ငုင္မံ ာြ တ႐ိုးုတ္႕ ထု င္ြ႕ စင္ကာ့္ေူ႕ ဂ ့္ေန္႕ အ ုႏ ၵယ႕ မ ေါရီလြရွာြ႕၊  ေတာင္က ုရီြယာြ႕ အင္ဒ ုနီြရွာြ႕ 
အ ေမရ ကန္ျ့္ေျ္ ေထာင္စု႕  ီယက္နမ္  

့္ေ ု႔ကနု့္္ေမာံ  ကန္ ေဒေါရီလာ ၁၂.  ္ီါီရီလယ ံ(၂ ၁၆/၂ ၁၇) 
ရ ငြ္ကနု့္္ေမာံ ကန္ ေဒေါရီလာ ၁၇.၂၁ ္ီယီယ ံ(၂ ၁၆/၂ ၁၇) 

 

၂.၃ တ ငုြ္ ေဒရေကြီမ ာြုွႏင္းျ့္ေျန္ယမ္ ာြ္ါရီလဥူြီ ေရမ ာြ3 

စဥ ္ တု ငြ္ /၊ျ့္ေျန္ယ ္
ါရီလဥူြီ ေရ 

( ေကာကယ္ ူေဒတာ) 
ါရီလဥူြီ ေရ (ုႏငွး္ 
ခန္႔မနွြ္ ေဒတာ) မတွခ္ က ္

၁ ကခ င္ ၁,၆၄၂,၈၄၁ ၁,၆၄၂,၈၄၁ ၁,၆၈၉,၄၄၁ ခန္႔မွန္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြုႏွငး္ 
၂ ကယာြ ၂၈၆,၆၂၇ ၂၈၆,၆၂၇ ၂၈၆,၆၂၇  

၃ ကရင္ ၁,၅ ၄,၃၂၆ ၁,၅ ၄,၃၂၆ ၁,၅၇၄, ၇၉ ခန္႔မွန္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြုႏွငး္ 
၄ ခ င္ြ ၄၇၈,၈ ၁ ၄၇၈,၈ ၁ ၄၇၈,၈ ၁  

၅ စစ္က ုင္ြ ၅,၃၂၅,၃၄၇ ၅,၃၂၅,၃၄၇ ၅,၃၂၅,၃၄၇  

၆ တနရၤာရီ ၁,၄ ၈,၄ ၁ ၁,၄ ၈,၄ ၁ ၁,၄ ၈,၄ ၁  

၇ ့္ောခူြ ၄,၈၆၇,၃၇၃ ၄,၈၆၇,၃၇၃ ၄,၈၆၇,၃၇၃  

၈ မ ေက ြ ၃,၉၁၇, ၅၅ ၃,၉၁၇, ၅၅ ၃,၉၁၇, ၅၅  

၉ မုႏမ ေါရီလြ ၆,၁၆၅,၇၂၃ ၆,၁၆၅,၇၂၃ ၆,၁၆၅,၇၂၃  

၁  မ န ္ ၂, ၅၄,၃၉၃ ၂, ၅၄,၃၉၃ ၂, ၅၄,၃၉၃  

၁၁ ရခု င္ ၂, ၉၈,၈ ၇ ၂, ၉၈,၈ ၇ ၃,၁၈၈,၈ ၇ ခန္႔မွန္ြအခ က္အါရီလက္မ ာြုႏွငး္ 
၁၂ ရန္ကုန္  ၇,၃၆ ,၇ ၃ ၇,၃၆ ,၇ ၃ ၇,၃၆ ,၇ ၃  

၁၃ ရွမ္ြ ၅,၈၂၄,၄၃၂ ၅,၈၂၄,၄၃၂ ၅,၈၂၄,၄၃၂  

၁၄  ရာ တ ီ ၆,၁၈၄,၈၂၉ ၆,၁၈၄,၈၂၉ ၆,၁၈၄,၈၂၉  

၁၅  ေနျ့္ေျ ္ေတာ္  ၁,၁၆ ,၂၄၂ ၁,၁၆ ,၂၄၂ ၁,၁၆ ,၂၄၂  

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၅ ,၂၇၉,၉   ၅၁,၄၈၆,၂၅၃ 
 

                                                 
2  DICA, https://www.dica.gov.mm/en/invest-myanmar 
3  Results of The 2014 Myanmar Population and Housing Census, Ministry of Labour, Immigration and Popu-

lation 
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ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ င္၊ ေနာက္ဆံုြရန္ြ ေခာင္စာရင္ြက ု ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္႕  ၿ့္ေီါရီလအတ င္ြ၊ ေကာက္ယူခားျ့္ေီြ ရါရီလဒ္မ ာြက ု အါရီလု့္ေ္ရ 
ရမာြ႕ ါရီလူ င္မႈႀကီြေက့္ေ္ ေရြုွႏငး္ျ့္ေျ္ရူ႔အင္အာြ န္ႀကီြနာနမွ ၎ုွႏစ္႕၊ ေမါရီလတ င္ ထုတ္ျ့္ေန္ ေေကျာခား့္ောရျ္။  
ရန္ြ ေခာင္စာရင္ြ ေကာက္ယူစဥ္အတ င္ြ ကခ င္႕ ကရငု္ႏွငး္ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္ ၃ ခုရွ  အခ ိ ဳ ေရာ ေဒရမ ာြမွာ တျ္ျင မမ္ႈ 
မရွ ရျ င္း ခန္႔မွန္ြတ က္ခ က္ထာြ့္ောရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္၊ ေကာက္ယူရရွ ရျ္းါရီလူဦြ ေရမွာ ၂, ၉၈,၈ ၇၊ ျ စ္ၿ့္ေီြ 
ခန္႔မွန္ြါရီလူဦြ ေရုႏွင္း ေ့္ောင္ြ့္ောက စစုု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရမွာ ၃,၁၈၈,၈ ၇၊ျ စ္ရျ္။ 

၂.၄ တ ငုြ္ ေဒရေကြီ/ျ့္ေျန္ယ ္၁၄ ခုွုႏင္း၊ ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ျ့္ေျ ္ေထာငစ္နုယ ္ေျမ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ျမနမ္ာုႏ ုငင္ံ္ နယ ္ေျမဆ ငုရ္ာအဘ ကအ့္ေ ငုြ္အျခာြမ ာြ 
ျမန္မာုုႏ င္ငံအာြ၊ျ့္ေျ္နယ ္၇ ခု႕ တု င္ြ ေဒရေကြီ ၇ ခုုွႏငး္၊ ေနျ့္ေျ္ ေတာ္ျ့္ေျ္ ေထာငစ္ုနယ္ ေျမတု ႔ျ င္း   ာ႔စျ္ြ 
ထာြ့္ောရျ။္၊ ျ့္ေျ္နယတ္စခ္ုခ င္ြစအီာြ အဘ က ေနထ ုငရ္တူ ုင္ြရငြ္ရာြါရီလူမ  ိြုႏ ယ္္ အမျက္ ု အစ ာျ့္ေိ္ရွိ၍ 
 ေခေ ေ ေ့္ောရျ္။ ဥ့္ေမာအာြျ ငး္ ရွမ္ြျ့္ေျ္နယတ္ င္ ရွမ္ြတ ုင္ြရင္ြရာြမ ာြအမ ာြစ ုေနထ ုင္ျ့္ေြီ တျခာြ ေရာ 
တ ုင္ြရင္ြရာြမ ာြုွႏင္း၊ ေရာ ေုႏွာ ေနထ ငု္ေက့္ောရျ္။ ကခ င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ကခ ငတ္ ုင္ြရင္ြရာြမ ာြအမ ာြစ ု
 ေနထ ုင္ျ့္ေီြ အျခာြတု င္ြရင္ြရာြမ ာြုွႏင္း ေနထု င္ေကရျ။္ တ ုငြ္ ေဒရေကီြ ၇ ခုတ င္  မာတ ုင္ြရင္ြရာြအမ ာြ 
စုရျ ္အျခာြတု င္ြရငြ္ရာြအု့္ေ္စုမ ာြုွႏငး္၊ ေရာ ေုႏွာ ေနထ ငု္ေက့္ောရျ္။ 

                                                 
4  Prepared by Myanmar Survey Research  
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၂.၅ တု ငြ္ ေဒရေကြီမ ာြုွႏငး္ျ့္ေျန္ယမ္ ာြ္ါရီလဥူြီ ေရအခ ိ ြမ ာြ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
၂.၆ အရ ယ ္ေရာကျ့္္ေြီရမူ ာြစာတတ ္ေျမာကု္ႏႈနြ္ (၁၅ ုႏစွု္ႏငွး္အထက)္6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
၂.၇ တု ငြ္ ေဒရေကြီမ ာြုွႏငး္ျ့္ေျန္ယမ္ ာြ္ါရီလဥူြီ ေရရ ့္ေရ္ျြ္မႈ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Ibid 
6  The 2014 Myanmar Population and Housing Census, Rakhine State Census Report, Census Report Vol.3-

K by 
7  Ibid 
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.၇
၀%

၉၂
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၀%

၉၂
.၂
၀%

၉၁
.၇
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၈၉
.၅
၀%

၈၆
.၆
၀%

၈၄
.၇
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၈၂
.၁
၀%

၇၉
.၄
၀%

၇၄
.၄
၀%

၆၄
.၆
၀%

၁၄.၃
၁၂.၀ ၁၂.၀ ၁၁.၃ ၁၀.၃ ၉.၅

၇.၆ ၆.၂
၄.၀ ၃.၃ ၃.၁ ၂.၇ ၂.၃ ၀.၉ ၀.၆

ရာခ ငုု္ႏႈနြ္ 
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၂.၈ အမ ိ ြရာြဂ ဒီ့ီ္ေတီ ငက္းအါရီလ ကု့္္ော ငမ္ႈမ ာြ (ရာခ ငုု္ႏႈနြ္ျ ငး္)8 

စဥ ္ ကးမ ာြ ၂  ၅-
၂  ၆ 

၂ ၁ -
၂ ၁၁ 

၂ ၁၂-
၂ ၁၃ 

၂ ၁၃-
၂ ၁၄ 

၂ ၁၄-
၂ ၁၅ 

၂ ၁၅-
၂ ၁၆ 

၂ ၁၆-
၂ ၁၇ 

(P.A) (မတ္ါရီလထ န္မ်ား) 
၁ ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြ ၄၆.၇ ၃၆.၈ ၃ .၆ ၂၉.၅ ၂၇.၈ ၂၆.၈ ၂၅.၅ 

 
ါရီလယ္ယာစု က့္္ေ  ိြ ေရြ ၃၈.၄ ၂၇.၉ ၂၂.၁ ၂၁.၂ ၁၉.၆ ၁၈.၅ ၁၇.၂ 
 ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၇.၇ ၈.၅ ၈.၁ ၈.  ၈.  ၈.၁ ၈.၂ 
ရစ ္ေတာ  .၆  .၄  .၄  .၃  .၂  .၂  .၁ 

၂ စကမ္ႈ ၁၇.၅ ၂၆.၅ ၃၂.၄ ၃၂.၄ ၃၄.၅ ၃၄.၅ ၃၅.  

 

စ မ္ြအင ္  .၂  .၂ ၅.၄ ၅.  ၆.၂ ၅.၁ ၃.၃ 
ရတလိတူြ ေ ာ္ ေရြ  .၆  .၇  .၈ ၁.  ၁.၂ ၁.၁ ၁.၁ 
ကုနထ္တု္မႈ/ျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာထုတါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ ၁၂.၈ ၁၉.၉ ၂ .၁ ၁၉.၉ ၁၉.၉ ၂ .၈ ၂၂.၈ 
ါရီလွ ့္ေ္စစ္စ မ္ြအင ္  .၂ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၂ ၁.၄ ၁.၄ ၁.၄ 
 ေဆာကါ္ရီလု့္ေ ္ေရြ ၃.၇ ၄.၆ ၄.၉ ၅.၃ ၅.၈ ၆.၁ ၆.၄ 

၃  န ္ေဆာငမ္ႈမ ာြ ၃၅.၈ ၃၆.၇ ၃၇.  ၃၈.၁ ၃၇.၇ ၃၈.၇ ၃၉.၅ 

 

ရယ္ယ့ူ္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ ၁ .၄ ၁၁.၅ ၁၁.၉ ၁၁.၉ ၁၁.၅ ၁၁.၃ ၁၁.၂ 
ဆက္ရ ယ ္ေရြ ၁.၁  .၈ ၁.၂ ၁.၆ ၁.၈ ၂.၁ ၂.၁ 
 ေင  ေေကြဆု င္ရာအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြ  .၁  .၁  .၂  .၂  .၂  .၂  .၃ 
ါရီလူမႈ ေရြ/စီမခံန္႔ခ ာ ေရြ န ္ေဆာင္မႈမ ာြ  .၉ ၂.၃ ၂.၆ ၂.၉ ၃.၁ ၃.၇ ၃.၅ 
ငွာြရမ္ြျခင္ြုႏငွး္၊အျခာြ န္ ေဆာင္မႈမ ာြ ၁.၆ ၁.၉ ၂.၁ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၇ 
ကုနရ္ ယ္မႈ ၂၁.၇ ၂ .၁ ၁၉.  ၁၉.၂ ၁၈.၇ ၁၈.၉ ၁၉.၇ 

 အေကမြ္ျ့္ေျ္တ ငြ္ထုတ္ါုရီလ့္ေမ္ႈ (GDP) ၁  .  ၁  .  ၁  .  ၁  .  ၁  .  ၁  .  ၁  .  

ဂ ဒီ့ီ္ေတီ ငအ္ဘ ကကးမ ာြ္ရာခ ငုု္ႏႈနြ့္္ော ငမ္ႈ9 

 
  

                                                 
8  Myanmar Statistical Yearbook 2017, CSO, Ministry of Planning and Finance  
9  Ibid 

၀

၅

၁၀

၁၅

၂၀

၂၅

၃၀

၃၅

၄၀

၄၅

၅၀

(မတ္လထိန္မ်ား)

၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ရာ
ခုိင
္ႏ  
ႈန္း

ခု္ႏွစ္

ဂ ်ီဒ်ီပ်ီတြငက္႑မ ာႈန္း၏ပါ၀ငမ္ ျ စစ္စဥ္ (၂၀၀၅-၂၀၁၇)

စိုက္ပ ္ႈိန္းေရႈန္း စက္မ ၀ ္ေဆာငမ္ မ ာႈန္း
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ဂ ဒီ့ီ္ေတီ င ္အဘ ကကးမ ာြရာခ ငုု္ႏႈနြ့္္ော ငမ္ႈ (၂ ၁၆-၂ ၁၇)10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
၂.၉ ကးခ ာမ ာြ္ အမ ိ ြရာြဂ ဒီ့ီ္ေတီ င ္အခ ိ ြအစာြ့္ော ငမ္ႈ - တန ္ ြု/ရာခ ငုု္ႏႈနြ္  
(၂ ၁၅-၁၆ ုႏငွး ္၂ ၁၆-၁၇)11 

ကးမ ာြုွႏငး္ကးခ ာမ ာြ ၂ ၁၅-၁၆ ဂ ဒီ့ီ္ေတီ င ္
့္ော ငမ္ႈ ၂ ၁၆-၁၇ ဂ ဒီ့ီ္ေတီ င ္

့္ော ငမ္ႈ 
 

ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ ၁၃,၄၁၇,၆၆၈.၂ ၁၈.၅% ၁၃,၇၃၆,၁၁၃.၂ ၁၇.၂% 
 ေမ ြျမ  ေရြွငး္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၅,၉ ၆,၅၁၉.၁ ၈.၁% ၆,၅ ၅,၁၉၅.၆ ၈.၂% 
ရစ္ ေတာ ၁၄၂,၆၄၉.၅  .၂% ၅၈,၇၂၆.၈  .၂% 
ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြ ၁၉,၄၆၆,၈၃၆.၈ ၂၆.၈ % ၂ ,၃  , ၃၅.၆ ၂၅.၆ % 

 

စ မ္ြအင္ ၃,၆၈၇,၅၁၆.၁ ၅.၁% ၂,၆၆၉,၉၆၁.၃ ၃.၃% 
ရတလိတူြ ေ ာ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၇၅၉,၉၈၁.၈ ၁. % ၈၃၅,၂၇၉.၅ ၁. % 
ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ/ျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ ၁၅,၁၃ ,၄၃၆.၇ ၂ .၈% ၁၈,၁၆၇,၄၃၆.၆ ၂၂.၈% 
ါရီလွ ့္ေ္စစ္စ မ္ြအင ္ ၁, ၃ ,၈၃၆.၉ ၁.၅% ၁,၁၁၁,၂၄၃.၅ ၁.၄% 
 ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ ၄,၄၅၄,၈၉၄.၅ ၆.၁% ၅,၁၃၃,၉၁၇.၁ ၆.၄% 
 ေဆာကါ္ရီလ့ု္ေ ္ေရြ ၂၅, ၆၃,၆၆၆.  ၃၄.၅ % ၂၇,၉၁၇,၈၃၈.  ၃၄.၉ % 

 

ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ ၈,၂၃၉,၆၅၂.၈ ၁၁.၃% ၈,၉၄၈, ၃၄.၇ ၁၁.၂% 
ဆက္ရ ယ္ ေရြ ၁,၅၁၂,၂၇၁.၁ ၂.၁% ၁,၆၃၈,၈၉၉.၇ ၂.၁% 
 ေင  ေေကြဆ ုင္ရာအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြ ၁၇၃,၄ ၁.၉  .၂% ၂၃၃,၈၃၃.   .၃% 
ါရီလူမႈ ေရြ/ စီမံခန္႔ခ ာ ေရြ 
 န္ ေဆာငမ္ႈမ ာြ ၂,၆၈၆,၇၄၃.၅ ၃.၇% ၂,၈ ၆,၄၂၆.၉ ၃.၅% 

ငွာြရမ္ြျခင္ြ/အျခာြ န္ ေဆာငမ္ႈမ ာြ ၁,၈၁၂,၁ ၈.  ၂.၅% ၂,၁၅၉, ၃၇.၁ ၂.၇% 
ကုန္ရ ယ္မႈ ၁၃,၇၅၉,၃၄၁.၁ ၁၈.၉% ၁၅,၇၁၆,၇၉၂.၉ ၁၉.၇% 
 န ္ေဆာငမ္ႈမ ာြ ၂၈,၁၈၃,၅၁၈.၄ ၃၈.၇ % ၃၁,၅ ၃, ၂၄.၃ ၃၉.၅ % 

 

  

                                                 
10  Ibid 
11  Ibid 

စိုက္ပ ္ိႈန္းေရႈန္း
၂၅%

စက္မ 
၃၅%

၀ ္ေဆာင္မ မ ာႈန္း
၄၀%

ဂ ်ီဒ်ီပ်ီတြငအ္ဓကိက႑မ ာႈန္း၏အခ ္ႈိန္းအစာႈန္းပါ၀ငမ္ (၂၀၁၆-၁၇)

စုိက္ပ ္ိႈန္းေရႈန္း စက္မ ၀ ္ေဆာင္မ မ ာႈန္း
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 ၂.၁  ၂ ၁၅-၁၇ ုႏငွး ္၂ ၁၆-၁၇ ခုွုႏစတ္ ု႔အေကာြဂ ဒီ့ီ္ေတီ ြုတကမ္ႈုႏ ႈငြ္ယဥွျ္ခငြ္ (ကး/တန ္ ြုျ ငး္) 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12  Ibid 

၀
၂,၀၀၀,၀၀၀
၄,၀၀၀,၀၀၀
၆,၀၀၀,၀၀၀
၈,၀၀၀,၀၀၀

၁၀,၀၀၀,၀၀၀
၁၂,၀၀၀,၀၀၀
၁၄,၀၀၀,၀၀၀
၁၆,၀၀၀,၀၀၀
၁၈,၀၀၀,၀၀၀
၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၁၅-၁၆ ္ႏွင ္ ၂၀၁၆-၁၇ ၾကာႈန္း က႑္ႏွင ္ တ ္ ိႈုန္းအလိုက္ ဂ ်ီဒ်ီပ်ီတိႈုန္းတကမ္ ္ႏ  ္ႈန္း

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
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                                              ျမနမ္ာုႏ ုငင္တံ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအ ေျခအ ေန 
 
ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ င္ စစ္္က္အု့္ေခ္ ိ့္ေ္ ေရြစနစ္မွ ဒီမ ုက ေရစီအ့ု္ေခ္ ိ့္ေ္ ေရြစနစ္ရ ု႔ ၂ ၁  ခုုွႏစတ္ င္၊ ေျ့္ောင္ြါရီလာခားရျ္။ 
ထု အခ  န္မွစတင္္ရွိ၍၊ျမန္မာုုႏ င္ငံရျ္ ဒီမ ုက ေရစီက ျ့္ေီြ၊ျင မ္ြခ မ္ြ ေရာျ့္ေျ္ ေထာင္စုုႏ ုင္ငံတစ္ုႏ ုငင္ံအျ စ္ ုႏု င္ငံ ေရြုႏွငး္စီြ 
့္ေ ာြ ေရြျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု  အ ေျခအျမစ္က က ၊ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံအစ ုြရအ ေန 
ျ င္း ါရီလူမႈအ  ာဳ အစျ္ြုႏွငး္ ရ္ာ ့္ေတ္ န္ြက င္အ ေ့္ေေတ င္၊ ေကာင္ြက  ိြရက္ ေရာက္မႈမ ာြရွ  ေစမျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ 
က ု့္ော အာြ ေ့္ေြါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။ 
ျမန္မာုုႏ င္ငံ ေတာ္အစု ြရအ ေနျ ငး္ ့္ေ ုမ ု ေကာင္ြမ န္ရျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြနယ့္္ေယ္တစ္ခုက ု န္တီြရန၊္ျမန္မာုုႏ င္ငံကုမွံီမ ာြ 
ဥ့္ေ ေဒက ု ၂ ၁၇ ခုုွႏစ္တ င္၊ျ့္ေနာန္ြ ေေကျငာခားရျ္။ ဤဥ့္ေ ေဒရျ္ ကုမွံီမ ာြထူ ေထာင္ျခင္ြ႕ မတွ့္္ေံုတင္ျခင္ြ႕ ကုမွံီ 
မ ာြစီမံအု့္ေ္ခ ိ့္ေမ္ႈ စရျ္တ ု႔ုႏွငး္စ့္ေ္ါရီလ ဥ္ြ္ရွိ၍ ုႏု င္ငံတကာ္အ ေကာင္ြဆံုြအ ေါရီလးအထမ ာြက ု အ ေျခခံထာြၿ့္ေီြ ုႏ ုငင္ံျခာြ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြက ုါရီလျ္ြ၊ ေဒရခံကုမွံီမ ာြကားရ ု႔ တန္ြတူအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ  န္တီြ ေ့္ေြထာြ့္ောရျ္။ ဤဥ့္ေ ေဒ 
တ င္ ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြက၊ျ့္ေျ္တ င္ြကုမွံီ မ ာြ္ရွယ္ယာမ ာြက ု  ယ္ယူခ ငး္ ေ့္ေြထာြရျ္။ ယခင္က 
ုႏု င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေ့္ေေ ကန္႔ရတ္ထာြရျ္း ုႏ ုင္ငံျခာြရာြကုမွံီအဘ ့္ေွာယ္ရတ္မွတ္ခ က္က ု၊ျ့္ေန္ါရီလျ္ျ့္ေင ္
ဆင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာါရီလ ုက္ ေရာ ေေကာင္း စီြ့္ေ ာြ ေရြအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ ့္ေ ုမ ု ေ့္ေေ ေ့္ောက္ါရီလာ့္ောရျ္။၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ င္စီြ့္ေ ာြ ေရြ 
ါရီလု့္ေ္က ုင္မႈ ါရီလု့္ေ္ထံုြါရီလု့္ေ္နျ္ြမ ာြက ု ့္ေ ုမ ုရွင္ြါရီလင္ြါရီလ ယ္ကူ ေအာင္၊ျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာ႐ိုးံုရာမက ကုန္က စရ တ္မ ာြက ု 
ါရီလျ္ြ ရ ရာထင္ရွာြစ ာ ေါရီလ ားက  ေစ့္ောရျ္။ 
အစ ုြရအ ေနျ ငး္၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံရာြမ ာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒုွႏငး္၊ျမနမ္ာုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏီွြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈဥ့္ေ ေဒတ ု႔က ု ၊ ျ့္ေန္ါရီလျ္ျ့္ေင ္
ဆင္ ေ့္ောင္ြစ့္ေ္ၿ့္ေီြ၊ျမန္မာရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒက ုျ့္ေန္ါရီလျ္ျ့္ေိစုကာ ၂ ၁၆ ခုုွႏစ္တ င္၊ျ့္ေနာန္ြခား့္ောရျ္။ ဤဥ့္ေ ေဒအရ 
ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕  န္ ေဆာင္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ အ ေျခခံအ ေဆာက္အအံုုႏွင္း ါရီလက္ါရီလီ ေရာငြ္ ယ္ျခင္ြကးတ ု႔တ င္ 
ုႏ ု္င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈက ု ရာုႏႈနြ္ျ့္ေျ္းုႏု င္ငံျခာြရာြ့္ေ ုင္ဆု င္မႈ ရ ု႔မဟုတ္၊ ျ့္ေျ္တ င္ြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွရံူမ ာြုႏွင္း  က္စ့္ေ္ါရီလု့္ေ ္
က ုင္ခ င္း္ျ့္ေိထာြရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္ ုႏု င္ငံျခာြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ုါရီလျ္ြ ့္ေထမတျ္ ေထာင္ရျ္းုႏွစ္ ၃ ုႏွစ္တာကာါရီလ 
မ ွါရီလု့္ေ္ငန္ြါရီလျ့္္ေတ္ရျ္း ၇ ုႏစွ္တာကာါရီလအတ င္ြ အခ န္ကငြ္ါရီလ တ္ခ ငး္မ ာြက ုါရီလျ္ြ၊ ေ့္ေြထာြရျ္။ ဤအခ န္ကင္ြ 
ါရီလ တ္ခ ငး္မ ာြရျ္ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ ိ ြအစာြုွႏငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏံွရျ္း ေနရာ ေဒရ ေ့္ေေတ င္ မတူျ့္္ောရျ္။ 

၃.၁ ၂ ၁၈ ခုွုႏစ႕္ ဒးီင္္ ာါရီလ ၃၁ ရက ္ေန႔အထ  ခ ငး္ျ့္ေိ ေ့္ေြခားရျ္း ုႏု ငင္ျံခာြရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ 13 

 ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ေားယာြတ င္ ၁၉၈၈-၈၉ မ၂ွ ၁၈႕ ဒီးင္္ာါရီလ ၃၁ ရက္ ေန႔အထ  စီြ့္ေ ာြ ေရြကးအရီြရီြတ င္ ုႏ ုင္ငံ 
ျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံမွႈမ ာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအမ ာြစုမွာ၊ ေရနံုႏွင္းရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳတ င္ရွ ျ့္ေီြ ၂၈.၅၅% 
ျ စ္ရျ္။ စ မ္ြအင္ုႏွင္းထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးမ ာြရျ္ ဒုတ ယုႏွင္းတတ ယအ ေနအထာြမ ာြတ င္ရွ ရျ္။ 

းယာြ ၁႕ ကးအါရီလ ကုု္ႏု ငင္ျံခာြရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ (၂ ၁၈ ခုွုႏစ႕္ ဒးီင္္ ာါရီလ ၃၁ ရက)္14 

စဥ ္ ကး 
ခ ငး္ျ့္ေိၿ့္ေြီါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 

အ ေရ 
အတ က ္

ခ ငး္ျ့္ေိ ေင ့္ေမာံ 
(ကန ္ေဒေါရီလာရနြ္ ေ့္ောငြ္) ရာခု ငု္ႏႈနြ္ 

၁  ေရနံုွႏငး္ ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ ၁၅၄ ၂၂,၄၂ .၅၇၂ ၂၈.၅၅% 
၂ စ မ္ြအင္ ၁၉ ၂၁, ၈၄.၈၅၂ ၂၆.၈၅% 
၃ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၉၇၉ ၁ ,၃၈၆. ၅၄ ၁၃.၂၂% 
၄ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြုွႏငး္ ဆက္ရ ယ္ ေရြ ၅၈ ၉,၇၈၅.၂၅၆ ၁၂.၄၆% 
၅ အ မ္ၿခံ ေျမါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၅၃ ၅,၂၅၆.၃၄၇ ၆.၆၉% 
၆ ဟု တယ္ုႏွငး္ ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြ ၇၆ ၃, ၄ .၆၈၄ ၃.၈၇% 
၇ ရတလိတူြ ေ ာ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၇၁ ၂,၉ ၄.၉၁၆ ၃.၇ % 
၈  ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၅၅ ၆၂၈.၉၉   .၈ % 
၉ ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ ၃၁ ၄ ၅.၆၂၁  .၅၂% 
၁  စက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြဆု င္ရာ ေျမရာ ၆ ၂၇၁.၆၃၁  .၃၅% 
၁၁  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ ၂ ၃၇.၇၆၇  . ၅% 
၁၂ အျခာြ န္ ေဆာင္မႈမ ာြ ၁၁၄ ၂,၃၁၄.၁၂၅ ၂.၉၅% 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၁,၆၁၈ ၇၈,၅၃၆.၈၁၅ ၁  .  % 

 

                                                 
13  Ibid 
14  Ibid 
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့္ေံု ၁႕ ကးအါရီလ ကုခ္ င္းျ့္ေိထာြ ေရာုုႏ ငင္ျံခာြတ ကု႐္ိုး ကုရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ―၁၉၈၈-၈၉ မွ ၃၁-၁၂-၂ ၁၈15 

 
 
၃.၂၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္တံ င ္အမ ာြဆံုြါရီလာ ေရာကရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွရံျ္း ုႏု ငင္ ံ၂ 16 

 ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ေားယာြတ င္ ၁၉၈၈-၈၉ မ ွ၂ ၁၈႕ ဒီးင္္ာ ၃၁ ရက္ ေန႔ထ ၊ျမန္မာုုႏ င္ငံတ င္ ါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ 
အမ ာြဆံုြျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရျ္း ုႏု င္ငံ ၂  မွါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြုွႏငး္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ့္ေမာံမ ာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြရျ္။ တ႐ိုးုတ္ုႏု င္ငံရျ ္
ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံ ေင စုစု ေ့္ောငြ္္ ၂၆.၁ %၊ ျ ငး္၊ျမန္မာုုႏ င္ငတံ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံွမႈအမ ာြဆံုြုႏု င္ငံျ စၿ့္္ေီြ႕ စင္ကာ့္ေူုွႏငး္ 
ထု င္ြုႏု င္ငံတ ု႔ရျ္ ဒုတ ယုႏွငး္တတ ယ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအမ ာြဆံုြုႏု င္ငံမ ာြ၊ျ စေ္ကရျ္။ 

းယာြ ၂႕၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္တံ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွ ံေရာထ ့္ေတ္နြ္ုႏ ငုင္ ံ၂  (၁၉၈၈-၈၉ မွ ဒးီင္္ ာ ၃၁႕ ၂ ၁၈ အထ ) 

စဥ ္ ုႏ ငုင္ ံ
ခ ငး္ျ့္ေိၿ့္ေြီါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 

အ ေရအတ က ္ ခ ငး္ျ့္ေိ ေင ့္ေမာံ  
(ကန ္ေဒေါရီလာရနြ္ ေ့္ောငြ္) 

ရာခု ငု္ႏႈနြ္ 

၁ တ႐ိုးုတ ္ ၂၉၇ ၂ ,၃၅၃.၅၂၈ ၂၅.၉၂% 
၂ စင္ကာ့္ေ ူ ၂၉၇ ၂ ,၃၃၇.၇ ၃ ၂၅.၉ % 
၃ ထု င္ြ ၁၂၂ ၁၁,၁၂၄.၇၁၅ ၁၄.၁၆% 
၄  ေဟာင္ ေကာင ္ ၁၈၁ ၇,၉  .၄၇၂ ၁ . ၆% 
၅ အဂၤါရီလန္ ၉၃ ၄,၅၁၇.၆၆၃ ၅.၇၅% 
၆ က ုရီြယာြ ၁၆၅ ၃,၈၉၂.၁၃၆ ၄.၉၆% 
၇  ီယက္နမ ္ ၂၂ ၂,၁၆၁.၁ ၃ ၂.၇၅% 
၈ မ ေါရီလြရွာြ ၆၆ ၁,၉၆၃.၁၂၄ ၂.၅ % 
၉ နယ္ရာါရီလန္ ၂၂ ၁,၅၃၁.၆၇၁ ၁.၉၅% 
၁  ဂ ့္ေန ္ ၁၁၂ ၁,၁၈၃.၉၂၁ ၁.၅၁% 
၁၁ အ ုႏၵ ယ ၃  ၇၆၃.၅၆၇  .၉၇% 
၁၂ ျ့္ေင္ရစ ္ ၂  ၅၄၉.၇၄   .၇ % 
၁၃ အ ေမရ ကန ္ ၂  ၄၃၂.၇၉၆  .၅၅% 
၁၄ အင္ဒ ုနီြရွာြ ၁၆ ၂၇၄.၅၃   .၃၅% 
၁၅ က ေနဒာ ၂  ၂ ၃.၅၉၄  .၂၆% 
၁၆ အာရ့္ေ္ ေစာ္္ ာြမ ာြုႏု ္င္င ံ ၁၈ ၁၄၅.၇၉၉  .၁၉% 
၁၇   ါရီလစ့္္ေု င္ ၃ ၁၄၇.၆၉၂  .၁၉% 
၁၈ ေရစ ေေတြါရီလ  ၃ ၁၄၇.၁၇၃  .၁၉% 
၁၉ ဆာမ ုအာ ၅ ၁၃၃.၄ ၄  .၁၇% 
၂  ္႐ိုးူုႏု င္ြဒာ႐ိုးူစါရီလင ္ ၂၃ ၁ ၅.၁၂၂  .၁၃% 

                                                 
15  Directorate of Investment and Company Administration (2018) 
16  Ibid 

၀.၀၀

၅,၀၀၀.၀၀

၁၀,၀၀၀.၀၀

၁၅,၀၀၀.၀၀

၂၀,၀၀၀.၀၀

၂၅,၀၀၀.၀၀

ခြင
 ္ျပ
္ေ
ငြပ
မာ
ပမာဏ

(က
 ္ေ
ဒဒ
လ
ာာ

 ႈန္း
ေပ
ါင
ႈန္း)

က႑မ ာႈန္း

ခြင ္ျပ္ထာႈန္းောာ္ိုႏငင္ာႏုျခာႈန္းတိကု႐္ိကုရ္ငႈ္န္း္ႏွ်ီႈန္းျမႇ္ ပ္္ႏွာႏုမ ္ႏိ င္ႈန္းငစွဥခ္ က္ (က႑/ေငြပမာပမာဏအလုိက္
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့္ေံု ၂႕ ထ ့္ေတ္နြ္ုႏု ငင္ ံ၂  ္ ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈုႏ ႈငြ္ယဥွခ္ က္17 

၃.၃ ုႏစွစ္ဥခ္ င္းျ့္ေိခားရျ္းုႏ ငုင္ျံခာြရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈ့္ေမာံမ ာြ (ကးအါရီလ ကု)္ (၂ ၁၄-၂ ၁၈)18 (းယာြ ၃) 

 
့္ေံု ၃႕ ုႏု ငင္ျံခာြရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏံမွႈအ ေျခအ ေန (၁၉၈၈-၂ ၁၇) (ကးအါရီလ ကု)္19 

 

                                                 
17  Directorate of Investment and Company Administration, 2018 
18  Ibid 
19  Ibid 

၃၉.၃၆%

၁၆.၈၁%
၁၀.၆၇%

၉.၉၅%
၆.၅၂%၅.၂၃%၃.၆၄%

၃.၅၉%
၂.၀၄%

၀.၈၉%
၀.၇၄%

၀.၁၉%
၀.၁၈%၀.၁၇%

၀.၀၂%
၀.၀၁%

စင္ကာပူ
၂၅%

တ႐ုတ္
၂၆%

ထုိင္ႈန္း

ေဟာင္ေကာင္
၁၀%

အဂၤလ ္

ကိုရ်ီႈန္းငာႈန္း
၅%

ဗ်ီငက ္မ္
၃%

မေလႈန္းရွာႈန္း
၂%

 င္ာာလ ္ ဂ ပ ္ ထိပတ္ ႈ္န္း္ႏုငိင္ာႏုင၂၀င၏ငရငႈ္န္း္ႏွ်ီႈန္းျမႇ္ပ္္ႏွာႏုမ မ ာႈန္းင(၂၀၁၈န္မ်ား)

စင္ကာပူ

တ႐ုတ္

ထုိင္ႈန္း

ေဟာင္ေကာင္

အဂၤလ ္

ကိုရ်ီႈန္းငာႈန္း

ဗ်ီငက္ မ္

မေလႈန္းရွာႈန္း
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၃.၄၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္ရံာြမ ာြ္ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ (ကးအါရီလ ကု)္20 

းယာြ ၄႕၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္ရံာြမ ာြအာြခ ငး္ျ့္ေိခား ေရာရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ (၂ ၁၈႕၊ ေအာကတ္ ု္ ာါရီလ ၃၁) 

စဥ ္ ကး 
စစု ုေ့္ောငြ္ ခ ငး္ျ့္ေိၿ့္ေြီ 

စြီ့္ေ ာြ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 
စစု ုေ့္ောငြ့္္ေမာံ 

(ကန ္ေဒေါရီလာရနြ္ ေ့္ောငြ္) 
ရာခ ငုု္ႏႈနြ္ 

၁ အ မ္ၿခံ ေျမါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ံဳၿ  ိြ ေရြ ၇၆ ၁,၂၄၄.၈၁၉ ၂၃.၃၂% 
၂ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ ၈၂၉ ၂,၆၄၈.  ၆ ၁၇.၃၂% 
၃ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြုွႏငး္ဆက္ရ ယ္ ေရြ ၅  ၂,၂၅၆.၅ ၇ ၁၅.၉၇% 
၄ အျခာြ ၁၁၉ ၁,၆၉ .၂၅၉ ၁၆.၃၆% 
၅ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြ ၁၅၄ ၇၆၉.၂၅၉ ၁ .၄၃% 
၆  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ ၆၈ ၅ ၆.၈၂၇ ၆. ၂% 
၇ စက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြဆု င္ရာျခ ံေျမ ၁၁ ၈၆.၈၃  ၄.၈၃% 
၈ စ မ္ြအင္ ၁၇ ၄၆၄. ၆၃ ၃.၆၂% 
၉ ရတလိတူြ ေ ာ္ ေရြ ၆၆ ၁၂ .၃၈၅  .၉၇% 
၁   ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္ ေရါရီလု့္ေင္န္ြ ၈၃ ၁၄၂.၈၁၉  .၈၆% 
၁၁ ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ ၁၁ ၅၂.၃၂၅  .၂၉% 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၁,၄၈၄ ၉,၉၈၂. ၉၉ ၁  .  % 

 

၃.၅ တု ငြ္ ေဒရေကြီမ ာြုွႏငး္ျ့္ေျန္ယမ္ ာြတ ငု္ႏု ငင္ျံခာြရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏံမွႈမ ာြ  

းယာြ ၅႕ တု ငြ္ုႏငွး္ျ့္ေျန္ယမ္ ာြရွ  ုႏု ငင္ျံခာြတ ကု႐္ိုး ကုရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ (၂ ၁ /၂ ၁၁─၂ ၁၆/၂ ၁၇)21 

 
 

  

                                                 
20  Ibid 
21  Ibid 
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❖ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ 
 

၃.၆ ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္ရံာြမ ာြ္ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ 22 းယာြ ၆႕ 

စဥ ္

ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံရျ္းကုမွံီ ါရီလ့ု္ေင္နြ္အမ  ိ ြအစာြ 

ခ င္းျ့္ေိရျ္း 
ါရီလ/ုႏွစ ္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြတျ္ ေနရာ  ရ ယာ 

( က) 

ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ့္ေမာံ 

က
န ေ
ဒေ
ါရီလ
ာရ

န္ြ
 ေ့္ေ
ာင
္ြ 

ျမ
န္မ
ာက

 ့္ေရ္
န္ြ
 ေ့္ေ
ာင
္ြ 

(က
န္ ေ
ဒေ
ါရီလ
ာအ

့္ော
 င
္) 

 

၁ Eden Hotel & Resort Co Ltd  ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (ေကယ ္၅ ့္ေ ငး္) (BOT) 

၂ ၁၅႕ းန ္ းီြျ  ကုန္ြ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၆.၆၁ ၉.၁၂  ၁၈,၂၈၅.၇၇  
 

၂ Inn Pauk Wa Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၂ ၁၅႕၊ ေအာက ္ က ီြ့္ေင္ႀကီြရ့္ေ္က က္႕ စစ္ ေတ ၿမ ႔ိနယ္  .၃၉ ၄.၅၆  ၅,၃၃၈.၂၆  

 

၃ Adventure Myanmar Tours & Incentives Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (ေကယ ္၄ ့္ေ ငး္) (BOT) 

၂ ၁၅႕ းူါရီလ ုင ္ းီြျ  ကုန္ြ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၄.၃၃ ၁.၁၉  ၃,၃၅၉. ၉  
 

၄ Fortune International Limited ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၂ ၁၅႕၊ ေအာက ္ းီြျ  ကုန္ြ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၄.၃၃ ၂.၄၈  ၅, ၅၄.    

 

၅ Golden Han Tha Waddy Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (ေကယ ္၄ ့္ေ ငး္) (BOT) 

၂ ၁၅႕ းူါရီလ ုင ္  ေါရီလဆ ့္ေ္ (ၿမ ိဳျ့္ေ ေါရီလ ေေကာင္ြဦြစီြနာန) ႕ စစ္ ေတ ၿမ ိဳနယ္ ၆ ၁.၁၉  ၄,၂  .    
 

၆ Jade Marina Resort Hotel Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၂ ၁၅႕ ဒီးင ္ းီြျ  ကုန္ြ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၅.၆၅ ၇ ၇,၁၆၉.    

 

၇ Minor Myanmar Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (BOT) 

၂ ၁၆႕ မတ ္ ျမျ့္ေင္ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၆.၆  ၁. ၈  ၁ ,၉၁၁.    
 

၈ Myanmar Treasure Hotel & Resort Group Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၂ ၁၆႕ မတ ္ ျမျ့္ေင္ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၅.၅၄ — ၆,၃၁၁.၈   

 

၉ Ngapali Bay Villas & Spa Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၂ ၁၆႕ းူါရီလ ုင ္ ျမျ့္ေင္ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၄. ၃၄ — ၇,၅၉ .    

 

၁  Bagan Thandwe Hotel Group Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (BOT) 

၂ ၁၉႕ း န ္ ျမျ့္ေင္ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ — — ၁,၃၅၆.၂၇  
 

၁၁ Pristine Lotus Group Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (BOT) 

၂ ၁ရ႕ ုႏ ု င ္ ျမျ့္ေင္ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ — — ၃,   .    
 

၁၂ Nawarat Marine Myanmar Co Ltd  ေရထ က့္္ေစၥျြ္ထတုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္ 
၁၉၉၆႕ းူါရီလ ုင ္ ရခု င္ုႏွငး္မ န္ျ့္ေျ္နယ္႕  ရာ တီတု င္ြုႏွငး္ တနရၤာရီတု င္ြ — ၅,    ၃၂.    

 

၁၃ Lin Aung Industrial & Production Co Ltd  ေရခာစက႐ုံ္ (၂၅ တန)္႕  အ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐ုံ္ (၁   တန)္ 
၂  ၂႕၊ ေ  ါရီလင္ြရာ ေက ြရ ာ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္ — — ၂၁ .၁၅  

 

၁၄ Shwe Tharawun Shesaung Fisheries Co Ltd  ေရခာစက႐ုံ္ုႏငွ္းအ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐္ ံု 
၁၉၉၈႕ ုႏ ု င ္ ရံ ေတာ္ါီရီလရ့္ေ္က က္႕ စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္ —  .၉၄  ၄၄.    

 

၁၅ Padamya Consultancy and Trading Ltd  ေရခာစက႐ုံ္ုႏငွ္းအ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐္ ံု 
၂  ၂႕၊ ေမ ရံ ေတာ္ါီရီလရ့္ေ္က က္႕ စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္ —  .၃၅  ၅ .၄၁  
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၁၆ Lin Aung Industrial & Production Co Ltd  ေရခာစက႐ုံ္ (၂၅ တန)္႕  အ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐ုံ္ (၁   တန)္ 
၂ ၁၇႕  ျ့္ေ ီ ခ  ိြေကာက င္ြ၊ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕၊ ေတင္ကတု္ၿမ ိဳနယ္ —  . ၉  ၁၄၃.၂၃  

 

၁၇ Nayla Thitsar Construction Group Co Ltd ါရီလမြ္ခငြ္ျခငြ္ (BOT) ုႏငွး္ ါရီလမြ္ျ တရ္နြ္ခ ေကာကခ္ျံခငြ္ 
၂ ၁၁႕ းန ္ ျ့္ေျ္- ေတာင္ကုတ္ါရီလမ္ြ — ၉.၃၃  ၂ ,၇  .၆၅  

 

၁၈ Amazing Holdings & Resort Co Ltd                  ေဂာကက္ ငြ္႕ ဟ တုယ ္(၄  ခနြ္)႕ serviced apartments 

၂ ၁၆႕ ုႏ ု င ္ င့္ေါရီလီ ေဂာက္က င္ြ ရ ယာ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္ ၁၁၅.၁၂ ၆.၆၁  ၁၁,၆၉၇.၂   
 

၁၉ Myanmar Chemical & Machinery Co Ltd ကမြ္ါရီလ န ္ေထာက့္္ေံး ေရြအ ေျခစု ကစ္ခနြ္ 
၂ ၁၇႕ ေရဂုတ ္ မ ေဒြ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု႕၊ ေက ာက္ျ  ၿမ ိဳနယ္ ၁၄၆.၇  ၇၂.၇၂  ၁၃ ,၈၂၄.    

 

၂  Seven Sunrays Co Ltd ငာြမႈန္႔စက႐ုံ္႕၊ ေရခာစက႐ုံ္ 

၁၉၉၈႕ းန ္ ရျ့္ေိခ  ိင္စခန္ြ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္ — ၁.    ၅၂.၂   

(အထက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ောရခ ငု္ျ့္ေျ္နယတ္ င္ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွ ံေရာကုမွံီမ ာြ္ါရီလ ့္ေ္စာမ ာြက ု၊ ေနာကဆ္ကတ္ ာ ၈.၂ တ င္ေကျ္း့္ော)  
 

၃.၇ ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ ုႏ ငုင္ျံခာြရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈမ ာြ 23 းယာြ ၇႕ 

Sr 

ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံရျ္းကုမွံီ/ါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

 ခ င္းျ့္ေိရျ္း ါရီလ/ုႏွစ္ ုႏ ုင္င ံ

ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ 
့္ေမာံ 

(ကန္ ေဒေါရီလာ 
ရန္ြ ေ့္ောင္ြ) 

၁ Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co Ltd  
ရတလိတ ငြ္ ၂ ၁၂႕ မတ ္  ီယက္နမ ္ ၁၈.၁၄၇ 

၂ BXT International Co Ltd  

အ မျ္ခ ံေျမ ၂ ၁၆႕ မတ ္  ေတာင္က ုရီြယာြ ၉.၂၅၃ 
၃ Daewoo International Corporation, Korea Gas Corporation (KOGAS), ONGC Videsh Ltd Gail (India) Ltd 

(Korea)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂   ႕ း န ္  ေတာင္က ုရီြယာြ ၂၆.၁   
၄ Daewoo International Corporation, (Korea) ONGC ONGC Videsh Ltd (OVL), Gail (India) Ltd (GAIL), Ko-

rea Gas Corporation (KOGAS)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၄႕၊ ေ  ေ ာ္ ာရီ တ႐ ုတ ္ ၃၂.၃   
၅ CNOOC Myanmar Ltd, China Focus Development Ltd and China Huanqiu Contracting and Engineering 

Corporation (HQCEC)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၄႕ ဒီးင္္ာ တ႐ ုတ ္ ၁၈.၁   
၆ ESSAR Exploration and Production South East Asia Limited (EEPSEAL)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၅႕၊ ေမ  ေမာရစရ္ွ့္ေ္(စ္) ၂၂.၂၅  
၇ ESSAR Exploration and Production South East Asia Limited (EEPSEAL)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၅႕၊ ေမ  ေမာရစရ္ွ့္ေ္(စ္) — 
၈ GAIL India Ltd., and Silver Wave Energy Pte Ltd  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၆႕ ုႏ ု င္္ာ စင္ကာ့္ေ ူ ၄၇.၅   
၉ MPRL E&P Pte Ltd  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၆႕ ဒီးင္္ာ ျ  တ ရွ  ာဂ င္ကၽ န္ြစု ၃၂.၅၃  
၁  CNPC International Ltd (AD-1)  

  ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕၊ ေအာက္တ ု္ာ  ေကြမန္ြကၽ န္ြစု ၄၅.    
၁၁ CNPC International Ltd (AD-6)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕ းနန္ ာရ ီ  ေကြမန္ြကၽ န္ြစု ၄၆.    
၁၂ CNPC International Ltd (AD-8)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕ းနန္ ာရ ီ  ေကြမန္ြကၽ န္ြစု ၄၆.    
၁၃ Daewoo International Corporation  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕၊ ေ  ေ ာ္ ာရီ  ေတာင္က ုရီြယာြ ၃၇.    
၁၄ ONGC Videsh Limited (AD-2)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕  ျ့္ေ ီ အ ုႏၵ ယ ၄၅.    
၁၅ ONGC Videsh Limited (AD-3) 

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕  ျ့္ေ ီ အ ုႏၵ ယ ၄၆.    
၁၆ ONGC Videsh Limited (AD-9)  

  ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂  ၇႕  ျ့္ေ ီ အ ုႏၵ ယ ၄၆.    
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၁၇ South East Asia Gas Pipeline Co Ltd (Natural gas transportation by pipeline)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁ ႕၊ ေမ  ေဟာင္ ေကာင ္ ၂,၁၄၆.    
၁၈ South East Asia Crude Oil Pipeline Co Ltd (Crude oil transport by pipeline)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁ ႕ း န ္  ေဟာင္ ေကာင ္ ၂,၂၅၁.၇   
၁၉ Daewoo International Corporation, ONGC Videsh Ltd Gail (India) Ltd, Korea Gas Corporation  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁ ႕ းူါရီလ ုင ္  ေတာင္က ုရီြယာြ ၁,၉၇၅.၄ ၁ 
၂  Daewoo International Corporation, ONGC Videsh Ltd Gail (India) Ltd, Korea Gas Corporation  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁ ႕ းူါရီလ ုင ္  ေတာင္က ုရီြယာြ ၄၄၃. ၈၇ 
၂၁ Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited & Parami Energy Development Company Limited (AD-3)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၄႕ ဒီးင္္ာ ဂ ာဆ ီ ၂၅၈.၄၅  
၂၂ Shell Myanmar Energy Pte Ltd & MOECO Oil & Gas Asia Pte Ltd (AD-9)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၄႕ ဒီးင္္ာ စင္ကာ့္ေ ူ ၃၈ .၆၂  
၂၃ Shell Myanmar Energy Pte Ltd & MOECO Oil & Gas Asia Pte Ltd (MD-11)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၄႕ ဒီးင္္ာ စင္ကာ့္ေ ူ ၃၇၇.၆၂  
၂၄ Unocal Myanmat Offshore Co Ltd & Royal Marine Engineering Co Ltd  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၅႕၊ ေ  ေ ာ္ ာရီ ္ာမူဒာကၽ န္ြ ၂၇၇.၈၅  
၂၅ Statoil Myanmar Private Limited & Conocophillips Myanmar E & P Pte Ltd 

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၅႕၊ ေ  ေ ာ္ ာရီ စင္ကာ့္ေ ူ ၃၂၃.၆၅  
၂၆ BG Exploration & Production Myanmar Pte Ltd & Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd & Myanmar Petro-

leum Exploration & Production Co Ltd (A-4)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၅႕ မတ ္ စင္ကာ့္ေ ူ ၂၉၇.၃   
၂၇ BG Exploration & Production Myanmar Pte Ltd & Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd & Myanmar Petro-

leum Exploration & Production Co Ltd (A-4)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၅႕ မတ ္ စင္ကာ့္ေ ူ ၂၈၄.    
၂၈ Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd & BG Exploration & Production Myanmar Pte Ltd & Myanmar Petro-

leum Exploration & Production Co Ltd (A-7)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၅႕ မတ ္ စင္ကာ့္ေ ူ ၂၉၇.၇   
၂၉ Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd & BG Exploration & Production Myanmar Pte Ltd (AD-5)  

 ေရနုွံႏင္းရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ  ၂ ၁၅႕ မတ ္ စင္ကာ့္ေ ူ ၂၉ .၁   
 

၃.၈ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွရံနမ္ ူာဒုွႏငး္ါရီလ့ု္ေထ္ံုြါရီလ့ု္ေန္ျြ္ဆ ငုရ္ာျ့္ေနာနြ္ခ ကမ္ ာြ  

• တု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယမ္ ာြေကာြ စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈက ာ 
ဟခ က္နျ္ြ့္ောြ ေစရန္၊ျ့္ေျ္ ေထာင္စုအစ ုြရရျ္ ရီြရန္႔ျ့္ေျ္နယ္မ ာြ 
ုႏွင္းတ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြအတ က္ အထူြအခ န္ကင္ြ 
ါရီလ တ္ခ င္းမူ ာဒက ုခ မွတ္ထာြရျ္။ ၎ ေဒရမ ာြရ ု႔ ရင္ြုႏွီျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြ 
အာြ့္ေ ုမ ုဆ ာ ေဆာင္ရန္အတ က္ျ စ္ရျ္။ 

• ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ အခ န္ကင္ြါရီလ တ္ခ ငး္ ၇ ုႏွစ္အထ  ရရွ ရျ္း အထူြ 
ရတ္မွတ္နယ္ ေျမတ င္ ့္ော င္ရျ္။  

• ၎အျ့္ေင္၊ ျ့္ေျ ္ေထာင္စုအစ ုြရအ ေနျ ငး္ စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြ႕ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ႕ 
 န္ ေဆာင္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြုွႏငး္ ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအ့္ောအ င္ ရီြရန္႔ 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြကးမ ာြတ င္ ရင္ြုႏီြွျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြါရီလာ ေစရန္ အာြ ေ့္ေြရျ္း 
အ ေနျ ငး္ အခ န္ ေါရီလွ ား ေ့္ေားရကရ္ာခ ငး္ ေ့္ေြါရီလ က္ရွ ရျ္။24 
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ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ျ ္
အခ နက္ငြ္ါရီလ တခ္ င္း  
၇ ုႏစွ ္ရရွ  ေရာ 
အထြူရတမ္တွန္ယ္
 ေျမတ င့္္ော ငရ္ျ။္ 
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                                              အမ ိ ြရာြစြီ့္ေ ာြ ေရြမ ူာဒုွႏငး္ ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈဆု ငရ္ာဥ့္ေ ေဒမ ူေ္ာင ္

 

၄.၁၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္ံ္  စြီ့္ေ ာြ ေရြမ ူာဒ 
ျ့္ေျ္ ေထာင္စုျမန္မာုုႏ င္ငံ ေတာ္အစ ုြရရျ္ ုႏု င္ငံ ေတာ္္ စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒက ု ၂ ၁၆ ခုုွႏစ္႕ းူါရီလ ုင္ါရီလတ င္ ခ မွတ္ခားရျ္။ 
အနာဂတ္ျမနမ္ာုုႏ င္ငံါရီလူမႈစီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြအတ က္ ၿခံိငံုါရီလမ္ြ့္ကန္ ေ့္ေြမျ္း မူ ေ္ာငတ္စ္ခုျ စ္ၿ့္ေီြ႕ အာြါရီလံုြ 
့္ော င္ုႏု င္ျ့္ေီြ၊ ေရရွျ္တျ္တံး ေရာ  ံ႔ၿ  ိြတ ုြတက္မႈျ စ္ ေစရန္ ါရီလူထုက ု ဟု ျ့္ေိ ေရြဆ ာထာြ့္ောရျ္။ တု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြ   
ုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြတ င္ ရ္ာ ရယံးာတမ ာြက ု မွ တမွန္ကနစ္ ာ အရံုြခ ုႏု င္မႈက ုအ ေျခခံါရီလ က္ အမ ိ ြရာြျ့္ေန္ါရီလျ္ 
ရငး္ျမတ္ ေရြက ု၊ ေထာက္ကူ့္ေံး့္ေ ုြမႈျ စ္ ေစမျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ေ္ာင္အျ စ္ရျရ္ ယ့္္ောရျ္။ 
 ုႏု င္ငံ ေတာ္္စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒရျမ္ွန္ြခ က္မ ာြမွာ — 
 ၁ အမ ိ ြရာြျ့္ေန္ါရီလျ္ရငး္ျမတ္ ေရြက ု ဦြတျ္ၿ့္ေီြ စျ္ြါရီလံုြျီ့္ တ္ ေရာ  က္ဒရယ္ဒီမ ုကရက္တစ္ 

ျ့္ေျ္ ေထာင္စုႀကီြျ စ္တျ္ါရီလာ ေစ ေရြက ု အ ေထာက္အ့္ေံးျ စ္ ေစရျ္း မူ ာဒအျ စ္က ငး္ရံုြရန္႕ 
 ၂ တု င္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ္မ ာြေကာြ ျီ့္ကတ္မွ တစ ာ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ါရီလာ ေစရျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေျခ 

အ ေန ေကာင္ြမ ာြ ရရွ  ေရြ ေဆာင္ရ က္ရန္႕ 
 ၃ ုႏု င္ငံ ေတာ္အတ က္ အ က္ က္မွ စ မ္ြရျ္ျ့္ေျး္  ေရာါရီလူငယ္မ ိ ြဆက္ရစ္မ ာြ ေ့္ေေ ေ့္ောကါ္ရီလာ ေစ ေရြ 

အတ က္ အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ  နတ္ီြ ေ့္ေြုႏ ုင္ ေရာ စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒအျ စ္က ငး္ရံုြရန္႕ 
 ၄ ုႏု င္ငံရာြအာြါရီလံုြ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ့္ော ငု္ႏု င္ၿ့္ေီြ႕ တီထ င္ဆန္ြရစ္မႈုႏွငး္ ႀက ိြ့္ေမ္ြအာြထုတ္မႈမ ာြျ ငး္ တ ုြတက္မႈ 

ရါရီလဒ္ ေကာင္ြမ ာြက ု အစဥ္အဆက္ရယူထ န္ြရ မ္ြုႏု င္မျ္းစီြ့္ေ ာြ ေရြစနစ္တစ္ခုအျ စ္ထူ ေထာင္ရန္။ 
ုႏု ငင္ ံေတာ္္ စြီ့္ေ ာြ ေရြမ ူာဒ ၁၂ ခ ကမ္ာွ — 
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၄.၂၊ျမနမ္ာရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏံမွႈမ ူာဒ  
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈမူ ာဒရျ္ ုႏု င္ငံ ေတာ္အစ ုြရ္ စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒ ၁၂ ရ့္ေ္က ု အ ေထာက္အကူျ့္ေိ ေစမျ္ျ စ့္္ောရျ္။ 
 ၁ တာ န္ယူမႈရွ ၿ့္ေီြ အျ့္ေန္အါရီလွနအ္က ိ ြျ စ္ ေစမျ္း ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြက ု ႀက ိဆ ုမျ္။ 
 ၂ ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ုႏွငး္ ရက္ဆု င္ရာအစ ုြရအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြရျ္ ့္ေ ငး္ါရီလင္ြျမင္ရာမႈရွ ၿ့္ေီြ 

ရွင္ြါရီလင္ြါရီလ ယ္ကူ္ရွိ၍၊ျမန္ဆန္ရ က္ါရီလက္စ ာ၊ ေဆာင္ရ က္ုႏု င္ ေရာ ါရီလု့္ေ္ထံုြါရီလု့္ေ္နျ္ြမ ာြျ ငး္ ုႏ ုငင္ံျခာြရင္ြုႏွီြ 
ျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈမ ာြက ု အဆင္ ေျ့္ေ ေခ ာ ေမ ဳ ေအာင္၊ ေဆာင္ရ က္မျ္။ 

 ၃ မက္ခ႐ိုး ုစီြ့္ေ ာြ ေရြတျ္ၿင မ္မႈ႕ တရာြဥ့္ေ ေဒစ ုြမ ုြမႈ႕ အျငင္ြ့္ေ ာြမႈမ ာြအတ က္ ယံုေကျ္က ုြစာြရ ေရာ  
 ေျ ရွင္ြ ေရြါရီလု့္ေ္ထံုြါရီလု့္ေ္နျ္ြမ ာြ႕ အ ေျခခံစီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေဆာကအ္အံု ေကာင္ြမ န္စ ာါရီလျ့္္ေတ္ ေဆာင္ရ က္ 
ုႏု င္မျ္း ယံုေကျ္စ တ္ခ ရရျ္း ္းာ ေရြစနစ္တ ု႔ျ ငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအတ က္ အ ေထာက္အ့္ေံးျ စ္ ေစ 
ရန၊္ ေဆာင္ရ က္မျ္။ 

 ၄ ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြရျ၊္ျမန္မာုုႏ င္ငံ္   ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္မႈအတ က္ အ ေရြ့္ောရျ္းအာြ ေါရီလ ာ္စ ာ 
ုႏု င္ငံ ေတာ္အစ ုြရရျ္ - 

  (က) ုႏု င္ငံျခာြုွႏငး္၊ျ့္ေျ္တ ငြ္စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအေကာြ ခ ာာျခာြဆက္ဆံမႈမရွ  ေရာ ႀက ိတင္ခန္႔မွန္ြ 
ရ ျမင္ုႏ ုင္ရျ္း ထ န္ြ ေက ာင္ြေက့္ေ္မတ္မႈ န္ြက င္တစ္ရ့္ေ္က ု ထူ ေထာင္မျ္။ 

  (ခ) စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု အျငငြ့္္ေ ာြ  ယ္ရ မ္ြယူျခင္ြမွ ကာက ယ္ ေ့္ေြမျ္။ 
  (ဂ) အခ န္အ ေကာက္မ ာြုွႏငး္ အျခာြ ေ့္ေြ ေဆာင္ရန္ရွ ရျ္မ ာြက ု၊ ေ့္ေြ ေဆာင္ၿ့္ေီြ ေနာက္ရရွီရျ္း အက ိ ြ 

အျမတ္မ ာြအျ့္ေင္ ဥ့္ေ ေဒုွႏငး္အျီ၊ ေ့္ေြ ေခ ရမျ္းက စၥမ ာြ၊ျ့္ေနါ္ရီလျ္ါရီလကာ ေျ့္ောင္ြခ ငး္မ ာြက ု ကာက ယ္   
 ေ့္ေြမျ္။ 

  (ဃ) အတျ္ျ့္ေိထာြရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအတ က္ ကာါရီလရွျ္ ေျမငွာြရမ္ြခ ငး္ရရွ  ေရြဥ့္ေ ေဒ 
ုႏွငး္အျီ၊ ေဆာင္ရ က္ ေ့္ေြမျ္။  

  ၅ ျ့္ေျ္တ င္ြုႏွငး္ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူမ ာြရျ္ ့္ေတ္ န္ြက င္ုႏွငး္ရ္ာ အရင္ြအျမစ္ဆု င္ရာက စၥမ ာြ 
အ့္ောအ င္ တာ န္ယမူႈရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြဆ ုင္ရာက ငး္ထံုြမ ာြက ု ခာ ျခာြမႈမရွ ္ာ 
တစ္ ေျ့္ေြျီအစဥ္ါရီလ ုက္နာရမျ။္  

 ၆ ုႏု င္ငံ ေတာ္ါရီလံုၿခံိ ေရြဆု င္ရာ ယဥ္ ေက ြမႈုွႏငး္ါရီလူမႈ ေရြဆ ုင္ရာ နယ့္္ေယ္မ ာြုႏွငး္ဆက္ုႏ ယ္ရျ္း အခ ိ ဳ ေရာ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု ုႏ ုင္ငျံခာြရာြမ ာြအာြ ါရီလု့္ေ္ ေဆာင္ခ ငး္မျ့္ေိ့္ော။ အဆ ု့္ောခ ငး္ျ့္ေိုုႏ င္ျခင္ြမရွ ရျ္း 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု ့္ေ ငး္ါရီလင္ြျမင္ရာစ ာ ထုတ္ျ့္ေန္မျ္။ 

 ၇  ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ော ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု ႀက ိဆ ုအာြ ေ့္ေြမျ္ - 
  (က)  ေဒရတ င္ြုႏွငး္ ကမာၻါရီလံုြဆု င္ရာထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈက င္ြဆက္တ င္ ခ  တ္ဆက္ထာြရျ္း ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ  

ျမ ငး္တင္ုႏ ုင္ ေရာ တန္  ုြျမ ငး္ါရီလယ္ယာထုတ္ကုန္မ ာြ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ုႏု င္ ေရာါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 
  (ခ) နျ္ြ့္ေျာါရီလကာ ေျ့္ောင္ြုႏု င္မႈုွႏငး္၊ျ့္ေျ္တ င္ြကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအ ေ့္ေေ အက ိ ြျ စ္ထ န္ြမႈရရွ  ေစမျ္း 

ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 
  (ဂ) အ ေရြစာြုႏွငး္အါရီလတ္စာြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအာြ   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေစုႏု င္မျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 
  (ဃ) အ ေျခခံစီြ့္ေ ာြ ေရြအ ေဆာက္အအံုမ ာြအာြ ါရီလ င္ျမနစ္ ာ   ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္ ေစုႏု င္မျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 
  (င) အါရီလု့္ေ္အကု င္အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြစ ာ  န္တီြ ေ့္ေြုႏု င္ၿ့္ေီြ႕ ကၽ မ္ြက င္မႈျမငး္မာြတ ုြ့္ေ ာြ ေရြအတ က္ 

အ ေထာက္အကူျ့္ေိ ေရာ အရက္ ေမ ြ မ္ြ ေက ာင္ြ့္ေျာမ ာြ၊ ေါရီလးက ငး္ရင္ေကာြ ေ့္ေြုႏု င္ရျ္း 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 

  (စ) စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈန မး္က အာြနျ္ြ ေရာ ေဒရမ ာြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံါရီလု့္ေ္က ုင ္ေဆာငရ္ က္ 
မျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 

  (ဆ) စက္မႈၿမ ိဳမ ာြုွႏငး္ အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ စု  ာဳ  ေဆာင္ရ ကု္ႏု င္မျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ႕ 
  (း) ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွငး္ဆက္စ့္ေ္ရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈါရီလ့ု္ေ္ငန္ြမ ာြ။ 
  



 

35 

 

၄.၃ ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈဆု ငရ္ာဥ့္ေ ေဒမ ူေ္ာင ္

ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒက ု ၂ ၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တ ု္ာ ၁၈ ရက္ ေန႔တ င္၊ျ့္ေနာန္ြခားရျ။္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဆု င္ရာ 
ါရီလု့္ေ္ထံုြါရီလု့္ေ္နျ္ြမ ာြါရီလ ယ္ကူ ေခ ာ ေမ ဳ ေစရန္႕၊ ေဒရအါရီလ ုက္  ံဳၿ  ိြတု ြတက္မႈျမ ငး္တင္ရန္ုႏွငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြ 
အတ က္ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြ ့္ေ ုမ ုမ ာြျ့္ောြါရီလာ ေစရန္အတ က္၊ျမန္မာုႏု င္ငံအာြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈဥ့္ေ ေဒုွႏငး္ ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြ 
ျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈဥ့္ေ ေဒက ု၊ ေ့္ောင္ြစ့္ေ့္္ေယ္  က္ၿ့္ေီြ ဤဥ့္ေ ေဒက ု၊ျ့္ေနာန္ြခား့္ောရျ္။25 
ဤဥ့္ေ ေဒအရ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈခ ငး္ျ့္ေိမ န္႔ရယူရန္ ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ ိ ြအစာြစာရင္ြအာြ ထုတ္ျ့္ေန္ထာြရွ ၿ့္ေီြ 
အဆ ု့္ောါရီလု့္ေ္ငန္ြတ င့္္ော င့္္ောက MIC ခ ငး္ျ့္ေိမ န္႔ရယူရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ ိ ြအစာြမ ာြစာရင္ြတ င္ မ့္ော င္   
 ေရာ္ါရီလျ္ြ ကင္ြါရီလ တ္ခ ငး္႕ ရက္ရာခ ငး္မ ာြအာြ ရယူါရီလ ု့္ောက ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအတျ္ျ့္ေိမ န္႔အာြ MIC  ရ ု႔မဟုတ္ 
တု င္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မတီထံမွ ရယူရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။၊  ေဒေါရီလာ ၅ ရန္ြ၊ ေအာက္ရွ ရျ္း 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု၊ျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္တု င္ြ ေဒရႀကီြ ေကာ္မတီမ ာြအာြ ဆံုြျ တ္ခ င္း ေ့္ေြထာြရျ္။ 
ထ ု႔အျ့္ေင္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈျမ ငး္တင္မျ္းကးမ ာြက ု ရွင္ြါရီလင္ြ ေ ာ္ျ့္ေထာြၿ့္ေီြ   ံဳၿ  ိြမႈ ေနာကက္ ရျ္း ေဒရမ ာြတ င္ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြအတ က္ အ ေကာက္ခ န္ကင္ြါရီလ တ္ခ ငး္မ ာြက ု အခ  န္ကာါရီလ ့္ေ ုမ  ုေ့္ေြအ့္ေ္ထာြရျ္။26 
ျမန္မာုုႏ င္ငံ္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈ ေကာ္မရွင္္ တာ န္ုႏွငး္ါရီလု့္ေ့္္ေ ုင္ခ ငး္မ ာြအနက္- 
 ၁ ရင္ြုႏွီြျမ ုိ့္ေ္ုႏွမံႈျမ ငး္တင္ ေရြ အဘ ကတာ န္ရွ ရျ္း ႐ိုးံုြနာနအျ စ ္ေဆာင္ရ က္ျခင္ြ 
 ၂ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္ စ တ္ ငစ္ာြရူမ ာြအတ က္၊ ေ့္ောင္ြစ့္ေ္ျ  ုႏ ႈင္ြကူျီ ေဆာင္ရ က္ ေ့္ေြျခင္ြ 
 ၃ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈဆု င္ရာ မူ ာဒမ ာြက ု အႀကံျ့္ေိျခင္ြ 
 ၄ ကင္ြါရီလ တ္ခ ငး္႕ ရက္ရာခ ငး္မ ာြုႏွငး္ ကန္႔ရတ္ရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံွမႈါရီလု့္ေ္ငန္ြ အမ ိ ြအစာြမ ာြက ၊ု ျ့္ေန္ါရီလျ္ 

ရံုြရ့္ေ္ျခင္ြုႏွငး္ ရံုြရ့္ေ္ ေတ ဳရွ ခ က္အာြ အစ ုြရအ  ာဳ ရ ု႔ အစီရင္ခံတင္ျ့္ေျခင္ြ 
 ၅ တာ န္ယူမႈရွ  ေရာ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြအတ က္ အာြ ေ့္ေြျခင္ြ 
 ၆ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈဆ ုင္ရာ အျငင္ြ့္ေ ာြမႈမ ာြအာြ စနစ္တက စ စစ္ျခင္ြုႏွငး္ နစ္နာဆံုြ႐ိုးံႈြမႈမ ာြက ု၊ ေျ ရွင္ြျခင္ြ 

စရျ္းအခ က္မ ာြါရီလျ္ြ ့္ော ငရ္ျ္။   
ျမန္မာရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ ေကာ္မရွငရ္ျ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဆု င္ရာအဆ ုျ့္ေိခ က္မ ာြက ု စ စစ္အတျ္ျ့္ေိခ ငး္ျ့္ေိ ေ့္ေြရန္ ါရီလု့္ေ့္္ေ ုငခ္ င္း  
အခ ငး္အာံာရွ ရျ္။၊ ေကာ္မရငွ္ရျ္ အခာအာြ ေါရီလ ာ္စ ာ ကးအါရီလ ုက္တု ြတက္္မႈမ ာြုႏွငး္စ့္ေ္ါရီလ ဥ္ြ္ရွိ၍ အမ န္႔ ေေကာ္ 
ျငာစာမ ာြ ထုတ္ျ့္ေန္ုႏု င္ရျ္။ 

ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒအရ၊ျမန္မာုုႏ င္ငံအစ ုြရရျ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေ့္ေေ အခ ငး္အ ေရြမ ာြ႕ အကာ 
အက ယ္ ေ့္ေြမႈမ ာြ႕ အာမခံခ က ္ေ့္ေြအ့္ေ္ထာြရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံူမ ာြက ု၊ ေ့္ေြအ့္ေ္ထာြရျ္း တခ ိ ဳ ေရာအခ ငး္အ ေရြ 
မ ာြမွာ — 

• ုႏု င္ငံျခာြရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေ့္ေေ၊ ေ့္ေြအ့္ေ္ထာြရျ္း ဆက္ဆံ ေဆာင္ရ က္မႈုွႏငး္ အထူြအခ င္းအ ေရြ ေ့္ေြ 
ထာြရျ္းုႏ ုင္ငံ 

• ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအာြ မွ တရျ္း ဆက္ဆံ ေဆာင္ရ က္မႈ 
•  ေျမအရံုြျ့္ေိခ ငး္ 
• ုႏု င္ငံျခာြရာြကၽ မ္ြက င့္္ေျာရငွ္မ ာြက ု ငွာြရမ္ြခန္႔ထာြခ ငး္ 
• ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈက ု အာမခံျခင္ြ 
• ္းာ ေင မ ာြါရီလကာ ေျ့္ောင္ြျခင္ြ စရျ္တ ု႔့္ော င္ရျ္။ 

ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေ့္ေေ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအမ ိ ြအစာြ့္ေမာံအ ေ့္ေေမူတျ္္ရွိ၍ ကနဦြ ေျမငွာြရမ္ြခ ငး္ ုႏွစ္ ၅  ငွာြယူ့္ေ ုင ္
ခ ငး္ ေ့္ေြအ့္ေ္ထာြရျ္။27 ထု ႔အျ့္ေင္၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ ေကာ္မရွင္မွ ရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈ္အဆ ုျ့္ေိခ က္အ ေ့္ေေ မူတျ္္ရွိ၍ 
 ေနာက္ထ့္ေ္ ၁  ုႏွစအ္ထ ၊ ေျမငာွြရမ္ြခ ငး္ကာါရီလက ု တ ုြျမ ငး္ခ ငး္ျ့္ေိ ေ့္ေြုုႏ င္ရျ္။ 
ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒက ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေ့္ေေ ုႏ ုင္ငံျခာြ ေင  ေေကြါရီလကာ ေျ့္ောင္ြခ ငး္က ုါရီလျ္ြ၊ ေ့္ေြအ့္ေ္ထာြ 
ရျ္။ ဤဥ့္ေ ေဒ့္ေုဒ္မ ၅၆ အရ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြရျ္ ဤဥ့္ေ ေဒအရ ခ ငး္ျ့္ေိ ေ့္ေြရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွင္း 
စ့္ေ္ါရီလ ဥ္ြ္ရွိ၍၊ ေအာက့္္ော္းာ ေင  ေေကြမ ာြက ု ုႏု င္ငံျခာြတု င္ြျ့္ေျ္မ ာြရ ု႔ ါရီလကာ ေျ့္ောင္ြျခင္ြက ု ခ ငး္ျ့္ေိထာြရျ္။28 

• ျမန္မာုုႏ င္ငံ ေတာ္ ဟ ု္ံ္မွ ခ မွတ္ထာြရျ္း မတျ္ရင္ြုႏွီြ ေင စာရင္ြဆု င္ရာ၊ျ့္ေနာန္ြခ က္မ ာြုႏွငး္အျီ 
ခ မွတ္ထာြရျ္း မတျ္ရင္ြုႏွီြ ေင မ ာြ႕ 

                                                 
25  DICA (2018), “Myanmar Investment Promotion Plan” 
26  Ibid 
27  Ibid  
28  Ibid  



 

36 

 

• ဤဥ့္ေ ေဒအရ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈမွ ထ က္ ေ့္ေေါရီလာ ေရာ အက ိ ြအျမတ္မ ာြ႕ အျခာြ့္ေစၥျ္ြမွ အျမတ္အစ န္ြမ ာြ႕ 
အစု ေ့္ေေအျမတ္မ ာြ႕ ခ ုင္ြ ေေကြမ ာြ႕ မူ့္ေ ုင္ခမ ာြ႕ ါရီလု င္စင္ ေေကြမ ာြ႕ နျ္ြ့္ေျာအကူအျီ ေထာက့္္ေံးမႈုွႏငး္ 
စီမံခန္႔ခ ာမႈဆု င္ရာ အခ ေေကြ ေင မ ာြ႕ အစုရွယ္ယာုွႏငး္ အျခာြါရီလက္ရွ  င္ ေင မ ာြ႕ 

• ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈတစ္ခု္ စုစု ေ့္ောင္ြ ေရာင္ြခ မႈ ရ ု႔မဟုတ္ တစ္စ တ္တစ့္္ေ ုင္ြ၊ ေရာင္ြခ မႈ ရ ု႔မဟုတ္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
တစ္ခုခု ရ ု႔မဟုတ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုွႏငး္ဆက္စ့္ေ္ရျ္း ့္ေ ုင္ဆု င္မႈစာရင္ြရွင္ြါရီလင္ြ  က္ရ မ္ြျခင္ြတ ု႔မွ 
ထ က္ ေ့္ေေါရီလာရျ္း အျမတ္အစ န္ြမ ာြ႕ 

•  ေခ ြ ေင ရ ေ္ာတူစာခ ိ့္ေ္ အ့္ောအ င္ ့္ေဋ ျာဥ္စာခ ိ့္ေ္အရ၊ ေ့္ေြ ေခ ရမျ္း ေင မ ာြ 
• ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ အျငင္ြ့္ေ ာြမႈ ေျ ရငွ္ြျခင္ြမွ ထ က္ ေ့္ေေါရီလာရျ္း၊ ေ့္ေြ ေခ  ေင မ ာြ 
• ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ ရ ု႔မဟုတ္ ့္ေစၥျ္ြရ မ္ြယူျခင္ြတ ု႔မွ၊ ေါရီလ ာ္ ေေကြအျ စ္ ရရွ ရျ္း ေင  ေေကြမ ာြ႕ အျခာြ   
 ေါရီလ ာ္ ေေကြ ေင မ ာြ႕ 

• ုႏု င္ငံ ေတာ္အတ င္ြ ဥ့္ေ ေဒုွႏငး္အျီ ခန္႔အ့္ေ္ထာြရျ္း ုႏု င္ငံျခာြရာြကၽ မ္ြက င္ရူ န္ထမ္ြမ ာြ္ါရီလု့္ေ္ခ 
ါရီလစာုႏႈန္ြ င္ ေင  

ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒ အခန္ြ ၁၄႕ ့္ေုဒ္မ ၅၂ အရ အစ ုြရအ  ာဳ ရျ္၊ ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေအ ေျခအ ေနမ ာြုွႏင္းအျီ 
 ေဆာင္ရ က္ျခင္ြမွအ့္ေ ရင္ြုႏွီြျမ ိ ့္ေ္ုႏွံမႈက ု ရ မ္ြယူျခင္ြက ုျ စ္ ေစ႕ ရ ယ္  ုက္ရ မ္ြယူျခင္ြက ုျ စ္ ေစ႕ ရ့္ေ္ဆု င္ြ ေစျခင္ြ 
ရ ေ္ာရက္ ေရာက္ ေရာ၊ ေဆာင္ရ က္မႈမ ာြက ုျ စ ္ေစ မျ့္ေိါရီလု့္ေ္ဟုအာမခံရျ္။ 

• ုႏု င္ငံ ေတာ္ုႏွငး္ ုႏု င္ငံရာြအက ိ ြအတ က္ အမွန္တကယ္ါရီလ ုအ့္ေ္ျခင္ြ 
• ခ ာာျခာြမႈမရွ ္ာ၊ ေဆာငရ္ က္ျခင္ြ 
• တျ္ဆာဥ့္ေ ေဒုွႏငး္အျီ ေဆာငရ္ က္ျခင္ြ 
• ရ မ္ြယူရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအာြ မွ တ္ရွိ၍၊ျ့္ေျ္းစံုါရီလံု ေါရီလာက္ ေရာ၊ ေါရီလ ာ္ ေေကြက ု၊ျမန္ဆန္စ ာ ေ့္ေြျခင္ြ 

စရျ္းအ ေျခအ ေနတ ု႔့္ော င္ရျ္။ ၎အာမခံခ က္အျ့္ေင္ ဤရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈဆု င္ရာဥ့္ေ ေဒုွႏငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေန 
ျ င္း္ ါရီလ ုက္နာ ေဆာင္ရ က္ရမျ္း တာ န္ုႏွငး္ တလရာြမ ာြက ုါရီလျ္ြ၊ျ့္ေနာနြ္ထာြရျ္။29 

၄.၄၊ျမနမ္ာုုႏ ငင္ ံေရရျွတ္ျတ္ံးခု ငၿ္မာၿ့္ေြီ ဟနခ္ ကျ္ ီေရာ  ံဳ ၿ  ိ ြတ ြုတကမ္ႈစမီကံ နြ္ 

၂ ၁၈ ခုုွႏစ္႕၊ ေ  ေ ေ ာရီါရီလတ င၊္ျမန္မာုုႏ င္ငံ ေရရွျ္တျ္တံးခု င္ၿမာၿ့္ေီြ ဟန္ခ က္ျီ ေရာ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈစီမံက န္ြ (My-

anmar Sustainable Development Plan – MSDP) က ု ထုတ္ျ့္ေန္ခားရျ္။ ဤစီမံက န္ြ္အဘ ကရျ္ရ ယ္ခ က္မွာ 
ါရီလက္ရွ ျမန္မာုုႏ င္ငံရွ အမ ိ ြမ ိ ြ ေရာမူ ာဒမ ာြ႕ အ  ႔ာအစျ္ြမ ာြက ု အမ ိ ြရာြအဆငး္မဟာ   ဟာစီမံက န္ြတစ္ခု ေအာက္ 
တ င္ ရဟးာတျ စ္ ေစရန္၊ ေ့္ောင္ြစျ္ြ္ရွိ၍ တု င္ြျ့္ေျ္အတ က္ စစ္မွန္ရျ္း  ံ႔ျ  ိြတ ုြတက္မႈက ု၊ ေဆာင္က ဥ္ြုႏ ုင္ 
ရန္ျ စ္ရျ္။30 

MSDP ရျ္ တစ္ခုတျ္ြ ေရာ အမ ိ ြရာြအဆငး္မဟာ   ဟာစီမံက န္ြျ စ္ၿ့္ေီြ႕၊ျ့္ေျ္နယမ္ ာြုွႏငး္တု င္ြ ေဒရႀကီြ 
အစ ုြရ န္ႀကီြနာနမ ာြေကာြ ္က္စံု့္ေူြ ေ့္ောင္ြ ေဆာင္ရ က္မႈ မူ ေ္ာင္တစ္ခုျ စ္ရျ္။၊ျမနမ္ာုႏု င္ငံ္၊ ေရရွျ္ ေမွ ာ္မွန္ြ 
ခ က္ျ စ္ရျ္း ၿင မ္ြခ မ္ြၿ့္ေီြရာယာ  ေျ့္ောရျ္း ဒီမ ုက ေရစီ က္ဒရယ္ျ့္ေျ္ ေထာင္စုတစခ္ုက ု၊ ေ ာ္ ေဆာင္ရာ မူ ေ္ာင ္
တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ဤစီမံက န္ြတ င္ ဦြတျ္ခ က့္္ေန္ြတ ုင္ ၅ ခု႕ မဟာ   ဟာ၂၈ ခုျ ငး္ ါရီလု့္ေ္ငန္ြအစီအစဥ ္ ၂၃၈ ခ ု
့္ော င္ရျ္။ ဤစီမံက န္ြရျ္ ကုါရီလရမဂၢ္ ေရရွျ္  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြ ဦြတျ္ခ က့္္ေန္ြတု င္မ ာြုွႏငး္၊ျမန္မာုႏု င္ငံ္ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြမူ ာဒ ၁၂ ခ က္ုႏွငး္ါရီလျ္ြ ကု က္ျီမႈရွ ရျ္။ 

ဤစီမံက န္ြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈုႏွငး့္္ေတ္ရက္္ရွိ၍ အက ုြအကာြအမ ာြအျ့္ောြ့္ော င္ရျ္။ အဘ ကအာြျ ငး္ ဦြတျ္ခ က္ 
့္ေန္ြတ ုင္ ၃ ရွ  “အါရီလ့ု္ေအ္ကု င ္နတ္ြီျခငြ္ုႏငွး့္္ေဂုၢါရီလ ကကးဥြီ ေဆာငရ္ျ္း  ံဳ ၿ  ိ ြ ေရြ”၊  ေအာက္တ င္ အမ ာြအျ့္ောြ 
့္ော င္ရျ္။ အထူြရျ ငး္ မဟာ   ဟာ ၃.၃ တ င ္ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္က ုင္ရာတ င္ ကုန္က စရ တရ္က္ရာ ေရာ ရင္ြုႏွီြ 
ျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူ္ ယံုေကျ္မႈက ု၊ျမ ငး္တင္ ေ့္ေြ ေရာ စ မ္ြ ေဆာင္ရျ္ျမငး္မာြ ေရာ အာမခံခ က္ရွ ၿ့္ေီြ ါရီလု့္ေ္ရာက ုင္ရာ ရွ ရျ္း 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ န္ြက င္တစ္ရ့္ေ္၊ ေ့္ေေ ေ့္ောက္ ေရြအတ က္ ါရီလု့္ေ္ ေဆာင္မျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြစဥ္မ ာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြရျ္။ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္နွငး္စ့္ေ္ါရီလ ဥ္ြ္ရွိ၍ မဟာ   ဟာ ၁.၂.၈ ရျ္   ံဳၿ  ိ ြတ ုြတက္ ေရြအကူအျီမ ာြုႏွငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွမံႈမ ာြက  ု
ဦြစာြ ေ့္ေြ ေ ာ္ျ့္ေထာြၿ့္ေီြ႕ မဟာ   ဟာ ၁.၂.၆ ရျ္ ရခ ုင္အႀကံ ေ့္ေြ ေကာ္မရွင္္ အႀကံျ့္ေိခ က္က ု အ ေကာင္အထျ္ 
 ေ ာ္ ေဆာင္ရ က္ရန္ အစီအစဥ္ ေရြဆ ာထာြရျ္။  

                                                 
29  Ibid 
30  Myanmar Times, “Myanmar Sustainable Development Plan drafted, govt feedback sought”, May 16,2018. 

URL: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-sustainable-development-plan-drafted-govt-feedback-
sought.html 
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                                              ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္ာြျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
 

၅.၁ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္ ေေကာငြ္အက ဥြ္ခ ိ့္ေ ္

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံ္   ံ႔ျ  ိြမႈအ ေနာက္က ဆံုြျ့္ေျ္နယ္ ေဒရတစ္ခုျ စ္ရျ္။ အ ေရွဳ္က္တ င္ မ ေက ြ႕ 
့္ောခူြတ ုင္ြ႕၊ ေတာင္္က္တ င္  ရာ တီတု င္ြုႏွငး္္ဂၤါရီလာြ့္ေင္ါရီလယ္ ေအာ္႕ အ ေနာက္ ေျမာက္ုႏွငး္၊ ေျမာက္္က္တ င္ ္ဂၤ 
ါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏ ုင္ငံ႕ ခ င္ြျ့္ေျ္နယတ္ ု႔ုႏွငး္ ထ စ့္ေ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာအက ယ္အ န္ြ ၃၆,၇၇၈ စတုရန္ြကီါရီလ ု  
မီတာရွ ၿ့္ေီြ ၿမ ိဳနယ္ ေ့္ောင္ြ ၁၇ ၿမ ိဳနယ္ရွ ရျ္။ စစ္ ေတ ၿမ ိဳရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ၿမ ိ ဳ ေတာ္ျ စ္ရျ္။ 
စုစု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရမွာ ၃.၂၂ ရန္ြခန္႔ရွ ၿ့္ေီြ ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြျခင္ြ အ ေနျ ငး္ ၁ 
စတုရန္ြကီါရီလ ုမီတာတ င္ ၈၈ ဦြ၊  ေနထု င္ရျ္။ စုစု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရ္ ၈၄%  
ရျ္၊  ေက ြါရီလက္ ေဒရတ င္၊ ေနထု င္ေကၿ့္ေီြ႕ ၁၆% ရာ၊ ျမ ိဳ ေ့္ေေတ င္ ေနထ ုင္ေက 
ရျ္။ ါရီလူဦြ ေရ္ ၇ % ရျ္ ါရီလယ္ယာကးုႏွငး္ဆက္စ့္ေ္ရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြ   
မ ာြျ ငး္ အရက္ ေမ ြေကၿ့္ေီြ႕ ငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ ဒုတ ယ 
အႀကီြဆံုြ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ ကမ္ြ႐ိုး ုြတန္ြ ရျ္ ၃၆  
မု င္ရွျ္ါရီလ ာြၿ့္ေီြ႕ အ ုႏၵ ယရမုဒၵရာ္မဟာ   ဟာ ေျမာက္ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြတစ္ခု  
ျ စ္ရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ ရ္ာ ရယံးာတမ ာြျ့္ေျ္းစံုၿ့္ေီြ၊ ေရနံုႏွငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ႔ 
ရ ုက္မ ာြ႕ ့္ေင္ါရီလယ္ရယံးာတမ ာြအျ့္ေင္၊ ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြရွ ရျ္း ့္ေင္ါရီလယ္ 
ကမ္ြ႐ိုး ုြတန္ြ ေဒရျ စ ္ေရာ ေေကာင္း စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြအတ က္ 
အါရီလ န္အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြမ ာြရွ ရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ့္္ောရျ္။၊ ေတာင္ 
အာရွုုႏ င္ငံမ ာြ31ုႏွငး္အ ေရွဳ ေတာငအ္ာရွုႏု င္ငံမ ာြရ ု႔ခ  တ္ဆက္ ေ့္ေြရျ္း ထူြျခာြ ေရာ   ေရရရွ ရျ္း ့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြ႐  ုြ 
့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြ႐ိုး ုြတန္ြျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ့္္ောရျ္။ ၎အျ့္ေင ္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံအတ က္ ုႏု င္ငံ ေရြုႏွငး္ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြ႕ စီြ့္ေ ာြ ေရြစႀကအႍျ စ္၊  ေဒရတ င္ြုႏု င္ငံမ ာြ႕ အာ ရ ကုႏု င္ငံမ ာြ႕ အ ုႏ ၵယတ ု႔ုႏွငး္ ဆက္စ့္ေ္ ေ့္ေြုႏ ုင္ရျ္း 
ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္၊ျမနမ္ာုႏ ုင္ငံ္အါရီလယ့္္ေု င္ြ ေဒရုႏွင္းရခ ုင္႐ိုး ုြမ ေတာင္တန္ြေကီြျ င္း 
ျခာြထာြ ေရာ္ါရီလျ္ြ၊ျမန္မားစီြ့္ေ ာြ ေရြအတ က္ အါရီလ န္အ ေရြေကီြရျ္းျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ့္္ောရျ္။ 
 
 
 
 
 
 
 
၅.၂ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္ာြ 
နယ ္ေျမ့္ေ ငုြ္ျခာြမႈ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ ခ႐ိုး ုင္ ၅ ခုရွ ၿ့္ေီြ 
စုစု ေ့္ောင္ြၿမ ိဳနယ္ ၁၇ ၿမ ိ ဳနယု္ႏွငး္ 
ၿမ ိဳ ၇ ၿမ ိဳတ ု႔့္ော င္ရျ္။ ၿမ ိဳနယ္ 
ုႏွငး္ၿမ ိဳမ ာြတ င္ စုစု ေ့္ောင္ြ ရ့္ေ္က က္ 
၁၇  ုႏွငး္၊ ေက ြရ ာအု့္ေ္စု ေ့္ောင္ြ 
၁, ၃၅ ့္ော င္ရျ္။ ထ ု ေက ြရ ာ 
အု့္ေ္စုမ ာြတ င္၊  ေက ြရ ာစုစု ေ့္ောင္ြ 
၃၇၃၈ ရ ာ့္ော င္ရျ္။ စစ္ ေတ ျမ ိဳ 
ရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ျမ ိဳ ေတာ္ 
ျ စ္ရျ္။ 

                                                 
31  South Asian countries include India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. 

 

 
့္ေံု ၄႕ 
ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ္္  
တျ ္ေနရာ 

၅ 
 

ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ျ၊္ျမန္
မာုုႏ ငင္ ံအတ က ္
အ ေရြ့္ော ေရာ စြီ့္ေ ာြ ေရြ 
စႀကၤ၊ံတစခ္ျု စရ္ျ။္ 
 
၃၆  မု ငရ္ျွါ္ရီလ ာြၿ့္ေြီ 
မဟာ   ဟာ၊ ေျမာကက္
မြ္႐ိုး ြုတနြ္ တစခ့္ု္ေ ငုဆ္ု င ္
ထာြရျ္း၊ျ့္ေျန္ယျ္ 
စရ္ျ။္ 
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းယာြ ၈႕ ခ႐ိုး ငု ္၅ ခအုတ ငြ္ရွ ါရီလဥူြီ ေရမ ာြ32 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ ၿမ ိ ဳနယ ္ ၿမ ိ ဳ  ေက ြရ ာအု့္ေစ္ ု  ေက ြရ ာ ါရီလဥူြီ ေရ မတွခ္ က ္

၁ စစ္ ေတ  ၄ - ၂၆  ၆၅၄ ၅၃၅,၅၈၃ 

ခန္႔မွန္ြ 
ါရီလူဦြ ေရမ့္ော။ 

၂  ေျမာက္ဦြ ၄ ၁ ၂၈၇ ၉၃၃ ၆၆၉,၁၃၁ 

၃  ေမာင္ ေတာ ၂ ၃ ၁၇၄ ၇ ၄ ၉၆,၃၃  

၄  ေက ာက္ျ   ၄ ၂ ၁၇  ၈၄  ၄၃၉,၉၂၃ 

၅ ရံတ ာ ၃ ၃ ၁၄၄ ၆ ၇ ၃၅၇,၈၄  

 

၅.၃ ါရီလဥူြီ ေရဆ ငုရ္ာအခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

ျမန္မာုုႏ င္ငံရွ  တျခာြ ေရာတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြကားရ ု႔ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ တ ုငြ္ရင္ြရာြမ  ိြုႏ ယ္စုမ ာြ  
 ေနထု င္ရျ္း၊ ေဒရတစ္ခုျ စရ္ျ္။ ရခ ုင္ါရီလူမ ိ ြမ ာြရျ္၊ျ့္ေျ္နယ္ါရီလူဦြ ေရ္ အမ ာြစုျ စ္ၿ့္ေီြ ရက္႕ ခမီ႕ ၿမ ိ႕ ဒ ုင္ြနက္႕ 
မရာမာႀကီြုွႏငး္ ကမန္တု င္ြရင္ြရာြမ ိ ြုႏ ယ္စုမ ာြရွ ေကရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ ေျမာက့္္ေ ုင္ြတ င္ မဆူါရီလင္္ာရာ င္မ ာြ 
ါရီလျ္ြရွ ရျ္။ 
၂ ၁၄ ခုုွႏစ္႕၊ျမန္မာုုႏ င္ငံါရီလူဦြ ေရရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္္ စုစု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရမွာ ၃,၁၈၈,၈ ၇ ဦြ 
ျ စ္ရျ္။ အမ ိ ြရာြါရီလူဦြ ေရမာွ ၁,၅၂၆,၄ ၂ ဦြ (၄၇.၈၇%)၊ျ စ္ျ့္ေီြ အမ ိ ြရမီြဦြ ေရ မွာ ၁,၆၆၂,၄ ၅ ဦြ (၅၂.၁၃%) 
ျ စ့္္ောရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္စုစု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရရျ္၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံါရီလူဦြ ေရ္ ၆.၂% ရွ ရျ္။33 ၂ ၁၄ ခုွုႏစ္တ င္ 
 ေကာက္ယူ ေရာရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ ရခု င္ျ့္ေျန္ယ္္ ါရီလူဦြ ေရတု ြုႏႈန္ြမွာ ၁၉၈၃ ခုုွႏစ္ုႏွငး္ ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္ 
ကာါရီလအတ င္ြ ၅.၈% မ ွ၆.၂% အထ တ ုြျမင္းါရီလာခားရျ္။ 

့္ေံု ၅႕ နယ ္ေျမ့္ေ ငုြ္ျခာြမႈမ ာြ ့္ေံု ၆႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ခ႐ ုငမ္ ာြ 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ ၁၄ ခုွုႏစ္တ င္၊ ေကာက္ယူခားရျ္းရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ စုစ ုေ့္ောင္ြအ မ္ ေထာငစ္ု္ ၂၃.၂% ရျ္ အမ  ိြရမီြဦြစီြ 
ရျ္းအ မ္ ေထာင္စုမ ာြျ စ္ရျ။္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္အမ ိ ြရမီြဦြ ေရရျ္ အမ ိ ြရာြဦြ ေရထက့္္ေ ုမ ာြၿ့္ေီြ႕ အမ ိ ြရာြ-
အမ  ိြရမီြအခ ိ ြမွာ အမ ိ ြရမီြ ၁   တ င္ အမ ိ ြရာြဦြ ေရမွာ ၉၂ ဦြ၊ ျ စ့္္ောရျ္။ ဤအမ ိ ြရာြ-အမ  ိြရမီြ 
ဦြ ေရအခ  ိြအစာြရျ္၊ျ့္ေျ္ ေထာင္စုတစ္ခုါရီလံုြ္ အမ ိ ြရာြ-အမ ိ ြရမီြဦြ ေရ အခ ိ ြအစာြထက္ အနျ္ြငယ္ ေါရီလ ား 
နျ္ြရျ္။ 

                                                 
32  The 2014 Myanmar Population and Housing Census, Census Report Vol.3-K 
33  Ibid.  
34  Ibid. 

၁- ေမာင ္ေတာ 

၃-စစ ္ေတ  

၂- ေျမာကဥ္ြီ 

၄- ေက ာကျ္   

၅-ရတံ ာ 
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၂ ၁၄ ခုုွႏစ္ ရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ စုစု ေ့္ောင္ြျ့္ေျ္နယ္ါရီလူဦြ ေရ္ ၆၂.၂% ရျ္ “စြီ့္ေ ာြ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ခ င ္င ္ေရာကု္ႏ ငု ္
ရျ္းအရကအ္ရ ယ”္ အု့္ေ္စုျ စ္ျ့္ေီြ ါရီလူဦြ ေရ္ ၆.၇% ရျ္ အရက္ ၆၅ ုႏွစ္အထက္တ င္ရွ ရျ္။၊ျ့္ေျ္နယ္္ 
အရက္ ၁၅ ုႏွစအ္ထက္ စာတတ္ ေျမာက္မႈုႏႈန္ြမွာ ၈၄.၇% ရွ ၿ့္ေီြ႕ အမ ိ ြရာြစာတတ္ ေျမာက္မႈ ရာခု င္ုႏႈန္ြမွာ 
အမ ိ ြရမီြဦြ ေရစာတတ္ ေျမာက္မႈရာခ ုင္ုႏႈန္ြထက္ ့္ေ ုမ ာြရျ္။ စာတတ္ ေျမာက္ုႏႈန္ြမွာ အမ ိ ြရာြ ၉၂.၂% ုႏငွ္း 
အမ ိ ြရမီြ ၇၈.၇%၊ျ စ္ေကရျ္။ 
းယာြ ၉႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ္္ ါရီလဥူြီ ေရဆ ငုရ္ာအခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

ါရီလဥူြီ ေရစစု ုေ့္ောငြ္ ၃,၁၈၈,၈ ၇ ၁  .  % 
 က ာြ ၁,၅၂၆,၄ ၂ ၄၇.၈၇% 
 မ ၁,၆၆၂,၄ ၅ ၅၂.၁၃% 

ျမ ိဳျ့္ေါရီလူဦြ ေရ္ %  ၁၇. % 
 ေက ြါရီလက္ါရီလူဦြ ေရ္%  ၈၃. % 
ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြမႈ ၈၆.၇ ၁ စတုရန္ြကီါုရီလ မီတာ 
က ာြ-မ အခ  ိြုႏႈန္ြ က ာြ ► ၉၂ မ ► ၁   
စာတတ ္ေျမာကု္ႏႈနြ္ (၁၅ ုႏစွု္ႏငွ္းအထက)္   

 က ာြ  ၉၂.၂% 
 မ  ၇၈.၇% 
 စုစု ေ့္ောင္ြ  ၈၄.၇% 

က ေါရီလြမ ာြ (  – ၁၄)  ၃၁.၁% 
ထုတ္ါရီလု့္ေ္ုႏ ုင္ရျ္းအရ ယ္ (၁၅ – ၆၄)  ၆၂.၂% 
ရက္ေကီြါရီလူဦြ ေရ (၆၅ ုႏွစ္အထက္)  ၆.၇% 

 

ါရီလ့ု္ေအ္ာြ့္ော ငမ္ႈ က ာြ မ က ာြ-မ 
 အရက္ ၁  ုႏွစ္ ုႏွငး္အထက္  ၆၈.၃% ၃၁.၇% ၄၈.၇% 
 အရက္ ၁၅ ုႏွစ္ ုႏွငး္အထက္ ၇၉.၃% ၃၅.၄% ၅၅.၄% 
 အရက္ ၁၅-၆၄ ၈၃.၂% ၃၈.၁% ၅၈.၈% 
အါရီလ့ု္ေါ္ရီလ့ု္ေရ္-ူါရီလဥူြီ ေရအခ  ိ ြအစာြ က ာြ မ က ာြ-မ 
 အရက္ ၁  ုႏွစ္ ုႏွငး္အထက္  ၆၁.၈% ၂၇.၅% ၄၃.၄% 
 အရက္ ၁၅ ုႏွစ္ ုႏွငး္အထက္ ၇၂.၄% ၃၁. % ၄၉.၈% 
 အရက္ ၁၅-၆၄ ၇၅.၆% ၃၃.၂% ၅၂.၆% 
Unemployment rate က ာြ မ က ာြ-မ 
 အရက္ ၁  ုႏွစ္ ုႏွငး္အထက္  ၉.၅% ၁၃.၅% ၁ .၉% 
 အရက္ ၁၅ ုႏွစ္ ုႏွငး္အထက္ ၈.၈% ၁၂.၅% ၁ .၁% 
 အရက္ ၁၅-၆၄ ၉.၁% ၁၂.၈% ၁ .၄% 

 

၅.၃.၁ ါရီလဥူြီ ေရရ ့္ေရ္ျြ္မႈ 

ျမန္မာုုႏ င္ငံရွ ၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြအနက္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ရွမြ္ျ့္ေျ္နယ္ၿ့္ေီြါရီလွ င္ ဒုတ ယ ေျမာက္ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြ 
ဆံုြျ့္ေျ္နယ္ျ စ္ရျ္။ ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္တ င္၊ ေကာက္ယူခားရျ္း ရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ါရီလူဦြ ေရ 
ရ ့္ေ္ရျ္ြမႈရျ္ ၁ စတုရန္ြကီါရီလ ုမီတာတ င္ ၈၆.၇ ဦြျ စ့္္ောရျ္။35၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံ္တ ုင္ြ ေဒရေကီြမ ာြုႏွင္းျ့္ေျ္နယ္ 
မ ာြအနက္ ၈ ခု ေျမာက္ ါရီလူဦြ ေရအထူထ့္ေ္ဆံုြ၊ျ့္ေျ္နယ္ျ စရ္ျ္။၊ျ့္ေျ္ ေထာင္စုတစ္ခုါရီလံုြ္ ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြဆ 
ျ စ္ရျ္း ၁ စတုရန္ြကီါရီလ ုမီတာတ င္ ၇၆ ဦြထက္ ရ ရ ရာရာ့္ေ ုမ ာြရျ္။36 ၁၉၇၃ ခုုွႏစ္တ င္၊ျ့္ေျ္နယ္္ 
ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြမႈမွာ ၁ စတရုန္ြကီါရီလ ုမီတာတ င္ ၄၇ ဦြရွ ၿ့္ေီြ႕ ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္တ င္ ၁ စတုရန္ြကီါရီလ ုမီတာတ င္ ၈၆.၇ 
ဦြအထ  ါရီလူဦြ ေရရ ့္ေ္ရျ္ြဆမ ာြျ့္ောြါရီလာခားရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ ခ႐ိုး ုင္ ၅ ခုအနက္၊ ေမာင္ ေတာခ႐ိုးု င္ရျ္ ါရီလူဦြ ေရအထူထ့္ေ္ဆံုြခ႐ိုး ုင္ျ စ္ရျ္။37  ရာ တီတု င္ြ ေဒရ 
ႀကီြုႏွငး္ မ ေက ြတု င္ြ ေဒရႀကီြၿ့္ေီြါရီလွ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ တတ ယ ေျမာက္ ေက ြါရီလက္ ေဒရတ င္၊ ေနထု င္ရျ္း 
ါရီလူဦြ ေရအမ ာြဆံုြရွ ရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္ျ စ္ရျ္။ ါရီလူဦြ ေရ္ ၈၃% မွာ၊ ေက ြါရီလက္ ေနရူမ ာြျ စ္ၿ့္ေီြ ၁၇% မွာျမ ိဳျ့္ေတ င ္
 ေနထု င္ေကရျ္။ 

                                                 
35  Ibid. 
36  Ibid 
37  General Administration Department, Rakhine State 
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၅.၃.၂၊ျမနမ္ာုႏ ုငင္ုွံႏင္းရခ ငုျ့္္ေျန္ယတ္ ု႔္ါရီလဥူြီ ေရ့္ေ ရမစမ္ ာြ38 ့္ေံု - ၇႕ 

 
ျမနမ္ာုုႏ ငင္ံ္ ါူရီလဥြီ ေရျ့္ေ့္ေ ရမစ့္္ေံ ု ရခု ငျ့္္ေျ္နယ္္ါူရီလဥြီ ေရျ့္ေ့္ေ ရမစ့္္ေံု 

အျခာြ ေရာတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြကားရ ု႔ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ ါရီလူဦြ ေရ့္ေ ရမစ္မွာ အ ေျခတ င္က ဥ္ြ ေျမာင္ြ 
ရျ္က ု ေတ ဳရရျ္။ ဤ့္ေံုအရ ါရီလူဦြ ေရ ေမ ြ  ာြုႏႈန္ြမွာ က ဆင္ြ ေနရျ္က ု ေ ာ္ျ့္ေၿ့္ေီြ႕ အရက္ ၅ ုႏွစ္မွ ၁၉ ုႏွစ ္
အရက္အ့္ေ ုင္ြအျခာြ့္ော ငမ္ႈ့္ေံုစံမွာ၊ ေ ာင္ြကာြ့္ေံုစံရွ ရျ္။39 အရက္ ၂  ုႏွင္းအထက္ ါရီလူဦြ ေရမွာ က ဆင္ြ ေနရျ္ 
က ု၊ ေ ာ္ျ့္ေါရီလ က္ရွ ့္ောရျ္။ ဤကားရ ု႔ ါရီလူဦြ ေရက ဆင္ြမႈရျ္၊ျ့္ေျ္နယ္ျ့္ေင့္္ေရ ု႔၊ ေျ့္ောင္ြ ေရကဳမႈမ ာြျ့္ောြျခင္ြုႏွငး္ ဆက္စ့္ေ္ 
မႈရွ ုုႏ င္ရျ္။ 

၅.၄ စြီ့္ေ ာြ ေရြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံ္ အ ေနာက္္က္အက ဆံုြျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ၿ့္ေီြ႕ အ ုႏၵ ယ႕ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏွငး္ကမာၻဳ 
 ေစ ြက က္မ ာြုွႏငး္အါရီလ ယ္တကူခ  တ္ဆက္ ေ့္ေြုႏု င္ရျ္း ္ဂၤါရီလာြ့္ေင္ါရီလယ္ ေအာ္တ င္ တျ္ရွ ရျ္။ မဟာ   ဟာက  
 ေရာ ေဒရတစ္ခုျ စ္ၿ့္ေီြ႕၊ျမနမ္ာုႏု င္ငံ္ အႀကီြမာြဆံုြစီမံက န္ြ ၂ ချု စ္ရျ္း၊ ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွငး္ 
ကုါရီလာြတန္ျမစ္ ေေကာင္ြ္က္စံုရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစီမံက န္ြရွ  ေနရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ ေရာ ေေကာင္း ရခ ုင္ျ့္ေျ ္
နယ္ရျ္ ုႏု င္ငံတကာကုန္ရ ယ္မႈက န္ရက္ုႏွငး္ ခ  တ္ဆက္ရန္ အျခာြ ေဒရမ ာြထက္ ထူြျခာြခ က္႕ အာြရာခ က္မ ာြရွ  
 ေနရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္၊ျ့္ေျ္နယ္္တစ္နံတစ္ါရီလ ာြတ င္ ရာရီမ ေရ ြရ ာြါရီလာုႏ ုင္ရျ္း၊ျမစ္ 
 ေခ ာင္ြက န္ရက္မ ာြရွ  ေနျခင္ြရျ္၊ျ့္ေျ္နယ္တ င္ြဆ ့္ေ္ကမ္ြၿမ ိဳမ ာြုွႏင္းအျခာြ ေဒရမ ာြအာြ ါရီလ ယ္ါရီလင္းတကူ ခ  တ္ 
ဆက္ရန ္ရ္ာ ါရီလက္ ေဆာင္ ေကာင္ြတစ္ခုျ စ္ရျ္။  
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံ့္္ေထ ီအ ေနအထာြအရအါရီလယ္ ဟု ခ က္တ င္ မရွ  ေရာ္ါရီလျ္ြ၊ျမန္မားစီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံ႔ျ  ိြ 
တ ုြတက္ ေရြအတ က္ အါရီလ န္အ ေရြႀကီြရျ္းအခ က္အခ ာက ရျ္း အခန္ြကးတ င္ရွ ရျ္။ ရ္ာ အရင္ြအျမစ္ 
မ ာြျ စ္ရျ္း၊ ေရနံုွႏငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳရ ုက္မ ာြရွ ျခင္ြ႕ အ့္ေနြ္ ေျ အနာြယူုႏု င္ရျ္း ေနရာ ေကာင္ြမ ာြရွ ျခင္ြ႕ ကမ္ြ 
 ေျခမ ာြုႏွငး္ ရမ ုင္ြအ ေမ အုႏွစ္ ေနရာမ ာြရွ ျခင္ြရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွင္း ၊ ျမန္မာတစ္ုႏု င္ငါံရီလံုြ္ စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြ 
တက္ ေရြအတ က္ အခ က္အခ ာက ရျ္။ တာ န္ယူမႈရွ ရျ္း ရင္ြုႏွီြ 
ျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈျ င္း ဤကားရ ု႔စီြ့္ေ ာြ ေရြကးတ င္ ရင္ြုႏွီြါရီလု့္ေ္က ုင့္္ောက ရခ ု္င္ျ့္ေျ္ 
နယ္အတ င္ြ အကု င္အခ ငး္အါရီလမ္ြ ေကာင္ြမ ာြ န္တီြုႏ ုင္ျ့္ေီြ ့္ေ ုမ ု ေကာင္ြ 
မ န္ရျ္း ါရီလူ ေနမႈအဆငး္အတန္ြရ ု႔၊ ေရာက္ရွ ုႏ ုင္မျ္ျ စ္ရျ္။ 
ါရီလက္ရွ အ ေနအထာြတ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္စီြ့္ေ ာြ ေရြရျ္ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ 
ုႏွင္းငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြအ ေ့္ေေတ င္ မွီခ ု ေနရျ္။ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကးတ င္ 
စ့္ောြက ုအဘ ကထာြစ ုက့္္ေ ိ ြၿ့္ေီြ စုစု ေ့္ောင္ြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေျမ္ ၈၅% မွာ စ့္ောြစ ုက ္
့္ေ  ိြရျ္း ေျမျ စ္ရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္ အုန္ြရီြုႏွငး္ ေရအုန္ြစ ုက့္္ေ  ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္  
ငန္ြရျ္၊ျ့္ေျ္နယ္စီြ့္ေ ာြ ေရြ္အဘ ကက ရျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ၊ျ စ္ေက 
ရျ္။ ငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အဘ ကါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခုျ စ္ၿ့္ေီြ ါရီလက္ရွ ကာါရီလ 
တ င္  မ္ြဆီြရရွ ရျ္းငာြမ ာြက ု ရန္ကုန္ရ ု႔ အဘ ကထာြတင့္္ေ ု႔ရျ္။ 
 

  

                                                 
38  Ibid 
39  Ibid 

ရခု ငျ့္္ေျန္ယတ္ င္ 
 ေရနုွံႏငး္ရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ ရ ကု ္
မ ာြရွ ျခငြ္႕ အ့္ေနြ္ ေျ အနာြယုုူႏ င ္
ရျ္း ေနရာ ေကာငြ္မ ာြရွ ျခငြ္႕ 
ကမြ္ ေျခမ ာြုွႏငး္ရမ ငုြ္အ ေမ  
အုွႏစ၊္ ေနရာမ ာြရွ ျခငြ္ စရျ္း 
ရ္ာ အါရီလ၊ွ ေ့္ေားႂက ယ ္ၿ့္ေြီ 
စြီ့္ေ ာြ ေရြအါရီလာြအါရီလာ ေကာငြ္ 
မ ာြရွ ရျ။္ 
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းယာြ ၁ ႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ္္  ဂ ဒီ့ီ္ေတီ ငက္းမ ာြရာခ ငုု္ႏႈနြ့္္ော ငမ္ႈ40  

အဘ ကကး ကးမ ာြ က ့္ေရ္နြ္ %၊့္ော ငမ္ႈ 
 

ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြ 
ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ ၂၈၄, ၄၇.၅ ၁၃.၄၇% 

 ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္ ေရါရီလု့္ေင္န္ြ ၂၄၉,၂၄ .၂ ၁၁.၈၂% 

ရစ္ ေတာ ၁,၆၂၃.   . ၈% 
 

စကမ္ႈါရီလ့ု္ေင္နြ္ 

စ မ္ြအင္ ၅,၅၃၅.၇  .၂၆% 

ရတလိတူြ ေ ာ္ ေရြ ၃,၅ ၇.၁  .၁၇% 

ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြ ၂၃၆,၆ ၈.၇ ၁၁.၂၂% 

ါရီလွ ့္ေ္စစ္စ မ္ြအင ္ ၁၄, ၅၉.၄  .၆၇% 

 ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ ၂  , ၄၄.၁ ၉.၄၈% 
 

 န ္ေဆာငမ္ႈမ ာြ 

ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ ၅၈၆,၆၆၇.၃ ၂၇.၈၁% 

ဆက္ရ ယ္ ေရြ ၆၂,၄၃ .၄ ၂.၉၆% 

 ေင  ေေကြဆု င္ရာ ၂,၄၃ .၈  .၁၂% 

ါရီလူမႈ ေရြုွႏငး္၊စီမံခန္႔ခ ာ ေရြ န္ ေဆာငမ္ႈမ ာြ ၄၇,၉၉၅.၅ ၂.၂၈% 

ငွာြရမ္ြျခင္ြုႏွငး္၊အျခာြ န္ ေဆာငမ္ႈမ ာြ၊ ၇၉, ၃၈.၂ ၃.၇၅% 

ကုန္ရ ယ္မႈ ၃၃၅,၉၇၃.၉ ၁၅.၉၃% 
 

  ဂ ဒီ့ီ္ေ၊ီ ၂,၁ ၉,၂ ၁.၈ ၁  .  % 

၂ ၁၆-၂ ၁၇ ခုုွႏစ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရ္စာရင္ြးယာြအရ၊ျ့္ေျ္နယ္္ဂ ီဒ့ီ္ေီတ င္ အဘ က့္ော င္ရျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြ 
ကးမ ာြမွာ ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြကးတ င္ စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြ (၁၃.၄၇%) ုႏွင္း၊ ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ (၁၁.၈၂%)႕ 
စက္မႈကးတ င္ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ (၁၁.၂၂%)႕  န္ ေဆာငမ္ႈကးတ င္ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ (၂၇.၈၁%) ုႏွငး္ 
ကုန္ရ ယ္ ေရြ (၁၅.၉၃%) တ ု႔ျ ငး္ အဘ က့္ော င္ ေနရျ္။41 

့္ေံု ၈႕ ၂ ၁၆-၂ ၁၇ ခုွုႏစအ္တ ငြ္ ဂ ဒီ့ီ္ေတီ င ္အဘ ကကးမ ာြ္ရာခု ငု္ႏႈနြ္မ ာြ့္ော ငမ္ႈမ ာြ 42 

                                                 
40  General Administration Department, Rakhine State  
41  Department of Planning (2015-2016), Rakhine State 
42  Ibid 
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၅.၄.၁ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္အ ေျခခအံ ေဆာကအ္အံုမ ာြ  

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ အ ေျခခအံ ေဆာက္အအံုမ ာြအာြ တ ုြ 
တက္ ေအာင္ျ့္ေိါရီလု့္ေျ္ခင္ြရျ္ ၎္စီြ့္ေ ာြ ေရြထက္ျမက္ 
ါရီလာ ေစရန္ုႏွင္း ၊ျ့္ေျ္နယ္တ င္ြရ ု႔ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံမႈမ ာြဆ ာ ေဆာင္  
ရနျ္ စ္ရျ္။ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယရ္ျ္၊ ေျမာက္္က္တ င္ ္ဂၤ 
ါရီလာြ ေဒးရွ္-ျမန္မာနယ္န မ တ္ နတ္ျမစ္မွ၊ ေတာင္္က္ ဂ ျမစ္ 
ထ က ယ္ျ့္ေန္႔ရျ္။  မာန္ ေအာင္႕ ရမ္ြျ ာ႕၊ ေျမုုႏကၽ န္ြမ ာြအ့္ော 
အ င္ ကမ္ြါရီလ န္ကၽ န္ြမ ာြ အမ ာြအျ့္ောြရွ ရျ္။၊  ေျမာက္ 
္က္မွ ္ဂၤါရီလာြ့္ေင္ါရီလယ္ ေအာ္ထာရ ု႔စီြ င္ ေရာျမစ္မ ာြမွာ 
နတ္႕၊  ေမယု႕ ကုါရီလာြတန္ုႏွင္း ေါရီလြျမ ိဳျမစ္မ ာြျ စ္ေကရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံအါရီလယ့္္ေ ုင္ြုႏွင္းျခာြ ေန ေရာ္  
ါရီလျ္ြ ကုန္ြါရီလမ္ြ႕၊ ေရါရီလမ္ြ႕၊ ေါရီလ ေေကာင္ြါရီလ ုင္ြတ ု႔ျ င္း၊ ေရာက္ 
ုႏ ုင္ရျ္။ 

့္ေံု ၉႕ National Spatial  

Development Framework and Road  
Network Plan43 

 
၅.၄.၁.၁ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ 

၁။ အ ေ ြ ေျ့္ေြါရီလမြ္မ ာြ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွင္းျမန္မာုႏ ုင္ငံ္တျခာြ ေရာျမ ိဳမ ာြဆက္ရ ယ္ ေရာ အ ေ ြ ေျ့္ေြါရီလမ္ြ ၃ ါရီလမ္ြရွ ရျ္။ (၁) 
စစ္ ေတ -အမ္ြ-မင္ြ္ူြ-ရန္ကုန္ါရီလမ္ြ႕ (၂)၊  ေတာင္ကုတ္-ျ့္ေျ္-ရန္ကုန္ါရီလမ္ြ ုႏွင္း (၃) ဂ -ငာြရ ုင္ြ ေခ ာင္ြ-
ရန္ကုန္ါရီလမ္ြတ ု႔၊ျ စ္ေကရျ္။  

းယာြ ၁၁႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယု္ႏငွ္းတျခာြ ေရာတ ငုြ္ ေဒရေကြီ႕၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြအတ ငြ္ါရီလမြ္က နရ္ကအ္ရျွမ္ ာြ44  

စဥ ္ တု ငြ္/ျ့္ေျန္ယ္ က နက္ရ  ကတလရာ  ေက ာက ္  ေက ာကစ္ရစ ္  ေျမ ါရီလာြ 
စစု ုေ့္ောငြ္ 

(ကါီရီလ မုတီာ) 
၁ ကခ င္ျ့္ေျ္နယ ္ ၂၅.၃၄၇ ၅၈၇.၈၂  ၅၄၁.၉၄၇ ၉၇ .၇၃၇ ၉၆၇.၄၁၇ ၆၉၃.၄၂၆ ၃,၇၈၆.၆၉၄ 
၂ ကယာြျ့္ေျ္နယ္ - ၄၇၂. ၄  ၆ .၄၅၂ ၉၉.၉၈  ၃၂၉.၁၁၁ - ၉၆၁.၅၈၃ 
၃ ကရင္ျ့္ေျ္နယ ္ - ၈၃၁.၈၃  ၈၇.၆ ၉ ၁၇၆.၂၂၃ ၇၂၃.၅ ၂ ၂၆.၅၅၄ ၁,၈၄၅.၇၁၈ 
၄ ခ င္ြျ့္ေျ္နယ ္ - ၅၅၅.၆၂၆ ၅၂၈.၂၆၇ - ၈၆၁.၆ ၃ - ၁,၉၄၅.၄၉၆ 
၅ စစ္က ုင္ြတု င္ြ ၃၂.၁၈၆ ၂, ၉၁.၅၄၄ ၅၁၉.၉၂  ၇၁၅.၉၅၇ ၁,၁၂၄.၂၂၈ - ၄,၄၈၃.၈၃၅ 
၆ တနရၤာရီတ ုင္ြ - ၇၄၄.၇၂၄ ၃၂၃.၂၇၇ ၂ ၆.၆   ၈၁.၈၇၅ - ၁,၃၅၆.၄၇၆ 
၇ ့္ောခူြတ ုင္ြ ၂၆၃.၃၂၈ ၁,၄၆၇.၈၂၃ ၁၉၉.၅၅၉ ၁၂၂.၃၁  ၁၅၈.၁၁၈ - ၂,၂၁၁.၁၃၈ 
၈ မ ေက ြတု င္ြ - ၂,၅၈၆.၃၁၇ ၃၄၁.၃၈၂ ၃၅၂.၃၄၇ ၂၆ .၇၁၄ - ၃,၅၄ .၇၆  
၉ မုႏမ ေါရီလြတု င္ြ ၂ ၂.၉၇၈ ၁,၈၆၁.၆ ၉ ၉၈.၇၇၃ ၁၂.၁၇၁ ၂၃.၁၃၄ - ၂,၁၉၈.၆၆၅ 
၁  မ န္ျ့္ေျန္ယ္ - ၇၂၉.၈၃၈ ၂.၄၁၄ ၆၅.၃၈  ၈၂.၂၇၈  .၆ ၄ ၈၈ .၅၁၄ 
၁၁ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ ္ ၃၆.၄၁၁ ၉၉၁.၃၅၆ ၄၃၉.၃၅၁ ၁၈၂.၂၅၈ ၂၁၅.၈၅၃ - ၁,၈၆၅.၂၂၉ 
၁၂ ရန္ကုန္တ ုင္ြ ၉၇.၃၆၅ ၇၈၇.၃၇၂ ၈၇.၄ ၈ ၁၂. ၇  ၅၉.၉၄၈ - ၁, ၄၄.၁၆၃ 
၁၃ ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ ္ ၆၅.၉၈၃ ၄,၉ ၂.၈၆၆ ၁,၂၃၆.၁၇၇ ၂,၁၄၂.၁၃၈ ၂,၆ ၆.၅၃၄ - ၁ ,၉၅၃.၆၉၈ 
၁၄  ရာ တီတ ုင္ြ ၁၉.၃၁၂ ၁,၅၉၂.၂၄၅ ၁၅၈.၈၂၃ ၄၈၈.၆၃၇ ၃၆၁.၈ ၁ - ၂,၆၂ .၈၁၈ 
၁၅  ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ ၁၉၁.၅၁၁ ၂၂၃.၆၉၉ - - ၁၈.၅ ၇ - ၄၃၃.၇၁၇ 

 
စုစု ုေ့္ောငြ္ 
(ကါီရီလ မုတီာ)  

၉၃၄.၄၂၁ ၂ ,၄၂၆.၇ ၉ ၄,၆၂၅.၃၅၉ ၅,၅၄၆.၈ ၈ ၇,၈၇၄.၆၂၃ ၇၂ .၅၈၄ ၄ ,၁၂၈.၅ ၄ 
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၂။ ရထာြါရီလမြ္မ ာြ 
 ရထာြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြရျ္၊ ေစ ြက က္ုႏွင္းဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြရ ု႔၊ ေဒရထုတ္ကုန္မ ာြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ရာတ င္ ကုန္က  

စရ တ္ရက္ရာ ေရာ္ါရီလျ္ြ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ စစ္ ေတ - ေျမာက္ဦြ-မင္ြ္ူြါရီလမ္ြ ေေကာင္ြတ င္၊ ေျ့္ေြဆ ာ 
ရျ္း ရထာြါရီလမ္ြတစ္ါရီလမ္ြရာရွ ရျ္။ ထ ုရထာြါရီလမ္ြက ု တစ္ုႏွစ့္္ေတ္ါရီလံုြ႕ ရာရီအာြါရီလံုြတ င္ အရံုြမျ့္ေိ 
ုႏ ုင့္္ော။  

၃။ ျ့္ေျတ္ ငြ္ ေရ ေေကာငြ္ 
 ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြါရီလူအမ ာြစုမွာ တျခာြ ေရာျမ ိဳနယ္မ ာြ႕ရ ာမ ာြုွႏင္း ကုန့္္ေစၥျ္ြမ ာြ ါရီလွယ္ရန္အတ က္  

 ေရ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြက ု အာြထာြေကရရျ္။ ကုန့္္ေစၥျ္ြမ ာြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ရန္အတ က္ ့္ေင္ါရီလယ္ ေရါရီလမ္ြ 
 ေေကာင္ြရျ္ါရီလျ္ြ အဘ ကက ရျ္။ အဘ ကဆ ့္ေ္ကမ္ြေကီြမ ာြမွာ စစ္ ေတ ုွႏင္း ေက ာက္ျ  ျမ ိ ဳတ ု႔တ င္ရာ 
ရွ ျ့္ေီြ တျခာြျမ ိဳမ ာြတ င္ ဆ ့္ေ္ကမ္ြငယ္မ ာြရာ ရွ ရျ္။  

းယာြ ၁၂႕ စစ ္ေတ ဆ ့္ေက္မြ္ရ ု႔ဆု က ္ေရာက ္ေရာ၊ ေရယာဥမ္ ာြ (အ ေရအတ ကု္ႏငွး္တနခ္  န့္္ေမာံ) 
 (၂ ၁ /၂ ၁၁―၂ ၁၅/၂ ၁၆) ုႏစွမ္ ာြ 

ဆ ့္ေက္မြ္ ုႏစွ ္

Number စစု ုေ့္ောငြ္တနခ္  န၊္(   န္မ်ား) အရာြတငတ္နခ္  န၊္(   န္မ်ား) 

 ေရ
ယ
ာဥ
မ္ 
ာြ

 

စက
 ေါရီလ

မွ 
ာြ

 

စစု
 ေ့္ေ
ာင
ြ္ 

 ေရ
ယ
ာဥ
မ္ 
ာြ

 

စက
 ေါရီလ

မွ 
ာြ

 

စစု
 ေ့္ေ
ာင
ြ္ 

 ေရ
ယ
ာဥ
မ္ 
ာြ

 

စက
 ေါရီလ

မွ 
ာြ

 

စစု
 ေ့္ေ
ာင
ြ္ 

ARRIVALS 

စစ္ ေတ  

၂ ၁၁-၂ ၁၂ ၃၂၆ - ၃၂၆ ၃၃၉ - ၃၃၉ ၁၃၃ - ၁၃၃ 
၂ ၁၂-၂ ၁၃ ၃၉၄ - ၃၉၄ ၃၅၆ - ၃၅၆ ၁၃၆ - ၁၃၆ 
၂ ၁၃-၂ ၁၄ ၅ ၈ - ၅ ၈ ၉၇  - ၉၇  ၃၉  - ၃၉  
၂ ၁၄-၂ ၁၅ ၄၉၈ - ၄၉၈ ၇၃၆ - ၇၃၆ ၂၈၅ - ၂၈၅ 
၂ ၁၅-၂ ၁၆ ၄၉  - ၄၉  ၅ ၁ - ၅ ၁ ၂၃၂ - ၂၃၂ 
၂ ၁၆-၂ ၁၇ ၄၅၉ - ၄၅၉ ၄၁၆ - ၄၁၆ ၁၆၈ - ၁၆၈ 

 

့္ေံု ၁ ႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယု္ႏငွး္ အျခာြတု ငြ္ ေဒရႀကြီုွႏငး္ျ့္ေျန္ယက္မြ္႐ိုး ြုတနြ္မ ာြရွ  အဘ ကဆ ့္ေက္မြ္မ ာြ 45 

 

တ ငုြ္ ေဒရေကီြ/ျ့္ေျ္နယ္ ကမြ္႐ ုြတနြ္ 
အရျ္ွ အဘ ကဆ ့္ေက္မြ္ 

 

ရနက္ုနတ္ ုင္ြ ေဒရေကီြ  ရနက္ုနဆ္ ့္ေက္မ္ြမ ာြ 
 

 ရာ တတီ ုင္ြ ေဒရေကီြ ၂၇၂ မု င္ ့္ေုရ မ္ဆ ့္ေက္မ္ြ 
 

မ န္ျ့္ေျ္နယ ္

၆၇  မ ုင ္

 ေမာ္ါရီလၿမ ိငဆ္ ့္ေက္မ္ြ 
  ေကား ေရာင္ြဆ ့္ေက္မ္ြ 
တနရၤာရီတု င္ြ ၿမ တဆ္ ့္ေက္မ္ြ 
 ထာြ ယဆ္ ့္ေက္မ္ြ 
 

 

၄၄၃ မု င္ 

စစ္ ေတ ဆ ့္ေက္မ္ြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ ္  ေက ာက္ျ  ဆ ့္ေ္ကမ္ြ 
မ န္ျ့္ေျ္နယ ္ ရတံ ာဆ ့္ေက္မ္ြ 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
45  Ibid. 
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းယာြ၊၁၃႕၊ျ့္ေျတ္ ငြ္ဆ ့္ေက္မြ္မ ာြ္ကမြ္႐ိုး ြုတနြ္ကနုရ္ ယမ္ႈ၊(တင့္္ေု ႔ကနုမ္ ာြန္မ်ား) 46၊(၂  ၅-၂ ၁၆န္မ်ား) 

ဆ ့္ေက္မြ္ ၂  ၅ ၂ ၁  ၂ ၁၂ ၂ ၁၃ ၂ ၁၄ ၂ ၁၅ ၂ ၁၆ 
(ျမနမ္ာက ့္ေရ္နြ္) 

စစ္ ေတ  ၆,၈၃၈.၉၇ ၁,၆၉၅.၉၉ ၆၈၉.၂၃ ၆၂ .၈  - ၁၅၁.၅၇ ၆၆. ၅ 
့္ေုရ မ္ - - - - - - - 
ကု က ုြကၽ န္ြ ၇.၄၄ - - - - - - 
 ေက ာက္ျ    .၅၁ ၂.၉၉  .၃ - - - - 
ၿမ တ ္ ၄, ၇၅.၄  ၂,၄၈၄.၃၆ ၂,၄၅၉. ၂ ၁,၇၉၃.၂၇ - ၂၇၅.၆၃ ၅၃.၅၃ 
 ေမာ္ါရီလၿမ ိင္ ၁. ၂ -  .၁  - - ၂၃၇. ၇ ၇ .၄၉ 
ရန္ကုန ္ ၁၉, ၉၁. ၆ ၁၉,၁၃၂.၄၄ ၁၇,၄၂၅.၄၄ ၁၉,၇၂၉.၄၆ ၁၈,၇၉၄.၇၉ ၂၂,၉၄၆.၅၅ ၁၅,၃ ၄. ၇ 
ရံတ ာ ၄.၇၅ - - - - - - 
ထာြ ယ ္ ၃၄၇.၁၄ ၁.၅၅ ၁၇.၅၂ - - - ၃.၆၈ 
 ေကား ေရာင္ြ ၃,၄  . ၆ ၃,၅၁၃.၈၉ ၅,၁၇၄.၃၉ ၅,၅၈၉. ၁ ၂၆၃.၃၆ ၁၆,၇၇၈.၇၅ ၁ , ၁၃.၆၅ 
 ေမာင္ ေတာ - - - - - - - 

စုစု ုေ့္ောငြ္  ၃၃,၇၆၆.၃၅ ၂၆,၈၃၁.၂၂ ၂၅,၇၆၆.   ၂၇,၇၃၂.၅၄ ၁၉, ၅၈.၁၅ ၄ ,၃၈၉.၅၇ ၂၅,၅၁၁.၄၇ 
 

၄။  ေါရီလ ေေကာငြ္ါရီလ ငုြ္ 
 ျမန္မာုုႏ င္ငံ္စီြ့္ေ ာြ ေရြၿမ ိဳ ေတာ္ရန္ကုန္ုႏွငး္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္အေကာြ၊ ေါရီလ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြရျ္ အ ေျခ 

ခံက ရျ္း ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလမ္ြ ေေကာင္ြျ စ္ရျ္။ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ၊ ေါရီလ ေေကာငြ္ရယ္ယူ့္ေ ု႔ 
ဆာင္ ေရြကးအတ က္ အဘ ကအရံုြျ့္ေိရျ္း၊ ေါရီလယာဥ္က င္ြ ၅ က င္ြရွ ရျ္။ ၎တ ု႔မွာ စစ္ ေတ ႕   
 ေက ာက္ျ  ႕ ရံတ ာ႕ အမ္ြုႏွငး္ မာန္ ေအာင္ၿမ ိဳမ ာြတ င္ရွ ျ့္ေီြ ဂ ႕၊ ေျမာက္ဦြုႏွင္း မာန ္ေအာင္ျမ ိဳမ ာြတ င္ါရီလျ္ြ  
 ေါရီလယာဥ္က င္ြတျ္ ေဆာက္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြါရီလျ္ြ စီစဥ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 

၅.၄.၂ ဆကရ္ ယ ္ေရြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံရွ  တယ္ါရီလီ ုန္ြ ေအာ့္္ေ ေရတာမ ာြျ စ္ရျ္း MPT, Oredoo, MyTel ုႏွငး္ Telenor 
စရျ္း၊ ေအာ့္္ေ ေရတာမ ာြရွ ရျ္။၊ျမန္မာုႏု င္ငံတျခာြတ ုင္ြ ေဒရမ ာြုႏွငး္ ုႏ ႈင္ြယွဥ္ါရီလွ င္ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္တ င္ မ ု္ု င္ြ ုန္ြ 
ရံုြစ ာမႈုႏႈန္ြ္ တယ္ါရီလီရ ့္ေ္ရျ္ြဆနျ္ြ့္ောြ ေရာ္ါရီလျ္ြ ဤက န္ြဂံန္ြမ ာြရျ္ တျ ျ္ြျ ျ္ြ ေျ့္ောင္ြါရီလာါရီလ က္ရွ ျ့္ေီြ 
တျခာြတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြုွႏငး္ က ာဟခ က္နျ္ြ့္ောြါရီလာရျ္။ 

၅.၄.၃ ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြ  
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ၿမ ိ ဳျ့္ေုွႏင္း ေက ြါရီလက္ ေဒရေကာြ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ရရွ မႈအါရီလ န္က ာဟ့္ောရျ္။၊  ေက ြါရီလက္ ေဒရ ေန 
အ မ္ ေထာင္စုအမ ာြစုရျ္ ခ က္ျ့္ေိတ္ ေရြုွႏငး္ မီြထ န္ြရာတ င္ အဘ ကအာြျ ငး္ ထင္ြက ု အဘ ကထာြအရံုြျ့္ေိေကရျ္။ 
ရ ု႔ရာတ င္ ါရီလ န္ခား ေရာုွႏစ္မ ာြက၊ ေက ြါရီလက္ ေနျ့္ေျ္ရူမ ာြရျ္၊ ေနစ မြ္အင္ရံုြါရီလွ ့္ေ္စစ္က  ု မီြထ န္ြရန္အတ က္ 
အရံုြျ့္ေိါရီလာေကရျ္။ ါရီလွ ့္ေ္စစု္ႏွင္းစ မ္ြအင္ န္ႀကီြနာန္စာရင္ြးယာြအရ ၂ ၁၇-၂ ၁၈ ္းာုႏွစ္တ င္ ရခ ုငျ့္္ေျ္ 
နယ္္ ၂ .၇၈%၊ ေရာအ မ ္ေထာင္စုမ ာြက ုရျ္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြရရွ  ေအာင္၊ ေဆာင္ရ က္ုႏု င္ခားရျ္။ အါရီလာြတူ့္ေင ္
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္္ ၈၈.၉%၊  ေရာအ မ္ ေထာင္စုမ ာြရျ္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္က ု အဘ ကစ မ္ြအင္အျ စ ္ ရံုြစ ာုႏ ုင္ျခင္ြမရွ  ေရြ 
 ေေကာင္ြ ေတ ဳရွ ရရျ္။ ဤအခ က္ရျ္၊ ျ့္ေျ္ ေထာငစ္ုတစ္ခါုရီလံုြ္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ရယူရံုြစ ာမႈအတ ုင္ြအတာထက္ ၆၉.၂% 
ျမငး္မာြရျ္။  

းယာြ ၁၄႕ ၂ ၁၇-၂ ၁၈ ခုွုႏစအ္တ ငြ္ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြရရွ ရျ္းအ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 47 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ အ မ ္ေထာငစ္ ုေ့္ောငြ္ 
ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတ ္
ရရွ ရျ္း 

အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 

ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတ ္
မရရွ  ေရြရျ္း 
အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 

ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတ ္
ရရွ မႈရာခ ငုု္ႏႈနြ္ 

၁ စစ္ ေတ  ၁ ၉,၂၅၆ ၂ ,၇ ၉ ၈၃,၅၄၇ ၂၃.၅၃% 
၂  ေျမာက္ဦြ ၁၄၅,၉၈၇ ၁၆,၈၉၉ ၁၂၉, ၈၈ ၁၁.၈၅% 
၃  ေက ာက္ျ   ၁ ၁,၇၇၆ ၁၉,၁၂၄ ၈၂,၆၅၂ ၁၈.၇၉% 
၄ ရံတ ာ ၈၃,၅၉၃ ၂၈,၅၁၁ ၅၅, ၈၂ ၃၄.၁၁% 
၅  ေမာင္ ေတာ ၁၉,၁၆  ၅,၂၉၄ ၁၃,၈၆၆ ၂၇.၆၃% 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၄၅၉,၇၇၂ ၉၅,၅၃၇ ၃၆၄,၂၃၅ ၂ .၇၈% 

                                                 
46 Central Statistics Organization 2017 
47  Ibid. 
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ျမန္မာုုႏ င္ငံအစ ုြရအ ေနျ ငး္ ၂ ၃  ခုုွႏစ္တ င္ တစ္ုႏု င္ငံါရီလံုြါရီလွ ့္ေ္စစ္မီြါရီလင္ြ ေရြအတ က္ ႀက ိြ့္ေမ္ြ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ 
ရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တစ္ ွမ္ြါရီလွ ့္ေ္စစ္ရရွ  ေရြအတ က္၊ျ့္ေျ္ ေထာင္စုအစ ုြရ္ ႀက ိြ့္ေမ္ြ ေဆာင္ရ က္မႈမ ာြရျ္ မေကာ 
 ေရြမီုႏွစ္မ ာြကအရွ န္အဟုန္ျ ငး္ ေအာင္ျမင္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘတ္အာြခ ာ႐ိုးံု ၄ ႐ိုးံုရွ ရျ္။  
 ေတာင္ကုတ္ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံုရျ္ 100 MVA ့္ေမာံရွ ၿ့္ေီြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမ ိဳနယ္႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္႕ မအီၿမ ိ ဳနယ္ုႏွငး္ 
ရူ ေနြ ေခ ာင္ြ ေရအာြါရီလွ ့္ေစ္စ္စမီံက န္ြနယ္ ေျမမ ာြက ု၊ ေ့္ေြ့္ေ ု႔ါရီလ က္ရွ ရျ္။ အမ္ြါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံု ရျ္ 45 MVA 
့္ေမာံရွ ၿ့္ေီြ အမ္ြၿမ ိဳနယ္တ င္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြ၊ျ န္႔ျ  ြါရီလ က္ရွ ရျ္။ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြါရီလွ ့္ေ္စစ္ ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံုရျ္ 100 

MVA ့္ေမာံရွ ၿ့္ေီြ စစ္ ေတ ၿမ ိဳနယ္႕၊ ေက ာ္ ေတာ္ၿမ ိဳုႏယ္႕၊ ေျမာက္ဦြၿမ ိဳနယ္ုႏွငး္၊ ေ့္ောက္ ေတာၿမ ိဳနယ္မ ာြရ ု႔ ါရီလွ ့္ေ္စစ ္
ဘာတ္အာြျ န္႔ ေ  ေ့္ေြါရီလ က္ရွ ရျ္။၊ ေက ာက္ျ  ါရီလွ ့္ေ္စစဘ္ာတအ္ာြခ ာ႐ိုးံုရျ္ 100 MVA ့္ေမာံရွ ျ့္ေီြ၊ ေက ာက္ျ  ုွႏင္း 
ရမ္ြၿ ာၿမ ိဳနယ္မ ာြရ ု႔ ါရီလွ ့္ေ္စစျ္ န္႔ျ  ြ ေ့္ေြါရီလ က္ရွ ရျ္။ 

းယာြ ၁၅႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ၂၃ ၊ ေက ီ  ဘာတအ္ာြခ ာ႐ိုးံုမ ာြ 48 

၁ တျ္ ေနရာ  ေတာင္ကုတ္ 

 

၁  ေတာင္ကုတ္ၿမ ိဳနယ ္

 ေတာင္ကုတ္ 
ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံု 

 ု ႔အာြခ ာတမ္ြ ၂၃ /၆၆/၁၁ KV ၂ ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္
့္ေမာံ ၁   MVA ၃ မအီၿမ ိဳနယ ္
   ၄ ရရက္ ေခ ာင္ြ၊ ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္စီမကံ န္ြ 

 

၂ တျ္ ေနရာ အမ္ြ 

 

  

အမ္ြဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံု 
  ု႔အာြခ ာတမ္ြ ၂၃ /၃၃/၁၁ kV ၁ အမ္ြၿမ ိဳနယ္ 
့္ေမာံ ၄၅ MVA   
     

 

၃   

 

၁ စစ္ ေတ ၿမ ိဳနယ္ 

့္ေုံၰာြကၽ န္ြ 
ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံု 

တျ္ ေနရာ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြ ၂  ေက ာက္ ေတာ္ၿမ ိဳနယ္ 
  ု႔အာြခ ာတမ္ြ ၂၃ /၆၆/၁၁ kV ၃  ေျမာက္ဦြၿမ ိဳနယ ္
့္ေမာံ ၁   MVA ၄  ေျမ့္ေံုၿမ ိဳနယ ္
   ၅  ေ့္ောက္ ေတာၿမ ိဳနယ ္
   ၆ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြၿမ ိဳနယ္ 

 

၄ တျ္ ေနရာ  ေက ာက္ျ   

 

  

 ေက ာက္ျ   
ဘာတ္အာြခ ာ႐ိုးံု 

  ု႔အာြခ ာတမ္ြ ၂၃ /၆၆/၁၁ kV ၁  ေက ာက္ျ  ၿမ ိဳနယ ္
့္ေမာံ ၁   MVA ၂ ရမ္ြၿ ာၿမ ိဳနယ ္
     

 

၅.၄.၄၊ ေျမယာအရံုြခ မႈ  
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ စုစု ေ့္ောင္ ေျမ ရ ယာရျ္ ၉, ၈၈, ၅၃  ကရွ ၿ့္ေီြ႕ ၁၈% ရျ္ စ ုက့္္ေ ိ ြုုႏ င္ ေရာ ေျမမ ာြ၊ျ စ္ရျ္။ 
ရ ု႔ရာတ င္ အစ ုြရစာရင္ြးယာြအရ စ ုက့္္ေ ိ ြုုႏ င္ ေရာ၊ ေျမ ရ ယာ္ ၁၄% ခန္႔က ုရာ ါရီလက္ရွ စ ုက့္္ေ  ိြါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
၁,၁၃၈,၅ ၆  ကက ု မ ုြရာရီစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြအတ က္ အရံုြျ့္ေိၿ့္ေီြ ၁, ၉၉,၈၅၃  ကက ု စ့္ောြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြအတ က္ 
အရံုြျ့္ေိရျ္။ 

းယာြ ၁၆႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယ႕္၊ ေျမအရံုြျ့္ေိျခငြ္စမီခံ က္49 

စဥ ္  ေျမ ေနရာအမ ိ ြအစာြ 
စစု ုေ့္ောငြ္ ရ ယာ ( က) ရယွယ္ာ 

၂ ၁၃-၂ ၁၄ ၂ ၁၆-၂ ၁၇ ၂ ၁၆-၂ ၁၇ 

၁ စ ုက့္္ေ  ိြုႏ ုင္ ေရာ ေျမ ၁,၂၂၉,၂၅၁ ၁,၂၃၁,၅ ၃ ၁၄% 
၂ စ ုက့္္ေ  ိြမထာြ ေရာ ေျမ ၆၆,၅၅၇ ၆၃,၈၈၂ ၁% 
၃ ေက ိြ  ုင္ြရစ္ ေတာ ၁,၆၉၆,၃၄၇ ၁,၆၇၅,၁၄၈ ၁၉% 
၄ ရစ္ ေတာ ေျမ ေနရာ ၃,၅၃၁,၉ ၅ ၃,၅၄၇,၈၆၆ ၄ % 
၅ အမ ိ ြအစာြခ ာျခာြမထာြ ေရာ ေျမ ၂,၂၉၇,၇၄  ၂,၂၉၈,၄၁၃ ၂၆% 

                                                 
48  The Ministry of Electricity and Energy 
49  Department of Planning (2015-2016), Rakhine State 
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့ုံ္ေ ၁၁႕၊ ေျမအမ  ိ ြအစာြမ ာြ - ရာခ ငုု္ႏႈနြ္အါရီလ ကု ္(၂ ၁၆-၂ ၁၇)50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅.၄.၅ ါရီလ့ု္ေရ္ာြအငအ္ာြ့္ော ငမ္ႈုွႏငး္ အါရီလ့ု္ေါ္ရီလကမ္ားုႏႈနြ္ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ အျခာြတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြ႕၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြုွႏငး္ ုႏ ႈင္ြယွဥ္ါရီလွ င ္
အါရီလု့္ေ္ါရီလက္မားုႏႈန္ြအျမင္းဆံုြျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ၿ့္ေီြ႕တစ္ုႏု င္ငံါရီလံုြ္အါရီလု့္ေ္ါရီလက္မား 
ုႏႈန္ြထက့္္ေ ုမ ာြရျ္။ ၂ ၁၄ ရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ ၁၅ ုႏွစအ္ထက္ ါရီလူဦြ ေရ္ 
၅၈.၈% ရျ္ စီြ့္ေ ာြ ေရြခ င္ရ ု႔  င္ ေရာက္ုႏု င္ရျ္းအ ေနအထာြရွ ၿ့္ေီြ႕ ၆၇% 
ရျ္ စီြ့္ေ ာြ ေရြခ င္တ င္ င္ ေရာက္ုႏု င္ရျ္းါရီလု့္ေ္ရာြအင္အာြစုျ စ္ရျ္။ ကမာၻ႔ 
အါရီလု့္ေ္ရမာြအ  ာဳ ခ ိ့္ေႀ္ကီြ္ အဘ ့ွ္ောယ္ရတ္မွတ္ခ က္အရ “The economi-

cally active population” or “Labour force” တ င္ အရက္ ၁၅ ုႏွစ္အထက္ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြခ င္တ င္  င္ ေရာက္ါရီလု့္ေ္က ုင္ရူမ ာြဦြ ေရုွႏငး္ အါရီလု့္ေ္အကု င္ရရွ ၊ ေရြအတ က္ ႀက ိြ့္ေမ္ြရွာ ေ   ေနရူမ ာြ 
့္ော င္ေကရျ္။ 
အါရီလု့္ေ္အကု င္ုႏွငး္ါရီလူဦြ ေရအခ ိ ြအစာြ (စုစု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရ္အါရီလု့္ေ္ါရီလု့္ေ္က ုင္ ေနရျ္းါရီလူဦြ ေရအခ ိ ြအစာြ) ရခ ုင္ျ့္ေျ္ 
နယ္တ င္ အမ ိ ြရာြဦြ ေရရျ္ အမ ိ ြရမီြဦြ ေရထက္ ့္ေ ုမ ုျမငး္မာြ့္ောရျ္။ အမ ိ ြရာြဦြ ေရ ၇၅.၆% ုႏွင္း အမ  ိြရမီြ 
ဦြ ေရ ၃၃.၂% ရာါရီလွ င္ အါရီလု့္ေ္ါရီလု့္ေ္က ုင္ါရီလ က္ရွ ေကရျ္။ ရ ု႔ရာတ င္ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္ရျ္ စုစု ေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရ္ 
အါရီလု့္ေ္ါရီလု့္ေ္က ုင္ရူ အခ ိ ြအစာြအာြျ ငး္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံတ င္ အန မ္းဆံုြ ေရာ၊ျ့္ေျ္နယ္ျ စ့္္ောရျ္။ 

းယာြ ၁၇႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္ါရီလ့ု္ေအ္က ငုအ္ ေျခအ ေန 

 ျ့္ေျ ္ေထာငစ္ ု ရခု ငျ့္္ေျန္ယ ္ မတွခ္ က ္

ါရီလု့္ေ္အာြစု့္ော င္မႈုႏႈန္ြ ၆၇% ၅၈.၈% 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ အန မ္းဆံုြျ စ္ျ့္ေီြ 
ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ၇၇.၅%၊ျ ငး္ အမ ာြဆံုြျ စ္ရျ္။ 

အါရီလု့္ေ္ါရီလက္မားုႏႈန္ြ ၃.၉% ၁ .၄% 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ အျမင္းဆံုြျ စ္ျ့္ေီြ 
ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ၂%၊ျ ငး္ အန မ္းဆံုြျ စ္ရျ္။ 

အါရီလု့္ေ္ါရီလု့္ေ္ရ-ူါရီလူဦြ ေရအခ  ိြ ၆၄.၄% ၅၂.၆% 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ အန မ္းဆံုြျ စ္ျ့္ေီြ 
ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ၇၅.၉%၊ျ ငး္ အမ ာြဆံုြျ စ္ရျ္။ 

 

၅.၄.၆ နယစ့္္ေက္နုရ္ ယ ္ေရြ  
းယာြ ၁၈႕ နယစ့္္ေက္နုရ္ ယ ္ေရြ့္ေမာံုွႏင္းတန ္ ြုမ ာြ 

စဥ ္ ၿမ ိ ဳအမျ ္
ကနုရ္ ယမ္ႈ့္ေမာံ (တနခ္  နရ္နြ္) ကနုရ္ ယမ္ႈတန ္ ြု 

(ကန ္ေဒေါရီလာရနြ္) 
၂ ၁၄-၁၅ ၂ ၁၅-၁၆ ၂ ၁၆-၁၇ ၂ ၁၇-၁၈ ၂ ၁၄-၁၅ 

၁ စစ္ ေတ  ၆.၅၁၁ ၆.၃၂၇ ၄.၆၄၉ ၁၄.၈၁၆6 ၂၅၈.၂၉၉ 
၂  ေမာင္ ေတာ ၇.၇၇၄ ၅.၄၃၅ ၅.၉၄၅ ၁၄.၃၂၈ ၄.၈၉၁ 
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စိုက္ပ ိ္ႈန္း္ႏိုင္ောာေျမ,၊
၁၄%

စိုက္ပ ိ္ႈန္းမထာႈန္းောာေျမ,၊
၁%

ၾကိ္ႈန္း၀ိုင္ႈန္းာစ္ေတာ,၊
၁၉%ာစ္ေတာေျမေ ရာ,၊

၄၀%

အမ ္ိႈန္းအစာႈန္းင
ခြ္႔ျခာႈန္းမထာႈန္းောာေျမ,၊

၂၆%

ရခု ငျ့္္ေျန္ယ္္   
အါရီလ့ု္ေါ္ရီလ့ု္ေရ္ ူ- ါရီလဥူြီ ေရ 
အခ ိ ြမာွ ၅၂.၆% ရွ ၿ့္ေြီ 
အျခာြ ေရာတ ငုြ္/ျ့္ေျန္ယ ္
မ ာြထကန္ မ္းရျ။္ 
 



 

47 

 

၅.၅ ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္စ ြုရ္ဥြီစာြ ေ့္ေြစြီ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြ  

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ါရီလူမႈစီြ့္ေ ာြ့္ေတ္ န္ြ 
က င္အ ေ့္ေေ အုုႏတ္ါရီလကလံာ ေဆာင္ရျ္းအက  ိြ 
ရက္ ေရာက္မႈမရွ  ေစ္ာ စီြ့္ေ ာြ ေရြ္က္စံုမွ တစ ာ 
  ံၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြုႏွငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈ္ 
အရီြအ့္ေ ငး္က ု၊ျ့္ေျ္ရူမ ာြျီတူျီမွ အက  ိြခံစာြ 
ခ င္းရရွ  ေရြက ု အ ေါရီလြ ေ့္ေြ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ  
ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ရခ ုငျ့္္ေျ္္ 
ါရီလူရာြအရင္ြအျမစ္ုႏွင္း ရ္ာ အရင္ြအျမစမ္ ာြ 
အ ေ့္ေေအ ေျခခံၿ့္ေီြ၊ျ့္ေျ္နယ ္ ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြ  
အတ က္ အဘ ကဦြစာြ ေ့္ေြစီြ့္ေ ာြ ေရြကး ၆ ခု 
က ု ေရ ြခ ယ္ထာြရျ္။ ၎ဦြစာြ ေ့္ေြစီြ့္ေ ာြ ေရြ 
ကး ၆ ခုမွာ -   

၁ ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြကး 

၂  ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 

၃ ့္ေျာ ေရြုွႏငး္ ါရီလူ႔အရငြ္အျမစ ္
  ံဳ ၿ  ိ ြတ ြုတက ္ေရြကး  

၄ အ ေျခခအံ ေဆာကအ္အံုုႏငွး္ 
ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ  ံဳ ၿ  ိ ြ  

 တု ြတက ္ေရြ  

၅ ခရြီရ ာြါရီလာ ေရြကး 

၆ အ ေရြစာြုွႏငး္အါရီလတစ္ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ုႏငွး္ 
စကမ္ႈးနုမ္ ာြ   ံဳ ၿ  ိ ြတ ြုတက ္ေရြတ ု႔  
ျ စေ္ကရျ။္  

စီြ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေစရန္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခန္ြကးရျ္ အါရီလ န္အ ေရြႀကီြရကားရ ု႔ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္အစု ြရအ ေန 
ျ ငး္ ရ္ာ ့္ေတ္ န္ြက င္အရ ုင္ြအ န္ြုႏွင္းစီြ့္ေ ာြ ေရြတ ုြတက္ ေရြအေကာြ ရဟးာတျ စ္ ေစမႈမ ာြက ု မထ ခ ုက္ ေစုႏ ုင္ 
ရျ္းး တာ န္ခံမႈရွ  ေရာ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈက ုါရီလျ္ြ အ ေါရီလြ ေ့္ေြ့္ောရျ္။ 

  

၆ 
 

့္ေံု ၁၂ 
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                                              ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအခ င္းအါရီလမြ္မ ာြရွ  ေရာအဘ ကကးမ ာြ 
 

ါရီလု့္ေ္ငနြ္ကး ၁၂ ခုမွ အဘ ကက  ေရာ့္ေုဂၢ ိါရီလ္မ ာြုွႏင္း ေတ ဳဆံု ေမြျမန္ြမႈမ ာြျ့္ေိါရီလု့္ေ္ျ့္ေြီ ေနာက္ ရငြ္ုႏွီြ 
ျမႇိ့္ေ္ုႏွံရနအ္ခ င္းအါရီလမ္ြအ ေကာင္ြဆံုြကးမ ာြအာြ ရွာ ေ  ထတု္ ေ ာ္ျ့္ေီြ အခ င္းအါရီလမ္ြအဆင္း 
အါရီလ ကု ္ စထီာြ့္ောရျ္။ ကးတစ္ခုခ င္ြစတီ င္ရွ  ေရာ အ ေရြစ တအ္ခ င္းအါရီလမြ္မ ာြက ု စ စစ ္
ရံုြရ့္ေ္ျ့္ေြီ ေနာက္ ဤအစရီင္ခံစာတ င္ တင္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။ ရင္ြုႏွြီျမႇိ့္ေ္ုႏွံမျ္းရူမ ာြအ ေနျ င္း 
စ တ္ င္စာြရာကးမ ာြအာြ ဆက္ရ ယ္ ေဆာင္ရ က္ုႏ ငုရ္န္အတ က္ အဘ ကက  ေရာါရီလု့္ေ္ငနြ္မ ာြ 
က ါုရီလျ္ြ၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြ့္ောရျ။္  

ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံရန္အခ င္းအါရီလမ္ြအ ေကာင္ြဆုံြမ ာြရွ ရျ္းါုရီလ့္ေ္ငန္ြကးမ ာြ းယာြ ၁၉႕ 

ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွရံနအ္ါရီလာြအါရီလာအ ေကာငြ္ဆံုြကးမ ာြ 
( ေျ ဆ ခု ကမ္ ာြအာြအ ေျခခရံံုြရ့္ေျ္ခငြ္) 

 
ကး အဆင္း 

❖   ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၁ 
❖  စ ုက့္္ေ  ိ ြ ေရြ  ၂ 
❖  ထတု္ါရီလု့္ေ ္ေရြ ၃ 
❖  ဟ တုယ္ုႏငွ္းခရီြရ ာြါရီလု့္ေင္န္ြ ၄ 
❖  ရစ္ ေတာ ၅ 
❖  စ မ္ြအင ္ ၆ 
❖  ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ ၇ 
❖   ေဆာကါ္ရီလု့္ေ္ ေရြ ၈ 
❖  က န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာကမ္ႈ ၉ 
❖  ကုနရ္ ယမ္ႈ ၁  
❖  ါရီလူ႔အရင္ြအျမစ္မ ာြ    ၁၁ 

 

အဘ က ေတ ႔ရွ ခ ကမ္ ာြ႕ ါရီလ့ု္ေင္န္ြကးေကြီ ၁၂ ခတု င္၊  ေျ ဆ ရုူမ ာြ္ ေရ ြခ ယ္မႈမ ာြ 
အရ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယတ္ င္ ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြုွႏင္း့္ေတရ္က္္ရွိ၍ ထ ့္ေ္ဆံုြ ကး 
၅ ခုမွာ — (၁)၊ ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေင္န္ြ႕ (၂) စ ကု့္္ေ  ိြ ေရြ႕ (၃) ဟ တုယ္ုႏငွ္းခရီြရ ာြ 
ါရီလု့္ေ္ငနြ္႕ (၄) ရစ္ ေတာ ုႏွင္း (၅) စ မ္ြအငတ္ ု႔ျ စ္ေက့္ောရျ္။ 

 

၆.၁  ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
 

၆.၁ (က)  ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 
 

၆.၁(က).၁၊ ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးအာြျခံိ ငံုတငျ့္္ေမႈ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္အဘ ကစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခုျ စ္ရျ္း၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြတ င္ အမ  ိြအစာြ ၃ မ  ိြရွ ရျ္။ ၎တ ု႔မွာ 
အဘ ကအာြျ င္း (၁) ကုန္ြတ င္ြငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ (၂) ့္ေင္ါရီလယ္ငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ုႏွင္း (၃) ငာြ႕ ့္ေစု န္ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြတ ု႔ျ စ္ေက 
ရျ္။ ၂ ၁၆-၁၇ ္းာ ေရြုႏွစ္တ င္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကး္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္စစုု ေ့္ောင္ြဂ ီဒီ့္ေတီ င္ ့္ော င္မႈမွာ ၁၂% 
ျ စ္ရျ္။ 
ရွျ္ါရီလ ာြ ေရာကမ္ြ႐  ုတန္ြရွ ရျ္း ရခ ုင္ ေရျ့္ေင္တ င္ ငာြအမ  ိြမ  ိြအစာြအစာြရွ ရျ္။ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြတစ္ ေါရီလွ ာက္ ငာ႕ 
့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ ထူ ေထာင္ရန္ အခ င္းအါရီလမ္ြမ ာြစ ာရွ ရျ္း အျ့္ေင္၊ ေမ ြျမ ရျ္းနျ္ြါရီလမ္ြအ ေ့္ေေမူတျ္္ရွိ၍ 
ျ့္ေျ္တ င္ြ ယ္ါရီလ ုအာြုႏွင္း၊ျ့္ေျ့္္ေ့္ေ ု႔ရန္အတ က္၊ျ့္ေျ္းမီုႏ ုင္ရျ္။ ါရီလက္ရွ တ င္၊ ေဒရခံမ ာြမွာ ငာြ မ္ြျခင္ြ႕၊ ေမ ြျမ ျခင္ြမ ာြ 

 ၆ 
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က ု ရမာြ႐  ုြက နျ္ြါရီလမ္ြမ ာြက ု အရံုြျ့္ေိ ေနဆာျ စ္ရျ္။ ထ ု႔အတ က္ တျခာြ ေရာကမ္ြ႐  ုြတန္ြရွ ရျ္း ေဒရမ ာြျ စ္ 
ရျ္  ရာ တီတ ုင္ြ ေဒရေကီြ႕ တနရၤာရီတ ုင္ြ ေဒရေကီြတ ု႔ထက္ အထ က္ုႏႈန္ြ ေါရီလ ားနျ္ြရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ 
ငာြ႕ ့္ေုစ န္မ ာြ၊ျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရန္အတ က္ အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာင္႐ုံ ၉ ခုရွ ရျ္။ 

 ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးတ င ္အဘ ကက  ိ ြရကဆ္ ငုရ္မူ ာြ 
 ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကးတ င္ အဘ ကအက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြမွာ၊ ေအာက့္္ောတ ု႔ျ စ္ေကရျ္။ 
 ၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရ 
 ၂ ငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန႕ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ႕၊ ေမ ြျမ  ေရြုႏွင္းဆျ္ ေျမာင္ြ နေ္ကီြနာန 
 ၃ ျမန္မား ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ံ႔ျ  ိြမႈ္ံ္ 
 ၄ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ကုန္ရျ္မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြ 
 ၅  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွင္း့္ေတ္ရက္ ေရာအရင္ြအ  ာဳ မ ာြ 
 ၆  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ႕၊ ေရါရီလု့္ေ္ရာြမ ာြ 

 ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးုွႏင္း့္ေတရ္က ္ေရာဥ့္ေ ေဒမ ာြ 
 ေအာက့္္ောတ ု႔ရျ္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကး ေရရွျ္တျ္တံး  ံ႔ျ  ိြမႈ႕ အစာြအစာ ူါရီလံုမႈ႕ အုႏမရာယ္ကင္ြ စ တ္ခ ရ ေရာ၊  ေရ 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြထ က္ကုန္မ ာြ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ႕ တန္  ုြ ေ့္ောင္ြျ ျ္းထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈအာြ တ ုြတက္ ေစမႈ အစရွ  ေရာ ဦြတျ္ခ က္မ ာြ  
ျ င္း၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကးဆ ုင္ရာ ဥ့္ေ ေဒမ ာြ၊ျ စ္ေက့္ောရျ္။ 

 ၁ ျမန္မား့္ေင္ါရီလယ္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြဥ့္ေ ေဒ႕ ၁၉၉  
 ၂ ုႏ ုင္ငံျခာြငာြ မ္ြရ ေ္ၤာမ ာြ္ငာြ မ္ြခ င္းမ ာြဆ ုင္ရာဥ့္ေ ေဒ႕ ၁၉၈၉ 
 ၃  ေရခ  ိငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဥ့္ေ ေဒ႕ ၁၉၉၁ 
 ၄ ငာြ႕ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြဥ့္ေ ေဒ႕ ၁၉၈၉ 

ျ့္ေျန္ယု္ႏငွ္းတ ငုြ္ ေဒရေကြီမ ာြအေကာြ ငာြ႕ ့္ေစု နထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈမ ာြအာြ ုႏ ႈငြ္ယဥွျ္ခငြ္ 

ငာြ႕ ့္ေုစ န္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈတ င္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ တ ုင္ြ ေဒရေကီြ/ျ့္ေျ္နယ္မ ာြအနက္ အဆင္း ၆၊  ေနရာတ င္ရွ ရျ္။ 
ရ ု႔ ေရာ္ါရီလျ္ြ ၎တ င္ ၄၄၃ မ ုင္ရွျ္ါရီလ ာြ ေရာကမ္ြ႐  ုြတန္ြ႕ ကမ္ြါရီလ န္ကၽ န္ြမ ာြုႏွင္း၊ျမစ္မ ာြတ င္၊ ေမ ြျမ ရန္ 
အမ  ိြမ  ိ ြအစာြစာြ ေရာ ငာြ႕ ့္ေစု န္မ ာြ ရွ  ေနေကရျ္။  

းယာြ ၂ ႕ တ ငုြ္ုႏငွ္းျ့္ေျန္ယအ္ါရီလ ကု ္ငာြ႕ ့္ေစု နထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈအာြ ုႏ ႈငြ္ယဥွျ္ခငြ္ (၂ ၁၆-၁၇) 51 
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ါရီလက္ရွ တ င္ 
ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္၌ 
 ေရထ က့္္ေစၥျ္ြမ ာြ  
ျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရန္ 
အ ေအြခန္ြရု  ေါရီလွာင္
႐ ံု ၉ ခုရွ ရျ္။ 

 

တု င္ြုႏွငး္ျ့္ေျ္နယ ္ ့္ေ  ာ ေ့္ောင္ြ 

 ရာ တတီ ငုြ္ ၁,၂၃၆,၈၅၆ 
တနရၤာရတီု ငြ္ ၁, ၈၁,၂၄၈ 
ရနက္နုတ္ ငုြ္ ၃၃၈,  ၄ 
့္ောခြူတု ငြ္ ၂၈၉,၃၂၄ 
မ နျ့္္ေျန္ယ ္ ၁၇၂,၆၂၄ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ ္ ၁၆၉, ၇၇ 
စစက္ ငုြ္တု ငြ္ ၈၃,၁၄၂ 
မုႏမ ေါရီလြတ ငုြ္ ၄၇,၃၆၁ 
ကခ ငျ့္္ေျန္ယ ္ ၂ ,၂၁  
ကရငျ့္္ေျန္ယ ္ ၁၃,၉၆၉ 
မ ေက ြတု ငြ္ ၁၁,၃၈  
ရမွြ္ျ့္ေျန္ယ ္ ၇,၃၇  
 ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ 2,811 

ခ ငြ္ျ့္ေျန္ယ ္ 1,298 

ကယာြျ့္ေျန္ယ ္ 956 
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ရခ ငုျ့္္ေျန္ယဂ္ ဒီ့ီ္ေတီ င၊္ ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး့္္ော ငမ္ႈ 

 ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကးရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ စီြ့္ေ ာြ ေရြတစ္ခုါရီလံုြတ င္ စတုတၳအေကီြဆံုြအ ေနျ င္း ့္ော င ္
ရျ္။ 

့္ေံုု ၁၃႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ္္ ဂ ဒီ့ီ္ေတီ င္ ကးမ ာြ့္ော ငမ္ႈ (၂ ၁၆-၂ ၁၇)52 

 

၆.၁(က).၂ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္အမ  ိ ြအစာြမ ာြ  
အ ေျခခံအာြျ င္း ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ ္ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကး 
အာြ အမ  ိြအစာြ ၃ မ  ိြခ ာျခာြုႏ ုင္ရျ္ - (၁) 
ကုန္ြတ င္ြ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ႕ (၂) ့္ေငါ္ရီလယ္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ႕ 
ုႏွင္း (၃) ငာြ႕ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြတ ု႔၊ျ စ္ေကရျ္။ 

ကနုြ္တ ငြ္ ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ 

ကုန္ြတ င္ြ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြတ င္ အမ  ိြအစာြုွႏစ္မ  ိြ 
ရွ ရျ္ - (က) ဟင္ြါရီလင္ြ ေရျ့္ေင္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ုႏငွ္း 
(ခ) တက္ ေရ၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ တ ု႔ျ စ္ေကရျ္။ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ကမ္ြ႐  ုြတန္ြတစ္ ေါရီလွ ာက္ ုႏုန္ြ ေျမမ ာြတ င္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြက ု ရမာြ႐  ုြနျ္ြျ င္း၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ါရီလု့္ေ္က ုင္ေက 
ရျ္။  

့္ေငါ္ရီလယျ့္္ေငင္ာြ မြ္ျခငြ္ 

့္ေင္ါရီလယ္ျ့္ေင္ ေရါရီလု့္ေင္န္ြတ င္ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြငာြ မ္ြျခင္ြုႏွင္း ကမ္ြါရီလ န္ မ္ြျခင္ြမ ာြရွ ရျ္။ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြငာြ မ္ြျခင္ြရျ္ 
ရခ ု္င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရအ  ာဳ ္ စီမံမႈ ေအာက္တ င္ရွ ျ့္ေီြ ကမ္ြါရီလ န္ငာြ မ္ြျခင္ြက ု၊ျ့္ေျ္ ေထာင္စအုစ ုြရက စီမံခန္႔ခ ာရျ္။ 
 ေရခ  ိ႕၊ ေရငနင္ာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ ါရီလု့္ေ္က ုင္ရန္အတ က္ မွတ့္္ေံုတင္႕ ါရီလု င္စင္ရယူရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။ 
(က) ကမြ္႐ ုြတနြ္ငာြ မြ္ျခငြ္ 
ကမ္ြ႐  ုတန္ြငာြ မ္ြျခင္ြတ င္ (က)၊ ေရခ  ိ ငာြ မ္ြျခင္ြုႏွင္း (ခ) ့္ေငါ္ရီလယ္ငာြ မ္ြျခင္ြဟူ္ရွိ၍ ုႏွစ္မ  ိြရွ ရျ္။ ့္ေထမအမ  ိြအစာြ 
တ င္ စက္မားငာြ မ္ြ ေါရီလွငယ္မ ာြက ု အရံုြျ့္ေိါရီလ က္ ရမာြ႐ ုြက နျ္ြါရီလမ္ြက ု က ယ္က ယ္ျ့္ေန္႔ျ့္ေန္႔အရံုြျ့္ေိေကရျ္။ ၎ 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြက ု စစ္ ေတ ႕၊ ေျမာက္ဦြုႏွင္း၊ ေမာင္ ေတာခ႐  ုင္မ ာြတ င္ ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။ ့္ေင္ါရီလယ္ျ့္ေငင္ာြ မ္ြျခင္ြက ု ရခ ုင္ျ့္ေျ္ 
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၃၀.၀၀%

ရာ
ခိုင
္္ႏ  
္ႈန္း

က႑မ ာႈန္း

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ္ႏွစ္ ဂ ်ီဒ်ီပ်ီတြင္ရာခိုင္္ႏ  ္ႈန္းပါ၀င္မ မ ာႈန္း

းယာြ ၂၁႕၊ ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးအမ ိ ြအစာြမ ာြ 

စဥ ္ အမ  ိြအစာြ အဘ ကါုရီလ့္ေ္ငန္ြ 

၁ ကုန္ြတ င္ြ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ဟင္ြါရီလင္ြျ့္ေင္၊ ေရါရီလု့္ေင္န္ြ 
တက္ ေရ၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

၂ ့္ေင္ါရီလယ္ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ကမ္ြါရီလ န္ငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

၃ ငာြ႕ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြ ငာြဆူြ ေတာင္႕ အခ ံမာရတလ ာမ ာြ 
ုႏွင္း ေရျ ႇ  
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နယ္တစ္ခုါရီလံုြတ င္ ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။ စက္မား ေါရီလွမ ာြျ င္း၊ ေမွ ာ့္ေ ုက္မ ာြက ု အရံုြျ့္ေိေကရျ္။ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြငာြ မ္ြျခင္ြ 
အာြ ကမ္ြ ေျခမွ၊ ေရမ ုင ္၁  မ ုငအ္က ာအထ ါရီလု့္ေ္က ုင္ခ င္းျ့္ေိရျ္။ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြငာြ မ္ြ ေါရီလွမ ာြရျ္၊ ေ့္ေ ၃  ထက့္္ေ ု္ရွိ၍ 
မရွျ္္ာ၊ ျမင္ြ ေကာင္ ေရ ၂၅၊  ေအာက္စက္မ ာြက ု တ့္ေ္ဆင္ရျ္။ ့္ေံုမွန္အာြျ င္း၊ ေမွ ာ့္ေ ုက ္ (driftnet)႕၊  ေဒာင္ါရီလ ုက္ 
 ေထာင္ မ္ြ ေရာ့္ေ ုက္ (gillnet) ုႏွင္း အတန္ြါရီလ ုက္ခ  ေရာငာြမွ ာြတန္ြ (long line) တ ု႔က ု အရံုြျ့္ေိေကရျ္။ 

ငာြ မြ္ ေါရီလမွ ာြ 
းယာြ ၂၂႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္စစု ုေ့္ောငြ္ငာြ မြ္ ေါရီလအွ ေရအတ က5္3 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္
 ေရခ ိ   ေရငန ္ စစု ုေ့္ောငြ္ 

စက ္ေါရီလ ွ  ေါရီလ/ွရမၺန ္ စက ္ေါရီလ ွ  ေါရီလ/ွရမၺန ္ စက ္ေါရီလ ွ  ေါရီလ/ွရမၺန ္
၁ စစ္ ေတ  - ၁,၂၄၆ ၁,၃၄၅ ၃၂၂ ၁,၃၄၅ ၁,568 
၂  ေျမာက္ဦြ - ၉၉၈ ၃၆၃ ၁,၅၈၂ ၃၆၃ ၂,၅၈  
၃  ေမာင္ ေတာ - ၆၃၆ - - - ၆၃၆ 
၄  ေက ာက္ျ   ၄၈ ၈၈ ၈၇၁ ၈၆၁ ၉၁၉ ၉၄၉ 
၅ ရံတ ာ ၂  - ၁,၇ ၉ ၂၃၄ ၁,၇၂၉ ၂၃၄ 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၆၈ ၂,၉၆၈ ၄,၂၈၈ ၂,၉၉၉ ၄,၃၅၆ ၅,၉၆၇ 

 

(ခ) ကမြ္ါရီလ နင္ာြ မြ္ျခငြ္ 
ကမ္ြါရီလ န္ငာြ မ္ြ ေရယာဥ္မ ာြအာြ ကမ္ြ႐  ုြတန္ြးုန္က ု  
က ု ေက ာ္ါရီလ က္ ရီြရန္႔စီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ (EEZ)  အထ  
အတ င္ြ ါရီလု့္ေ္က ုင္ခ င္း ေ့္ေြထာြရျ္။ ့္ေံုမွန္အာြျ င္း 
ကမ္ြါရီလ န္ငာြ မ္ြ ေရယာဥ္မ ာြရျ္၊ ေ့္ေ ၃  ထက္ရွျ္ 
ျ့္ေီြ၊ျမင္ြ ေကာင္ ေရ ၂၅ အထက္အင္ဂ င္တ့္ေ္ဆင္ထာြ 
ရျ္။ ငာြ မ္ြ့္ေ ုက္က န္ (trawler net)႕၊  ေဒာင္ါရီလ ုက္ 
အ  ုင္ြ့္ေ ုက္ (purse seinte) ုႏွင္း အတန္ြါရီလ ုက္ခ  ေရာ 
ငာြမွ ာြတန္ြ (long line) တ ု႔က ုအရံုြျ့္ေိရျ္။  

၆.၁(က).၃ ကမြ္႐ ုြတနြ္ုႏငွ္းကမြ္ါရီလ နင္ာြ မြ္ါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြတ င ္ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအခ င္းအါရီလမြ္မ ာြ 

အခ င္းအါရီလမြ္မ ာြ 

၁ ငာြ ေစ ြက က္ထူ ေထာင္ုႏ ုင္ျခင္ြ 
၂ အ ေအြခန္ြ54႕ စျ္ရ ့္ေ္ုႏွင္းထုတ့္္ေ ုြစက္႐ ံု 
၃  ေရထ က့္္ေစၥျ္ြမ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြ 
၄ ငာြ မ္ြဆ ့္ေ္ကမ္ြ 

တျ ္ေနရာမ ာြ 
၁ ရံတ ာ 
၂  ေက ာက္ျ   
၃ စစ္ ေတ  

အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ  
 ေစ ြက ကမ္ ာြ 

၁ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က ္
၂ အာဆီယံ 
၃ အ ုႏၵ ယ 
၄ တ႐ ုတ ္
၅ ဂ ့္ေန ္
၆ ဥ ေရာ့္ေ ေစ ြက က္ 

ါရီလကရ္ွ ါရီလ့ု္ေင္နြ္ ၁  ေဒရစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေင္န္ြ 

ဆကရ္ ယရ္နါ္ရီလ ့္ေစ္ာ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ကုန္ရျ္မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရငွ္မ ာြအရင္ြ 
အခန္ြအမွတ္ ၁ -၂႕၊ျမ ိဳမ ေစ ြ႕ စစ္ ေတ ျမ ိဳ။  ုန္ြ႕ +၉၅ ၄၃ ၂၁၂၇၈ 

 
 

                                                 
53  Department of Fishery, Rakhine State (2018) 
54  U Soe Moe Aung, the Head of Village, Sat Thwar village, Gwa township. Ph. 09 264098180 

းယာြ ၂၃႕ မတွ့္္ေံုတငၿ့္္ေြီ ေရာ ငာြ မြ္ ေရယာဥမ္ ာြ 

 
 ငာြ မြ္ယာဥ ္

အ ေရအတ က ္
၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္မွတ့္္ေံုတင္ ၉ 
2  ေနျ့္ေျ္ ေတာ္တ င္မွတ့္္ေံုတင္ ၂၉၅ 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၃ ၄ 
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ငာြ ေျခာကါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ 

ငာြ ေျခာက္ါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ တ င္က ယ္ ေရာါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခုျ စ္ရျ္။၊ျ့္ေျတ္ င္ြစာြရံုြမႈုႏွင္း  ယ္ါရီလ ု 
အာြတ ု႔မွာ မေကာ ေရြမီုႏွစ္မ ာြအတ င္ြ ါရီလ င္ျမန္စ ာျမင္းတက္ါရီလာရျ္။ ၎ါရီလု့္ေ္ငန္ြက ု စစ္ ေတ ႕၊ ေက ာက္ျ  ုွႏင္းရံတ ာ 
ျမ ိဳမ ာြတ င္ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။၊ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္အတ င္ြ တျခာြ ေရာငာြ ေျခာက္ကုန္မ ာြုႏွင္းုႏ ႈင္ြယွဥ့္္ောက ငာြ ေျ့္ေမ 
 ေျခာက္္ ေစ ြက က္ ယ္ါရီလ ုအာြမွာ အျမင္းဆံုြျ စ္ရျ္။ 

 ေက ာကျ္  ျမ ိ ဳ ငာြ ေျခာကါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္မ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ55  

ုႏွစ္စဥ္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈုႏႈန္ြ ၃၆,    ့္ေ  ာ 
 ယ္ ေစ ြုႏႈန္ြ ငာြစ မ္ြတစ့္္ေ  ာါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၁,    – ၁ ,    
 ေရာင္ြ ေစ ြုႏႈန္ြ  ငာြ ေျခာက္တစ့္္ေ  ာါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၃,    – ၅ ,    
ရ ု ေါရီလွာင္မႈစနစ ္ ငာြ ေျခာက္မ ာြက ု၊ ေါရီလ ေအြ ေ့္ေြစနစ္ရွ ရျ္းအခန္ြတ င္ ရ ု ေါရီလွာင္ရျ္။ 
အါရီလု့္ေ္ရမာြခ တစ္ဦြါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၁၅ ,    – ၄  ,     
 ေစ ြက က္ရ ု႔ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ခ ငာြ ေျခာက္တစ့္္ေ  ာါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၁၅  – ၂    
့္ေ ု႔ ေဆာင္ရျ္း့္ေံုစံ  ကုန္ြါရီလမ္ြ 
အဘ က ေစ ြက က္ ရန္ကုန္ငာြ ေစ ြ 

 

ငာြ႕ ့္ေစု န ္ေမ ြျမ  ေရြ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ငာြ႕ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြတ င္ အဘ ကအာြျ င္း ငာြ႕ ့္ေုစ န္ုႏွင္း ကံန္ြ ေ့္ေ ားမ ာြ့္ော ငရ္ျ္။ 

(က) ငာြ ေမ ြျမ  ေရြ  
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တစ္ခုါရီလံုြငာြ ေမ ြျမ ရျ္း ရ ယာ 
မွာ ၃,၆၆၃  ကခန္႔ရွ ရျ္။  စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္ရွ  
၂ ၁၆-၁၇ ခုုွႏစ္အရ ငာြ ေမ ြျမ ရျ္း ရ ယာမွာ 
၃,၅၅၈  က၊ျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္႕ ငာြါရီလု့္ေ္ 
ငန္ြဦြစီြနာနအရ ၂ ၁၆-၁၇ ခုုႏွစ္တ င္စစ္ ေတ  
ခ႐ ုင္တစ္ခုါရီလံုြမွ ၅၈ တန္နီြ့္ောြခန္႔႕ ရာခ ု္င္ုႏႈန္ြ 
အာြျ င္း ၉၇% ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရျ္။၊  ေမာင္ ေတာ 
ုႏွင္း ရံတ ာခ႐  ုင္တ ု႔တ င္ါရီလျ္ြ ငာြထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ 
မ ာြရွ ရျ္။56 
  

၆.၁(က).၄ ငာြ ေမ ြျမ  ေရြတ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

အခ င္းအါရီလမြ္မ ာြ 

၁  ေမ ြျမ  ေရြျခ ံ  

ါရီလကရ္ွ ါရီလ့ု္ေင္နြ္  ေဒရတ င္ြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ 
၂  ေမ ြျမ  ေရြ  

(culture)၊ျခ ံ

၃ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ႕ 
အ ေအြခန္ြ 

၄ ငာြစာစက္႐ုံ 

တျ ္ေနရာမ ာြ 

၁ စစ္ ေတ  

ဆကရ္ ယရ္နါ္ရီလ ့္ေစ္ာ 
ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ကုန္ရျ္မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရငွ္မ ာြအရင္ြ 
အခန္ြအမွတ္ ၁ -၂႕၊ျမ ိဳမ ေစ ြ႕ စစ္ ေတ ျမ ိဳ။  ုန္ြ႕ +၉၅ ၄၃ 
၂၁၂၇၈ 

၂  ေျမာက္ဦြ 
၃  ေမာင္ ေတာ 
၄ ရံတ ာ  

အါရီလာြအါရီလာ  
 ေစ ြက က ္

၁ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္  
၂ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ 
၃ အ ုႏ ၵယ 

  

                                                 
55  U Kyi Win, owner of dry rack-fishery business, Kyaukphyu. Ph: 09 425 65012 
56 Department of Fishery, Rakhine State  

းယာြ ၂၄႕ ငာြ ေမ ြျမ ျခငြ္ုႏငွ္းထတုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္ ရ ယာ - ခ႐ ုငအ္ါရီလ ကု ္

စဥ္၊၊၊ ခ႐ိုး ုင ္ ငာြ ေမ ြျမ  
ရျ္း ရ ယာ ( က) 

ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈုႏႈန္ြ 
(တန္) 

၁ စစ္ ေတ  ၃,၅၅၈ ၅၇ 
၂  ေျမာက္ဦြ  - - 
၃  ေမာင္ ေတာ ၂၃  .၇ 
၄  ေက ာက္ျ   - - 
၅ ရံတ ာ ၈၂  . ၈ 

  စစု ုေ့္ောငြ္ ၃,၆၆၃ ၅၈ 
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(ခ) ့္ေစု န ္ေမ ြျမ ျခငြ္ုႏငွး ္ထတုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္  
းယာြ ၂၅႕ ခ႐ိုး ငုအ္ါရီလ ကု့္္ေစု န ္ေမ ြျမ ျခငြ္ုႏငွး္ထတုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္ 57 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္
့္ေစု န ္ေမ ြျမ ရျ္း ရ ယာ၊

( ကန္မ်ား) ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈုႏႈနြ္၊(တနန္္မ်ား) 

၁ စစ္ ေတ  ၄၇, ၇၃ ၁,၂၄၅ 

၂  ေျမာက္ဦြ  ၂ ,၆၉၃ ၄၃၇ 

၃  ေမာင္ ေတာ ၁၅,၃၃၁ ၃,၃၆၆ 

၄  ေက ာက္ျ   ၂၉,၅ ၂ ၆ 

၅ ရံတ ာ ၁,၃၅၁  .၇ 
 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၁၁၃,၉၅  ၅, ၅၅ 

 

၆.၁(က).၅ ့္ေစု န ္ေမ ြျမ  ေရြတ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

အခ င္းအါရီလမြ္မ ာြ 
၁ အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာင္႐ိုးံု 
၂ အစာြအစာစက္႐ ံု 
၃  ေရခ  ိ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

တျ ္ေနရာမ ာြ 

၁ စစ္ ေတ  
၂  ေျမာက္ဦြ 
၃  ေက ာက္ျ   
၄ ရံတ ာ 

အါရီလာြအါရီလာ ေစ ြက ကမ္ ာြ 

၁ တ႐ိုးုတ ္
၂ စင္ကာ့္ေ ူ
၃ ထု င္ြ 
၄ ဂ ့္ေန ္

ါရီလကရ္ွ ါရီလ့ု္ေင္နြ္ ျ့္ေျ္တ င္ြ့္ေုစ န္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

အဘ က့္ော ငရ္ ူ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ ေရါရီလု့္ေင္န္ြအ  ာဳ ခ ိ့္ေ္ (ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္) 

ဆကရ္ ယရ္နါ္ရီလ ့္ေစ္ာ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ကုန္ရျ္မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရငွ္မ ာြအရင္ြ 
အခန္ြအမွတ္ ၁ -၂႕၊ျမ ိဳမ ေစ ြ႕ စစ္ ေတ ျမ ိဳ။  ုန္ြ႕ +၉၅ ၄၃ ၂၁၂၇၈ 

 
(ဂ) ကံနြ္ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အုံွႏ႔အျ့္ောြတ င္ ကံန္ြ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။  ကံန္ြုႏွင္းကံန္ြ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြတ င္ 
ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေ ေစ ြက က္မ ာြခ ုင္မာမႈရွ ျ့္ေီြ အျမတ္အစ န္ြမ ာြစ ာရုႏ ုင္ရျ္။ ကံန္ြက ု ၊ ေက ြရ ာမ ာြတ င္၊ ေဒရခံမ ာြ 
က တစ္ုႏ ုင္တစ့္္ေ ုင္ ေမ ြျမ ေကရျ္။ ကံန္ြ ေ့္ေ ားက ု စစ္ ေတ ုွႏင္း ေက ာက္ျ  ခ႐ ုင္တ ု႔တ င္ ုႏ ုင္ငျံခာြတင့္္ေ ု႔ရန္၊ ေမ ြျမ ေက 
ရျ္။ 

၆.၁(က).၆ ကံနြ္ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြတ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

အခ င္းအါရီလမြ္မ ာြ 
၁ ကံန္ြ ေမ ြျမ ျခင္ြ 
၂ ဂံန္ြ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ ျခင္ြ 
၃ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွငး္ ထုတ့္္ေ ုြမႈစက္႐ိုးံု 

တျ ္ေနရာမ ာြ 
၁ စစ္ ေတ  
၂  ေက ာက္ျ ူ 

အါရီလာြအါရီလာ ေစ ြက ကမ္ ာြ 
၁ တ႐ိုးုတ ္
၂ ထု င္ြ 
၃ ဂ ့္ေန ္

ါရီလကရ္ွ ါရီလ့ု္ေင္နြ္ 
၁ ျ့္ေျ္တ င္ြကံန္ြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ 
၂ The Best Season Co Ltd 

၃ Silver Fishing Island Manufacturing Co Ltd 

                                                 
57  Department of Fishery, Rakhine State (2018) 
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အဘ က့္ော ငရ္ ူ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ ေရါရီလု့္ေင္န္ြအ  ာဳ ခ ိ့္ေ္ (ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္) 

ဆကရ္ ယရ္နါ္ရီလ ့္ေစ္ာ 

၁ The Best Seafood Co Ltd 

ါရီလ ့္ေ္စာ►အျမငး္ကၽ န္ြရ ာ႕ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြၿမ ိဳနယ္႕ စစ္ ေတ ႕  ုန္ြ -  ၉ ၄၂၃၇ ၂၉၃၂၃ 

၂ Silver Fishing Island Manufacturing Co Ltd 

ါရီလ ့္ေ္စာ► ေစတ ယရ ာ႕၊ ေက ာက္ျ  ၿမ ိဳနယ္  ုန္ြ-  ၉ ၄၂၁၇ ၂၉၈၈၇ 
 

စစ ္ေတ ျမ ိ ဳ ကံနြ္ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 
The Best Seafood Co Ltd 

ကုမွံီ The Best Seafood Co Ltd 

ါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ  ိြအစာြ ကံန္ြ ေ့္ေ ားစက္႐ုံ (Sunflower Co ုႏွင္း က္စ့္ေ္) 
 န္ထမ္ြအ ေရအတ က္ ၆  – ၁ ၈ 
 ေမ ြကန္အ ေရအတ က္ ၆  
ကန္တစ္ကန္အက ယ္ ၃  က 
အါရီလု့္ေ္ရမာြါရီလစာ  က ့္ေ္ ၁  ,    – ၂၇ ,    
ကံန္ြ ေ့္ောက ္တစ္ကန္ါရီလွ င္  ၂၈ ,    – ၃  ,   ၊ ေကာင ္
ကံန္ြ ေစ ြုႏႈန္ြ  တစ္ကီါရီလ ုဂရမ္ါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၃,    – ၆,     
ကံန္ြစာ ငာြစ မ္ြမ ာြ 

တစ္ရက္ ေကၽ ြရျ္းအစာ့္ေမာံ ကံန္ြ ၃  ,   ၊ ေကာင္ရွ  ငာြကန္ြတစ္ကန္ါရီလွ င္ ငာြစ မ္ြတစ္တန္ (၈   – ၈၅  
့္ေ  ာ)  

ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈုႏႈန္ြ တစ္ရက္ါွရီလ င္ ၃,၅  – ၄,   ၊ ေကာင္  
ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ့္ေံုစံ  ကုန္ြါရီလမ္ြျ င္း  

 

၆.၁(က).၇၊ ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးအာြရံုြရ့္ေခ္ က ္

အာြရာခ က႕္ အာြနျြ္ခ ကရ္ံုြရ့္ေမ္ႈ 

 

 ေျ ဆ ရုမူ ာြ္ရ ေ္ာထာြအျမငမ္ ာြ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ “ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ႕ အထူြရျ င္း ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြရျ္  ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံ 

ရန္အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြ ေရာ ါရီလု့္ေ္ငန္ြျ စ္ရျ္။ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရ 
ရွ  ေရာငာြ႕ ့္ေုစ န္မ ာြအာြ အ ေရွဳအါရီလယ့္္ေ ုင္ြ႕ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ 
ုႏ ုင္ငံမ ာြရ ု႔တင့္္ေ ု႔ုႏ ုင္ရျ္။ ကံန္ြ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ ျခင္ြက ု ရခ ုင ္
ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ါရီလု့္ေ္က ုင္ ေနျ့္ေျီ စရ္ျ္။ ကံန္ြ ေ့္ေ ားမ ာြက ု 
တ႐ ုတ္႕ ထ ုင္ြုႏွင္း္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏ ုင္ငမံ ာြရ ု႔တင့္္ေ ု႔ရျ္။”58 

 ——————————— 

“ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ယခင္က အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာင္႐ုံ ၂  ရွ  
ရျ္။ ရ ု႔ ေရာ္ါရီလျ္ြ ယခုအခ  န္တ င္ ါရီလျ့္္ေတ္ ေန ေရာ 
အ ေအြခန္ြစက္႐ ံု ၈ ခုရာရွ ရျ္။ ဤကားရ ု႔က ဆင္ြရ ာြရျခင္ြ 
အ ေေကာင္ြရင္ြမွာ မေကာ ေရြမီက ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ၊ ေခ ာ 
 ေမ ဳါရီလာ္ရွိ၍ျ စ္ရျ္။ စစ္ ေတ မွရနက္ုန္ရ ု႔ ၂၄ နာရီရာေကာျ့္ေီြ 
 ေက ာက္ျ  မွရန္ကနု္ရ ု႔ ၁၃ နာရီရာေကာျမင္းရျ္။ ထ ု႔အတ က ္
တန္  ုြ ေ့္ောင္ြျ ျ္းကုန့္္ေစၥျ္ြမ ာြအာြ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစာြ 
ရန္ကုန္ျမ ိဳတ င္ရာ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရျ။္ 
”59 
 ——————————— 

“အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာင္႐ ံုမ ာြတ င္ ရင္ုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံျခင္ြရျ္ အါရီလာြ 
အါရီလာ ေကာင္ြရျ္။ ငာြ႕ ့္ေုစ န္မ ာြအာြ ယ္ယူ္ရွိ၍ ထုတ့္္ေ ုြကာ 
ုႏ ုင္ငံျခာြ ေစ ြက က္မ ာြရ ု႔ တင့္္ေ ု႔ုႏ ုင္ရျ္။”60 

 
 ရွျ္ါရီလ ာြ ေရာကမ္ြ႐  ုြတန္ြရွ ျခင္ြ 
 ကမ္ြ႐  ုြတန္ြ ေဒရတ င္ရယံးာတေက ယ္ ျခင္ြ 
 ုႏ ုင္ငံျခာြ ေစ ြက က္ုႏွင္းနီြက့္ေ္ျခင္ြ 
 ါရီလု့္ေ္ရာြအင္အာြရွ  ေနျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

   ေခတ္မီနျ္ြ့္ေျာမရွ ျခင္ြ 
  ေင  ေေကြအကန္႔အရတ္ရွ ျခင္ြ 

အခ င္းအါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ငာြ မ္ြဆ ့္ေ္မ ာြအာြတ ုြတက္ ေအာင္ျ့္ေိါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 
  ေရထ က့္္ေစၥျ္ြမ ာြျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေျ္ခင္ြ 
 အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာင္႐ ံု႕ စျ္ရ ့္ေ္ုႏွင္းထုတ့္္ေ ုြ 

စက႐္ ံုမ ာြ 
 ရု ေတရနုႏွင္း  ံ႔ျ  ိြမႈ 

ျခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 

 
 ရာရီအါရီလု က္မုန္တ ုင္ြမ ာြက  ေရာက္ျခင္ြ 

  

  

                                                 
58   U Than Hlaing, Former Chairperson of Mrauk U Hotel, Inn Pauk Wa Co Ltd. Ph: 09 783331110 
59   U Soe Naing, Director, the Department of Fisheries, Sittwe. Rakhine State 
60   U Tun Tun Naing, Manager, Linn Aung Cold Storage Factory, Thandwe township. Ph: 09 421730122 
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၆.၁ (ခ)  ေမ ြျမ  ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 

 

၆.၁(ခ).၁၊ ေမ ြျမ  ေရြကးအာြျခံိ ငံု ေ ာ္ျ့္ေမႈ 
မ ာြ ေရာအာြျ င္း တ ရစာစန္ ေမ ြျမ  ေရြက ု၊ ေက ြါရီလက္ ေဒရမ ာြ အထူြရျ င္း၊ ေျမယာမားအ မ ္ေထာင္စုမ ာြက အ့္ေ ု င္ ေင  
ရရန္ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။၊ ျမ ိဳျ့္ေ ေဒရတ င္ အ မ္ ေထာင္စုအနျ္ြငယ္က  င္ ေင အ့္ေ ုရရန္ ေမ ြျမ ေကရျ္။၊ ေမ ြျမ  ေရြ 
ကးမွ၊ျ့္ေျ္နယ္္ဂ ီဒ့ီ္ေီတ င္ ့္ော င္မႈရာခ ငု္ုႏႈန္ြမွာ၊ျမင္းမာြရျ္။ ၂ ၁၆-၁၇ ္းာုွႏစ္တ င္၊ ေမ ြျမ  ေရြုႏွင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ကးမွ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ဂ ီဒ့ီ္ေီရ ု႔့္ော င္မႈမွာ ၁၁.၈၂% ရွ ရျ္။ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ႕၊ ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွင္း ရစ္ ေတာတ ု႔ 
့္ော င္ရျ္း စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြအဘ ကကးတ င္၊ ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကးမွာ ဒုတ ယ ေနရာတ င္ရွ ရျ္။ 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ ္ေမ ြျမ  ေရြကးတ ငအ္ဘ ကအက  ိြရကဆ္ ငုရ္မူ ာြ 
 ေအာက့္္ောတ ု႔ရျ္ ေမ ြျမ  ေရြကးတ င္အဘ ကအက  ိြရက္ဆု င္ရူမ ာြျ စ္ေကရျ္။ 

 ၁ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရ 
 ၂ ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ ရစာစန္ ေမ ြျမ  ေရြအရင္ြ (ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္) 
 ၃ Myanmar Livestock Society Developer Co Ltd 

 ၄ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ကုန္ရျ္မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြ61  

 ေမ ြျမ  ေရြကးတ ငအ္ ေရြေကြီ ေရာဥ့္ေ ေဒမ ာြ  

 ၁ တ ရစာစန္က န္ြမာ ေရြုွႏင္း  ံ႔ျ  ိြမႈဥ့္ေ ေဒ႕ ၁၉၉၃ 
 ၂ တ ရစာစန္က န္ြမာ ေရြုွႏင္း  ံ႔ျ  ိြမႈဥ့္ေ ေဒအာြျ့္ေင္ဆင္ရျ္းဥ့္ေ ေဒ႕ ၂ ၁  

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယဂ္ ဒီ့ီ္ေတီ င ္ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး့္္ော ငမ္ႈ 

့္ေံု ၁၄႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ္္ ဂ ဒီ့ီ္ေတီ င ္ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး့္္ော ငမ္ႈ (၂ ၁၆-၁၇)62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61  Rakhine State Chamber of Commerce & Industry, Room No 1-2, Myoma Bazzar, Sittwe. Ph: +95 43 212 78 
62  General Administration Department, Rakhine State (2016-2017) 
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၆.၁(ခ).၂ ရခု ငျ့္္ေျန္ယတ္ ငအ္ဘ က ေမ ြျမ  ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ  
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္႕ ၅ ခ႐  ုင္၌ ၂ ၁၆-၁၇ ္းာုွႏစ္အတ င္ြ ေမ ြျမ  ေရာ တ ရစာစန္မ ာြစုစု ေ့္ောင္ြစာရင္ြက ု၊ ေအာက္တ င္ 
 ေ ာ္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။  

းယာြ ၂၆႕ ခ႐ ုငအ္ါရီလ ကုတ္ ရစာစန ္ေမ ြျမ  ေရြ (၂ ၁၆-၂ ၁၇)63 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ ကၽ ာ ုႏ ာြ ဆ တ ္  က ္ ေကက ္ ာ္ ္ာငန္ြ 
၁ စစ္ ေတ  ၂၁၃,၃ ၆ ၂၆၇,၇၃၇ ၇၁,၄၃၄ ၆၉,၂၉၁ ၁,၈၇၈,၁၉၃ ၇၆,၈၇၅ ၁,၁၆၄ 
၂  ေျမာက္ဦြ ၃၉,၉၇၁ ၁၅ ,၂၆၅ ၃၂,၈၆၉ ၆၉,၈၅၄ ၈၄၆,၁ ၂ ၅၉,၆၃  - 
၃  ေမာင္ ေတာ ၁,၉၃၇ ၁,၇၆၃ ၂၂,၆၃၁ ၁, ၃၇ ၄၂,၁၃၁ ၁,၃၁၁ ၅၂၈ 
၄  ေက ာက္ျ   ၁၄,၃၉၂ ၁၂၇,၆၁၄ ၁၂,၅၆၅ ၅၈,၆၃၃ ၈၁၇,၈၉  ၄ ,၅၉၂ ၃၄  
၅ ရံတ ာ ၆,၆၄၄ ၆၄,၄၄၆ ၁၁,၉၁၆ ၁၇,၃ ၇ ၁,၁၃၆,၃   ၂၇,၇၃၉ ၇,၃၄၃ 
 စစု ုေ့္ောငြ္  ၂၇၆,၂၅  ၆၃၁,၈၂၅ ၁၅၁,၄၁၅ ၂၁၆,၁၂၂ ၄,၇၂ ,၆၁၆ ၂ ၆,၁၄၇ ၉,၃၇၅ 

၂ ၁၆-၂ ၁၇ ခုုွႏစ္တ င္၊ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြက ု စစ္ ေတ ခ႐ိုး ုင္တ င္ က ုယ္ျ့္ေန္႔စ ာ ေမ ြျမ ါရီလ က္ရွ ၿ့္ေီြ႕ ဒုတ ယုႏွငး္ တတ ယ 
အျ စ္၊ ေျမာက္ဦြုွႏငး္၊ ေက ာက္ျ  ခ႐ိုး ုင္တ ု႔တ င္၊ ေမ ြျမ ေကရျ္က ု ုႏ ႈင္ြယွဥ္ခ က္အရရ ုႏ ုင္ရျ္။ 

့္ေံု ၁၅႕ ခ႐ိုး ငုအ္ါရီလ ကုစ္စု ုေ့္ောငြ္ ေမ ြျမ  ေရြမ ာြ (၂ ၁၆-၂ ၁၇) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
စီ့္ေီေကက္ ေမ ြျမ  ေရြက ု၊ ေက ာက္ျ  ႕ စစ္ ေတ ုွႏင္း  ရံတ ာျမ ိဳနယ္မ ာြတ င္ ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။ ၎ေကက္မ ာြ္ ေကီြထ ာြမႈ 
ါရီလ င္ျမန္ျခင္ြုႏွင္း ကုန္က စရ တ္ရက္ရာျခင္ြတ ု႔ ေေကာင္း စ့ီ္ေီေကက္ ေမ ြျမ ရူအ ေရအတ ကမ္ွာ တ ုြျမင္းါရီလာရျ္။  
 ေဒရခံစ ီ့္ေီ ေမ ြျမ ရူမ ာြအာြ အဘ က့္ေံး့္ေ ုြ ေ့္ေြ ေနရျ္းအု့္ေ္စုမွာ CP Livestock Compamy Limited၊ ျ စ္ရျ္။ 
၎အု့္ေ္စုက၊ ေမ ြျမ ရူမ ာြအာြ ေကက္ ေ့္ောက္မ ာြ႕ ေကက္စာုႏွင္း ါရီလု အ့္ေ္ရျ္း ေဆြ ာြအ ေထာက္အ့္ေံးမ ာြက ု၊ ေ့္ေြါရီလ က္ 
ရွ ရျ္။၊  ေဒရေကက္ ေမ ြျမ ျခင္ြထက္ စီ့္ေီေကက္ ေမ ြျမ ျခင္ြက ့္ေ ုမ ုတ က္ ေျခက ုက္ရျ္။၊ ေဒရ ခံေကက္မ ာြမွာ 
ေကီြထ ာြုႏႈန္ြ ေုႏွြ ေက ြရျ္။ စီ့္ေီေကက္တစ္ျခံ (အ ေကာင္ ၂   ခန္႔)၊  ေရာင္ြ့္ောက က ့္ေ္ ေင  ၆  ,    မ ွ၈  ,    
အထ ရုႏ ုင္ရျ္။64 

                                                 
63  Ibid 
64   The Global New Light of Myanmar, URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/c-p-expands-its-breed-

ing-operations-in-rakhine-state/ 

စ့ီ္ေေီကက ္ေမ ြျမ  ေရြ 

၀

၅၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀

၁၅၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၀

၂၅၀,၀၀၀

၃၀၀,၀၀၀

ခ႐ိုငအ္လိကု္ ေမြႈန္းျမ ေရႈန္းလပုင္ ႈ္န္း
(၂၀၁၆-၂၀၁၇)

ကၽြ္႔ ္ႏြာႈန္း ဆိတ္ ၀က္

၀

၂၀၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၀

၆၀၀,၀၀၀

၈၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၁,၂၀၀,၀၀၀

၁,၄၀၀,၀၀၀

၁,၆၀၀,၀၀၀

၁,၈၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

စစ္ေတြ ေျမာက္စဥ်ီႈန္း ေမာင္ေတာ ေက ာက္ျ  ာာႏုတြ္႔

ခ႐ိုငအ္လိကု္ ေမြႈန္းျမ ေရႈန္းလပုင္ ႈ္န္း
(၂၀၁၆-၂၀၁၇)

ၾကက္ ဘ္႔ ဘ္႔င ္ႈန္း
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စစ ္ေတ ရွ  ေကက ္ေမ ြျမ  ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 65  

စ့ီ္ေအီရာြစာေကက ္ေမ ြျမ  ေရြျခ ံ

ါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ  ိြအစာြ အရာြစာြေကက္ ေမ ြျမ  ေရြ (စီ့္ေီ) 
ေကက္အမ  ိြအစာြ အရာြစာြေကက္ 

ေကက္ ေ့္ောက္မ ာြ့္ေံး့္ေ ုြရူ Myanmar CP Livestock Co Ltd. 
ေကက္စာ  ေျ့္ောင္ြ (၃ %) ႕ ဆန္က ာ (၃ %) ႕ ငာြမႈန္႔ (၄ %) 
ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရျ္းေကက္အ ေရအတ က္ ၃၆ ,    ခန္႔ 
တစ္ါရီလါွရီလ င္ အါရီလု့္ေ္ရမာြါရီလစာ ေကက္ ၂,   ၊ ေကာငခ္န္႔ါရီလွ က္ က ့္ေ္ ၅  ,    

 ေစ ြက က ္ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္မ ာြ 
 ေစ ြက က္အခ က္အါရီလက္အရင္ြအျမစ္ ကုမွံီ္ရု ေတရနစစ္တမ္ြ 
ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ရျ္းနျ္ြါရီလမ္ြ ကုန္ြါရီလမ္ြျ ငး္ 

 

ကၽ ာ႕ ုႏ ာြ ေမ ြျမ ျခငြ္ 

 ေက ာက ္ေတာ္ၿမ ိ ဳနယရ္ွ  ကၽ ာုႏ ာြ ေမ ြျမ  ေရြျခမံ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 66 

ရ ေ္ၤာက ာ ေက ြရ ာ ကၽ ာုႏ ာြ ေမ ြျမ ၿခ ံ

တျ္ ေနရာ ရ ေ္ၤာက ာ ေက ြရ ာ႕၊ ေက ာက္ ေတာ္ၿမ ိဳနယ္႕၊ ေျမာက္ဦြ 

တ ရစ ာန္အမ  ိြအစာြ 
ုႏ ာြ ၉၅၊ ေကာင ္

ကၽ ာ ၁၂ ၊ ေကာင္ 

 ေမ ြျမ ရျ္းနျ္ြါရီလမ္ြ 
  ေမ ြျမ ရျ္းနျ္ြါရီလမ္ြ 
 ကၽ ာရာြ ေ့္ောက္ ၂ ၊ ေက ာ္ုႏွင္း ုႏ ာြရာြ ေ့္ောက္ ၃ ၊ ေက ာ္က  ုရ္ာ အတ ုင္ြ ေမ ြျမ ရျ္။ 
 ၁ ုႏွစ္တာါုံရီလြအတ က ္ကၽ ာ႕ ုႏ ာြထ န္ြ ေက ာင္ြရန္ အါရီလု့္ေ္ရမာြ ၃ ဦြမွ ၆ ဦြါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။ 

အဘ ကအစာြအစာ  ာြရ က္မ ာြ႕၊ျမက္မ ာြုႏွငး္၊ ေကာက္႐ိုး ုြမ ာြ 

ါရီလက္ရွ  ေစ ြုႏႈန္ြ 
တစ္ ေကာင္ါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၄၅ ,   –၆  ,    (ကၽ ာ ၃ ုႏွစ္မွ ၄ ုႏွစ္ရာြ) 
တစ္ ေကာင္ါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၄  ,   –၅  ,    (ုႏ ာြႀကီြ) 

အဘ က ေစ ြက က္ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္ (ုႏ ုင္ငံျခာြ ေစ ြက က္ရ ု႔တင့္္ေ ု႔ရန္ ါရီလု င္စင္မရွ  ေရာ ေေကာင္း) 
 ေစ ြက က္အါရီလာြအါရီလာမ ာြ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏွငး္အ ုႏၵ ယ 

 

့္ေုံ ၰာြကၽ နြ္ၿမ ိ ဳနယရ္ွ  ုႏ ာြ ေမ ြျမ  ေရြျခမံ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 67 

ုႏ ု႔စာြုႏ ာြ ေမ ြျမ ျခငြ္ 
 ေမ ြျမ ရျ္း့္ေံုစ ံ ုႏ ု႔စာြုႏ ာြ ေမ ြျမ ျခင္ြ 
ုႏု ႔စာြုႏ ာြအ ေရအတ က္ ုႏု င္ငံျခာြုႏ ာြ ၂၈၊ ေကာင္ုႏွငး္၊ ေဒရုႏ ာြ ၈၊ ေကာင္ 
 ေမ ြျမ  ေရြ ေျမ ရ ယာစုစု ေ့္ောင္ြ ၃   က 

ုႏ ာြစာရယူရျ္း ေနရာ မုႏမ ေါရီလြုႏွငး္ ရန္ကုန ္
နီ ီြယာြ (Nevia)၊ျမက္မ  ိြက ု ၿခံထာတ င္ စ ုက့္္ေ  ိြထာြရျ္။  

တစ္ါရီလါွရီလ င္အရံုြျ့္ေိရျ္းုႏ ာြစာ့္ေမာံ 

 ာြ တ္ ေ့္ေ ား (တစ္အ တ္ါွရီလ င္ ၆   ကီါရီလ ုဂရမ္     = ၃  အ တ ္x ၂  ကီါရီလ ုဂရမ္) 

အစာ ေတာင္း (တစ္အ တ္ါွရီလ င္ ၁,၅   ကီါရီလ ုဂရမ္ = ၃  အ တ ္x ၅  ကီါရီလ ုဂရမ္)  
ုႏ ု႔စာြုႏ ာြုႏ ု႔ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈုႏႈန္ြ ုႏု ႔စာြုႏ ာြ ၅၊ ေကာင္ါရီလွ င္ ၅၅ ါရီလီတာ 
ါရီလက္ရွ အရ ယ္ ေရာက္ 
ုႏ ာြေကီြတစ္ ေကာင္ ေစ ြုႏႈန္ြ က ့္ေ္ ၄  ,    – ၇  ,    

  

                                                 
65   U Kyaw Ko Ko Latt, Manager. C.P Poultry Farming. Address: Bogyoke Road, Sittwe. Ph:09 255704399 
66  U Tun Aye Thar, the Owner of Cattle Breeding Farm Address: Thinbwa Kwe Village, Kyauk Taw township, 

Mrauk U District 
67  U Hla Tun Kyaw, Padaethar Farming, Ponnagyun Township. Ph: 09 767950933 
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၆.၁(ခ).၃၊ ေမ ြျမ  ေရြကးအာြရံုြရ့္ေခ္ က ္

အာြရာခ က႕္ အာြနျြ္ခ ကရ္ံုြရ့္ေမ္ႈ 

 

 ေျ ဆ ရုမူ ာြ္ရ ေ္ာထာြအျမငမ္ ာြ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ “ေကက္ ေမ ြျမ ျခင္ြအတ က္၊ ေျမ ေနရာါရီလ ယ္ကူစ ာရရွ ုုႏ င္ရျ္။ 

ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြမွ ေကက္ ယ္ါုရီလ အာြ တ ုြျမင္းါရီလာ 
ရျ္။ ထု ႔ ေေကာင္း တ ရစ ာန္ ေမ ြျမ ျခင္ြရျ္၊ျ့္ေျ္တ င္ြ႕၊ျ့္ေျ့္္ေ 
 ေစ ြက က္အတ က္ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြျ စ္   
ရျ္။” 68 

——————————— 
“ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြရျ္ အရာြစာြ ေမ ြျမ ျခင္ြတ င္ အ ေရြေကီြ 
ရျ္။ အရာြစာြေကက္မ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္မႈ ေကာင္ြရနု္ႏွင္း ေကက္ 
မ ာြအ ေနျ င္း အစာက ုအါရီလ ယ္တကူ ေတ ႔ျမင္ုႏ ငု္ရန္ အါရီလင္ြ 
 ေရာင္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။” 69 

——————————— 
“ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ ေမ ြျမ  ေရြကးတ င္ အဘ ကအာြနျ္ြခ က္မွာ 
 ေျမယာ့္ေ ငု္ဆ ုင္မႈအတ က္၊ ေမ ြျမ ရမူ ာြတ င္ ့္ေံုစံ-၁ ၅ မရွ ျခင္ြ 
ျ စ္ရျ္။ ့္ေံုစံ-၁ ၅ ရျ္တရာြ င္အရ အမွတ္ျ့္ေိစာရ က္စာ 
တမ္ြျ စ္ရျ္။ ထ ု႔အတ က ္ ္ံ္မ ာြမွ၊  ေခ ြ ေင ရရွ ရန္ ခက္ခာ 
ရျ္။”70 

——————————— 
“တ ရစ ာန္ ေမ ြျမ ျခင္ြရျ္ ရံတ ာတ င္ အါရီလာြအါရီလာအ ေကာင္ြ 
ဆံုြ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြျ စ္ရျ္။ ဟ ုတယ္မ ာြမွ ေကက္႕  က္႕ 
အမာရာြုႏွငး့္္ေင္ါရီလယ္စာမ ာြက ု အမ ာြဆုံြမွာယူေကရျ္။ ုႏ ုင္ငံ 
 ေတာ္ရျ့္္ေ င္းါရီလင္ြါရီလာရျ င္း ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြကး  ံဳၿ  ိြ 
တ ုြတက္ါရီလာၿ့္ေီြ ၎ ေဒရမ ာြတ င္ဟ ုတယ္မ ာြ ့္ေ ုမ ု  ငး္ါရီလွစ္ါရီလာ 
ုႏ ုင္ရျ္။ ထ ု႔ ေေကာင္း တ ရစ ာန္ ေမ ြျမ  ေရြရျ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ  
အတ က ္အ ေကာင္ြဆုံြအါရီလာြအါရီလာျ စ္ရျ္။” 71 

——————————— 
“ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ရ္ာ  ေရ႕၊  ေျမမ ာြ က ယ္ျ့္ေန္႔စ ာရွ ရျ င္း 
ျမက္က ု စီြ့္ေ ာြျ စ္စ ုက့္္ေ  ိြျခင္ြရျ္ အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာစီြ့္ေ ာြ 
 ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ချု စ္ရျ္။ ရ္ာ  ေျမ ေနရာဥ့္ေ ေဒ (Virgin 

Land Law) က  ု အတျ္ျ့္ေိၿ့္ေီြျ စ္ရျ္။ ယင္ြဥ့္ေ ေဒအရ 
ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရမွ ရ္ာ  ေျမ ေနရာ ၅ -၆   ကက ု ါရီလု့္ေ္က ုင္ခ င္း 
ျ့္ေိထာြရျ္။ ရ္ာ  ေျမ ေနရာက ု ကုမွံီ ေ့္ောင္ြ ၇ ၊  ေက ာ္မ ွ
ါရီလက္ ေတ ဳ အရံုြခ  ေနျ့္ေီျ စ္ရျ္။” 72 

——————————— 
“မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြတ င္ ုႏ ု႔စာြုႏ ာြ ေမ ြျမ ျခင္ြရျ္ ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံရန ္
အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြ ေရာ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ချု စ္ရျ္။” 

73 

 

  ေျမ ေနရာရရွ ုုႏ င္ျခင္ြ 
 ျ့္ေျ္တ င္ြ႕၊ျ့္ေျ့္္ေ ေစ ြက က္မ ာြ ထ စ့္ေ္မႈ 

ရွ ျခင္ြ 

 
ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္တ င္  ယ္ါရီလ ုအာြ 
မ ာြျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 

  ေမ ြျမ ျခင္ြုႏွင္းထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြတ င္ နျ္ြ့္ေျာ 
မ ာြါရီလ ုအ့္ေ္ျခင္ြ 

  ေင  ေေကြအခက္အခာ 
 ဥ့္ေ ေဒအကန္႔အရတ္မ ာြ 
 ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြမရွ ျခင္ြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 တ ရစ ာန္အစာထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 
 တ ရစ ာန္ ေမ ြျမ နု င္ျခင္ြ 
  ေအြခာအရာြထုတ္ါရီလု့္ေ္ရျ္း စက္႐ိုးံု 
 တ ရစ ာန္ကု ေဆြခန္ြ 
 ရု ေတရုႏွင္း  ံ႔ၿ  ိြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
 စာခ ိ့္ေ္ခ ိ့္ေ္ဆ ု ေမ ြျမ ျခင္ြ 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 

 

 
မုန္တ ုင္ြမ ာြအ့္ောအ င္ ေကမ္ြတမ္ြ ေရာ 
ရာရီဥတု 

 တ ရစာစန္ ေရာဂာမ ာြျ စ့္္ေ ာြမႈ 

 

 မုန္တ ုင္ြမ ာြအ့္ောအ င္ ေကမ္ြတမ္ြ ေရာ 
ရာရီဥတု 

 
  

                                                 
68  U Min Than Hteik, the Owner, Yin Min Htike -Travel & Tour Company, Thandwe Township. Ph. 

090421730810 
69  U Kyaw Ko Ko Latt, Manager, CB Company: Poultry Farming. Ph.09 255704399 
70  U Min Oo, Nay Chi Thwe Thit Chicken Farming, West Sanpya Ward, Sittwe. Ph: 09 -896908968 
71  U Ali Ko, Resident Manager, Amazing Ngapali Resort Hotel, Ph.09 402773606 
72  Dr. Nay Naing Htoo, Myanmar Livestock Development Co Ltd. Ph.  09 250290261 
73  Dr. Than Naing, Director, Livestock Breeding and Veterinary Department, Sittwe. Ph: 09 85023083 
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 ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါုရီလ့္ေင္နြ္ကး 
 ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း 
အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၂ စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကး 

 

၆.၂.၁ စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကးအာြျခံိ ငံုတငျ့္္ေမႈ 
ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြကးရျ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္စီြ့္ေ ာြ ေရြ့္္ေင္မ ေက ာ႐ိုး ုြကးတစ္ခုျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ 
စု က့္္ေ ိ ြုုႏ င္ရျ္း၊ ေျမ ၁၈% ရွ ရျ္းအနက္ ၁၄% က ုရာ ရီြုႏွံစ ုက့္္ေ ိ ြါရီလု့္ေ္က ုင္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြရီြုႏွံမွာ 
စ့္ောြျ စ္ၿ့္ေီြ႕ ဆီထ က္ရီြုႏွံမ ာြ႕၊ ေျမ့္ောုွႏငး္ ရာရီအါရီလ ုက္ ရီြုႏွံမ ာြက ုါရီလျ္ြ စ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ စ့္ောြက ု မ ုြရာရီကာါရီလတ င္ 
အဘ ကထာြစ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ ါရီလက္ရွ ကာါရီလတ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယတ္ င္ မ ုြစ့္ောြစ ုက္ က တစ္ရန္ြ ေက ာ္ရွ ရျ္းအနက္ စ့္ောြ 
စ ုက္ က  .၂ % မွရာါရီလွ င္ မ ိ ြ ေကာင္ြစ့္ောြက ု စ ုက့္္ေ ိ ြုုႏ င္ရျ္။ 
ါရီလယ္ယာစု က့္္ေ ိ ြ ေရြကးရျ္၊ ေက ြါရီလက္ ေနအ မ္ ေထာင္စမု ာြ စာြန့္ေ္ရ ကလာ ူါရီလံု ေရြအတ က္ အဘ ကအျ စ့္္ော င္ 
ရျ္။ ၎ကးရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္စီြ့္ေ ာြ ေရြကးတစ္ခုါရီလံုြ္ ့္ေင္မ ေက ာ႐ိုး ုြကးျ စ္ ေရာ္ါရီလျ္ြ  မ္ြစာ ူါရီလံု ေရြ 
စု က့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြအဆငး္ရာရွ  ေရြရျ္။ ါရီလယ္ရမာြမ ာြအ ေနျ ငး္၊ ေခတ္မီါရီလယ္ယာကးရံုြ စက္ယုႏမရာြမ ာြ႕ 
အရျ္အ ေရ ြျမင္းမ ိ ြစ့္ောြမ ာြက ု အထ က္ုႏႈန္ြတ ုြတက္ ေစရန္ ရံုြစ ာုႏု င္မႈမရွ ေက့္ော။ ဤကားရ ု႔ အခက္အခာမ ာြရွ  
ရာ္ါရီလျ္ြ စ ုက့္္ေ ိ ြ ေျမ ေ့္ေားႂက ယ ္မႈ႕ ကုါရီလာြတန္႕၊ ေါရီလြၿမ ိဳုႏွငး္၊ ေမယုျမစ္တ ု႔တ င္၊ ေရခ ိ ရရွ ုုႏ င္ျခငြ္ုႏွင္း၊ ေက ြါရီလက္ ေဒရ  
တ ု႔တ င္ ါရီလု့္ေ္ရာြရရွ ုႏု င္မႈတ ု႔ ေေကာင္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈါရီလု့္ေ္က ုင္ရန ္ေကာင္ြ ေရာ ကးတစ္ခုျ စရ္ျ္။ 
စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကးတ ငအ္ဘ ကအက  ိ ြရကဆ္ ငုရ္မူ ာြ 
စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြကးတ င္ အဘ ကအက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြအာြ၊ ေအာက္တ င္ ေ ာ္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။ 

 ၁ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရ 
 ၂ စု က့္္ေ ိ ြ ေရြဦြစီြနာန႕ ါရီလယ္ယာစု က့္္ေ ိ ြ ေရြုွႏငး္၊ ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ န္ႀကီြနာန 
 ၃ စက္မႈါရီလယ္ယာဦြစီြနာန 
 ၄ ျမန္မားါရီလယ္ယာ  ံဳၿ  ိ ြ ေရြ္ံ္ 
 ၅ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ကုန္ရျ္မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြ 
 ၆ Rakhine Rice Public Company Limited74 

 ၇ Kyauktaw Public Company Limited 

 8 အ ေရြစာြုႏွငး္အါရီလတ္စာြစ ုက္ါရီလယ္ရမာြမ ာြ 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယတ္ ငစ္ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရာအဘ ကရြီုံွႏမ ာြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြရီြုႏွံမ ာြမွာ စ့္ောြ႕ ့္ောတီစ မြ္႕ ရီဟ ုဠ္ုႏွင္းဆီထ က္ရီြုႏွံအမ ိ ြမ ိ ြတ ု႔၊ျ စ္ေကရျ္။ 
 ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ေားယာြတ င္ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္ ခ႐ိုး ုင္ ၅ ခုရွ  အဘ ကစ ကု့္္ေ ိ ြရျ္း ရီြုႏွံမ ာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေထာြရျ္။၊ ေျမာက္ဦြ 
ခ႐ိုးု င္တ င္ စ့္ောြုႏွငး္ ့္ောတီစ မ္ြက ု အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြၿ့္ေီြ၊ ေက ာက္ျ  ခ႐ိုးု င္တ င္ ရီဟ ုဠ္က ု အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြေကရျ္။ 
းယာြ ၂၇႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ ္ခ႐ ုငမ္ ာြတ ငစ္ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရာ အဘ ကရြီုံွႏမ ာြ္ စစု ုေ့္ောငြ္စ ကု ္ကမ ာြ (၂ ၁၇-၁၈)75 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္
စ့္ောြ ့္ောတစီ မြ္ ရဟီ ဠု ္

( က) 
၁ စစ္ ေတ  ၂၆၉,၈၆၈ ၂၇၃ ၂ ၉ 

၂  ေျမာက္ဦြ  ၃  , ၇  ၁၉,၈ ၇ ၈ ၈ 

၃  ေမာင္ ေတာ ၆၇,၃၄၈ - ၆၄  

၄  ေက ာက္ျ   ၁၆၂,၉၃၃ ၁,၅၃၅ ၁၁,၃၅၁ 

၅ ရံတာ  ၁၃ ,၂၃၃ - ၄၃၁ 

  စစု ုေ့္ောငြ္  ၉၃ ,၄၅၂ ၂၁,၆၁၅ ၁၃,၄၃၉ 

 

  

                                                 
74  Rakhine Rice Public Company Limited. Address:  Kone Tan Ward, Sittwe, Ph: + 95 9 25 1132605 
75  Biyearly Report (2018), General Administration Department, Rakhine State 
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့္ေံု ၁၆႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယတ္ ငစ္ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရာအဘ ကရြီုံွႏမ ာြ္စ ကု ္ကမ ာြ76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ုႏွစံာြရြီုံွႏမ ာြ 

 

စ့္ောြ 

ဆန္စ့္ောြက ု ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တစ္ န္ြတ င္ စ ုက့္္ေ ိ ြေကရျ္။၊ ေတာင္ရူါရီလယ္ရမာြေကာြတ င္၊ ေရ့္ေန္ြစာြရျ္း စ့္ောြအမ ိ ြ 
အစာြမ ာြမွာ၊  ေ့္ေေဆန္ြ ေမကြုွႏငး္၊ ေ့္ေေဆန္ြယဥ္စ့္ောြမ ိ ြတ ု႔ျ စ္ရျ္။ စ့္ောြက ု၊  ေက ာက္ ေတာ္႕၊ ေျမာက္ဦြ႕ မင္ြျ့္ောြ႕ 
္ူြရီြ ေတာင္ုႏွငး္၊ ေမာင္ ေတာၿမ ိ ဳနယ္မ ာြတ င္ အဘ ကစု က့္္ေ ိ ြေကရျ္။77 ရံတ ာၿမ ိဳနယ္တ င္ါရီလျ္ြ စ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ 
ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြကးတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံါရီလ ုရူမ ာြအတ က္ စာခ ိ့္ေ္ျ င္းစ ုက့္္ေ  ိြျခင္ြ (contract farming) 

ါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြျ စ္ရျ္။78 

းယာြ ၂၈႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယတ္ င ္ုႏစွအ္ါရီလ ကုစ္ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရာုံွႏစာြရြီုံွႏမ ာြ (စ့္ောြ႕ ဂ ိ႕ံ၊ ေျ့္ောငြ္) (၂  ၉-၂ ၁၇) 79 

ုႏစွ ္
စ့္ောြ ဂ ိ ံ  ေျ့္ောငြ္ 

( ကန္မ်ား) 
၂  ၉-၁  ၁,၂၃၇,၄၇၆ ၃ ၁၄  
၂ ၁ -၁၁ ၁,၂၃၇,၄၉၅ - ၁၆၃ 
၂ ၁၁-၁၂ ၁,၁၄၃, ၁၉ - ၈၆ 
၂ ၁၂-၁၃ ၁,၁၃၃, ၃၈ - ၃၉ 
၂ ၁၃-၁၄ ၁,၁၂၈,၇၃၂ - ၃၉ 
၂ ၁၄-၁၅ ၁,၁၂၃,၅၉၇ - ၂၈ 
၂ ၁၅-၁၆ ၁,၁၁၆,၆၆  - ၅၇၁ 
၂ ၁၆-၁၇ ၁,၁၁၃,၁၅၉ - ၅  

  

                                                 
76  Ibid 
77  U Aung San Thar, Deputy Directory, The department of Agriculture, Rakhine State  
78  Ibid  
79  Statistical Yearbook 2017, Central Statistics Organization  

၀

၂၀၀၀၀၀၀

၄၀၀၀၀၀၀

၆၀၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀၀၀

၁၆၀၀၀၀၀၀

စစ္ေတြ ေျမာက္စဥ်ီႈန္း ေမာင္ေတာ ေက ာက္ျ  ာာႏုတြ္႔

ဧက
စစု
ေုပ
ါငႈန္း

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခ႐ိုငအ္လိကု္ အဓိကေကာကပ္္႔ာ်ီႈန္း္ွႏာႏုမ ာႈန္း၏ ေျမဧက္ိႏ ငႈ္န္းငစွဥခ္ က္

စပါႈန္း ပ္႔တ်ီစိမ္ႈန္း ာ်ီဟုိဠ္ေစ 

 ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွရံမူ ာြအတ က္ 
စာခ ိ့္ေျ္ င္းစ ကု့္္ေ  ိ ြ 
ျခငြ္ (contract farming) 
ရျ ္ရင္း ေါရီလ ာ္ ေရာ 
စြီ့္ေ ာြ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ျ စရ္ျ။္ 
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့္ေံု ၁၇႕ ရြီုံွႏစ ကု့္္ေ ိ ြျခငြ္ (၂  ၉-၂ ၁  မ၂ွ ၁၆-၂ ၁၇) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
့္ေံု ၁၈႕၊ ေျ့္ောငြ္စု က့္္ေ ိ ြျခငြ္ (၂  ၉-၂ ၁၉ မ၂ွ ၁၆-၂ ၁၇) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

့္ေံု ၁၉႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  အဘ ကစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရာရြီုံွႏမ ာြ္ရာခု ငု္ႏႈနြ့္္ော ငမ္ႈမ ာြ80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80  Central Statistic Organization (2016-2017) 

၀

၁၀၀

၂၀၀

၃၀၀

၄၀၀

၅၀၀

၆၀၀

၂၀၀၉-၁၀ ၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇

ဧက

စပါႈန္း
92%

ပ္႔တ်ီစိမ္ႈန္း
2%

ာ်ီဟိုဠ္
1%

အျခာႈန္း
5%

၁၀၄၀၀၀၀
၁၀၆၀၀၀၀
၁၀၈၀၀၀၀
၁၁၀၀၀၀၀
၁၁၂၀၀၀၀
၁၁၄၀၀၀၀
၁၁၆၀၀၀၀
၁၁၈၀၀၀၀
၁၂၀၀၀၀၀
၁၂၂၀၀၀၀
၁၂၄၀၀၀၀
၁၂၆၀၀၀၀

၂၀၀၉-၁၀ ၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇

ဧက
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့္ေံု ၂ ႕ ုႏစွအ္ါရီလ ကုစ္စု ုေ့္ောငြ္စ့္ောြစ ကု ္က (၂  ၉-၂ ၁  မွ ၂ ၁၆-၂ ၁၇) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ရွ ၊ျ့္ေိျ့္ေငထ္တုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္ဆု ငရ္ာ ေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ81 
ဒးီယ ္ေါရီလာငစ္ာရံုြဆနစ္ကါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ (ရတံ ာ) 

ါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ ိ ြအစာြ ဒီးယ္ ေါရီလာင္စာရံုြဆန္စက္ 
 ေနရာ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္ 
ကုန္ေကမ္ြရရွ ုုႏ င္မႈ တစ္ုႏွစ္ါရီလွ င္ တန္ ၁  ,   ၊ ေက ာ္ 
ကုန္ေကမ္ြအမ ိ ြအစာြ ဆန္႕၊ ေျမ့္ော႕၊ ေျမ ေနရာ  
အါရီလု့္ေ္ရမာြခ တစ္ရက္ါရီလွ င္ တစ္ဦြက ု က ့္ေ္ ၅,    − ၁ ,    

ထ က္ရွ ရျ္းဆန္အမ ိ ြအစာြ ဆင္ြရ ယ္ါရီလတ္႕ ႐ိုး ုြႀကီြ႕ မ ေနာရုခ႕ းီ ႕၊ ေကာက္ႀကီြ 
တစ္ုႏွစ္ထ က္ရွ ုႏႈန္ြ တစ္ုႏွစ္ါရီလွ င္ တန္ခ  န္ ၈ ,    − ၉ ,    

့္ေ ု႔ကုန္ ေစ ြက က္ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္ 
ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ရျ္းနျ္ြါရီလမ္ြ ကုန္ြါရီလမ္ြျ ငး္ 
့္ေွ မ္ြမွ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ကုန္က စရ တ္ ၁၂ ္ီြကုန္ကာြတစ္စီြါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၅  ,    

 

ဆထီ ကရ္ြီုံွႏမ ာြ 

 ေျမ့္ောစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြ  
 ေျမ့္ောုွႏငး္ုႏွမ္ြက ု၊ ေျမာက္ဦြ႕၊ ေက ာက္ ေတာ္႕ မင္ြျ့္ောြၿမ ိဳနယ္မ ာြတ င္ အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ ဤၿမ ိဳနယ္မ ာြတ င္၊  ေရခ  ိ 
၊ ေ့္ောမ ာြၿ့္ေီြ ုႏုန္ြ ေျမမ ာြါရီလျ္ြရွ ရျ္။ အထူြရျ ငး္ ဆီထ က္ရီြုႏွံမ ာြက ု၊ ေဆာင္ြရာရီယ္၌စု က့္္ေ ိ ြေကရျ္။ ရ တ္ရ မ္ြ 
ရီြုႏွံမ ာြက ု၊ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္မ ာြျ စ္ရျ္း မ ေက ြ ေျမ့္ော ေစ ြက က္ရ ု႔ တင့္္ေ ု႔ ေရာင္ြခ ရျ္။82 ့္ေ ု႔ကုန္ ေစ ြက က္မ ာြ 
ျ စ္ရျ္း ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏွငး္ အ ုႏၵ ယုႏု င္ငံတု ႔ရျ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္ နီြက့္ေ္စ ာတျ္ရွ ရျ္။၊  ေျမ့္ောုွႏငး္ုႏွမ္ြစ ုက္ 
့္ေ  ိြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြက ု အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခုအျ စ္၊ျမင္ေကရျ္။ အထူြရျ ငး္ ကုါရီလာြတန္ျမစ္ 
 ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစမီံက န္ြၿ့္ေီြစီြါရီလွ င္ အ ုႏၵ ယ ေစ ြက က္ရ ု႔၊ ေရာင္ြခ ုႏု င္ရျ ငး္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြအျ စ္ျမင္ေကရျ္။  

းယာြ ၂၉႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ ၊ ေျမ့္ောုွႏငး္ုႏမွြ္ုႏစွအ္ါရီလ ကုစ္ ကု့္္ေ ိ ြ က (၂  ၉-၂ ၁၇)8384 

္းာုႏွစ ္  ေျမ့္ော  ေျမ့္ော၊( ေဆာင္ြန္မ်ား) ုႏွမ္ြ၊
( ေဆာင္ြဦြ) 

ုႏွမ္ြ၊
( ေဆာင္ြ ေုႏွာင္ြ) 

၂  ၉-၁  ၂,၅၄၅ ၉၅,၂၄၇ ၃,၈၂၈ ၁, ၃၆ 

၂ ၁ -၁၁ ၂,၅၇၃ ၉၇,၈၃၉ ၃,၈၉၄ ၁, ၅၆ 

၂ ၁၁-၁၂ ၂,၂၆၁ ၈၈,၄၃၇ ၃,၈၉၇ ၈ ၂ 

၂ ၁၂-၁၃ ၂,၁၂၂ ၈၅,၅၅၈ ၃,၇၅၁ ၃၁၁ 

                                                 
81  U Myo Win, the Chairperson, Rice Mills Association (Thandwe), Ph: 09 421756978 
82  U Mg Win Soe, Groundnut Farming and Oil mill. No.136, Saw Pyi Nyo Street, Kyauktaw 
83  Ibid 
84  Ibid 

၁၀၅၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

စုစ
ုေပ
ါငႈန္း
ဧက

္ႏွစ္အလိုက္စုစုေပါင္ႈန္းစပါႈန္းဧက
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၂ ၁၃-၁၄ ၂, ၉၂ ၈၆,၆၆၂ ၃,၇ ၂ ၃၃၄ 

၂ ၁၄-၁၅ ၁,၉၄၄ ၈၃,၈၆၇ ၃,၇၉၄ ၃   

၂ ၁၅-၁၆ ၁,၉၆၃ ၈၅,၅၅၂ ၃,၈၁၈ ၃၄၂ 

၂ ၁၆-၁၇ ၁,၉၈၇ ၈၄,၁၇၁ ၃,၈ ၇ ၃၂၅ 
 

့္ေံု ၂၁႕ ဆထီ ကရ္ြီုံွႏမ ာြစ ကု့္္ေ  ိ ြမႈအ ေျခအ ေန 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

့္ောမ ိ ြမ  ိ ြ 
 

မတ့္္ော  
အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရာ ့္ောအမ ိ ြအစာြမ ာြအနက္ မတ့္္ော႕ ့္ောတီစ မ္ြ႕ ္ ုက တ့္္ော႕ ့္ောႀကီြ႕ ့္ောါရီလ န္ြ႕ ့္ောစင္ြငံုုႏွငး္ ကုါရီလာြ့္ောတ ု႔က ု 
မ ာြစ ာစ ုက့္္ေ ိ ြေကရျ္။ ္ ုက တ့္္ောုႏွငး္ မတ့္္ောတု ႔က ု၊ ေျမာက္ဦြ႕၊ ေက ာက္ ေတာ္ုႏွငး္ မင္ြျ့္ောြၿမ ိဳနယ္မ ာြတ င္ အဘ က 
စ ုက့္္ေ  ိြေကရျ္။ 

းယာြ ၃ ႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယယ္္၌ ုႏစွအ္ါရီလ ကု့္္ောစ ကု့္္ေ ိ ြမႈ က (၂  ၉-၂ ၁၇) 85 

္းာုွႏစ ္ မတ့္္ော ့္ောတစီ မြ္ ္ု က တ့္္ော ့္ောႀကြီ ့္ောါရီလ နြ္ ့္ောစငြ္ငံု ကါုရီလာြ့္ော 

၂  ၉-၂ ၁  ၆၁,၇၁၉ ၅,၉၇၉ ၁၁ ,၇၈၄ ၁၇ ၁,၃၂၇ ၃,၃၆၇ ၅ 

၂ ၁ -၂ ၁၁ ၆၃, ၈၂ ၆,၄၅၆ ၁၁၁,၆ ၃ ၂၁ ၁,၄ ၄ ၃,၅ ၂ ၅ 

၂ ၁၁-၂ ၁၂ ၄၂,၅၈၃ ၄,၉၂၅ ၇၃,၅၈၇ ၂၅ ၁,၃ ၇ ၃,၄၇၁ ၆ 

၂ ၁၂-၂ ၁၃ ၃၇,၉၇၂ ၃,၆၄၂ ၆၂,၆၁၃ ၂  ၁,၂၆၈ ၂,၃၈၆ ၆ 

၂ ၁၃-၂ ၁၄ ၃၈,၃ ၇ ၃,၇၁၄ ၆၂,၄၉  ၂၆ ၁,၂ ၈ ၁,၉၅၁ ၆ 

၂ ၁၄-၂ ၁၅ ၃၉, ၃၃ ၄,၂၁၁ ၆ ,၃၇၃ ၂၆ ၁,၃   ၁,၄ ၂ ၆ 

၂ ၁၅-၂ ၁၆ ၃၇,၆၆၂ ၃,၉၅၂ ၅၇,၅၁၉ ၂၉ ၁,၄ ၇ ၁,၄၁၆ ၆ 

၂ ၁၆-၂ ၁၇ ၃၈,၂၂၉ ၃,၇၁၇ ၅၆,၃၅၄ ၂၉ ၆၄၅ ၁,၂၉၅ ၆ 

  

                                                 
85  Ibid 

၀

၂၀၀၀၀

၄၀၀၀၀

၆၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀

၂၀၀၉-၁၀ ၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇

ဧက

ဘ႑ာ္ႏွစ္

ဆ်ီထြက္ာ်ီႈန္း္ွႏာႏုမ ာႈန္းစိကုပ္ ္ႈိန္းမ အလာႈန္းအလာ (၂၀၀၉-၂၀၁၇)

ေျမပ္႔ ေဆာင္ႈန္းေျမပ္႔ ္ႏွမ္ႈန္းင(ေဆာင္ႈန္းစဥ်ီႈန္းန္မ်ား) ္ႏွမ္ႈန္းင(ေဆာင္ႈန္းေ္ႏွာင္ႈန္းန္မ်ား)
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့္ေံု ၂၂႕ ့္ောစ ကု့္္ေ ိ ြမႈ က (၂  ၉-၁  မွ ၂ ၁၆-၁၇) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟငြ္ခတအ္ ေမကြအႀက ိငမ္ ာြ ― င႐ိုးတု႕္ ေကကရ္ နန္ုွီႏငး္ ေကကရ္ နျ္   

ရခ င္ုျ့္ေျ္နယအ္တ င္ြ အဘ ကစ ကု့္္ေ ိ ြရျ္း ဟင္ြခတအ္ ေမကြအႀက ိင္မ ာြမွာ င႐ိုးတု္႕ ေကကရ္ န္နီုွႏငး္ေကက ္
ရ န္ျ  တ ု႔က ၊ုျ့္ေျတ္ င္ြစာြရံုြရန္အတ က္ စ ုက့္္ေ ိ ြေကရျ္။86 ရ ု႔ရာတ င၊္ ျ့္ေျတ္ င္ြ ေစ ြက ကု္ႏွငး္္ဂၤါရီလာြ 
 ေဒးရွ္ုႏု င္ငံရ ု႔ မေကာ ေရြမီုွႏစ္မ ာြက တင့္္ေ ု႔ ေရာင္ြခ ါရီလာေကရျ္။ 

 းယာြ ၃၁႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ ုွႏစအ္ါရီလ ကုစ္ ကု့္္ေ ိ ြရျ္း ဟငြ္ခတအ္ ေမကြအႀက ိငရ္ြီုံွႏစ ကု့္္ေ ိ ြမႈ က (၂  ၉-
၂ ၁၇) 87

   

 င႐ုတစ္ ကု့္္ေ  ိ ြမႈအ ေျခအ ေန (၂  ၉-၂ ၁၇) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
86  U Aung San Thar, the Deputy Director, the Department of Agriculture, Rakhine State  
87  Ibid 

္းာုွႏစ ္
ငရတ္ု ေကက္ရ န ္ ေကက္ရ နျ္   

 က 

၂  ၉-၁  ၃၄,၉၃၉ ၃,၄၃၇ ၁,၂၁၉ 

၂ ၁ -၁၁ ၃၆,၁၆၃ ၃,၅ ၃ ၁,၃၉၂ 

၂ ၁၁-၁၂ ၃၄,၄၃  ၁,၈၉၇ ၇၇၂ 

၂ ၁၂-၁၃ ၃၃,၆၆၂ ၁,၇၅၅ ၇ ၄ 

၂ ၁၃-၁၄ ၃၃,၅၄၇ ၁,၇၅၃ ၇၃၅ 

၂ ၁၄-၁၅ ၃၄,၁၃၉ ၁,၇၅၆ ၇၆  

၂ ၁၅-၁၆ ၃၄,၃၉၄ ၁,၇၅၂ ၇၆  

၂ ၁၆-၁၇ ၃၄,၃၃၃ ၁,၇၇၅ ၈ ၃ 

 

၀

၂၀၀၀၀

၄၀၀၀၀

၆၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀

၂၀၀၉-၁၀ ၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇

ဧက

ဘ႑ာ္ွႏစ္

္ႏွစ္အလိကုပ္္႔မ ္ႈိန္းစာႏုုဧက (၂၀၀၉-၁၇)

မတ္ပ္႔ ပ္႔တ်ီစိမ္ႈန္း ဘုိကိတ္ ပ္႔ႀက်ီႈန္း ပ္႔လြ ္ႈန္း ပ္႔စင္ႈန္းငာႏုု ကုလာႈန္းပ္႔

၃၂၀၀၀
၃၃၀၀၀
၃၄၀၀၀
၃၅၀၀၀
၃၆၀၀၀
၃၇၀၀၀

င႐ုတစ္ိကုပ္ ္ႈိန္းမ အေျခအေ (၂၀၁၉-၂၀၁၇) 

ဧက
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့္ေံု ၂၃႕ ေကကရ္ နန္ုွီႏငး္ ေကကရ္ နျ္  စ ကု့္္ေ ိ ြမႈအ ေျခအ ေန (၂  ၉-၁  ―၂ ၁၆-၁၇) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ေဆြရ ကႀ္ကြီ႕ က မြ္ရြီုွႏငး္ က မြ္ရ က ္

းယာြ ၃၂႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ုႏစွအ္ါရီလ ကု ္စု က့္္ေ ိ ြရျ္း ေဆြရ ကႀ္ကြီ႕ က မြ္ရြီုွႏငး္ က မြ္ရ ကတ္ု ႔္ စ ကု့္္ေ ိ ြ က 
(၂  ၉-၂ ၁၇) 88 

္းာုွႏစ ္
 ေဆြရ ကႀ္ကြီ က မြ္ရြီ က မြ္ရ က ္

( ကန္မ်ား) 
၂  ၉-၁  ၄,၆၁၃ ၆,၇၁၄ ၁,၁၂၆ 
၂ ၁ -၁၁ ၄,၇ ၇ ၆,၇၃၆ ၁,၁၆၆ 
၂ ၁၁-၁၂ ၄,၆ ၅ ၆,၈၇၄ ၁,၂ ၄ 
၂ ၁၂-၁၃ ၄,၅၄၆ ၆,၈၇၄ ၁,၂ ၂ 
၂ ၁၃-၁၄ ၄,၅၃၄ ၆,၇၈၁ ၁,၂ ၃ 
၂ ၁၄-၁၅ ၄,၉၆၂ ၆,၇၈၅ ၁,၂ ၈ 
၂ ၁၅-၁၆ ၄,၅၂၆ ၆,၇၈၅ ၁,၂၂၈ 
၂ ၁၆-၁၇ ၄,၅ ၂ ၆,၇၈၈ ၁,၂၃၆ 

 
့္ေံု ၂၄႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္၊ ေဆြရ ကႀ္ကြီ႕ က မြ္ရြီုွႏငး္ က မြ္ရ ကစ္ု က့္္ေ ိ ြမႈအ ေျခအ ေန (၂  ၉ မွ ၂ ၁၇) 
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က မြ္ရြီ 
က မ္ြရီြ့္ေင္က ု၊ ေျမာက္ဦြ႕ မင္ြျ့္ောြုႏွငး္၊ ေက ာက္ ေတာ္ၿမ ိဳနယ္မ ာြတ င္ စ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ က မ္ြရီြက ု၊ျ့္ေျ္နယ္တ င္ြုႏွင္း 
ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္မ ာြတ င္၊ ေရာငြ္ခ ရျ္။ က မ္ြရီြက ု အ ုႏၵ ယုႏွငး္ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္ငံရ ု႔ တင့္္ေ ု႔ ေရာင္ြခ ေကရျ္။ 
မေကာမီုွႏစ္မ ာြက က မ္ြရီြစ ုက္ ေတာင္ရူမ ာြ က မ္ြရီြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမွ အျမတအ္မ ာြအျ့္ောြရရွ ေကရျ္။ 
၂ ၁၈ ခုုွႏစ္တ င္၊ျမန္မာတစ္ုႏ ငုင္ံါရီလံုြ္ စ ုက့္္ေ ိ ြထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈရျ္ တန္ခ  န္ ၁ ,    ခန္႔ထ က္ရွ  ေရာ္ါရီလျ္ြ၊ျ့္ေျ့္္ေ 
 ေစ ြက က္ရ ု႔ တန္ခ  န္ ၄ ,   ၊ ေက ာ္ခန္႔ တင့္္ေ ု႔ ေရာင္ြခ ခားရျ။္89 က မ္ြရီြစု က္ ေတာင္ရူမ ာြအ ေနျ ငး္ ကုါရီလာြတန္ 
ျမစ္ ေေကာင္ြ ္က္စံုရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ စီမံက န္ြၿ့္ေီြ ေျမာက္ရျ္းအခာ က မ္ြရီြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမွ ့္ေ ုမ ု င္ ေင  
ရရွ ါရီလာမျ္ဟု၊ ေမွ ာ္ါရီလင္းေကရျ္။ 

က မြ္ရြီ့္ေငစ္ ကု့္္ေ  ိ ြျခငြ္မ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ90  

က မ္ြရီြစ ုက့္္ေ  ိြရျ္း ရ ယာစုစု ေ့္ောင္ြ ၁၅  က 
တျ္ ေနရာ  ေျမာက္ဦြုွႏငး္ မင္ြျ့္ောြ 
က မ္ြရီြရီြရန္ေကာျမင္းခ  န္ ၇ − ၁  ုႏွစ္ထ  စ ုက့္္ေ  ိြရရျ္ 
ခူြဆ တ္ရျ္းအႀက မ္ ေရ တစ္ုႏွစ္ါရီလွ င္ ၃ ႀက မ္မွ ၆ ႀက မ္ထ  
ုႏွစ္စဥ္အထ က္ုႏႈန္ြ တစ္ ကါွရီလ င္ က မ္ြရီြ ၁ ,   –၁၅ ,    

 ေစ ြုႏႈန္ြ ၁၊ ေမာင္ြ (၂၅ ့္ေ  ာ) ါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၆ ,    
– ၁  ,     

 ေစ ြက က ္ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္ုႏွငး္ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္င ံ
 

ႀက ံ

 

ႀကံရျ္၊ျမန္မာုုႏ င္ငံအတ က္ အဘ ကစက္မႈရီြုႏွံတစ္ခုျ စ္ရျ္။ မေကာမီ ေရြမီုွႏစ္မ ာြက ၊ ျ့္ေျ္တ င္ြရေကာြစာြရံုြ 
မႈ၊ ျမငး္တက္ါရီလာရျ္းအတ က္ ေေကာင္း ႀကံစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြအရွ န္ရါရီလာရျ္။ ႀကံက ု မုႏမ ေါရီလြ႕ ့္ောခူြုႏွငး္မ န္ 
ျ့္ေျ္နယ္တု ႔တ င္ အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြေကရျ္။၊ ျ့္ေျ္တ င္ြ ေစ ြက က္ ယ္ါရီလ ုအာြက ု၊ျ့္ေျ္းမီရန္အတ က္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္႕ 
ကခ င္ျ့္ေျ္နယ္ုႏငွး္ ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ္တ ု႔ယ္၌ါရီလျ္ြ ႀကံက ုစု က့္္ေ ိ ြေကရျ္။ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ႀကံကု ၊ ေက ာက္ ေတာ္ုႏွငး္၊ ေျမာက္ဦြၿမ ိဳနယမ္ ာြတ င္ အဘ ကစ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ ႀကံက ု ရေကာြထုတ္ 
ါရီလု့္ေ္ရန္အတ က္ အဘ ကအရံုြျ့္ေိရျ္။၊ ေက ာက္ ေတာ္ၿမ ိဳနယတ္ င္ တစ္ ေန႔ါရီလွ င္ ႀကံတန္ခ  န ္ ၃   မက္ထရစ္တန္ 
ႀက တ္ုႏ ုင္ရျ္း ရေကာြစက္႐ိုးံုတစ္႐ိုးံုရွ ၿ့္ေီြ ေဒရထ က္ႀကံမ ာြက ု အဘ က ယ္ယူရျ္။ အထူြရျ ငး္၊ျ့္ေျ္တ င္ြ 
 ယ္ါရီလ ုအာြျမငး္မာြါရီလာျခင္ြ ေေကာင္း ႀကံစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြျ စ္ရျ္။91   
 ေက ာက္ ေတာ္ရေကာြစက္႐ိုးံုတ င္ါရီလျ္ြ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ါရီလ က္ရွ ၿ့္ေီြ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏွငး္ အ ုႏၵ ယ ေစ ြက က္မ ာြရ ု႔ တင့္္ေ ု႔ုႏ ုင္ 
ရျ င္း  ႀကံစု က့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြျ စ္ရျ္။  

းယာြ ၃၃႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယယ္္၌ ုႏစွအ္ါရီလ ကုႀ္ကစံု က့္္ေ ိ ြ က (၂  ၉-၂ ၁၇) 92 

္းာုွႏစ ္ ႀက၊ံ( ကန္မ်ား) 

၂  ၉-၁  ၂,၆၇၉ 

၂ ၁ -၁၁ ၂,၄၆၁ 

၂ ၁၁-၁၂ ၂,၂ ၆ 

၂ ၁၂-၁၃ ၁,၉၈၇ 

၂ ၁၃-၁၄ ၁,၅၈၅ 

၂ ၁၄-၁၅ ၁,၈ ၅ 

၂ ၁၅-၁၆ ၁,၈၆၈ 

၂ ၁၆-၁၇ ၁,၂၇၇ 

 

                                                 
89  Myanmar Times, “India bans betel nut imports as illegal trade rises”, 25 May 2018. URL: 

https://www.mmtimes.com/news/india-bans-betel-nut-imports-illegal-trade-rises.html 
90  U Hla Shwe, Farmer of Betel Nut Farming, Nga Mae Pyin Village, Mrauk-U Township. Ph: 09 261195995 
91  U Thar Sein, Sugarcane Farmer, Kyauktaw Sugar Mill. Ph: 09 264 984486 
92  Ibid 

ေက ံ(၂ ၁၆-၁၇) 
ရခ င္ုျ့္ေျ္နယတ္ င္ 
၁,၂၇၇  က  
စ ုက့္္ေ  ိ ြါရီလ က္ရွ  
ရျ္။ 
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ဟငြ္ရြီဟငြ္ရ ကု္ႏငွး္ ရစရ္ြီမ ာြ 

 းယာြ ၃၄႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ုႏစွအ္ါရီလ ကု ္ဟငြ္ရြီဟငြ္ရ ကု္ႏငွး္ 
ရစရ္ြီမ ာြ စ ကု ္ကမ ာြ (၂  ၉-၂ ၁၇) 93 

္းာုႏွစ ္
အာါရီလူြ ငွက္ ေ့္ေ ာ ဟင္ြရီြဟင္ြ၊

ရ က္မ ာြ အရီြမ ာြ 

 က 

၂  ၉-၁  ၉,၃ ၄ ၆,၉၆၂ ၉၆,၅၄၇ ၅၈,၂၃၇ 

၂ ၁ -၁၁ ၉,၃၉၂ ၇,  ၉ ၁ ၁,၁၅၂ ၅၉,၄၁၄ 

၂ ၁၁-၁၂ ၈,၇   ၇,၁ ၂ ၉၈,၅၇၁ ၆ ,၇၅၈ 

၂ ၁၂-၁၃ ၇,၈၅၃ ၇,၁၄၇ ၉၄,၄ ၈ ၆ ,၉ ၁ 

၂ ၁၃-၁၄ ၈, ၁၆ ၇,၂၁၆ ၉၆,၅၆၅ ၆ ,၈၅  

၂ ၁၄-၁၅ ၈, ၇၄ ၇,၂၃  ၉၈,၉၅၉ ၆၁,၆၃၁ 

၂ ၁၅-၁၆ ၈,၂၃၇ ၇,၃၆  ၉၇,၂၆၉ ၆၆,၉၈၉ 

၂ ၁၆-၁၇ ၈,၂၅၂ ၇,၅၇၅ ၉၆,၉၉  ၆၇,၂၁၇ 

 

ရဟီ ဠု ္

ရီဟ ုဋ္စု က့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြ ေရာ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခုျ စ္ၿ့္ေီြ ုႏု င္ငံျခာြ ယ္ါရီလ ုအာြ 
ရွ ရျ္။ ၂ ၁၈ ခုုွႏစ္တ င္၊ျမနမ္ာုုႏ င္ငံ္ရီဟု ဠ္ ေစး့္ေ ု႔ကုန္မွ၊ ေဒေါရီလာ ၁ .၁ ရန္ြ  င္ ေင ရရွ ခားရျ္။94 ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ 
တ င္ ရီဟ ုဠ္က ု၊  ေက ာက္ျ  ခ႐ိုး ုင္႕ အမ္ြၿမ ိဳနယ္တ င္ အမ ာြဆံုြစ ုက့္္ေ ိ ြရျ္။ ုႏု င္ငံျခာြ ေစ ြက က္ခ ုင္မာ ေရာ္ါရီလျ္ြ 
ရီဟ ုဠ္စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမွ အျမတ္အစ န္ြရရွ မႈနျ္ြ့္ောြရျ္။ အ ေေကာင္ြရင္ြမွာ  စု က့္္ေ ိ ြနျ္ြ့္ေျာ႕ ထုတ့္္ေ ုြမႈုႏွင္း 
 ေင  ေေကြအခက္အခာမ ာြ ေေကာင္း၊ျ စ္ရျ္။ ရ ု႔ရာတ င္ ရီဟ ုဠ္စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္။ 
အထူြရျ ငး္ ရီဟ ုဠ္  ုင္ုႏွငး္ ရီဟ ုဠ္ရစ္ါရီလု့္ေ္ငန္ြ စရျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္။95 

 ေက ာကျ္  ခ႐ု င႕္ အမြ္ျမ ိ ဳနယရ္ြီဟ ဠုစ္ ကုခ္ငြ္မ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ96 

စုစု ေ့္ောင္ြစ ုက့္္ေ ိ ြ က ၈   က 
တစ္ ကါရီလွ င္ ထ က္ရွ ုႏႈန္ြ ၄,    ့္ေ  ာ 
ရီြုႏွံထ က္ရွ ရျ္းရက္တမ္ြ ၆ ုႏွစ ္
ခူြဆ တ္ရျ္းရာရီ   ေ  ေ ေ ာရီမွ၊ ေမါရီလအတ င္ြ 
ရ ု ေါရီလွာင္မႈ စ့္ောြက ီထာတ င္ 
့္ေု ႔ကုန္ ေစ ြက က္မ ာြ  ီယက္နမ္႕ တ႐ိုးုတ္႕ စင္ကာ့္ေူုွႏငး္ ထု င္ြ 

၆.၂.၂ ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြကးတ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

ရ ငြ္အာြစါုရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 
 မ  ိြ ေစးျ န္႔ျ  ြျခင္ြ 
  ေျမေရးာ႕ ရီြုႏွံထ န္ြရ မ္ြရန္ုႏွငး္ ့္ေ ုြရတ္ ေဆြုႏွငး္ မ ႈ ေဆြမ ာြ၊ျ န္႔ျ  ြျခင္ြ 
 စု က့္္ေ  ိြ ေရြရံုြစက္ယုႏလရာြုႏွငး္ စက္က ရ ယာမ ာြ၊ျ န္႔ျ  ြျခင္ြ 

ျ့္ေိျ့္ေငထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 
 စု က့္္ေ  ိြ ေရြုႏွင္းရက္ဆ ုင္ ေရာထုတ္ါုရီလ့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
 တန္  ုြ ေ့္ောင္ြျ ျ္းါရီလယ္ယာထ က္ကုန္မ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြ 
 ရ ု ေါရီလွာင္မႈ႕ ထုတ့္္ေ ုြမႈုႏွငး္ စျ္ရ တ္္ူြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

  ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

 ေထာက့္္ေံး ေရြက နရ္ကရ္ွ  
အဘ ကက ရျ္း့္ေဂုၢ ိါရီလအ္  ာဳ အစျြ္မ ာြ 

 ္ံ္ုႏွငး္အာမခံါရီလု့္ေ္ငန္ြ န္ ေဆာငမ္ႈမ ာြ 
 ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြရမ ာယအရင္ြအ  ာဳ ါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
 ရု ေတရနုႏွင္း  ံဳၿ  ိြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
  ေစ ြက က္ရွာ ေ   ေရြအ  ာဳ မ ာြ  ာဳ စျြ္ျခင္ြ 

                                                 
93  Ibid 
94 The Global New Light of Myanmar, “Myanmar earned $ 10.1 million from cashew nut exports”, January 

16,2018. Website: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/myanmar-earned-10-1-million-cashew-nut-ex-
ports/ 

95  U Kyaw Kyaw Linn, Cashew Farmer, Ann township. Kyauk Phyu district. 
96  Ibid. 
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၆.၂.၃ စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကးအာြရံုြရ့္ေျ္ခငြ္ 

အာြရာခ က႕္ အာြနျြ္ခ ကရ္ံုြရ့္ေမ္ႈ 

 

 ေျ ဆ ရုမူ ာြ္ရ ေ္ာထာြအျမငမ္ ာြ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ 

“ ေက ာက္ ေတာ္ုႏွငး့္္ေါရီလက္ ၿမ ိဳနယ္မ ာြတ င္ ေျမေရးာ 
 ေကာင္ြမ န္ရျ္း၊ ေျမအမ ာြအျ့္ောြရွ ရျ္။97 အထူြ 
ရျ ငး္ ေါရီလြၿမ ိဳျမစု္ႏွငး္ကုါရီလာြတန္ျမစ္ ွမ္ြတစ္ ေါရီလွ ာက္ 
ရီြုႏွံမ ာြက ု က ယ္က ယ္ျ့္ေန္႔ျ့္ေန္႔ စ ုက့္္ေ  ိြုႏု င္ရျ္။” 98 
 ——————————— 
“င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခတစ္ ေါရီလွ ာက္ ဟ ုတယ္မ ာြတ ုြ့္ေ ာြါရီလာ 
ျခင္ြ ေေကာင္း ရီြုႏွံမ  ိြစံုုႏွင္း့္ေင္ါရီလယ္စာမ ာြ ယ္ါရီလ ုအာြ 
ျမင္းတက္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
ဟင္ြရီြဟင္ြရ က္မ  ိြစံုစ ုက့္္ေ  ိြ 
 ေရြရျ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံမႈ 
ကးတစ္ခုျ စ္ရျ္။” 99 

  
 

 

 စ ုက့္္ေ  ိြ ေျမ ေ့္ောမ ာြျခင္ြ 
  ေက ြါရီလက္ ေဒရတ င္ါရီလု့္ေ္ရာြအင္အာြရွ ျခင္ြ 
  ေရရ င္ြစ ုက့္္ေ  ိြရန္၊ ေဆာင္ြုႏွင္း ေုႏ ရာရီတ င္၊ ေရခ  ိရရွ ျခင္ြ 
 ုႏု င္ငံျခာြ ေစ ြက က္ုႏွငး္ နီြက့္ေ္စ ာရွ ျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 

 ကၽ မ္ြက င္ါရီလု့္ေ္ရာြမ ာြ ရွာြ့္ောြျခင္ြ 
 ါရီလယ္ယာရ င္ြအာြစုမ ာြအတ က္၊ ေင  ေေကြအခက္အခာရွ ျခင္ြ 
 စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြဆု င္ရာ အရ ့္ေျာနျ္ြ့္ောြျခင္ြ႕ ကုန္စျ္ထုတ ္

ါရီလု့္ေ္႕ စျ္ရ ့္ေ္႕၊ျ့္ေိျ့္ေင္ န္တီြရျ္းနျ္ြ့္ေျာမ ာြမရွ ျခင္ြ100 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ကန္ထ႐ိုးု က္ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ 
 ါရီလယ္ယာရုံြစက့္္ေစၥျ္ြမ ာြျ န္႔ျ  ြ ေရာင္ြခ ျခင္ြ 
  ေျမေရးာျ န္႔ျ  ြ ေရာင္ြခ ျခင္ြ 
 ထ က္ုႏႈန္ြ ေကာင္ြမ  ိြ ေစးမ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြ 101 
 ထ က္ုႏႈန္ြ ေကာင္ြမ  ိြ ေစးမ ာြ၊ျ န္႔ျ  ြ ေရာင္ြခ ျခင္ြ 
  ေရခ  ိရ ု ေါရီလွာင္ကန္မ ာြ တျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
 စ့္ောြခ ံမွ ထင္ြမီြ ေရ ြထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ102 
 ရာြငာြ ေမ ြျမ  ေရြကးအတ က္အစာမ ာြ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ103 
 ဆန္ေကားံ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ104 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 

 
 ရာရီဥတု ေျ့္ောင္ြါရီလာျခင္ြ႕ မုန္တ ုင္ြမ ာြတ ုက္ခတ္မႈ 
 ါရီလူမ  ိြ ေရြ့္ေဋ ့္ေကလျ စ့္္ေ ာြျခင္ြ105 

  

                                                 
97  U Ba Maung (Managing Director), U Khin Maung Win Soe (Director), U Aung Myint (Director), Kyauk Taw 

Public Company Ltd. 
98  U Than Hlaing, Former Chairperson, Mrauk U Hotel, Ann Pauk Wa Company Co Ltd. Ph. 09 783331111 
99  U Ali Ko, Resident Manager (Amazing Ngapali Resort Hotel, Ph.09 402773606 
100  U Myo Win, the Chairman of Rice Mills Association (Thandwe), Ph: 09 421756978 
101  U Shwe Tun Aung, the Chairman, the Rakhine Rice Company  
102  Ibid  
103  Ibid 
104  Ibid 
105  U Toe Wai, the State Official, the Department of Agriculture, Rakhine State  
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စ က္ု့္ေ  ိ ြ ေရြကး 
စ ကု့္္ေ  ိ ြ ေရြကးတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၃ ဟ တုယု္ႏငွ္းခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကး 

၆.၃.၁ ဟ တုယု္ႏငွး္ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးအာျခံိငံု ေ ာ္ျ့္ေမႈ 
၂ ၁  ခုွုႏစ္႕၊ျမန္မာုုႏ င္ငံ ုႏ ုငင္ ံေရြုႏွငး္စီြ့္ေ ာြ ေရြအရ င္ကူြ ေျ့္ောင္ြမႈက ု စတင္ရျ္းအခ  န္မစွ္ရွိ၍ ဟ ုတယ္ုႏွင္ခရီြရ ာြ 
ါရီလာ ေရြကးရျ္ ရခု င္ျ့္ေျန္ယ္္အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြ ေရာ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးတစ္ခုအျ စ္ထ က္ ေ့္ေေါရီလာခားရျ္္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ ရ္ာ ရယံးာတးႂက ယ္ မႈ႕ ယဥ္ ေက ြမႈုႏွင္းရမ ုင္ြဆ ုင္ရာအ ေမ အုႏွစ္မ ာြ၊ ေ့္ောေက ယ္ ျခင္ြ႕ 
 ေဒရခံတု င္ြရင္ြရာြမ ိ ြုႏ ယ္စုမ ာြ္ ထူြျခာြရျ္း   ေရရါရီလကလံာမ ာြစရျ္း အခ က္အါရီလက္မ ာြရျ္၊ျ့္ေျ္တ င္ြ 
ျ့္ေျ့္္ေခရီြရ ာြမ ာြက ု ဆ ာ ေဆာင္ ေနရျ္းအခ က္အါရီလက္မ ာြျ စ္ရျ္။ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ အဘ ကခရီြရ ာြမ ာြရ ာြါရီလာါရီလျ့္္ေတ္ရျ္း ေနရာမ ာြမွာ ရခ ုင္္ ုရင္မ ာြနန္ြစ ုက္ခားရျ္း 
 ေျမာက္ဦြျမ ိဳ႕ အာရွ္အါရီလွ့္ေဆံုြကမ္ြ ေျခတစ္ခုျ စ္ရျ္း င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခတ ု႔ျ စ္ေကရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္ ရခု င္ကမ္ြ ေျမာင ္
တစ္ ေါရီလွ ာက္ ရ္ာ အတု င္ြတျ္ရွ  ေနရျ္းကမ္ြ ေျခမ ာြုွႏငး္ခရီြရ ာြမ ာြက ုဆ ာ ေဆာင္ုႏ ုင္ရျ္း၊ ေနရာအမ ာြအျ့္ောြ 
ရွ ရျ္။ ါရီလက္ရွ အ ေျခအ ေနတ င္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြါရီလျ့္္ေတ္ါရီလု့္ေ္က ုင္ ေနရျ္း ဟ ုတယ္အါရီလံုြ ေ့္ောင္ြ ၅၃ ါရီလံုြရွ  
ရျ္။ ဟ ုတယ္အမ ာြဆံုြမွာ င့္ေါရီလီၿမ ိဳနယ္ ရံတ ာခ႐ိုး ုင္တ င္ရွ ရျ္။ 
င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခတစ္ ေါရီလွ ာက္ ဟ ုတယ္အါရီလံုြ ေ့္ောင္ြ ၃၉ ါရီလံုြရွ ၿ့္ေီြ႕၊ ေျမာက္ဦြုွႏငး္စစ္ ေတ ၿမ ိ ဳတ င္ ဟ ုတယ္ ၅ ါရီလံုြုႏွင္း 
 ေက ာက္ျ  တ င္ ဟ ုတယ္ ၄ ါရီလံုြရွ ရျ္။ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ န္ႀကီြနာန္ စာရင္ြအရ ၂ ၁၇-၁၈ ခုုွႏစ္တ င္ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရ ု႔ ုႏု င္ငံတကာခရီြရ ာြ ျ္းရျ္ ၆၄,၇၂၇ ဦြ  င္ ေရာက္ါရီလျ့္္ေတ္ခားရျ္။ 

းယာြ ၃၅႕ ၂ ၁၈ ခုွုႏစ ္ဟ တုယု္ႏငွး္ ခရြီရျအ္ ေရအတ က ္(ခ႐ိုးု ငအ္ါရီလ ကု)္ 106 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ ုႏု ငင္ျံခာြရာြ 
ခရြီရ ာြမ ာြ ဟ တုယမ္ ာြ 

၁ စစ္ ေတ  ၈,၂၉၇ ၅ 
၂  ေျမာက္ဦြ ၃,၂၃၈ ၅ 
၃  ေက ာက္ျ   ၂,၆၉၆ ၄ 
၄ ရံတ ာ ၅ ,၄၉၆ ၃၉ 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၆၄,၇၂၇ ၅၃ 

့္ေံု ၂၅႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ ုႏု ငင္ျံခာြခရြီရ ာြမ ာြ  င ္ေရာကမ္ႈ - ခ႐ိုး ငုအ္ါရီလ ကု ္
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ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ အဘ ကခရြီရ ာြမ ာြ 
ရ ာြါရီလာါရီလျ့္္ေတရ္ျ္း ေနရာမ ာြမာွ  
ရခ ငု္္ ရုငမ္ ာြနနြ္စ ကုခ္ားရျ္း၊ ေျမာကဥ္ြီၿမ ိ ဳ႕ 
အာရွ္ အါရီလ့ွ္ေဆံုြ ကမြ္ ေျခတစခ္ျု စရ္ျ္း 
င့္ေါရီလကီမြ္ ေျခတ ု႔၊ျ စေ္ကရျ။္  

၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

၃၀၀၀၀

၄၀၀၀၀

၅၀၀၀၀

၆၀၀၀၀

စစ္ေတြ ေျမာက္စဥ်ီႈန္း ေက ာက္ျ  ာာႏုတြ္႔

ျပ
ပ္
ပခ
ရ်ီႈန္း
ာ
ြာႈန္း
ဧပ္

 ာ
ပ္
မ ာ
ႈန္း

ခ႐ိုင္

၂၀၁၈ ခု္ႏွစ္ ရခုိင္ျပပ္ င္ာုိ႔လာေရာက္ောာ ျပပ္ပခရ်ီႈန္းာြာႈန္းဧပ္ ာပ္မ ာႈန္း ္ႏိ င္ႈန္းငွစဥ္ခ က္
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ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ဟ တုယု္ႏငွး္ခရြီရ ာြါရီလာ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္ အဘ ကအက ိ ြရကဆ္ု ငရ္မူ ာြ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြကး္ အဘ ကက ရျ္း အက  ိြရက္ဆ ုင္ရူမ ာြက ု၊  ေအာက့္္ောအတ ုင္ြ 
 ေ ာ္ျ့္ေ့္ောရျ္။ 
 ၁ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရ 
 ၂ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန႕ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြ န္ႀကီြနာန 
 ၃ ဟ ုတယ္ါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြ (ရခ ုင္းုန္) 107 

၆.၃.၂ ဟ တုယု္ႏငွး္ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးုွႏငး္ရကဆ္ ငုရ္ျ္း ဥ့္ေ ေဒုွႏငး့္္ကနေ္ကာြခ ကမ္ ာြ 
 ၁ ျမန္မားခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဥ့္ေ ေဒ (၂ ၁၈) 
 ၂ ဟ ုတယ္ါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွငး္ တျ္ြခ ုရ ့္ေ္ရာါရီလု့္ေ္ငန္ြါရီလု င္စင္ဆု င္ရာအမ န္႔ (၂ ၁၁) 
 ၃ ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြဆု င္ရာအမ န္႔ (၂ ၁၁) 
 ၄ ခရီြရ ာြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြါရီလု င္စင္ဆ ုင္ရာအမ န္႔ (၂ ၁၁) 
 ၅ ကမ္ြ႐ိုး ုြတန္ြကမ္ြ ေျခ ရ ယာမ ာြဆု င္ရာ့္ကန္ေကာြခ က္မ ာြ 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ါရီလျ့္္ေတစ္ရာျမငက္ ငြ္မ ာြ 

 ေျမာကဥ္ြီၿမ ိ ဳရျ္ ေရွြရခ ငု္္ုရင္မ ာြ္ၿမ ိဳ ေတာ္ျ စ္ၿ့္ေီြ႕၊ျမန္မာုႏု င္ငံ္၊ ေရွြ ေဟာငြ္ယဥ္ ေက ြမႈအ ေမ အုွႏစ္ ေနရာမ ာြ 
မ ာြအနက္ ထင္ရွာြရျ္း၊ ေနရာတစ္ခု၊ျ စ္ရျ္။ ရာစ ု
ုႏွစ္ခ ီရက္တမ္ြရွ ရျ္း  ုဒၶ့္ေထုု ြ ေတာ္မ ာြ႕၊ ေစတီမ ာြ႕ 
ၿမ ိဳတံတု င္ြုႏွငး္နန္ြၿမ ိဳ႐ိုး ုြ႕ နနြ္ ေတာ္ရာအးႂက င္ြအက န္ 
မ ာြျ့္ေျ္းုႏွက္ ေနရျ္းဤၿမ ိဳရျ္ က ေမာၻဒီြယာြုႏု င္ငံရွ  
အန္ ေကာ့္ေုထ ုြ ေတာ္ုႏွငး္ ထု င္ြုႏု င္ငံ အယုဒၶယၿမ ိဳမ ာြုွႏင္း 
န ႈင္ြယွဥ္ါရီလွ င္ ခရီြရ ာြမ ာြ င္ ေရာက္ါရီလျ့္္ေတ္မႈမွာ 

မ ာြစ ာ ေနာက္က က န္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ရ ု႔ရာတ င္ ခရီြရ ာြ 
ါရီလာ ေရြါရီလမ္ြ ေေကာင္ြုႏွငး္ အ ေျခခံအ ေဆာက္အအံုမ ာြ 
တ ုြတက္ါရီလာရျ္းအတ က္ ခရီြရျ္ င ္ေရာက္မႈ ယခင္ 
ကထက ္ တ ုြျမင္းါရီလာါရီလ က္ရွ ရျ္။၊ ေျမာက္ဦြ ေါရီလယာဥ္ 
က င္ြတ ုြခ ာဳ ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ရန္ ါရီလ ာထာြခ က္အစီအစဥ္ 
ရွ ရျ္း၊ ေရွြ ေဟာင္ြၿမ ိဳတစ္ၿမ ိ ဳျ စ္ရျ္း၊ ေျမာက္ဦြရျ္ 
ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြကးတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္အခ ငး္အါရီလမ္ြ ေကာင္ြမ ာြရွ ရျ္း ေနရာ တစ္ခုျ စ္ရျ္။ 

င့္ေါရီလကီမြ္ ေျခရျ္ အာရွတ င္အါရီလွ့္ေဆံုြကမ္ြ ေျခတစ္ခု 
ျ စ္ၿ့္ေီြ႕ ရခ ငု္ျ့္ေျန္ယ္ရ ု႔ ခရီြရ ာြမ ာြါရီလာ ေရာက္ါရီလျ္ 
့္ေတ္ရျ္း အထင္ရွာြဆံုြ ေနရာတစ္ခုါရီလျ္ြ၊ျ စ္ရျ္။ 
င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခတ င္ ဟ ုတယ္ ၃၉ ါရီလံုြ ရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္ 
နယ္အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ရံတ ာခ႐ိုးု င္အတ င္ြ ဟ ုတယ္းုန္မ ာြ 
 ေ ာ္ထုတ္ ေရြအတ က္ စီစဥ္ ေရြဆ ာ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ  
ရျ္။ ကမ္ြရာယာ-ဆ့္ေ္ရ ာြ- ေမာ္ ေရကခ ိ င ္ေနရာ မ ာြတ င ္

ဟ ုတယ္းုန္ါရီလု့္ေ္ငန္ြ၌ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ 
ရွ ရျ္။ ခ ိ င္း ေတာ-ါရီလံုြရာခ ိ င္- ေရကရာခ ိ င္ ကမ္ြ ေျခတ င ္
ါရီလျ္ြ ဟ ုတယ္းုန္ထုတ္ ေ ာ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 

                                                 
 
107  Myanmar Hoteliers Association, No.3A, Conner of Waizayandar Rd & Thanthumar Rd, Thuwanna Ward, 

Thingangyun Tsp, Yangon. Ph: +95 1 8551014 

 ေျမာကဥ္ြီ္ရမု ငြ္ င ္ေနရာမ ာြ 

င့္ေါရီလကီမြ္ ေျခုွႏင္းအ့္ေနြ္ ေျ  ေနရာမ ာြ 
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 ေါရီလြၿမ ိ ဳျမစရ္ျ္ ရခ ငု္ျ့္ေျန္ယ္အတ က္ 
အတ က္ အါရီလ န္အ ေရြ့္ောရျ္း၊ျမစ္တစ ္
စင္ြျ စ္ရျ္။ ရခု င္္ာရာစကာြအရ  
ျမစ္္ ေ္ြတစ္ က္တ င္ ရခ ုင္မင္ြဆက္ 
မ ာြ္၊  ေခတ္ ေါရီလြ ေခတ္တ င္ထ န္ြကာြခား 
ရျ္း ၿမ ိဳ ေါရီလြၿမ ိဳက ုအစ ာျ့္ေိ္ရွိ၍၊ ေါရီလြျမ ိဳ 
ျမစ္ဟု ေခေရျ္။၊ ေါရီလြၿမ ိဳျမစရ္ျ္ ခ င္ြ 
ျ့္ေျ္နယ္႕ မင္ြတ့္ေ္ခ႐ိုး ငု္႕ မတ့ူ္ေီျမ ိဳနယ ္
တ င ္ စတင္ျမစ္  ာြခံၿ့္ေီြ ၁၆၂ မု င္ရွျ ္
ါရီလ ာြရျ္း၊ျမစ္တစ္စင္ြျ စ္ရျ္။ ရခ ုင ္
ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ၊ ေရ ေေကာင္ြရ ာြါရီလာ 
 ေရြအတ က ္ အ ေရြ့္ောရျ္းျမစ္တစ္စင္ြ 
ျ စ္႐ိုးံုရာမက ရ္ာ  ေရခ ိ ရရွ ုႏ ုင္ ေရာ 
 ေေကာင္း ရာရီ ေ့္ေေရီြုႏွံမ ာြ႕ ဟင္ြရီြ 
ဟင္ြရ က္မ ာြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြအတ က္ အါရီလ န္ 
အါရီလ န္အ ေရြ့္ောရျ္းျမစ္ျ စ္ရျ္။ 

ထု ႔အျ့္ေင္၊ျမစ္ကမ္ြ ေ္ြ တစ ္က္တစ္ 
ခ က္တ င္ တု င္ြရင္ြရာြမ  ိြုႏ ယ္စုမ ာြ 
ျ စ္ေကရျ္း ခ င္ြ႕ ၿမ ိ႕ ခူမီ႕ ရက္စရျ္း ရခု င္မ ိ ြုႏ ယ္စုမ ာြ၊ ေနထု င္ေကရျ္။ ဤ ေဒရတ င္ ရ္ာ ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
အျ့္ေင္ စ ုက့္္ေ ိ ြကးတ င္ါရီလျ္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္ အခ ငး္အါရီလမ္ြ ေကာင္ြမ ာြရွ ရျ္။ 

 
မာန ္ေအာငက္ၽ နြ္ရျ္၊ ျမန္မာုႏု င္ငံတ င ္
ဒုတ ယအႀကီြဆံုြ ကၽ န္ြျ စ္ရျ္။ ခ ီဒူ ာ 
ကၽ န္ြ (Cheduba Island) ဟုါရီလျ္ြ 
ါရီလူရ မ ာြရျ္းကၽ န္ြတစ္ကၽ နြ္ျ စ္ရျ္။ 
္ဂၤါရီလာြ့္ေင္ါရီလယ္ ေအာ္တ င္ တျ္ရွ ျ့္ေီြ 
ရမ္ြျ ာကၽ န္ြုႏွင္းနီြက့္ေ္ရျ္း ကၽ န္ြျ စ္ 
ရျ္။ မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြ့္ေတ္ရျ္ ၅၅ 
မ ုင္ခန္႔ရွ ျ့္ေီြ ကၽ န္ြ္စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာမွာ 
၂ ၂. ၅ စတုရန္ြမ ုငရ္ွ ရျ္။ ထူြျခာြ 
ရျ္း ေျမမ က္ုႏွာအရ င္အျ့္ေငမ္ ာြုႏွင္းရန္႔ 

ရွင္ြျ့္ေီြရွျ္ါရီလ ာြ့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြမ ာြ ရွ ရျ္း 
ကၽ န္ြျ စ္ ေရာ ေေကာင္ြ ရ္ာ က ုအ ေျခ 
ခံ ေရာ ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ံ႔ျ  ိြတ ုြတက္ 

ရန္တ က ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရွ ရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္ ဤကၽ န္ြရျ္ မ ိ ြ ေကာင္ြုႏ ာြ ေမ ြျမ  ေရြအတ က္ းီ  ေ္ြကင္ြ 
းနု္ရတ္မွတ္ၿ့္ေီြ ုႏ ာြ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြက ု ါရီလု့္ေ္က ုင္ရန္ရငး္ ေတာ္ ေရာ ကၽ န္ြတစ္ကၽ န္ြျ စ္ရျ္။ မာန္ ေအာင္ 
 ေါရီလယာဥ္က င္ြတ ုြခ ာဳ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ တ ုြတက္ါရီလာ ေနရျ္းအတ က္ ရ္ာ က ုအ ေျခခံ ေရာခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ကးယ္၌ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ရျ္။ 

  

 ေါရီလြၿမ ိ ဳျမစ ္ေဒရ ရ္ာ ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ 

မာန ္ေအာငက္ၽ နြ္ရ္ာ က အု ေျခခ ံေရာ ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္စမီကံ နြ္ 
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၆.၃.၃ ဟ တုယု္ႏငွး္ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးတ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 ေနရာ •  စမီကံ နြ္ 
ဂ   ကမ္ြရာယာ-ဆ့္ေ္ရ ာြ- ေမာ္ ေရကခ  ိင္ဟ ုတယ္းုန္108 
ရတံ ာ  ခ  ိငး္ ေတာ-ါရီလံုြရာခ  ိင္- ေရကရာခ  ိင္ဟု တယ္းုန္ 
မာန ္ေအာင ္  မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြရ္ာ က ုအ ေျခခံ ေရာခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြစီမံက န္ြ 
 ေျမာကဥ္ြီ   ေါရီလြၿမ ိဳျမစ္ ွမ္ြရ္ာ အ ေျချ့္ေိခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ 

 
၆.၃.၄ ဟ တုယု္ႏငွး္ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္ကးက ရုံုြရ့္ေျ္ခငြ္ 

အာြရာခ က႕္ အာြနျြ္ခ ကရ္ံုြရ့္ေမ္ႈ 

 

 ေျ ဆ ရုမူ ာြ္ရ ေ္ာထာြအျမငမ္ ာြ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ 

“တျခာြတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုွႏငး္ျ့္ေျန္ယ္မ ာြ က ာျခာြရျ္းအခ က္ 
င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခုွႏငး္၊ ေျမာက္ဦြ ေရွြ ေဟာင္ြၿမ ိဳ္ ထင္ရွာြမႈ ေေကာင္း 
ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြရျ္ အတ ုင္ြ 
အတာတစ္ခုအထ    ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ၿ့္ေီြျ စ္ရျ္။” 
                     ——————————— 
“ရံတ ာခ႐ိုးု င္တ င္ မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြရျ္း ့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြ ေျခ 
အမ ာြအျ့္ောြရွ ရျ္။ ဟ ုတယ္ုႏွငး္အ့္ေန္ြ ေျ စခန္ြ ါရီလု့္ေ္ငန္ြကး 
တ ု႔တ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန္၊ ေျမ ေနရာအ ေျမာက္အမ ာြရွ ရျ္။” 
 ——————————— 
“အဘ ကက ရျ္း၊ျ့္ေ နာတစ္ရ့္ေ္မာွ၊ ေျမ ေစ ြုႏႈန္ြမ ာြအဆမတန္ 
ေကီြျမငး္မႈျ စ္ရျ္။ ါရီလက္ရွ  ေ့္ောက္ ေစ ြ ေျမတစ ္ကက ု က ့္ေ္ ေင  
ရ န္ြ ၁၅,    ုႏွငး္ ၃၅,    ေကာြရွ ရျ္းအတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ႇိ့္ေ္ုႏွံါရီလ ု 
ရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအ ေနျ င္း ၊  ေျမ ေနရာတစခ္ုတျ္ြအတ က္ 
 ေင  ေေကြအ ေျမာက္အျမာြရုံြစ ာရန္ အခက္အခာရွ ုႏု င္ရျ္။” 109 

——————————— 
“ါရီလက္မႈ့္ေျာစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ ရံတ ာုႏွငး္၊ ေျမာက္ဦြၿမ ိဳတ ု႔ 
တ င္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း စီြ့္ေ ာြ ေရြတစ္ခုျ စ္ရျ္။ 
ကုန္ေကမ္ြမ ာြ အါရီလ ယ္တကူရရွ ုႏု င္ၿ့္ေီြ႕ ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ   ံဳၿ  ိြ 
တု ြတက္ါရီလာရျ္းအ ေါရီလ ာက္အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေ ာက္ရျ္ 
မ ာြါရီလျ္ြ တ ုြ့္ေ ာြါရီလာါရီလ က္ရွ ရျ္။” 110 

——————————— 
“ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ အဘ ကရင္ြုႏွြီျမ ိ့္ေ္ုႏွံုႏ ုငရ္န္ အ ေကာင္ြဆုံြ 
ကးမွာ ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေင္န္ြကး၊ျ စ္ရျ္။ ရ္ာ  
အ ေါရီလ ာက္ တျ္ရွ  ေနရျ္း ကမ္ြ ေျခမ ာြ အမ ာြအျ့္ောြရွ ၿ့္ေီြ 
ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ   ံဳၿ  ိြါရီလာရျ္ုႏွငး္ တစ္ျ့္ေ ိင္ 
နက္ မေကာမီ ဤကမ္ြ ေျခမ ာြါရီလျ္ြ တု ြတက္ါရီလာုႏ ုင္ရျ္။” 111 

 

 မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြရျ္း ရ္ာ အတု င္ြရွ  
ရျ္း ကမ္ြ ေျခမ ာြုႏွငး္ ယဥ္ ေက ြမႈ ေနရာ 
မ ာြရွ ျခင္ြ 

 ဟ ုတယ္ါုရီလ့္ေ္ငန္ြါရီလု့္ေ္က ုင္ ေဆာင္ရ က္ရန္ 
 ေျမ ေနရာအမ ာြအျ့္ောြရွ ျခင္ြ 

 ျမန္မာုုႏ င္ငံုွႏငး္၊ ေဒရတ င္ြၿမ ိဳႀကီြမ ာြုႏွငး္ 
နီြက့္ေ္မႈရွ ျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 

  ေျမ ေစ ြုႏႈန္ြမ ာြျမငး္မာြျခင္ြ 
 ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြုွႏငး္ အ ေျခခံ 

အ ေဆာက္အအုံမ ာြ၊ ေကာင္ြမ န္မႈ 
အာြနျ္ြျခင္ြ112 

 နျ္ြ့္ေျာကၽ မ္ြက င္မႈုႏွငး္ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြက န္ရက္ခ  တ္ဆက္ုႏု င္မႈမရွ ျခင္ြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ဟ ုတယ္မ ာြ႕ အ့္ေန္ြ ေျ စခန္ြုႏွငး္ 
အ့္ေန္ြ ေျ  ေဒရမ ာြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံုႏု င္ျခင္ြ 

 ့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြ ေျခတ င္ 
အ မ္ရာစီမံက န္ြမ ာြ၊ ေ ာ္ထုတ္ျခင္ြ 

  ေျမာက္ဦြ ေဒရုွႏငး္ ့္ေါရီလက္  ေဒရတ ု႔တ င္ 
ရ္ာ က ုအ ေျခခံရျ္း 
ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ၊ ေ ာ္ထုတ္ျခင္ြ113 

 ါရီလက္မႈ့္ေျာါုရီလ့္ေ္ငန္ြမ ာြ   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ 
ါရီလာျခင္ြ 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 

 

 မုန္တု င္ြက  ေရာက္မႈုွႏငး္ ရာရီဥတုဆ ုြ ာြမႈ 

  

  

                                                 
108  U Soe Moe Aung, the Head of Sat Thwar Village, Gwa township. Ph. 09.264098180 
109  Daw Myit Myit Zaw, Deputy Staff-Officer, The Department of Fishery, Thandwe District. Ph.09 250331805 
110  Daw Theint Theint Htwe, Manager (River Top Hotel), The Chairperson, Hotel Manager Association 

(Thandwe). Ph. 09 428138982 
111  U Ali Ko, Resident Manager, Amazing Ngapali Hotel. Ph.09 402773606 
112  U Thaw Zin Maung, Staff Officer, Department of Agriculture, Thandwe District, Ph: 09 250332745 
113  U Lin Lin, Former Chairperson, Tourism Business Association, Mrauk U. Ph. 09 773282353 
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ဟ တုယ္ုႏငွ္းခရြီရ ာြါုရီလ့္ေင္နြ္ကး 
ဟ တုယု္ႏငွ္းခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္းတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း 
အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၄ ရစ ္ေတာကး 

 

၆.၄.၁ ရစ ္ေတာကးအာြျခံိ ငံုတငျ့္္ေမႈ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ရ္ာ ရစ္ ေတာ ေ့္ောမ ာြရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္  ရ ယာအာြျ ငး္ 
၅၂ ,၅၂၅.၉၂  ကရွ  ႀက ိြ  ငု္ြရစ္ ေတာ ၁၃ ခ ု ထ န္ြရ မ္ြကာက ယ္ထာြရျ္း၊ျ့္ေျ္ရူ့္ေ ုင္ရစ္ ေတာ ၂၃ ခ ု
( ရ ယာအက ယ္အ န္ြအာြျ ငး္ ၁,၅၇ ,၇၂၇.၇၂  က) ုႏွငး္  ရ ယာအက ယ္အ န္ြအာြျ ငး္ ၄၃၃,၈၄၃  ကရွ ရျ္း 
ရ္ာ  န္ြက င္ုႏွငး္ းီ မ ာြထ န္ြရ မ္ြ ေရြႀက ိြ ု င္ြ ေတာတစ္ခုရွ ရျ္။ အၿမာတမ္ြရစ္ ေတာ ေျမ (Permanent Forest 
Estate)  ရ ယာစစုု ေ့္ောင္ြမွာ ၂,၁ ၈,၈ ၂.၆၃  ကရွ ့္ောရျ္။114 

 ေက ြါရီလက္ ေဒရ ေနျ့္ေျ္ရူမ ာြရျ္ ရစ္ ေတာမ ာြအာြအမွီျ့္ေိ ေနေကရျ္။ ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္႕၊ျမန္မာါရီလူဦြ ေရုွႏင္းအ မ္ 
 ေထာင္စုဆု င္ရာရန္ြ ေခာင္စာရင္ြအရ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  အ မ ္ေထာင္စုဦြ ေရ 
၈၈% ရျ္ အ ေျခခံစ မ္ြအင္အျ စ္ ထင္ြ႕ မီြ ေရ ြက ု အရံုြျ့္ေိေကရျ္။ 
ရ ု႔ရာတ င္ ဤအခ က္အါရီလက္မ ာြရျ္ မေကာြ ေရြမီက၊ ေျ့္ောင္ြါရီလာါရီလာၿ့္ေီြ႕ 
မဟာဘာတ္အာြါရီလု င္ြ့္ေ ု႔ါရီလကတ္ရျ္းါရီလွ ့္ေ္စစ္က ု ရံုြစ ာုႏု င္ရျ္းအ မ္ ေထာင္စု 
ဦြ ေရမ ာြျ့္ောြါရီလာရျ္။ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ ရစ္ ေတာကး္ အဘ ကထ က္ကုန္မ ာြမွာ ရစ္မာမ ာြ႕  ာြ႕ 
 ေရာ္္ာ႕ ႀက မ္႕ ရစ္ ေတာုႏွငး္ဆက္စ့္ေ္ရျ္း ့္ေ ာြရျ္ုႏွငး္  ေယာင္ြစရျ္း 
့္ေစၥျ္ြမ ာြ ထ က္ရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ ရစ္ ေတာကးတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန္  ာြ႕၊  ေရာ္္ာ႕ ရစ္မာထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 
စရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြတ ု႔တ င္ ရင္ြုႏီွြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန္အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြမ ာြရွ ရျ္။ 

၂ ၁၆-၁၇ ္းာ ေရြုႏွစ္တ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ ရစ္ ေတာကးယ္၌ ရစ္စက္ ၄ စက္႕၊ ျ့္ေိျ့္ေင္ျ တ္ ေတာက္ရျ္းရစ္စက္ 
၆  ုႏွငး္ အ မ္တ င္ြ့္ေရ  ေ္ာဂရစ္စက္ ၆ ခုရွ ရျ္။ 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္စ ္ေတာကး္ အဘ ကအက ိ ြရကဆ္ု ငရ္မူ ာြ  

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  ရစ္ ေတာကးယ္၌့္ော င္ ေရာ အဘ ကအက ိ ြရက္ဆု င္ရူမ ာြမွာ - 

 ၁ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရ 
 ၂ ရစ္ ေတာဦြစီြနာန႕ ရ္ာ ရယံးာတုႏွငး့္္ေတ္ န္ြက င္ထ န္ြရ မ္ြ ေရြ န္ေကီြနာန 

၆.၄.၂ ရစ ္ေတာကးုွႏငး္ဆကစ့္္ေဥ့္္ေ ေဒမ ာြ  

ျမန္မာုႏ ုင္ငံတ င္ ရစ္ ေတာကးုႏွငး္ဆက္စ့္ေ္ရျ္းဥ့္ေ ေဒမ ာြမွာ -  
 ၁ ရစ္ ေတာဥ့္ေ ေဒ (၂ ၁၈) 
 ၂ ရ္ာ ့္ေတ္ န္ြက င္ထ န္ြရ မ္ြ ေရြဥ့္ေ ေဒ  

၆.၄.၃ ရစ ္ေတာႀက ိ ြ  ငုြ္မ ာြ115  

းယာြ ၃၆႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ွ ရစ ္ေတာႀက ိ ြ  ငုြ္မ ာြ 

စဥ ္ ရစ ္ေတာႀက ိ ြ  ငုြ္အမျ ္ ၿမ ိ ဳနယ ္  ေျမ ရ ယာ ( က) 

၁  ေမယုရစ္ ေတာႀက ိြ  ုင္ြ  ေမာင္ ေတာ ၅၅,၆၂၃. ၁ 
၂  ေမယုရစ္ ေတာႀက ိြ  ုင္ြ ္ူြရီြ ေတာင္ ၁ ,၈၆၂.၈၅ 
၃  ေမယုရစ္ ေတာႀက ိြ  ုင္ြ ရ ေရး ေတာင ္ ၉,၇၈  
၄ ကုါရီလာြတန္ရစ္ ေတာႀက ိြ  ုင္ြ  ေက ာက္ ေတာ ၂,၈၈  
၅ ဆင္ ေတာင္ရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေက ာက္ ေတာ ၃၃,၉၆၂.၅  
၆ ဆင္ ေတာင္ရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေျမာက္ဦြ ၂၈,၅၄၇.၆၉ 
၇  ုႏၶိါရီလရစ္ ေတာႀက ိြ  ုင္ြ မင္ြျ့္ောြ ၈,၄၃၉ 
၈ က န္ ေခ ာင္ြရစ္ ေတာႀက ိြ  ုင္ြ  ေျမ့္ေံု ၁၅,၈၆၆ 

                                                 
114  Ministry of Natural Resources and Forestry (2018) URL: https://www.forestdepart-

ment.gov.mm/eng/news/10017 
115  U Myint Win, Deputy Director, the Department of Forestry, Rakhine State 

ရခု ငျ့္္ေျန္ယ ္ရစ ္ေတာကး္ 
အဘ ကထ ကက္နုမ္ ာြမာွ 
ရစမ္ာမ ာြ႕  ာြ႕၊ ေရာ္္ာ႕ ႀက မ႕္ 
ရစ ္ေတာထ က ့္္ေ ာြရျု္ႏငွး္ 
  ေယာငြ္ စရျ္းကနု့္္ေစၥျြ္မ ာြ 
ထ ကရ္ွ ရျ။္ 
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၉  မ္ ု က္ရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ ရမ္ြၿ ာ ၅၆,၆၃၃ 
၁  ရံတ ာရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ ရံတ ာ ၇၅, ၅၂ 
၁၁ ရူ ေနြရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ ရံတ ာ ၇၈,၂၈၃ 
၁၂ ရန္ ေခေရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေတာင္ကုတ္ ၃၂,၈၄၉ 
၁၃ ါရီလ႐ိုးူြရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေတာင္ကုတ္ ၁၁,  ၄ 
၁၄ ဆာြျ့္ေင္ရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေတာင္ကုတ္ ၄၄,၆၉၆ 
၁၅ ရာဟုရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေတာင္ကုတ္ ၁ ,၅၄၄ 
၁၆ ကၽ ာရရစ္ ေတာႀက ိြ ု င္ြ  ေတာင္ကုတ္ ၄၅,၅ ၃ 

 စုစု ေ့္ောင္ြ  ၅၂ ,၅၂၅ 
 

တျ ္ေထာငၿ့္္ေြီရစ ္ေတာစ ကုခ္ငြ္မ ာြ (၂ ၁၇-၁၈) 116 
းယာြ ၃၇႕ တျ ္ေထာငၿ့္္ေြီရစ ္ေတာစ ကုခ္ငြ္မ ာြ 

စဥ ္ ့္ေ ငုဆ္ု ငမ္ႈ စ ကုခ္ငြ္အမ ိ ြအစာြ  ေျမ ရ ယာ ( က) 

၁ ုႏု င္ငံ့္ေ ငု ္ ့္ေ ဥ္ြကတ ုြ ၃   
၂ ုႏု င္ငံ့္ေ ငု ္ ဒီ ေရ ေတာ ၂၃  
၃ ုႏု င္ငံ့္ေ ငု ္ ထင္ြစ ုက္ခင္ြ ၁၆  
၄ ုႏု င္ငံ့္ေ ငု ္ ရ္ာ  ေတာ တန္  ုြျမ ငး္စ ုက္ခင္ြ ၃   
၅ ့္ေုဂၢါရီလ က့္ေ ုင ္ ကၽ န္ြစ ုက္ခင္ြ ၃   
၆ ုႏ ုင္ငံ့္ေ ငု္ + ့္ေုဂၢါရီလ က့္ေ ုင ္ ရီြုႏွံ + ရစ္ ေတာအ ေရာစ ုက္ခင္ြ ၆  
၇ ုႏ ုင္ငံ့္ေ ငု္ + ့္ေုဂၢါရီလ က့္ေ ုင ္  ေဒရခံျ့္ေျ္ရူအစုအ  ာဳ ့္ေ ငု္စ ုက္ခငြ္ ၁,၂၄၆.၇၅ 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၂,၅၉၇ 
 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ အစ ြုရ့္ေ ငု ္(တျ ္ေထာငၿ့္္ေြီ) ရစ ္ေတာစ ကုခ္ငြ္မ ာြ (၂ ၁၈) 117 
းယာြ ၃၈႕ အစ ြုရ့္ေ ငု ္(တျ ္ေထာငၿ့္္ေြီ) ရစ ္ေတာစ ကုခ္ငြ္မ ာြ  

စဥ ္ စ ကုခ္ငြ္အမ ိ ြအစာြ  ေျမ ရ ယာ ( က) 

၁ ကၽ န္ြ ၄၄,၂၇၂ 
၂ ့္ေ ဥ္ြကတ ုြ ၂၆,၄၃၉ 
၃ ထင္ြ ၉, ၁  
၄ ဒီ ေရ ေတာ ၂,၅၆၅ 
၅  ေရ ေ  ေရါရီလာ ၂၅  

 

ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ ့္ေဂုၢါရီလ က့္ေ ငု ္(တျ ္ေထာငၿ့္္ေြီ) ရစ ္ေတာစ ကုခ္ငြ္မ ာြ118 
းယာြ ၃၉႕ ့္ေဂုၢါရီလ က့္ေ ငု ္(တျ ္ေထာငၿ့္္ေြီ) ရစ ္ေတာစု ကခ္ငြ္မ ာြ 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ ၿမ ိ ဳနယ ္ ္းာုွႏစ ္ ါရီလ့ု္ေက္ု ငရ္ ူ စ ကုခ္ငြ္အမ ိ ြအစာြ  ေျမ ရ ယာ ( က) 

၁  ေမာင္ ေတာ  ေမာင္ ေတာ ၂  ၇-၂ ၁၈ 
၁၉ 

ကၽ န္ြုႏွငး္ရစ္မာ ၄၉၉ 
၂  ေမာင္ ေတာ ္ူြရီြ ေတာင္ ၂  ၇-၂ ၁၈ ကၽ န္ြုႏွငး္ရစ္မာ ၄၄ 
၃  ေက ာက္ျ    ေက ာက္ျ   ၂  ၉-၂ ၁၈ ၁၅ ရစ္မာ ၅၃  
၄ ရံတ ာ ဂ  ၂  ၈-၂ ၁၈ ၆၅ ့္ေ ဥ္ြကတ ုြ ၉၅၆.၅ 
၅ ရံတ ာ  ေတာင္ကုတ္ ၂  ၈-၂ ၁၅ ၁၅ ကၽ န္ြ႕ ့္ေ ဥ္ြကတ ုြ ၁၅၈ 
၆  ေက ာက္ျ    အမ္ြ ၁၉၈၁-၂ ၁၈ - ရစ္မာ ၅   
၇  ေျမာက္ဦြ မင္ြျ့္ောြ ၂ ၁၆-၂ ၁၈ - ကၽ န္ြ ၁,    

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၃,၆၈၈ 

                                                 
116  Ibid 
117  Ibid 
118  Ibid 
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ရစ ္ေတာထ က့္္ေစၥျြ္ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ့္ေမာံ 119 
းယာြ ၄ ႕ ရစ ္ေတာထ က့္္ေစၥျြ္ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ့္ေမာံ (၂ ၁၇-၂ ၁၈) 

စဥ ္ အမ ိ ြအစာြ  ေရတ က့္္ေံု ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ့္ေမာံ 

၁ ရစ္ တန္ ၉၃၈.၂၁၈၇  
၂ ႀက မ ္ အ ေခ ာင္ြ ၃၁၆,    
၃  ာြ ါရီလံုြ ၁၅,၂၂ ,     
၄ ဘန    စ္ ၅,၂၈၅,၇၉၂  

 

တု ငြ္ ေဒရႀကြီုွႏငး္၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြရွ  ါရီလကစကမ္ ာြ120 
းယာြ ၄၁႕ ရစ ္ေတာကးရွ ါရီလကစကမ္ ာြ 

စဥ ္ တု ငြ္ ေဒရႀကြီုွႏငး္၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြ 
၂ ၁၆-၂ ၁၇ 

ါရီလကစကမ္ ာြ ျ တ ္ေတာကစ္ကမ္ ာြ  ေဒရခါံရီလကစကမ္ ာြ121 စစု ုေ့္ောငြ္ 
၁ ရန္ကုန ္ ၂၈ ၃   ၁၁၉ ၄၄၇ 
၂ မုႏမ ေါရီလြ ၁၁၉ ၂၁၃ ၂၈ ၃၆  
၃ ့္ောခူြ ၄၅ ၁ ၈ ၉၁ ၂၄၄ 
၄ စစ္ကု င္ြ ၈၈ ၁ ၄ ၃၆ ၂၂၈ 
၅ မ ေက ြ ၁၇ ၈၅ ၂၆ ၁၂၈ 
၆ ကခ င္ ၃ ၁၂၃   ၁၂၆ 
၇ တနရၤာရီ ၉ ၆၉ ၂၆ ၁ ၄ 
၈ မ န္ျ့္ေျန္ယ္ ၆ ၆၉ ၂၂ ၉၇ 
၉ ရွမ္ြျ့္ေျ္နယ ္ ၂၇ ၅၈ ၈ ၉၃ 
၁  ကရင္ ၁ ၄၄ ၃၅ ၈  
၁၁  ရာ တ ီ ၉ ၄၅ ၂၁ ၇၅ 
၁၂ ရခ ုင ္ ၄ ၆  ၆ ၇  
၁၃  ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ ၁၄ ၂၅ ၇ ၄၆ 
၁၄ ကယာြ ၇ ၂၇ ၈ ၄၂ 
၁၅ ခ င္ြ   ၂   ၂ 

 

 ာြထတုက္နုမ္ ာြ 

 ာြက ု ရခု င္႐ိုး ုြမတစ္ ေေကာတ င္ အမ ာြအျ့္ောြ ေတ ဳရွ ရရျ္။  ာြက ုထုတ္ကုန္ 
အျ စ္ အမ ိ ြမ ိ ြထုတ္ါရီလု့္ေ္ရာတ င္ အရံုြျ့္ေိုႏ ုင္ရျ္။  ာြထုတ္ကုန္အတ က္ 
ုႏု င္ငံတကာ ေစ ြက က္မ ာြရွ  ေရာ္ါရီလျ္ြ  ာြစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္၊ျမန္မာုႏ ုင္င ံ
ျမန္မာုုႏ င္ငံုွႏငး္ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ အနျ္ြအက ဥ္ြရာရွ ရျ္။ အမ ာြအာြျ င္း 
 ာြက ု ့္ောကစၥတန္႕ အ ုႏၵ ယ႕၊  ေတာင္ကု ရီြယာြ႕ စင္ကာ့္ေူုႏွငး္္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏ ုင္ငံ 
မ ာြရ ု႔ တင့္္ေ ု႔ ေရာင္ြခ ရျ္။122၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံမွ  ာြအဘ ကတင္ရ င္ြရျ္း ုႏု င္ငံမွာ 
္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္ငံျ စ္ရျ္။123 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရွ  ေဒရရံုြ  ာြထ က္ကုန္မ ာြမွာ  ာြကုါရီလာြထ ုင္႕   ာ႕ အ ့္ေ္ရာ႕ ခ က္မ ာြ႕  ာြ္ီြမ ာြုႏွင္းျ ႇ့္ေ္္ူြမ ာြ၊ ျ စ္ 
ေကရျ္။  ာြက ု၊ ျငမ္ြဆင္ျခင္ြ႕ တံတာြမ ာြုႏွင္းအ မ္မ ာြ စရျ္း ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြတ င္ တ င္က ယ္စ ာအရံုြ 
ျ့္ေိေကရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခရွ  ဟ ုတယ္မ ာြုႏွင္း႕ အျခာြ ေဒရမ ာြတ င္ အါရီလွဆင့္္ေစၥျ္ြမ ာြအျ စ္ 
အရံုြျ့္ေိေကရျ္။ မေကာ ေရြမီုွႏစ္မ ာြက၊ျ့္ေျ္တ င္ြထုတ္ ာြထ က္ကုန္မ ာြ႕ ါရီလက္မႈ့္ေစၥျ္ြမ ာြ႕ ါရီလူရံုြုႏွင္းအ မ္ရံုြ 
  

                                                 
119  Ibid 
120  Ibid 
121  Domestic Industrial Mills refer to those mills used in producing furniture and other semi-finished products.  
122  Myanmar Business Today, “Bamboo Exporters Seek Foreign Support”, Website https://www.mmbizto-

day.com/articles/bamboo-exporters-seek-foreign-support 
123  The Global New Light of Myanmar, “Myanmar plans to bamboo production with foreign techology”, September 

25,2017. Website: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/myanmar-plans-boost-bamboo-production-for-
eign-technology/ 

မ ာြ ေရာအာြျ င္း  ာြက  ု
့္ောကစၥတန႕္ 
အ ုႏၵ ယ႕၊ ေတာငက္ု ရြီယာြ႕ 
စငက္ာ့္ေုွူႏငး္ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ 
ုႏ ငုင္မံ ာြရ ု႔ 
တင့္္ေ ု႔ ေရာငြ္ခ ရျ။္ 
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့္ေစၥျ္ြမ ာြရျ္၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေ ေစ ြက က္မ ာြတ င္  ယ္ါရီလ ုအာြ 
တက္ါရီလာရျ္။ 
 

 ေရာ္္ာ 

 ေရာ္္ာက ု၊ ေက ာက္ျ  ခ႐ိုး ုင္ုႏွငး္၊ ေျမာက္ဦြခ႐ိုး ုင္တ င္ အမ ာြဆံုြ 
စ ုက့္္ေ ိ ြေကရျ္။ ရာ္ာစ ကု့္္ေ ိ ြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ ကနဦြ 
အဆငး္တ င္ရာရွ  ေရြ ေရာ္ါရီလျ္ြ အါရီလာြအါရီလာရွ ရျ္း 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈအခ ငး္အါရီလမ္ြရွ  ေရာ ါရီလု့္ေ္ငန္ြကးတစ္ခုျ စ ္
ရျ္။ 

းယာြ ၄၃႕ ုႏစွအ္ါရီလ ကုရ္ာ္ာစ ကု ္က124 

္းာုွႏစ ္ ရာ္ာ၊( ကန္မ်ား) 

၂  ၉-၁  ၃၁,၃၈  
၂ ၁ -၁၁ ၃၂,၈၉၁ 
၂ ၁၁-၁၂ ၃၄,၃၂  
၂ ၁၂-၁၃ ၃၅,၄   
၂ ၁၃-၁၄ ၃၆,၇၁၉ 
၂ ၁၄-၁၅ ၃၆,၅၂၃ 
၂ ၁၅-၁၆ ၃၅,၅၂၂ 
၂ ၁၆-၁၇ ၃၅,၅၂၉ 

 

အနုြ္ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ အုန္ြ့္ေငမ္ ာြအမ ာြအျ့္ောြရ္ာ အ ေါရီလ ာက္ 
 ေ့္ောက္ရျ္။ မာန္ ေအာင္ကၽ နြ္ရျ္ အုန္ြရီြအမ ာြဆံုြထ က္ 
ရျ္း၊ ေနရာတစ္ခုျ စ္ရျ္။ အနု္ြရီြက ု အမ ာြအာြျ ငး္ ရန္ကနု္ 
 ေစ ြက က္ရ ု႔ တင့္္ေု ႔ ေရာင္ြခ ရျ္။ အုန္ြရီြမွ အုန္ြရီြမႈန္႔႕ 
အုန္ြုႏ ု႔ုႏွငး္အုန္ြခရင္(မ)္ မ ာြထုတ္ါရီလု့္ေ္ုႏု င္ရျ္းအတ က္ ရင္ြုႏွီြ 
ျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခု 
ျ စ္ရျ္။ 

းယာြ ၄၄႕ ုႏစွအ္ါရီလ ကု ္
အနုြ္စ ကု့္္ေ ိ ြ က125 

စီြ့္ေ ာြျ စ္ကၽ န္ြုႏွငး္ ရစ္ ေတာစ ုက့္္ေ ိ ြျခင္ြ 
မ ာြက ု၊ ေမာင္ ေတာ႕ ္ူြရီြ ေတာင္႕ မင္ြျ့္ောြ႕ 
 ေတာင္ကုတ္႕ အမ္ြုႏွငး္ရံတ ာၿမ ိဳနယ္မ ာြတ င္ 
ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရအ ေနျ င္း၊ ေျမရ ရွ  ေရြုွႏင္း  
ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္းနျ္ြ့္ေျာမ ာြက ု ကူျီ့္ေံး့္ေ ုြ ေ့္ေြ 
ါရီလ က္ရွ ရျ္းအတ က္ ကၽ န္ြ႕ ရစ္မာုႏွငး္ 
့္ေ ဥ္ြကတ ုြတ ု႔က ု စီြ့္ေ ာြျ စ္စ ုက့္္ေ ိ ြုုႏ င္ၿ့္ေီြ 

ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခုျ စရ္ျ္။ 
  

                                                 
124  Central Statistic Organization, 2017 
125  Central Statistic Organization, 2017 

းယာြ ၄၂႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ွ ါရီလကစကမ္ ာြ - ခ႐ ုင ္
အါရီလ ကု ္

ၿမ ိ ဳနယ ္

ါရီလကစကအ္ရ ယအ္စာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

အ
ႀက
ီြ 

အ
ါရီလ
တ

 ္

အ
 ေရ

ြ 

စစ ္ေတ ခ႐ိုး ငု ္
စစ္ ေတ  - ၄ ၄ ၈ 
့္ေုံၰာြကၽ န္ြ - - - - 
 ေ့္ောက္ ေတာ - - - - 
ရ ေရး ေတာင ္ - - - - 
 ေျမာကဥ္ြီခ႐ိုးု င ္
 ေျမာက္ဦြ - - ၃ ၃ 
 ေက ာက္ ေတာ - - - - 
မင္ြျ့္ောြ - - ၄ ၄ 
 ေျမ့္ေံု - ၁ - ၁ 
 ေမာင ္ေတာခ႐ိုး ငု ္
 ေမာင္ ေတာ - - - - 
္ူြရီြ ေတာင္ - - ၂ ၂ 
 ေက ာကျ္  ခ႐ိုး ငု ္
 ေက ာက္ျ   - ၄ ၃ ၇ 
မာန္ ေအာင ္ - - - - 
ရမ္ြၿ ာ - - - - 
အမ္ြ - - ၁ ၁ 
ရတံ ာခ႐ိုး ငု ္
ရံတ ာ - ၃ ၁၅ ၁၈ 
 ေတာင္ကုတ္ - ၁၃ - ၁၃ 
ဂ  - - ၁ ၁ 

 

္းာုွႏစ ္ အုနြ့္္ေင၊္( ကန္မ်ား) 
၂  ၉-၁  ၁၃,၃၉၉ 
၂ ၁ -၁၁ ၁၃,၄ ၉ 
၂ ၁၁-၁၂ ၁၃,၄၁၃ 
၂ ၁၂-၁၃ ၁၃,၄၁၅ 
၂ ၁၃-၁၄ ၁၂,၆၃၈ 
၂ ၁၄-၁၅ ၁၂,၆၄၆ 
၂ ၁၅-၁၆ ၁၂,၆၅  
၂ ၁၆-၁၇ ၁၂,၆၅၁ 

 

ကၽ နြ္႕ ရစမ္ာုွႏငး္ 
့္ေ ဥြ္ကတ ြုတ ု႔က  ုစြီ့္ေ ာြျ စ ္
စ ကု့္္ေ ိ ြုုႏ ငၿ့္္ေြီ ရငြ္ုႏွြီျမ ိ ့္ေု္ႏွ ံ
ရန ္အါရီလာြအါရီလာ 
 ေကာငြ္ရျ္း ါရီလ့ု္ေင္နြ္ 
တစခ္ျု စရ္ျ။္ 

ကၽ နြ္ 
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စြီ့္ေ ာြျ စက္ၽ နြ္စ ကုခ္ငြ္မ ွေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ126 
ကၽ န္ြ့္ေ  ိြ့္ေင္မ ာြ ေရာင္ြခ ရူ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္ရစ္ ေတာဦြစီြနာန 
ရစ္ ေတာစ ုက္ခင္ြ စုု က္ ကစုစု ေ့္ောင္ြ ၃   က 
တစ္ ကရွ  ကၽ န္ြ့္ေင္အ ေရအတ က္ ၂၆  -၂၇  
စ ုက္ခင္ြကၽ န္ြ့္ေင္အ ေရအတ က္ ၈,     
ျ့္ေိစု့္ေ  ိြ ေထာင္ ေ့္ေြရရျ္းအခ  န္ ၅-၆ ုႏွစ ္
နျ္ြ့္ေျာကူျီ့္ေံး့္ေ ုြ ေ့္ေြမႈ ရစ္ ေတာဦြစီြနာန 
အါရီလု့္ေ္ရမာြါရီလစာ  က ့္ေ္ ၁၅ ,    – ၂၅ ,    
ကၽ န္ြ ၁ တန္၊ ေစ ြုႏႈန္ြ က ့္ေ္ ၁,   ,    – ၁,၂  ,    

၆.၄.၄ ရစ ္ေတာကးက ရုံုြရ့္ေျ္ခငြ္ 

အာြရာခ က႕္ အာြနျြ္ခ ကရ္ံုြရ့္ေမ္ႈ   ေျ ဆ ရုမူ ာြ္ ရ ေ္ာထာြအျမငမ္ ာြ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ  

“စ ုက့္္ေ  ိြရန္ ေျမအမ ာြအျ့္ောြ ရရွ ုုႏ င္ရျ္းအတ က္ ကၽ န္ြ႕ ့္ေ ဥ္ြက 
တ ုြုႏွငး္ရစ္မာမ ာြကားရ ု႔ ေရာ စ ုက္ခင္ြမ ာြ စီြ့္ေ ာြျ စ္ စ ုက့္္ေ  ိြုႏ ုင္ 
ရျ္း အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ရျ္။” 
                     ——————————— 
“ ာြကု  ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ အ ေျမာက္အမ ာြရရွ ုႏု င္ရျ္။” 
 

 
  ာြအမ ာြအျ့္ောြရွ ျခင္ြ 
 စီြ့္ေ ာြျ စစ္ ုက့္္ေ  ိြရန္ ေျမအမ ာြအျ့္ောြရွ ျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 
  ေင  ေေကြခက္ခာျခင္ြ 
  ေခတ္မီနျ္ြ့္ေျာမရွ ျခင္ြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 
  ာြထ က့္္ေစၥျ္ြါရီလက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
 ကၽ န္ြ႕ ့္ေ ဥ္ြကတ ုြုႏွငး္ ရစ္မာမ ာြ စ ုက့္္ေ  ိြျခင္ြ 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 
  ရစ္ ေတာျ့္ေိန္ြတီြျခင္ြ 

 

  

                                                 
126  U Than Tun, Commercial Teak Plantation, Thandwe Township. Ph: 09.444403055 
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ရစ ္ေတာကး 
ရစ ္ေတားတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၅ ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင ္ေျ့္ောငြ္ါရီလာထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကး 

၆.၅.၁ ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင ္ေျ့္ောငြ္ါရီလာထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကးအာြျခံိငံုတငျ့္္ေျခငြ္ 

ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္၊ျ့္ေျ္တ င္ြထုတ္ကုန္စုစု ေ့္ောင္ြတန္  ုြ္ ရ ရာရျ္းအခန္ြကးမွ ့္ော င္ 
ရျ္။ ၂ ၁၆-၂ ၁၇ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ္္ စုစု ေ့္ောင္ြအရာြတင္ထုတ္ကုန္တန္  ုြ္ စက္မႈကးႀကီြတစ္ခုါရီလံုြ္ 
၁၁.၂၂% ရွ ၿ့္ေီြ႕ စက္မႈကးႀကီြ္ အမ ာြဆံုြထျး္ င္ရျ္းကးါရီလျ္ြျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္္ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ 
ကးရျ္ အျခာြ ေဒရမ ာြျ စ္ရျ္း  ရာ တီ႕ ့္ောခူြုွႏငး္ မ ေက ြတ ုင္ြ ေဒရႀကီြတ ု႔ုႏွငး္ ုႏ ႈင္ြယွဥ္ါရီလွ င္၊ ေနာက္က ါရီလ က္ 
ရွ  ေရာ္ါရီလျ္ြ ဤစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြကးရျ္   ံဳၿ  ိြရန္အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြမ ာြရွ ၿ့္ေီြ႕ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအတ က္ 
အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ရျ္။ 
ရခ ု္င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးမွာ   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ရန္ အ ေေကာင္ြအရာမ ာြစ ာရွ ရျ္။ အဘ ကရ ရာ 
ထင္ရွာြရျ္း အ ေေကာင္ြအရာတစ္ခုမွာ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ မဟာ   ဟာက ရျ္း အ ေရွဳ ေတာင္အာရွ ေစ ြက က္ုႏွငး္ 
တ႐ိုးုတ္႕ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္႕ အ ုႏၵ ယုႏု င္ငံကားရ ု႔ ေရာ၊ ေစ ြက က္မ ာြရ ု႔ အါရီလ ယ္တကူတင့္္ေ ု႔ုႏု င္ရျ္း ့္ေထ ီအ ေနအထာြ 
အရ အ ေကာင္ြဆံုြ ေနရာတ င္ရွ ရျ္။ ရခ ု္င္ျ့္ေျ္နယ္္ အဘ ကၿမ ိဳမ ာြတ င္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြရရွ ါရီလာမႈရျ္ ရခ ုင္ 
ျ့္ေျ္နယ္္ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြကး  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေစရန္ တ န္ြအာြတစ္ရ့္ေ္ျ စ့္္ောရျ္။ ၎အျ့္ေင္၊ ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြ 
ုႏွစ္ခုုွႏငး္၊ ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွငး္ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြစက္မႈးုန္မ ာြ စရျ္း စမီံက န္ြမ ာြ အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ုႏု င္ 
ါရီလာါရီလွ င္ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြကး  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေစရန္ုႏွငး္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဆု င္ရာအခ ငး္အါရီလမ္ြ ေကာင္ြမ ာြ  န္တီြ ေ့္ေြ 
ုႏု င္မျ္ျ စ္ရျ္။ 

၆.၅.၂ ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကး္ အဘ ကအက ိ ြရကဆ္ ငုရ္မူ ာြ  
 ေအာက့္္ောအ  ာဳ အစျ္ြမ ာြရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ ကုန္ထုတ္ါရီလ့ု္ေ္မႈကး္ အဘ ကအက ိ ြရက္ဆု င္ရူမ ာြျ စ္ေကရျ္။ 

 ၁ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစု ြရ 
 ၂ ျ့္ေျ္နယ္စက္မႈႀကီြေက့္ေ္ ေရြုွႏငး္ စစ္ ေဆြ ေရြဦြစီြနာန  
 ၃ အ ေရြစာြုႏွငး္အါရီလတ္စာြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
 ၄ ့္ေုဂၢါရီလ ကစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ  

၆.၅.၃ ရကဆ္ု ငရ္ာဥ့္ေ ေဒမ ာြ  
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အတ င္ြ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကးတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္ စ တ္ င္စာြရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေန္ွံရူမ ာြအတ က္ 
ရငး္ ေတာ္ရျ္း ဥ့္ေ ေဒမ ာြမွာ၊ ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ောဥ့္ေ ေဒမ ာြ့္ော ငရ္ျ္။ 

 ၁ ့္ေုဂၢါရီလ ကစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြဥ့္ေ ေဒ (၁၉၉ )  
 ၂ ္  ိင္ါရီလာဥ့္ေ ေဒ (၂ ၁၅) 
 ၃ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဥ့္ေ ေဒ (၂ ၁၄) 
 ၄ အ ေရြစာြုႏွငး္ အါရီလတ္စာြစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ံ႔ျ  ိြမႈဥ့္ေ ေဒ (၂ ၁၅) 

၆.၅.၄ ကနုထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈစြီ့္ေ ာြ ေရြအမ ိ ြအစာြုွႏငး္ အရ ယအ္စာြမ ာြ127 းယာြ ၄၅ 

စဥ ္ ကုနထု္တ္ါုရီလ့္ေမ္ႈအမ ိ ြအစာြ 

ါုရီလ့္ေင္နြ္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ

တ
စ္ာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

၁ အစာြ႕၊အ ေရာက္ုႏွင္းအ ေ  ာ္ယမကာထုတ္ါုရီလ့္ေ္မႈ ၇၂ ၁ ၁ ၂,၁၃  ၂,၃ ၃ 
၂ အ တ္အထျ္႕၊ခ ျ္မွ င္ါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၁ ၂ - ၃ 
၃ အ မ္ရံုြ့္ေစၥျ္ြထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၂ ၃  ၅၄ ၈၆ 
၄ စာြရုံြကုန့္္ေစၥျ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၁ ၃ ၅ ၉ 
၅ ့္ေံုုႏွ ့္ေ္ျခင္ြုႏငွ္းစကရ ထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြ - - ၁ ၁ 
၆ ကုန္ေကမ္ြ့္ေစၥျ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြ - - ၂ ၂ 
၇ ဘာတ္ရတလိ့္ေစၥျ္ြျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ ္ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၂ ၈ ၁၃ ၂၃ 
၈ အျခာြကုန္ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ - ၅ ၂၃  ၂၃၅ 
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 ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ော စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေင္န္ြမ ာြရျ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ မရွ  ေရြရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြျ စ္ရျ္ - 
၁ အ မ္အရံုြအ ေဆာင့္္ေစၥျ္ြမ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၄ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြယာဥ္မ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ၊ 
၂ ါရီလယ္ယာရုံြစက္က ရ ယာ့္ေစၥျ္ြမ ာြ၊ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ၊ ၅ ါရီလွ ့္ေ္စစ့္္ေစၥျ္ြမ ာြ၊ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
၃ စက့္္ေစၥျ္ြမ ာြုႏွငး္၊စက္ယုႏမရာြမ ာြက ု၊တ့္ေ္ဆင္ျခင္ြုႏွငး္၊ျ့္ေိျ့္ေငျ္ခင္ြါရီလု့္ေင္န္ြ 

၆.၅.၅ ခ႐ိုး ငု ္၅ ခုအတ ငြ္ ကနုထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈါရီလ့ု္ေင္နြ္အမ ိ ြအစာြမ ာြ 
းယာြ ၄၆႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္တ ငြ္ အႀကြီစာြ႕ အါရီလတစ္ာြုွႏငး္ အ ေရြစာြစြီ့္ေ ာြ ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

ါုရီလ့္ေင္နြ္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

ါုရီလ့္ေင္နြ္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ

စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

   

စစ ္ေတ ခ႐ိုးု င ္   ေက ာကျ္  ခ႐ိုး ငု ္
စစ္ ေတ  ၂၅ ၃  ၁၁၉ ၁၇၄   ေက ာက္ျ   ၁  ၁၃ ၂ ၅ ၂၂၈ 
့္ေုံၰာြကၽ န္ြ ၄ ၁  ၁၂၈ ၁၄၂  မာန္ ေအာင ္ ၁ - ၃၄ ၃၅ 
 ေ့္ောက္ ေတာ ၂ - ၁၆၈ ၁၇   ရမ္ြၿ ာ - - ၁၂၂ ၁၂၂ 
ရ ေရး ေတာင ္ - - ၁၇၉ ၁၇၉  အမ္ြ - ၂ ၂၅၂ ၂၅၄ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၃၁ ၄  ၅၉၄ ၆၆၅  စစု ုေ့္ောငြ္  ၁၁ ၁၅ ၆၁၃ ၆၃၉ 
 ေျမာကဥ္ြီခ႐ိုး ငု ္ ရတံ ာခ႐ိုးု င ္
 ေျမာက္ဦြ ၅ ၂၁ ၁၅၆ ၁၈၂  ရံတ ာ ၉ ၁  ၂၁  ၂၂၉ 
 ေက ာက္ ေတာ္ ၈ ၂၅ ၂၄  ၂၇၃   ေတာင္ကုတ္ ၅ ၂၅ ၁၇၆ ၂ ၆ 
မင္ြျ့္ောြ ၄ ၃ ၁၇၆ ၁၈၃  ဂ  ၂ ၁ ၁၂၂ ၁၂၅ 
 ေျမ့္ေံု ၂ ၆ ၉၃ ၁ ၁  စစု ုေ့္ောငြ္  ၁၆ ၃၆ ၅ ၈ ၅၆  

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၁၉ ၅၅ ၆၆၅ ၇၃၉  

အာြါရီလံုြစစု ုေ့္ောငြ္ ၊္၊၂,၆၆၂ 
 ေမာင ္ေတာခ႐ိုးု င ္
 ေမာင္ ေတာ ၁ - ၂၄ ၂၅ 
္ူြရီြ ေတာင္ - ၃ ၃၁ ၃၄ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၁ ၃ ၅၅ ၅၉ 
 

ဆနစ္ကမ္ ာြ 

ဆန္စက္အမ ာြစုရျ္ ဆန္စ့္ောြအဘ ကထ က္ရျ္း စစ္ ေတ ုႏွငး္၊ ေျမာက္ဦြခ႐ိုး ုင္တ င္ ါရီလျ့္္ေတါ္ရီလု့္ေ္က ုင္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုါရီလံုြတ င္ ဆန္စက္ ေ့္ောင္ြ ၂ ၉၇ ခုရွ ၿ့္ေီြ႕ အမ ာြစုမွာ အရ ယ္အစာြ ေရြငယ္ရျ္း ဆန္စက္မ ာြ 
ျ စ္ရျ္။ စုစု ေ့္ောင္ြ ဆန္စက္ႀကီြ ၂၃ ါရီလံုြုႏွငး္ အါရီလတ္စာြဆန္စက္ ၄၆ ါရီလံုြတ ု႔ စစ္ ေတ ုႏွငး္၊ ေျမာက္ဦြခ႐ိုးု င္တ င္ 
ါရီလျ့္္ေတ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 

းယာြ ၄၇႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ ဆနစ္ကမ္ ာြ 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

ဆနစ္က္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

ဆနစ္က္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

   
စစ ္ေတ ခ႐ိုး ငု ္   ေက ာကျ္  ခ႐ိုးု င ္
စစ္ ေတ  ၃ ၂ ၂၈ ၃၃   ေက ာက္ျ   - - ၁၂၇ ၁၂၇ 
့္ေုံၰာြကၽ န္ြ ၃ ၉ ၁၂၄ ၁၃၆  မာန္ ေအာင ္ - - ၁၈ ၁၈ 
 ေ့္ောက္ ေတာ - - ၁၆၆ ၁၆၆  ရမ္ြၿ ာ - - ၁၁၈ ၁၁၈ 
ရ ေရး ေတာင ္ - - ၁၇၁ ၁၇၁  အမ္ြ - ၁ ၂၃၆ ၂၃၇ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၆ ၁၁ ၄၈၉ ၅ ၆  စစု ုေ့္ောငြ္  - ၁ ၄၉၉ ၅   
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 ေျမာကဥ္ြီခ႐ိုး ငု ္ ရတံ ာခ႐ိုးု င ္
 ေျမာက္ဦြ ၄ ၁၉ ၁၄၅ ၁၆၈  ရံတ ာ - - ၁၅၂ ၁၅၂ 
 ေက ာက္ ေတာ္ ၈ ၁၃ ၂၁၅ ၂၃၆   ေတာင္ကုတ္ ၂ ၂ ၁၆၅ ၁၆၉ 
မင္ြျ့္ောြ ၃ - ၁၅၂ ၁၅၅  ဂ  - - ၁ ၁ ၁ ၁ 
 ေျမ့္ေံု - - ၈၃ ၈၃  စစု ုေ့္ောငြ္  ၂ ၂ ၄၁၈ ၄၂၂ 

စစု ုေ့္ောင္ြ  ၁၅ ၃၂ ၅၉၅ ၆၄၂  

အာြါရီလံုြစုစု ုေ့္ောငြ္ ၊၂, ၉၇ 
 ေမာင ္ေတာခ႐ိုး ငု ္
 ေမာင္ ေတာ - - ၅ ၅ 
္ူြရီြ ေတာင္ - - ၂၂ ၂၂ 

စစု ုေ့္ောငြ္  - - ၂၇ ၂၇ 
 

စာြရံုြဆစီကမ္ ာြ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ စာြရံုြဆီစက္ ေ့္ောင္ြ ၄၈ ါရီလံုြရွ ရျ္။ အမ ာြစုမွာ အ ေရြစာြစက္မ ာြျ စ္ေကရျ္။၊ ေဒရ 
တစ္ခုါရီလံုြတ င္ စာြရံုြဆီထုတ္ါရီလု့္ေ္ရျ္း စက္ႀကီြတစ္ခုရာရွ ၿ့္ေီြ အါရီလတ္စာြရံုြဆီစက္ ၁၆ ါရီလံုြရွ ရျ္။ ၎တ ု႔ 
အနက္၊ ေက ာက္ ေတာ္ၿမ ိဳနယ္တ င္ ၈ ါရီလံုြါရီလျ့္္ေတ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 

းယာြ ၄၈႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  စာြရံုြဆစီကမ္ ာြ128 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

ဆနစ္က္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

ဆနစ္က္အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

   
စစ ္ေတ ခ႐ိုး ငု ္   ေက ာကျ္  ခ႐ိုးု င ္
စစ္ ေတ  ၁ ၃ ၂ ၆   ေက ာက္ျ   - - ၄ ၄ 
့္ေုံၰာြကၽ န္ြ - - - -  မာန္ ေအာင ္ - - ၁ ၁ 
 ေ့္ောက္ ေတာ - - - -  ရမ္ြၿ ာ - - ၁ ၁ 
ရ ေရး ေတာင ္ - - - -  အမ္ြ - - ၂ ၂ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၁ ၃ ၂ ၆  စစု ုေ့္ောငြ္  - - ၈ ၈ 
 ေျမာကဥ္ြီခ႐ိုးု င ္ ရတံ ာခ႐ိုး ငု ္
 ေျမာက္ဦြ - - - -  ရံတ ာ - ၃ ၇ ၁  
 ေက ာက္ ေတာ္ - ၈ ၃ ၁၁   ေတာင္ကုတ္ - ၂ ၅ ၇ 
မင္ြျ့္ောြ - - ၂ ၂  ဂ  - - ၄ ၄ 
 ေျမ့္ေံု - - - -  စစု ုေ့္ောငြ္  - ၅ ၁၆ ၂၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ - ၈ ၅ ၁၃  

အာြါရီလံုြစစု ုေ့္ောငြ္္၊၄၈ 
 ေမာင ္ေတာခ႐ိုး ငု ္
 ေမာင္ ေတာ - - - - 
္ူြရီြ ေတာင္ - - - - 

စစု ုေ့္ောငြ္  - - - - 
 
 ေရခာစက ္

ါရီလက္ရွ အ ေနအထာြတ င္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ယ္၌၊ ေရခာစက္ ေ့္ောင္ြ ၃၉ ါရီလံုြရွ ရျ္။၊ ေရခာစက္ႀကီြမ ာြက ု စစ္ ေတ ႕၊ ေက ာက္ျ  ႕ 
ုႏွငး္ရံတ ာၿမ ိဳတ ု႔ကားရု ႔၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြထုတ္ကုန္မ ာြက ု က ယ္က ယ္ျ့္ေန္႔ျ့္ေန္႔ါရီလု့္ေ္က ုင္ရျ္းၿမ ိဳမ ာြတ င္၊ ေတ ဳရရျ္။ 
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းယာြ ၄၉႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ေရခာစက႐္ိုးံုမ ာြ129 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

 ေရခာစက္႐ိုးံု၊အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

 

ၿမ ိ ဳနယ္မ ာြ 

 ေရခာစက္႐ိုးံု၊အရ ယ္အစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

အ
ႀက
ြီစ
ာြ

 

အ
ါရီလ
တ
ါရီလ
စာ
ြ 

အ
 ေရ

ြစ
ာြ

 

   
စစ ္ေတ ခ႐ိုးု င ္   ေက ာကျ္  ခ႐ိုး ငု ္
စစ္ ေတ  ၆ - - ၆   ေက ာက္ျ   ၅ - - ၅ 
့္ေုံၰာြကၽ န္ြ - - - -  မာန္ ေအာင ္ ၁     ၁ 
 ေ့္ောက္ ေတာ ၁ - - ၁  ရမ္ြၿ ာ - - ၁ ၁ 
ရ ေရး ေတာင ္ - - - -  အမ္ြ - ၁ - ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၇ - - ၇  စစု ုေ့္ောငြ္  ၆ ၁ ၁ ၈ 
 ေျမာကဥ္ြီခ႐ိုးု င ္ ရတံ ာခ႐ိုးု င ္
 ေျမာက္ဦြ ၁ ၁ ၁ ၃  ရံတ ာ ၄ - - ၄ 
 ေက ာက္ ေတာ္ - ၁ ၂ ၃   ေတာင္ကုတ္ ၂ ၁   ၃ 
မင္ြျ့္ောြ ၁ ၂   ၃  ဂ  - ၁ - ၁ 
 ေျမ့္ေံု ၂ ၂ ၁ ၅  စစု ုေ့္ောငြ္  ၆ ၂ - ၈ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၄ ၆ ၄ ၁၄  

အာြါရီလံုြစစု ုေ့္ောငြ္၊္၊၃၉ 
 ေမာင ္ေတာခ႐ိုး ငု ္
 ေမာင္ ေတာ ၁ - - ၁ 
္ူြရီြ ေတာင္ - ၁ - ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၁ ၁ - ၂ 
 

ဆာြစကမ္ ာြ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္  ရာ တီတ ငု္ြ ေဒရေကီြုႏွင္းမ န္ျ့္ေျ္နယၿ့္္ေီြါရီလွ င္၊ျမန္မာုႏု င္ငံတ င္ တတ ယဆာြထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ အမ ာြ 
ဆံုြျ့္ေျ္ယ္၊ျ စ္ရျ္။130 ဆာြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြကု  ါရီလ န္ခား ေရာုႏွစ္မ ာြတ င္ က ယ္က ယ္ျ့္ေန္႔ျ့္ေန္႔ါရီလု့္ေ္က ုင္ခားေကရျ္။ 
အ ုႏၵ ယအစ ုရက ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္း ကုါရီလာြတန္ျမစ္ ေေကာင္ြ္က္စံုရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစီမံက န္ြ္ အစ တ္ 
အ့္ေု င္ြျ စ္ရျ္း၊ ေက ာက္ ေတာ္-့္ေါရီလက္ -မီး ုရမ္ါရီလမ္ြအာြ အရံုြျ့္ေိုႏု င္ရျ္း အ ေနအထာြတ င္ရွ ါရီလာရျ္းအတ က္ 
ဆာြ ေစ ြက က္ထ က္ ေ့္ေေါရီလာါရီလ က္ ရွ ရျ္။ ခ င္ြျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္မးီု ရမ္ျ့္ေျန္ယ္တ ု႔ရျ္ စ့္ောြုႏွငး္ဆာြအတ က္  ယ္ါရီလ ု 
အာြ ေကာင္ြရျ္းျ့္ေျ္နယ္၊ျ စရ္ျ္။ စစ္ ေတ ႕၊ ေ့္ောက္ ေတာ႕၊ ေျမ့္ေံုုႏွငး္၊ ေက ာက္ျ  တ ု႔တ င္ ဆာြအဘ ကထုတ္ါရီလု့္ေ္ 
ရျ္။ 

းယာြ ၅ ႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ဆာြစကမ္ ာြ131 

ခ႐ိုးု င ္ ၿမ ိ ဳနယ ္
ဆာြစကအ္မ ိ ြအစာြ 

စစု ုေ့္ောငြ္ 
အႀကြီစာြ အါရီလတစ္ာြ အ ေရြစာြ 

စစ္ ေတ  စစ္ ေတ  - - ၅ ၅ 
 ေျမာက္ဦြ  ေက ာက္ ေတာ္ - ၁ - ၁ 
 ေက ာက္ျ    ေက ာက္ျ     ၆ ၁ ၇ 

 
  

                                                 
129  Ibid 
130  Myanmar Business Today, “Rakhine Salt Profits Up Fourfold Through New Technology”, October 23,2014. 

Website: https://www.mmbiztoday.com/articles/rakhine-salt-profits-fourfold-through-new-technology  
131  Directorate of Inspection and Supervision of Industries 2018 
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 ေက ာကျ္  ရွ  ဆာြစက႐္ိုးံုမအွ ေကာကယ္အူခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ132 
စက္႐ိုးံုအမ  ိြအစာြ ဆာြစက္႐ိုးံု 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈ့္ေမာံ က ့္ေ္ ၁,   ,   ,    
့္ေစၥျ္ြ ဆာြေကမ္ြ 
ုႏွစ္စဥရ္ရွ ုုႏ င္ ေရာဆာြေကမ္ြ့္ေမာံ ့္ေ  ာ ၇  ,    – ၈  ,    (၁ ့္ေ  ာ = ၁.၆၃ ကီါရီလ ုဂရမ)္ 
 ေစ ြက က္အတ က္ ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ  ျ့္ေျ္တ င္ြုႏွငး္၊ ေဒရခံ ေစ ြက က္ 
၁ ဦြါရီလွ င္၊ ေန႔တ က္စရ တ္  က ့္ေ္ ၅,    – ၁ ,    
ဆာြ ေခ ာ ေစ ြုႏႈန္ြ တစ့္္ေ  ာါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၂   – ၃   (၁ ့္ေ  ာ = ၁.၆၃ ကီါရီလ ုဂရမ)္ 

 
၆.၅.၆ ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင ္ေျ့္ောငြ္ါရီလာထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကးအာြရံုြရ့္ေမ္ႈ 

အာြရာခ က႕္ အာြနျြ္ခ ကရ္ံုြရ့္ေမ္ႈ   ေျ ဆ ရုမူ ာြ္ ရ ေ္ာထာြအျမငမ္ ာြ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ  

“ုႏု င္ငံျခာြ ေစ ြက က္မ ာြရ ု႔ ကုန္စျ္တင့္္ေ ု႔ရန္ ရ ေ္ၤာေကီြ 
မ ာြ ဆ ုက္က့္ေ္ုႏု င္ရျ္း ဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြရွ ရျ္။” 133 

——————————— 
“ါရီလယ္ယာထ က္ကနု္ထုတ္ါရီလ့ု္ေ္ရျ္း၊ ေက ြရ ာအမ ာြအျ့္ောြ 
ရွ ရျ္။ ရ ု႔ ေရာ ္ထ ု ေက ြရ ာမ ာြတ င္ တန္  ုြျမငး္/ အရျ္အ 
 ေရ ြျမငး္ ါရီလယ္ယာထ က္ကုန္မ ာြက ု မထုတ္ါရီလ့ု္ေ္ေက့္ော။ 
အဘ က 
အ ေေကာင္ြရင္ြမွာ ရ ာခ င္ြဆက္ါရီလမ္ြမ ာြ မ ေကာင္ြျခင္ြုႏငွ္း 
စ တ္ခ ရရျ္း ေစ ြက က္မရွ ျခင္ြတ ု႔ျ စ္ရျ္။” 134 

——————————— 
“ ေဒရတ င္ြ ငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွငး့္္ေတ္ရက္္ရွိ၍ ထုတ္ကုန္အမ ာြ 
အျ့္ောြရွ  ေရာ္ါရီလျ္ြ၊ျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရျ္းါုရီလ့္ေ္ငန္ြမ ာြ ါရီလု့္ေ္ 
က ငု္ုႏု င္ရန္အတ က္ အ ေအြခန္ြစက္႐ ံုတျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
ါရီလု့္ေ္ငန္ြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန ္ အက  ိြအျမတ္မ ာြရျ္း 
စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြတစ္ခု၊ျ စမ္ျ္။” 135 

 
 ုႏု င္ငံျခာြ ေစ ြက က္က ု တင့္္ေ ု႔ုႏု င္ရန္ 

ဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြရွ ျခင္ြ 
 ကုန္ေကမ္ြမ ာြရရွ ုုႏ င္ျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 

  ေင  ေေကြခက္ခာျခင္ြ 
 ကၽ မ္ြက င္ါရီလု့္ေ္ရာြမ ာြ ရွာြ့္ောြျခင္ြ 
  ေက ြရ ာခ င္ြဆက္ရ ယ္ ေရြါရီလမ္ြ ေေကာင္ြမ ာြ 

အာြနျ္ြျခင္ြ 
  ေခတ္မီနျ္ြ့္ေျာမ ာြ မရွ ျခင္ြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ါရီလု့္ေ္ရာြအမ ာြအျ့္ောြအရံုြျ့္ေိရရျ္း 
ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 

 အရင္ြမတျ္ ေင အ ေျချ့္ေိ ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 
(ါရီလယ္ယာထ က္ကုန္မ ာြ ထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြ႕ 
ရာြငာြထ က္ကုန္မ ာြ၊ျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ႕၊ ေရခာစက္႕ 
အ ေအြခန္ြုႏွငး္ အ ေျခာက္ခံရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ) 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 
  — 

 
  

                                                 
132  U Saw Tun, Owner of Kyan Dine Aung Salt Mill. Kyauk Phu town. Ph: 09-250139355 
133  U Kyaw Kyaw Nyunt, The Director, the Department of Industrial Supervision, Rakhine State. 
134  U Kyaw Kyaw Nyunt, The Director, the Department of Industrial Supervision, Rakhine State. 
135  U Saw Tun, Owner of Kyaun Dine Aung Salt mill. Kyauk Phyu town. Ph: 09-250139355 
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ထုတ္ါုရီလ့္ေမ္ႈုွႏင္းျ့္ေိျ့္ေင ္ေျ့္ောငြ္ါရီလာထုတ္ါုရီလ့္ေမ္ႈကး 
ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈကးတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၆ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကး 
 

၆.၆.၁ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကးအာြျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္္ အဘ ကရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ့္ေံုစံ ၃ မ  ိြရွ ရျ္။ ၎တ ု႔မွာ - 
   ေရ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ 
  ကုန္ြါရီလမ္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ 
   ေါရီလ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ စစ္ ေတ ၿမ ိ ဳုွႏငး္ စစ္ကု င္ြတု င္ြ မင္ြ္ူြၿမ ိဳရ ု႔ ဆက္ရ ယ္မျ္း ရထာြါရီလမ္ြစီမံက န္ြတစ္ခုါရီလျ္ြရွ ရျ္။ 
 
 ေရ ေေကာငြ္ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္္ၿမ ိဳမ ာြရျ္၊ျမစ္ကမ္ြ ေ္ြုႏွငး္၊ျမစ္ ေခ ာင္ြ ေ္ြကမ္ြနာြမ ာြတ င္ နီြက့္ေ္စ ာတျ္ရွ  ေန ေရာ ေေကာင္ြ 
 ေရ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရျ္ အါရီလ န္အ ေရြ့္ောရျ္း ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြအမ  ိ ြအစာြတစ္ခုျ စ္ရျ္။ 
ျ့္ေျ္တ င္ြ ေရါရီလမ္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြတ င္အ ေရြ့္ောရျ္း ဆ ့္ေ္ကမ္ြႀကီြ ၃ ခုရွ ရျ္။ ၎တု ႔မွာ စစ္ ေတ ႕၊ ေက ာက္ျ  ႕ 
ရံတ ာဆ ့္ေ္ကမ္ြတ ု႔ျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ အျမန္ ေရယာဥ္ ၁၂ စီြျ ငး္ ခရီြရျ္ုႏွငး္ ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ါရီလု့္ေ္က ုင္ ေနရျ္း ကုမွံီ ၃ ခုရွ ရျ္။ အစ ုြရ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ေအဂ ငစ္ီတစ္ခုျ စ္ရျ္း၊ျ့္ေျ္တ င္ြ ေရ ေေကာင္ြ 
့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ (IWT) နာနမွ ခရီြရျ္ုႏွငး္ ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ ါရီလု့္ေ္ ေဆာင္ါရီလ ကရ္ွ ရျ္။ 

းယာြ ၅၁႕ စစ ္ေတ ဆ ့္ေက္မြ္တ င ္ဆ ကုက့္္ေရ္ျ္း၊ ေရယာဥမ္ ာြ (အ ေရအတ ကု္ႏငွး္ ့္ေမာံ) 
(၂ ၁၆/၂ ၁၇─၂ ၁၇/၂ ၁၈) 

ဆ ့္ေက္မြ္ ္းာုွႏစ ္
အ ေရအတ က ္

 ေရယာဥမ္ ာြ စက ္ေါရီလမွ ာြ စစု ုေ့္ောငြ္ 
 

 ေရာကရ္ွ မႈ 

စစ္ ေတ  ၂ ၁၆-၁၇ ၄၅၉ - ၄၅၉ 
၂ ၁၇-၁၈ ၄ ၁ - ၄ ၁ 

ထ ကခ္ ာမႈ 
စစ္ ေတ  ၂ ၁၇-၁၈ ၄၂၈ - ၄၂၈ 

 
းယာြ ၅၂႕ စစ ္ေတ ဆ ့္ေက္မြ္မတွင့္္ေ ု႔႕ တငရ္ ငြ္ရျ္း ကနုစ္ျ့္္ေမံ (၂ ၁၈) 136 

ဆ ့္ေက္မြ္ 
့္ေ ု႔ကနု ္(တန)္  ရ ငြ္ကနု ္(တန)္ 

 ေစ ြက က ္

စစ္ ေတ  
ျ့္ေျတ္ ငြ္ ျ့္ေျ့္္ေ ျ့္ေျတ္ ငြ္ ျ့္ေျ့္္ေ 

၁၆,၂၂၃ ၁၇, ၅  ၁၅၈,၇၃၇ ၁,၆၇၅ 

 
ကနုါ္ရီလမြ္ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ 

ကုန္ြါရီလမ္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြတ င္ အဘ ကအာြျ ငး္ ါရီလမ္ြအမ ိ ြအစာြ ၃ မ ိ ြရွ ရျ္။ က န္ကရစ္ါရီလမ္ြ႕ ကတလရာါရီလမ္ြ 
ုႏွငး္၊ ေက ာက္ ေခ ာါရီလမ္ြတ ု႔ျ စ္ၿ့္ေီြ ယင္ြါရီလမ္ြမ ာြ ေ့္ေေမူတျ္္ရွိ၍ ခ႐ိုး ုင္မွခ႐ိုး ငု္႕ ၿမ ိဳနယ္မွ ၿမ ိဳနယ္႕၊  ေက ြရ ာမွ၊ ေက ြရ ာရ ု႔ 
ခ  တ္ဆက္ထာြ ေရာ ါရီလမ္ြအမ ိ ြမ ိ ြရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္၊ျ့္ေျ္နယ္ခ င္ြဆက္ရ ယ္ထာြရျ္း အ ေ ြ ေျ့္ေြါရီလမ္ြ 
၃ ခုရွ ရျ္။  
  စစ္ ေတ -အမ္ြ-ရန္ကုန္ အျမန္ါရီလမ္ြ 
   ေက ာက္ျ  - ေတာင္ကုတ္-ရနက္ုန္ အျမန္ါရီလမ္ြ 
  ရံတ ာ-ဂ -ငာြရ ုင္ြ ေခ ာင္ြ-ရန္ကုန္ အျမန္ါရီလမ္ြ 
့္ေုဂၢါရီလ ကကုမွံီမ ာြက ခရီြရျ္ုႏွငး္ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေင္န္ြမ ာြ ါရီလု့္ေ္ ေဆာင္ေကရျ္။ 

                                                 
136  Myanmar Port Authority, Sittwe 2018 
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းယာြ ၅၃႕ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကးတ င ္မတွ့္္ေံုတငထ္ာြရျ္း ကနုစ္ျ့္္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြယာဥမ္ ာြ137 

စဥ ္ တနခ္  နမ္ ာြ ကနုက္ာြစစု ုေ့္ောငြ္ 
၁ ၂ တန္ ေအာက ္ ၁၈ 
၂ ၂ – ၃ တန္ေကာြ ၁၃၈ 
၃ ၃ – ၅ တန္ေကာြ ၈  
၄ ၅ – ၇ တန္ေကာြ ၈ 
၅ ၇ – ၉ တန္ေကာြ ၈ 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၂၅၂ 
 
းယာြ ၅၄႕ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကးတ င ္မတွ့္္ေံုတငထ္ာြရျ္းယာဥမ္ ာြ 

စဥ ္ ယာဥအ္မ ိ ြအစာြ ယာဥအ္ ေရအတ က ္ တစါ္ရီလါရီလ ွင ္ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္
ရျ္းအႀက မ ္

၁  ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ ၄၁၂ ၁၅ 
၂ ရံုြ္ီြဆ ုင္ကယ္ ၁,၂၆၃ ၂၇ 

 စစု ုေ့္ောငြ္  ၁,၆၇၅ ၄၂ 
 
းယာြ ၅၅႕ ကနုြ္ါရီလမြ့္္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကးတ င ္အဘ ကါရီလမြ္ ေေကာငြ္မ ာြ 

စဥ ္ ခရြီစဥမ္ ာြ တစါ္ရီလါရီလ ွင ္
အႀက မ ္ေရ 

ယာဥတ္စစ္ြီရွ  
ခရြီရျ ္ တစါ္ရီလါရီလ ွင ္ခရြီရျစ္စု ုေ့္ောငြ္ 

၁  ေတာင္ကုတ္-ရန္ကုန ္ ၄ ၃ ၄၅ ၁၈,၁၃၅ 
၂ စစ္ ေတ -ရန္ကုန ္ ၄ ၃ ၄၅ ၁၈,၅၈၅ 
၃ စစ္ ေတ -မုႏမ ေါရီလြ ၁၄၁ ၃၃ ၄,၆၅၃ 
၄ စစ္ ေတ -မ ေက ြ ၂  ၂  ၄   
၅ ရံတ ာ- ေတာင္ကုတ္ ၃၅ ၃  ၁, ၅  
၆ ရံတ ာ-ရန္ကုန္ ၁၄၆ ၄၆ ၆၁,၇၁၆ 

 
ခရြီရျရ္ယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြါရီလ့ု္ေင္နြ္138 
 ေအာငရ္စၥာအျမနယ္ာဥ ္

ကုမွံီ  ေအာင္ရစၥာအျမန္ယာဥ ္

 
ခရီြစဥ္မ ာြ 

မ ွ ရ ု႔ 

 ေတာင္ကုတ္ 

၁ ရန္ကုန ္
၂  ေက ာက္ျ   
၃ စစ္ ေတ  
၄ ရံတ ာ 
၅ အမ္ြ 
၆ မအီ 
၇ တ့္ေ္ ေတာင ္
၈ ျ့္ေျ ္

 ေျ့္ေြဆ ာ ေန ေရာ အ ေ ြ ေျ့္ေြ္တ္စက္ာြမ ာြ ၂  
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138  U Myint Htay, the Chairman, Aung Thitsar Express. Ph: 09 428 530084 
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းယာြ ၅၆႕ ါရီလစဥ့္္ေ ု႔ ေဆာငရ္ျ္းကနုစ္ျ့္္ေမာံ 

စဥ ္ ကနုစ္ျအ္မ ိ ြအစာြ ခရြီစဥ ္ တစါ္ရီလါရီလ ွင၊္
ႀက မု္ႏႈနြ္ 

တစါ္ရီလါရီလ ွင၊္
ကနုစ္ျ့္္ေ ု႔ ေဆာငရ္ျ္း၊့္ေမာံ 

၁ စာြ ေရာက္ကုန္ုႏွငး္၊အ ေ  ာ္ယမကာမ ာြ 

ၿမ ိဳနယ္တ င္ြ ၅၆၅ ၂,၂၆ ၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ၄၇ ၈၉၃ 
ျ့္ေျ္နယ္အခ င္ြခ င္ြ ၅  ၁, ၅ ၊ 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၆၆၂ ၄,၂ ၃၊ 

၂ စာြရုံြကုန့္္ေစၥျ္ြမ ာြ 

ၿမ ိဳနယ္တ င္ြ ၄၉၂ ၁,၉၆၈၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ၅၈ ၁,၁ ၂၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အခ င္ြခ င္ြ ၄၈ ၁,  ၈၊ 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၅၉၈ ၄, ၇၈၊ 

၃  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြရံုြ့္ေစၥျ္ြမ ာြ 

ၿမ ိဳနယ္တ င္ြ ၆ ၆ ၂,၄၂၄၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ၅၄၊ ၁, ၂၆၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အခ င္ြခ င္ြ ၄၈ ၁,  ၈၊ 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၇ ၈ ၄,၄၅၈၊ 

၄ ကုန္စံု့္ေစၥျ္ြမ ာြ 

ၿမ ိဳနယ္တ င္ြ ၆ ၆ ၂,၄၂၄၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ၄၂၊ ၇၉၆ 
ျ့္ေျ္နယ္အခ င္ြခ င္ြ ၅၆၊ ၁,၁၇၆၊ 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၇ ၄ ၄,၃၉၆၊ 

၅ အျခာြကုန္စျ္မ ာြ 

ၿမ ိဳနယ္တ င္ြ ၅၆၁ ၂,၂၄၄၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ၆၄၊ ၁,၂၁၆၊ 
ျ့္ေျ္နယ္အခ င္ြခ င္ြ ၆၃၊ ၁,၃၂၃၊ 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၆၈၈၊ ၄,၇၈၃၊ 
 

စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၃,၃၆ ၊ ၂၁,၉၁၈၊ 

 
ကနုစ္ျရ္ယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြအရငြ္ ( ေတာငက္တု)္139 

ါရီလု့္ေ္ငန္ြအမ  ိြအစာြ ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ 

 ေျ့္ေြဆ ာါရီလ က္ရွ  ေရာကုန္ကာြစုစု ေ့္ောင္ြ 
၁ ၅ စီြ ( ေျခာက္္ီြကာြ) 
၂ ၅ စီြ (၁၂ ္ီြကာြ) 

အဘ ကခရီြါရီလမ္ြဆုံြမ ာြ 

၁ ျ့္ေျ ္
၂ ႀက ႔ိဳ့္ေင္ ေကာက္ၿမ ိဳ 
၃ ရန္ကုန္  
၄ မုႏမ ေါရီလြ 

အဘ က့္ေ ု႔ ေဆာင္ရျ္းကုန္စျ္မ ာြ 

၁ ေကက္စာ 
၂ ငာြ ေျခာက္/ငာြ့္ေ  
၃ ဆန္ 
၄  ေျမ့္ော 

ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ကုန္က စရ တ္ တစ့္္ေ  ာါရီလွ င္ က ့္ေ္ ၆  – ၇  
 
 ေါရီလ ေေကာငြ့္္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ 

 
 ေါရီလ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကးတ င္ စစ္ ေတ ႕၊ ေက ာက္ျ  ႕ ရံတ ာ႕ အမ္ြုႏွငး္ မာန္ ေအာင္ၿမ ိတ ု႔တ င္၊ ေါရီလယာဥ္ 
က င္ြမ ာြရွ ရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ေါရီလ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကး   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေစရန္ုႏွငး္ 
ါရီလ ယ္ကူ ေခ ာ ေမ ဳ ေစရန္၊ ေျမာက္ဦြုႏွငး္ ဂ  ေါရီလယာဥ္က င္ြမ ာြက ု၊ ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ရန္ စီစဥ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
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းယာြ ၅၇႕၊ ေါရီလ ေေကာငြ္ျ ငး္ ခရြီရျု္ႏငွး္ ကနုစ္ျ့္္ေ ု႔ ေဆာငမ္ႈ (၂ ၁၈ ခုွုႏစ ္းနန္ ာရ–ီ ေအာကတ္ ု္ ာ) 140 

စဥ ္  ေါရီလဆ ့္ေ ္
ျ့္ေျတ္ ငြ္ 

ခရြီရျ ္(ဥြီ ေရ) ကနုစ္ျ ္(တန)္ 
တက ္ ဆငြ္ တက ္ ဆငြ္ 

1 စစ္ ေတ  ေါရီလဆ ့္ေ ္ ၉၃,၈၄  ၉၅,၁၈၇ - - 
2  ေက ာက္ျ   ေါရီလဆ ့္ေ ္ ၁၆,၈၃၄ ၁၈,၄၃၈ ၂ .၇၉ ၈၃.၅၅၇ 
3 ရံတ ာ ေါရီလဆ ့္ေ္ ၅၇,၆၂  ၆၃,၄၃၃ ၆၄၁.၆၄၁ ၇၁၄.၂၄၇ 
4 အမ္ြ ေါရီလဆ ့္ေ္ ၄,၄၆၈ ၄,၇၃  ၁. ၂၄ . ၄၉၁ 
5 မာန္ ေအာင္ ေါရီလဆ ့္ေ ္ ၁,၅၁၇ ၁,၅၈၇ ၇.  ၆ ၈.၆၈၄ 

 
၆.၆.၂ ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကးအာြရံုြရ့္ေျ္ခငြ္ 

အာြရာခ က္႕ အာြနျ္ြခ က္ ရုံြရ့္ေမ္ႈ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ 

 
 ျမစ္ ေခ ာင္ြအမ ာြစုတ င္ ခရီြရျ္တင္ ေရယာဥ္မ ာြ ရ ာြါရီလာုႏု င္ျခင္ြ 
 အျ့္ေန္အါရီလွန္ခ  တ္ဆက္ ေနရျ္း၊ျမစ္ ေေကာင္ြက နရ္က္ရွ ျခင္ြ 
 အဘ ကၿမ ိဳႀကီြမ ာြရျ္၊ျမစ္ကမ္ြ ေ္ြတ င္ တျ္ရွ ျခင္ြ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 
   ေင  ေေကြခက္ခာျခင္ြ 
အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

  ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြ တျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
 ျမစ္ ေေကာင္ြတ င္ ရ ေ္ၤာဆ ့္ေ္မ ာြတျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
 စစ္ ေတ ႕ ရံတ ာ႕၊ ေက ာက္ျ  ႕၊ ေမာင္ ေတာတ ု႔တ င္ ကာြဂ တ္မ ာြတျ္ ေဆာက္ျခင္ြ  
  ေါရီလယာဥ္က င္ြရစ္မ ာြ တျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
 မူါရီလ ေါရီလယာဥ္က င္ြ ာြက ု အဆင္းျမ ငး္တင္ျခင္ြ ါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 
  ဆု ြ ာြ ေရာရာရီဥတု အ ေျခအ ေန ေ့္ေေ ေ့္ောက္မႈ 
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ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကး 
ရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြကးတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၇ ါရီလူ႔အရငြ္အျမစမ္ ာြုွႏင္းက နြ္မာ ေရြကး 
 

၆.၇.၁ ့္ေျာ ေရြကးအာြျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ါရီလူရာြအရင္ြအျမစ္  ံဳၿ  ိ ြ ေရြကးမ ာြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈျ့္ေိါရီလု့္ေရ္န္ အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ အမ ာြ 
အျ့္ောြရွ ရျ္။ ့္ေျာ ေရြ႕ အရက္ ေမ ြ့္ေျာရင္တန္ြ ေက ာင္ြမ ာြ  ငး္ါရီလွစ္ျခင္ြုႏွငး္ က န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာက္မႈစင္တာ 
  ငး္ါရီလွစ္ျခင္ြစရျ္းါရီလု့္ေ္ငန္ြတ ု႔တ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံုႏု င္ရျ္။ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္စုစ ုေ့္ောင္ြါရီလူဦြ ေရ္ ၈၃% ရျ္၊ ေက ြါရီလက္ 
 ေဒရမ ာြတ င္၊ ေနထု င္ေကၿ့္ေီြ႕ ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြုႏွင္းငာြ မ္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြတ င္ ါရီလု့္ေ္က ုင္ေကရျ္။ မေကာြ ေရြမီုႏွစ္ 
မ ာြက ကၽ မ္ြက င္ါရီလု့္ေ္ရာြမ ာြ ့္ေ ုမ ုါရီလု အ့္ေ္ါရီလာရျ္းအတ က္ အရက္ ေမ ြမႈဆု င္ရာ ကၽ မ္ြက င္မႈရင္တန္ြမ ာြ ေ့္ေြရန္ 
ရင္ေကာြ ေါရီလးက ငး္ ေရြစင္တာမ ာြတျ္ ေထာင္ရန္ ့္ေုဂၢါရီလ က့္ေျာ ေရြ န္ ေဆာင္မႈ ေ့္ေြရူမ ာြအတ က္ စီြ့္ေ ာြ ေရြအခ င္း 
အါရီလမ္ြရွ ါရီလာရျ္။ 
ျမန္မားရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈဥ့္ေ ေဒ ၂ ၁၆ အရ ့္ေျာ ေရြကးရျ္ အဘ ကရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ ဦြစာြ ေ့္ေြကး ၈ ခုအနက္ တစ္ခ ု
ျ စ္ၿ့္ေီေ႕ ကၽ မ္ြက င္ါရီလု့္ေ္ရာြအင္အာြစုတျ္ ေထာင္ရန္ နျ္ြ့္ေျာ႕ အရက္ ေမ ြကၽ မ္ြက င္မႈဆု င္ရာရင္တန္ြမ ာြက ု 
 ေ့္ေြရန္အတ က္ ့္ေုဂၢါရီလ က ေက ာင္ြမ ာြ တျ္ ေထာင္  ငး္ါရီလွစ္ျခင္ြက ု အာြ ေ့္ေြရျ္။ 
က န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာက္မႈကးရျ္ ါရီလူရာြအရင္ြအျမစ္ ါရီလူမႈ္   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ရန္အတ က္ အစ ုြရအ ေနျ ငး္ 
အာြ ေ့္ေြရျ္းကးတစ္ခုျ စရ္ျ္။ 
 
့္ေျာ ေရြ 

းယာြ၊၅၈႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ ၊တကရရ ါုရီလမ္ ာြုွႏငး္၊နျြ့္္ေျာ ေက ာငြ္မ ာြ 

စဥ ္  ေနရာ  တကရရ ါုရီလ ္   ေက ာငြ္ 

၁ စစ္ ေတ  
၁ က န့္္ေ  တာတကရရ ုါရီလ္ 

၅ အစ ုြရနျ္ြ့္ေျာ ေက ာင္ြ ၂ စစ္ ေတ တကရရ ုါ္ရီလ 
၂  ေက ာက္ျ   ၃ ့္ေျာ ေရြ ေကာါရီလ ့္ေ ္  — 
၃ ရံတ ာ  — ၆ အစ ုြရနျ္ြ့္ေျာ ေက ာင္ြ 
၄  ေတာင္ကုတ္ ၄  ေကာါရီလ ့္ေ္  — 
၅  ေက ာက္ ေတာ  — ၇ ျ့္ေျ္နယ္ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ ေက ာင္ြ 

 
းယာြ၊၅၉႕ စစ ္ေတ ၊အစု ြရနျြ့္္ေျာ ေက ာငြ္တ င၊္ ေက ာငြ္ရာြမ ာြတက ္ေရာကမ္ႈအ ေျခအ ေန 

စဥ ္ ့္ေျာရငု္ႏစွ ္  ေက ာငြ္ရာြအ ေရအတ က ္

၁ ၂ ၁ ၊-၁၁ ၇  
၂ ၂ ၁၁-၊၁၂ ၈၆ 
၃ ၂ ၁၂-၁၃ ၈၂ 
၄ ၂ ၁၃-၁၄ ၆၉ 
၅ ၂ ၁၄-၁၅ ၅၁ 
၆ ၂ ၁၅-၁၆ ၁၆  
၇ ၂ ၁၆-၁၇ — 
၈ ၂ ၁၇-၁၈ ၁၉၈ 

 
းယာြ၊၆ ႕ စစ ္ေတ ၊အစ ြုရနျြ့္္ေျာ ေက ာငြ္မ ာြတ င၊္အဘ ကရငေ္ကာြရျ္း၊္ာရာရ့္ေမ္ ာြ 

စဥ ္ ္ာရာရ့္ေ ္
အါရီလ့ု္ေအ္ကု င၊္အမ ိ ြအစာြ 

အစု ြရါရီလ့ု္ေင္နြ္ ့္ေဂုၢါရီလ ကါရီလ့ု္ေင္နြ္ 
၁ ၿမ ိဳျ့္ေအငဂ္ င္နီယာ့္ေျာ ၃ % ၇ % 
၂ အီါရီလက္ထရ န္နစ့္္ေျာ ၂၇% ၆၃% 
၃ ါရီလွ ့္ေ္စစ္အင္ဂ င္နီယာ ၃၅% ၆၅% 
၄ စက္မႈအင္ဂ င္နီယာ ၄ % ၆ % 

ၿ့္ေြီခား ေရာုွႏစတ္ င ္ 
့္ေဂုၢါရီလ ကါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြမ ွ
့္ေျာတတအ္ရျအ္ခ ငြ္ရွ ရမူ ာြက  ု
ါရီလ အု့္ေါ္ရီလာရျ င္း  
ါရီလရူာြအရငြ္အျမစက္းတ င ္
အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြစ ာ ရွ ါရီလာရျ။္  
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းယာြ၊၆၁႕ တု ငြ္ ေဒရႀကြီုွႏငး္၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြရွ ၊စစု ုေ့္ောငြ္ ေက ာငြ္မ ာြ 141 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

က နြ္မာ ေရြ 

စစ္ ေတ ၿမ ိဳတ င္၊့္ေဂုၢါရီလ ကအထူြကု ေဆြခန္ြတစ္ခုရာရွ ရျ္။၊ထု ႔ ေေကာင္းစစ္ ေတ အ့္ောအ ငရ္ခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္ရွ ျမ ိဳမ ာြ 
တ င္၊့္ေုဂၢါရီလ ကအထူြကု ေဆြခန္ြ  ငး္ါရီလွစ္ရန္အတ က္၊ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈ၊ျ့္ေိါရီလု့္ေု္ႏု င္ရျ္း၊အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ါရီလာရျ္။ 
 
းယာြ၊၆၂႕၊ရခု ငျ့္္ေျန္ယု္ႏငွး္၊တ ငုြ္ ေဒရႀကြီုွႏငး္၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြရွ ၊့္ေဂုၢါရီလ က ေဆြ႐ိုးံုမ ာြ/ ေဆြခနြ္မ ာြ142 

တု ငြ္ ေဒရႀကြီုွႏငး္၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြ 
့္ေဂုၢါရီလ က ေဆြ႐ိုးံုမ ာြ 

၂ ၁၃ ၂ ၁၄ ၂ ၁၅ ၂ ၁၆ ၂ ၁၇ 
ကခ င္ ျ့္ေျ္နယ ္ ၁  ၁  ၁  ၁၃ ၁၃ 
ကယာြ ျ့္ေျ္နယ ္ — — — — — 
ကရင္ ျ့္ေျ္နယ ္ ၃ ၃ ၃ ၃ ၃ 
ခ င္ြ ျ့္ေျ္နယ ္ — — — — — 
မ န ္ ျ့္ေျ္နယ ္ ၇ ၇ ၇ ၁  ၁  
ရခု င ္ ျ့္ေျန္ယ ္ ၁ ၁ ၁ ၁ ၁ 
ရွမ္ြ ျ့္ေျ္နယ ္ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၂ ၂၂ 
စစ္က ုင္ြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၁၆ ၂၂ ၂၂ ၂၆ ၂၆ 
တနရၤာရီ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၆ ၆ ၆ ၉ ၉ 
့္ောခူြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၆ ၁၆ 
မ ေက ြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၄ ၄ ၄ ၅ ၅ 
မုႏမ ေါရီလြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၂၉ ၃၁ ၃၅ ၃၉ ၃၈ 
ရန္ကုန ္ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၄၂ ၄၆ ၄၈ ၅၂ ၅၃ 
 ရာ တ ီ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၅ ၅ ၅ ၇ ၉ 
 ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၈ ၇ ၈ ၉ ၁  

  

                                                 
141 The Statistical Year Book (2017), Central Statistical Organization 
142  Ibid 

တု ငြ္ ေဒရႀကြီ/ျ့္ေျန္ယ ္ မါူရီလတနြ္ အါရီလယတ္နြ္ အထကတ္နြ္ 

ခ င္ြ ျ့္ေျ္နယ ္ ၂ ၁ ၁၆ 

ကယာြ ျ့္ေျ္နယ ္ ၁ — — 

ကရင္ ျ့္ေျ္နယ ္ ၁ — ၅ 

ခ င္ြ ျ့္ေျ္နယ ္ ၁ ၂ ၁ 

မ  န္ ျ့္ေျ္နယ ္ — — ၉ 

ရခ ငု ္ ျ့္ေျန္ယ ္ — ၂ ၁၂ 

ရွမ္ြ ျ့္ေျ္နယ ္ ၂ ၉ ၄၆ 

စစ္က ုင္ြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၄ ၅ ၄၈ 

တနရၤာရီ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၂ ၁ ၂ 

့္ောခူြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၁ ၁ ၄၃ 

မ ေက ြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၂ ၁ ၄  

မုႏမ ေါရီလြ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၁၄ ၁၄ ၁   

ရန္ကုန ္ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၂၈ ၉ ၁၂၃ 

 ရာ တ ီ တု င္ြ ေဒရႀကီြ — ၃ ၁၅ 

 ေနျ့္ေျ ္ေတာ္ တု င္ြ ေဒရႀကီြ ၃ ၂ ၁၄ 



 

95 

 

၆.၇.၂ ါရီလူ႔အရငြ္အျမစက္းအာြရံုြရ့္ေမ္ႈ 

အာြရာခ က္႕ အာြနျ္ြခ က္ ရုံြရ့္ေမ္ႈ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ 

  အါရီလု့္ေ္ရမာြအင္အာြ အမ ာြအျ့္ောြရွ ျခင္ြ 
အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 
  ေင  ေေကြခက္ခာျခင္ြ 
 အရျ္အ ေရ ြျ့္ေျ္းမီရျ္း ရက္ ေမ ြ မ္ြ ေေကာင္ြ့္ေျာ မရွ ျခင္ြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ့္ေုဂၢါရီလ ကနျ္ြ့္ေျာုွႏငး္ အရက္ ေမ ြ မ္ြ ေက ာင္ြမ ာြ တျ္ ေထာင္ျခင္ြ 
 ့္ေုဂၢါရီလ က ေက ာင္ြမ ာြ  ငး္ါရီလွရ္ျခင္ြ 
 ့္ေုဂၢါရီလ ကအထူြကု ေဆြ႐ိုးံုုႏွငး္၊ ေဆြခန္ြမ ာြ တျ္ ေထာင္ျခင္ြ 
 ဘာတ္ခ ာခန္ြမ ာြတျ္ ေထာင္  ငး္ါရီလွစ္ျခင္ြ 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 
  ါရီလု့္ေ္ရာြ ေစ ြက က္တ င္ ၿ့္ေ ိင္ဆု င္မႈမ ာြျခင္ြ 
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၆.၈ ဆကရ္ ယ ္ေရြကး 

 

၆.၈.၁ ဆကရ္ ယ ္ေရြကးအက ဥြ္ခ ိ့္ေ ္
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ ဆက္ရ ယ္ ေရြ န္ ေဆာင္မႈ ေ့္ေြ ေနရျ္း ဆက္ရ ယ္ ေရြကုမွံီ (operator) ၄ ခုရွ ရျ္။ 
၎တ ု႔မွာ၊ျမနမ္ာဆက္ရ ယ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ (MPT)႕ အူရီဒူြ (Ooredoo)႕ တယ္ါရီလီ ေနာ (Telenor) ုႏွငး္ မ ုင္တာါရီလ္ (Mytel) 
တ ု႔ျ စ္ရျ္။ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ အျခာြတ ုင္ြ ေဒရႀကီြုႏွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္မ ာြုွႏငး္ ုႏ ႈင္ြယွဥ္ါရီလွ င္ မ ု္ု င္ြရံုြစ ာမႈုွႏငး္ ရ ့္ေ္ရျ္ြဆမွာ 
နျ္ြ့္ောြ ေရာ္ါရီလျ္ြ ါရီလ န္ခားရျ္းုႏွစ္အနျ္ြငယ္အတ င္ြ တစ္ျ ျ္ြျ ျ္ြ တ ုြတက္ါရီလာရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အုံွႏ႔ ့္ေ ုမ ု 
 ေကာင္ြမ န္ရျ္း မ ု္ု င္ြခ  တဆ္က္မႈုႏွငး္ အင္တာနက္ န ္ေဆာင္မႈ ေ့္ေြရန္အတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွမံႈါရီလု့္ေ္ ေဆာင္ရန္ 
ါရီလ ုအ့္ေ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
 
၆.၈.၂ ဆကရ္ ယ ္ေရြကးအာြရံုြရ့္ေခ္ က ္

အာြရာခ က္႕ အာြနျ္ြခ က္ ရုံြရ့္ေမ္ႈ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ 

  က န္ရက္ျ န္႔က က္မႈုႏွငး္ တယ္ါရီလီရ ့္ေ္ရျ္ြဆရျ္ အါရီလယ္အါရီလတ္ရွ ျခင္ြ 
အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 
 ့္ေထ ီ ေျမအ ေနအထာြုႏွငး္ နျ္ြ့္ေျာဆု င္ရာ အခက္အခာမ ာြရွ ျခင္ြ 
  ေင  ေေကြဆ ုင္ရာအခက္အခာမ ာြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ႀက ိြမားက န္ရက္ခ  တ္ဆက္တ့္ေ္ဆင္ျခင္ြ 
 စာတ ုက္ုႏွငး္ဆက္ရ ယ္ ေရြဆု င္ရာ  န္ ေဆာငမ္ႈ ေ့္ေြျခင္ြ 
 ငာြ မ္ြစက္ ေါရီလွမ ာြတ င္ အ ေ ြ ေျ့္ောဆက္ရ ယ္ ေရြစက္မ ာြ တ့္ေ္ဆင္ 

ျ န္႔ျ  ြျခင္ြ 
 စာတ ုက္ုႏွငး္ ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ န္ ေဆာင္မႈါရီလု့္ေင္န္ြမ ာြ 

ၿခ မြ္ ေျခာကမ္ႈမ ာြ 

  ရာရီဥတုဆ ုြ ာြရျ္းအတ က္ ဆက္ရ ယ္ ေရြဆ ုင္ရာ အ ေျခခံအ ေဆာက္ 
အဦမ ာြ ့္ေ က္စီြုႏု င္ျခင္ြ 
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၆.၉ စ မြ္အငက္း 

၆.၉.၁ စ မြ္အငက္းအာြျခံိငံုတငျ့္္ေမႈ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳတ င္ြမ ာြ႕၊ ေန ေရာင္ျချ္စ မ္ြအင္ုႏွငး္၊ ေါရီလစ မ္ြအင္အျ့္ေင ္ ါရီလွ ့္ေ္စစဘ္ာတ္အာြ 
ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရန္အတ က္၊ ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ုႏု င္မျ္း ေနရာမ ာြ ေ့္ောမ ာြရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစခ္ုျ စ္ရျ္။ အမ  ိ ြရာြ 
စ မ္ြအင္စီမံခန္႔ခ ာ ေရြ ေကာမရငွ္မွ၊ ေရြဆ ာထာြရျ္း၊ျမန္မားစ မ္ြအင္ဆု င္ရာ Master Plan အရ ၂ ၃  ခုွုႏစ္တ င္ 
တစ္ုႏု င္ငံါရီလံုြ ါရီလွ ့္ေ္စစ္မီြရရွ  ေရြရျ္မွန္ြခ က္က ု၊ျ့္ေျ္းမီုႏု င္ရန္ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြရွ  
စ မ္ြအင္ကး  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြုႏွငး္ ရရွ ုုႏ င္ရျ္းစ မ္ြအင္ရင္ြျမစ္မ ာြက ု၊ ေ ာ္ထုတ္ရံုြစ ာရန္ ုႏု င္ငံတကာအ  ာ႔အစျ္ြ 
မ ာြကု ၊ျ့္ေျ္တ င္ြ၊ျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏီွြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြျ ငး္ ့္ေူြ ေ့္ောင္ြ ေဆာငရ္ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
စ မ္ြအင္ရံုြစ ာမႈအ ေနအထာြတ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ခ င္ြျ့္ေျ္နယ္ၿ့္ေီြါရီလွ င္ စ မ္ြအင္ရံုြစ ာုႏု င္မႈ အနျ္ြဆံုြျ့္ေျ္နယ္ 
တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ၂ ၁၈-၂ ၁၉ ခုုွႏစ္တ င္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ခ႐ိုး ငု္ ၅ ခုအတ င္ြ အ မ္ ေထာင္စ ုေ့္ောင္ြ ၁၂၁, ၆၃ စုက ု 
ါရီလွ ့္ေ္စစ္ ေ့္ေြုုႏ င္ရန္ စီစဥ ္ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ဤအ မ္ ေထာင္စုအ ေရအတ က္ရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ စုစ ုေ့္ောင္ြ 
အ မ္ ေထာင္စုအ ေရအတ က္္ ၂၆.၃၃% ရွ ရျ္။ ထု ႔အျ့္ေင္ အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ၅ ုႏွစ္တာကာါရီလ စီမံက န္ြ ေရြဆ ာၿ့္ေီြ 
ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္္ အ မ္ ေထာင္စ ုေ့္ောင္ြ ၂ ၈,၈၂၄႕ စုစ ုေ့္ောင္ြအ မ္ ေထာင္စု္ ၄၅.၄၂% ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြရံုြစ ာုႏု င္ရန္ 
စီမံက န္ြ ေရြဆ ာအ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တ င္ ၿမ ိဳနယ္ ၁၇ ၿမ ိဳနယ္တ င္ မဟာ 
ဘာတ္အာြါရီလု င္ြါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္က ုရယူရံုြစ ာုႏု င္ၿ့္ေီြျ စ္ ေရာ္ါရီလျ္ြ မဟာဘာတ္အာြါရီလု င္ြုႏွငး္အါရီလွမ္ြ ေ ြက ာရျ္း ေက ြ 
ရ ာအမ ာြအျ့္ောြမွာ ါရီလွ ့္ေ္စစဘ္ာတ္အာြမရရွ မႈမ ာြရွ ရျ္။ အဆု ့္ော ေက ြရ ာမ ာြက ု ၂ ၃  ခုွုႏစ္တ င္ ါရီလွ ့္ေ္စစဘ္ာတ္အာြ 
 ေ့္ေြုႏ ုင္ရန္အတ က္ စ မ္ြအင္ရင္ြျမစ္မ ာြျ စ္ရျ္း၊ ေန ေရာငျချု္ႏွငး္၊ ေါရီလစ မ္ြအင္တ ု႔က ု ရယူရံုြစ ာရန္ အ ေရြႀကီြရျ္။ 
ထု ႔ ေေကာင္း စ မ္ြအင္ကးရျ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္ အခ ငး္အါရီလမ္ြ ေကာင္ြမ ာြရွ ရျ္း ကးတစ္ခုျ စ္ရျ္။ 

့္ေံု ၂၆႕ တု ငြ္ ေဒရႀကြီမ ာြုွႏင္း၊ျ့္ေျန္ယမ္ ာြ္ စ မြ္အငရ္ံုြစ ာမႈအ ေနအထာြုွႏငး္ရာခ ငုု္ႏႈနြ့္္ော ငမ္ႈမ ာြ143 
 

 
၆.၉.၂ စ မြ္အငက္း္အဘ ကအက ိ ြရကဆ္ု ငရ္မူ ာြ 
ျ့္ေျ္ ေထာင္စုအဆင္းတ င္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ုႏွင္းစ မ္ြအင္ န္ႀကီြနာနရျ္ စ မ္ြအင္အမ ိ ြမ ိ ြုႏွငး္ ဆက္ုႏ ယ့္္ေတ္ရက္္ရွိ၍ စီမံခန္႔ခ ာ 
ျခင္ြ႕ စျ္ြမ ဥ္ြစျ္ြကမ္ြမ ာြျ ငး္ ေက့္ေ္မတ္ျခင္ြုႏွငး္ ျ  ုႏ ႈင္ြ ေဆာင္ရ က္ရျ္း အဘ ကအ  ာဳ အစျ္ြျ စ္ရျ္။ ဤ န္ႀကီြ 
နာန ေအာက္တ င္ နာန ၄ ခု႕ ါရီလု့္ေ္ငန္ြအင္တာ့္ေ႐ိုး ုက္ (၅) ခုုွႏငး္၊ ေကာ့္္ေ ု ေရြရွင္ြ ၂ ခုရွ ရျ္။ ထ ု ေကာ့္္ေ ု ေရြရွင္ြ ၂ ခုမွာ 

                                                 
143  Eurocham Myanmar, “Energy Guide 2018”, URL: https://www.ccifrance-myanmar.org/sites/ccifrance-myan-

mar.org/files/resources-documents/energy_guide_2018.pdf 

ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ျ ္
ခ ငြ္ျ့္ေျန္ယၿ့္္ေြီါရီလ ွင ္
စ မြ္အငရ္ံုြစ ာုုႏ ငမ္ႈ 
အနျြ္ဆံုြ၊ျ့္ေျန္ယ ္
တစခ္ျု စရ္ျ။္  
အဆု ့္ော ေက ြရ ာမ ာြအာြ ၂ ၃  
ခုွုႏစတ္ င ္ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြ 
 ေ့္ေြုုႏ ငရ္နအ္တ က ္စ မြ္အင ္
အရငြ္အျမစမ္ ာြျ စရ္ျ္း 
 ေန ေရာငျ္ချု္ႏငွး္၊ ေါရီလစ မြ္အင ္
တ ု႔က  ုရယရူံုြစ ာရန ္
အ ေရြႀကြီရျ။္ 
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ရန္ကုန္ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြျ န္႔ျ  ြ ေရြ ေကာ့္္ေ ု ေရြရွင္ြုႏွငး္ မုႏမ ေါရီလြါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြျ န္႔ျ  ြ ေရြ ေကာ့္္ေ ု ေရြရွင္ြတ ု႔ျ စ္ 
ေကရျ္။ နာနမ ာြမွာ - 
 ၁ ါရီလွ ့္ေ္စစ္စ မ္ြအာြစီမံက န္ြ ေရြဆ ာ ေရြဦြစီြနာန  
 ၂  ေရနံုွႏငး္ ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳစီမကံ န္ြ ေရြဆ ာ ေရြဦြစီြနာန  
 ၃ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြ့္ေ ု႔ါရီလကတ္ ေရြုႏွငး္က ့္ေ္ကာ ေရြဦြစီြနာန  
 ၄  ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ ေရြဦြစီြနာန  
ါရီလု့္ေ္ငန္ြအင္တာ့္ေ႐ိုး ုက္ ၅ ခုမွာ - 
 ၁ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  
 ၂ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြျ န္႔ျ   ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  
 ၃ ျမန္မား ေရနံုွႏငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ ါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
 ၄ ျမန္မား ေရနံဘာတုါရီလု့္ေ္ငန္ြ  
 ၅ ျမန္မား ေရနံထ က့္္ေစၥျ္ြ ေရာင္ြ ယ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ  
 
းယာြ ၆၃႕ ၂ ၁၈-၂ ၁၉ ခုွုႏစ ္ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ  ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြရရွ မျ္းအ မ ္ေထာငစ္စုာရငြ္144 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ ါွရီလ ့္ေစ္စဘ္ာတ္အာြရရွ ျ့္ေြီ 
အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 

ါွရီလ ့္ေစ္စဘ္ာတ္အာြ 
မရရွ  ေရြရျ္း 
အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 

ါွရီလ ့္ေစ္စ ္
ဘာတ္အာြရရွ မႈ 

(%) 
၁ စစ္ ေတ  ၁ ၉,၂၅၆ ၃၂,၉၇၈ ၇၆,၂၇၈ ၃ .၁၈% 
၂  ေျမာက္ဦြ ၁၄၅,၉၈၇ ၂၅,၈၂၅ ၁၂ ,၁၆၂ ၁၇.၆၉% 
၃  ေက ာက္ျ   ၁ ၁,၇၇၆ ၂၄,၂၃၁ ၇၇,၅၄၅ ၂၃.၈၁% 
၄ ရံတ ာ ၈၃,၅၉၃ ၂၈,၇၈၈ ၅၄,၈ ၅ ၃၄.၄၄% 
၅  ေမာင္ ေတာ ၁ ၁,၁၆  ၉,၂၄၁ ၉,၉၁၉ ၄၈.၂၃% 

စုစု ေ့္ောင္ြl  ၄၅၉,၇၇၂ ၁၂၁, ၆၃ ၃၃၈,၇ ၉ ၂၆.၃၃% 

 
့္ေံု ၂၇႕ ုႏစွစ္ဥါ္ရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြျမင္းတကမ္ႈ (၂ ၁၂-၂ ၁၈) 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
144  Ministry of Electricity and Energy,2018 
145  Ibid. 
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းယာြ ၆၄႕ အမ  ိ ြရာြစမီကံ နြ္အရ ေနာငါ္ရီလာမျ္း ၅ ုႏစွက္ာါရီလတ ငါ္ရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြရရွ မျ္း 
အ မ ္ေထာငစ္ ုေ့္ောငြ္146 

စဥ ္ ခ႐ိုး ငု ္ အ မ ္ေထာငစ္ ု ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြရရွ ရျ္း 
အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 

ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြ 
မရရွ  ေရြရျ္း 
အ မ ္ေထာငစ္မု ာြ 

ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြ 
ရရွ မႈ (%) 

၁ စစ္ ေတ  ၁ ၉,၂၅၆ ၄၄,၅၃  ၆၄,၇၂၆ ၄ .၇၅% 
၂  ေျမာက္ဦြ ၁၄၅,၉၈၇ ၇၅,၈၂  ၇ ,၁၆၇ ၅၁.၉၄% 
၃  ေက ာက္ျ   ၁ ၁,၇၇၆ ၃၇,၉၂၈ ၆၃,၈၄၈ ၃၇.၂၇% 
၄ ရံတ ာ ၈၃,၅၉၃ ၄ ,၅၅၃ ၄၃, ၄  ၄၈.၅၁% 
၅  ေမာင္ ေတာ ၁ ၁,၁၆  ၉,၉၉၃ ၉,၁၆၇ ၅၂.၁၆% 

စစု ုေ့္ောငြ္  ၄၅၉,၇၇၂ ၂ ၈,၈၂၄ ၂၅ ,၉၄၈ ၄၅.၄၂% 
 

 ေရနုွံႏငး္ရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ ထတုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္တ င္၊ ေရနံုွႏငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳအ ေျမာက္အမ ာြရွ ရျ္။ စုစု ေ့္ောင္ြကမ္ြ ေ ြ ေရနံုွႏငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳ 
ါရီလု့္ေ္က က္ ၂၃ ခုရွ ၿ့္ေီြ ကုန္ြတ င္ြ ၂ က က္ရွ ရျ္။၊ ျမနမ္ားရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈ ေကာ္မရွင္ရျ္ ကမ္ြ ေ ြ ေထာက့္္ေ ု႔စခန္ြ 
တျ္ ေဆာက္ျခင္ြက ု ခ ငး္ျ့္ေိ ေ့္ေြၿ့္ေီြျ စ္ရျ ငး္၊ ေရနံုႏွငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳကးတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွရံန္ အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ 
ရွ ါရီလာရျ္။ 
 

းယာြ ၆၅႕ ရခု ငက္မြ္ါရီလ နရ္ွ ၊ ေရနုွံႏငး္ရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ ါရီလ့ု္ေက္ ကမ္ ာြ147 

အက ကအ္မတွ ္
ါရီလ့ု္ေက္ က္
 ေနရာ 
(ရခ ငု)္ 

 ရ ယာ 
(စတရုနြ္ 
ကါီရီလ မုတီာ) 

ရရွ ရျ္း 
ုႏစွ ္ ဥြီ ေဆာငက္မွုံ ီ မရူငြ္ုႏု ငင္ ံ

အက ကအ္မ ိ ြအစာြ ► ၂၃႕ ကမြ္ါရီလ န ္ေရနက၊္ ေရနုွံႏငး္ ရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ ါရီလ့ု္ေက္ က ္
A-1 ကမ္ြါရီလ န္ ၂,၈၃၉ ၂    Daewoo International Corp က ုရီြယာြ 
A-2 ကမ္ြါရီလ န္ ၂,၅၂၁ ၂ ၁၄ --- --- 
A-3 ကမ္ြါရီလ န္ ၇,၂ ၈ ၂  ၄ Daewoo International Corp. က ုရီြယာြ 
A-4 ကမ္ြါရီလ န္ ၉,၃၇၆ ၂ ၁၄ BG Asia Pacific Pte Ltd ၿ  တ န ္
A-5 ကမ္ြါရီလ န္ ၁ ,၈၇၂ ၂ ၁၄ Chevron အ ေမရ ကန ္
A-6 ကမ္ြါရီလ န္ ၁ ,၇၆၁ ၂  ၇ MPRL E& P Pte Ltd ျမန္မာ 
A -7 ကမ္ြါရီလ န္ ၈,၁၂၇ ၂ ၁၄ Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd ေရစ ေေတြါရီလ  
AD -1 ကမ္ြါရီလ န္ ၂,၇ ၆ ၂  ၇ CNPC International Ltd တ႐ိုးုတ္ 
AD-2 ကမ္ြါရီလ န္ ၈,၄၄၄ ၂ ၁၄ BG ၿ  တ န ္
AD-3 ကမ္ြါရီလ န္ ၁ ,၅၇၇ ၂ ၁၄ Ophir ၿ  တ န ္
AD-4 ကမ္ြါရီလ န္ ၁၁,၃၆၅ ၂ ၁၄ BG ၿ  တ န ္
AD-5 ကမ္ြါရီလ န္ ၁၁,  ၉ ၂ ၁၄ BG ၿ  တ န ္
AD-6 ကမ္ြါရီလ န္ ၁,၁၉  ၂  ၇ CNPC International Ltd တ႐ိုးုတ္ 
AD -7 ကမ္ြါရီလ န္ ၁,၇၃၁ ၂  ၇ Daewoo International Ltd. က ုရီြယာြ 
AD – 8 ကမ္ြါရီလ န္ ၅,၆၁၂ ၂  ၇ CNPC International Ltd. တ႐ိုးုတ္ 
AD-9 ကမ္ြါရီလ န္ ၈, ၆၁ ၂ ၁၄ Shell နယ္ရာါရီလန္ 
AD-10 ကမ္ြါရီလ န္ ၉,၃ ၄ ၂ ၁၄ Statoil  ေနာ္ ေ ြ 
AD-11 ကမ္ြါရီလ န္ ၆,၇၅၁ ၂ ၁၄ Shell နယ္ရာါရီလန္ 
AD-12 ကမ္ြါရီလ န္ ၇,၁၉  ၂ ၁၄ No bids တင္ဒာတင္ရူမရွ  ေရြ 
AD-13 ကမ္ြါရီလ န္ ၁၁,၃၂၁ ၂ ၁၄ No bids တင္ဒာတင္ရူမရွ  ေရြ 
AD-14 ကမ္ြါရီလ န္ ၁၂,၆ ၅ ၂ ၁၄ No bids တင္ဒာတင္ရူမရွ  ေရြ 
AD-15 ကမ္ြါရီလ န္ ၁ , ၆၅ ၂ ၁၄ No bids တင္ဒာတင္ရူမရွ  ေရြ 
AD-16 ကမ္ြါရီလ န္ ၇,၂၅  ၂ ၁၄ No bids တင္ဒာတင္ရူမရွ  ေရြ 
      

                                                 
146  Ibid 
147  Eurocham Myanmar, “Energy Guide 2018”, Website: https://www.ccifrance-myanmar.org/sites/ccifrance-

myanmar.org/files/resources-documents/energy_guide_2018.pdf 
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အက ကအ္မ ိ ြအစာြ ► ၂ ႕ ကမြ္ါရီလ န ္ေရနုွံႏငး္ ရ္ာ ဘာတ ္ေင ဳ ါရီလ့ု္ေက္ က ္
PSC-M  ေက ာက္ျ   ၁ ,၄၄၈ ၂ ၁၃ ENI အီတါီရီလ 
PSC-L စစ္ ေတ  ၁၁,၇၃၅ ၂ ၁၃ --- --- 

 
ါရီလ ွ့္ေစ္စဘ္ာတအ္ာြထတုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္ 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ အျခာြတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြွငး္၊ျ့္ေျ္နယ္ကားရ ု႔၊ ေါရီလုႏွငး္ ေနစ မ္ြအင္မွါရီလွ ့္ေ္စစ္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ရန္ နျ္ြ့္ေျာ 
အရျ စ္ုႏု င္ ေျခအါရီလာြအါရီလာရွ ရျ္။ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ုႏွငး္စ မ္ြအင္ န္ႀကီြနာန္၊ ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ော၊ ေါရီလစ မ္ြအင္မွ ါရီလွ ့္ေ္စစ ္
ဘာတ္အာြထုတ္ါရီလု့္ေ္ရန္ စီမံက နြ္အစီအစဥ္မ ာြ အ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္ရန္ ါရီလ ာထာြရျ္။ 

းယာြ ၆၆႕ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယု္ႏငွး္ အျခာြျ့္ေျန္ယမ္ ာြရွ ၊ ေါရီလစ မြ္အငရ္ံုြါရီလ ွ့္ေစ္စထ္တုစ္မီကံ နြ္148 

တ ငုြ္ ေဒရႀကြီ/ျ့္ေျန္ယ္ စမီကံ နြ္ 
အ ေရအတ က ္ ့္ေမာံ (မဂၢာ ့္ေ)္ 

ရခ ုင ္ ၁  ၁,၄၈၄ 
ခ င္ြ ၁  ၁,၄၇၂ 
 ရာ တ ီ ၅ ၄၇၈ 
ရန္ကုန ္ ၂ ၂၇၄ 

 
 

 ေရအာြါရီလ ွ့္ေစ္စ ္

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္၊ ေရအာြါရီလွ ့္ေစ္စ္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ုႏု င္ရျ္း  
 ေနရာ ၇၊  ေနရာရွ ရျ္။ ါရီလက္ရွ အခ  န္တ င္ ရူ ေနြ 
 ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္စမီံက န္ြုႏွငး္ က  န္တါရီလီ ေရအာြါရီလွ ့္ေ ္
စစ္စီမံက န္ြ ၂ ခုရာါရီလု့္ေ္ငန္ြ ေဆာင္ရ က္မႈ တ ုြတက္ 
ါရီလ က္ရွ ရျ္။၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဥ့္ေ ေဒအရ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူအ ေနျ ငး္၊ ေရအာြါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြစီမ ံ
က န္ြတျ္ ေဆာက္ၿ့္ေီြ အစ ုြရထံရု ႔မအ့္ေ္ုႏွံမီ ုႏွစ ္ေ့္ောင္ြ 
၄  ါရီလု့္ေ္ငန္ြါရီလျ့္္ေတ္ခ ငး္ရွ ရျ္။ 

 
 
 
းယာြ ၆၇႕ ရခု ငျ့္္ေျန္ယရ္ွ ၊ ေရအာြါရီလ ွ့္ေစ္စစ္မီကံ နြ္မ ာြ149 

စဥ ္ စမီကံ နြ္အမျ ္  ေနရာ ့္ေမာံ မတွခ္ က ္

၁  ေါရီလြၿမ ိဳ - ၁  ေျမာက္ဦြခ႐ိုး ုင ္ ၆   မဂၢာ ့္ေ ္ ရ့္ေ္ဆု င္ြထာြဆာ 
၂  ေါရီလြၿမ ိဳ - ၂  ေျမာက္ဦြခ႐ိုးု င္ ၉  မဂၢာ ့္ေ ္ ရ့္ေ္ဆု င္ြထာြဆာ 
၃ စ ုင္ြဒင ္  ေမာင္ ေတာခ႐ိုး ုင ္ ၇၆.၅ မဂၢာ ့္ေ ္ ရ့္ေ္ဆု င္ြထာြဆာ 
၄ အမ္ြ  ေက ာက္ျ  ခ႐ိုး ုင ္ ၁၁ မဂၢာ ့္ေ ္ ရ့္ေ္ဆု င္ြထာြဆာ 
၅ ရူ ေနြ ရံတ ာ ၁၁၁ မဂၢာ ့္ေ ္  ေဆာင္ရ က္ဆာ  
၆ ရံတ ာ ရံတ ာ ၃  မဂၢာ ့္ေ ္ ရ့္ေ္ဆု င္ြထာြဆာ 
၇ က  ိက္တါရီလ  ရံတ ာ ၂၈ မဂၢာ ့္ေ ္  ေဆာင္ရ က္ဆာ  

 
  

                                                 
148  Eurocham Myanmar, “Energy Guide 2018”, Website: https://www.ccifrance-myanmar.org/sites/ccifrance-

myanmar.org/files/resources-documents/energy_guide_2018.pdf 
149  Ministry of Electrical Power, 2019 

ရတံ ာခ႐ိုး ငုရ္ွ  ရ ူေနြ ေရအာြါရီလ ွ့္ေစ္စစ္မီကံ နြ္ 
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၆.၉.၃ စ မြ္အငက္းက ရုံုြရ့္ေျ္ခငြ္ 

အာြရာခ က္႕ အာြနျ္ြခ က္ရုံြရ့္ေမ္ႈ 
အာြရာခ ကမ္ ာြ 

 
 မထုတ္ ေ ာ္ရ ေရြရျ္း၊ ေရနံုႏွငး္ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳါုရီလ့္ေ္က က္မ ာြရွ ျခင္ြ 
 အစ ုြရ္ရငး္တင္းမွ တ ေရာမူ ာဒ 

အာြနျြ္ခ ကမ္ ာြ 

 
 နျ္ြ့္ေျာမရွ ျခင္ြ 
 ရင္ြုႏွီြမတျ္ ေင ခက္ခာျခင္ြ 

အခ ငး္အါရီလမြ္မ ာြ 

 

 ါရီလွ ့္ေ္စစ့္္ေ ု႔ါရီလကတ္ရျ္းကးတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံျခင္ြ 
 အ ေရြစာြ ေရအာြါွရီလ ့္ေ္စစ္စီမံက န္ြတျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
  ေ ြါရီလံ ေခာင္ရီရျ္း၊ ေက ြရ ာမ ာြအတ က္၊ ေါရီလုႏွငး္ ေနစ မ္ြအင္ရံုြါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြ 

ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 
 ရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြ 
  ေရနံဘာတ့ု္ေစၥျ္ြမ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္ျခင္ြ 
  ေထာက့္္ေ ု႔စခန္ြမ ာြတျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 

ၿခ မ္ြ ေျခာက္မႈမ ာြ 
  ရ္ာ ့္ေတ္ န္ြက င္ဆု င္ရာ ဆ ုြက  ိြရက္ ေရာက္မႈမ ာြ  
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စ မြ္အငက္း 
စ မြ္အငက္းတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငုရ္နအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ  
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၆.၁  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြ ေရာ  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြ 

 

၆.၁ .၁ အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြ ေရာ  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြ 
ါရီလက္ရွ အခ  န္တ င္၊ျမနမ္ာုုႏ င္ငံစြီ့္ေ ာြ ေရြ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ ေရြအတ က္ အါရီလ န္အ ေရြ့္ောရျ္း၊ ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြ 
းုန္ုႏွငး္ ကုါရီလာြတန္ျမစ္ ေေကာငြ္္က္စံုရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစီမံက န္ြမ ာြက ု ရခု င္ျ့္ေျ္နယတ္ င္ အ ေကာင္အထျ္ 
 ေ ာ္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ အဆ ု့္ောစီမံက န္ြမ ာြတ င္ စီမံက န္ြါရီလု့္ေ္ငန္ြအဆငး္တု င္ြတ င္၊ျ့္ေျ္တ င္ြ႕၊ျ့္ေျ့္္ေရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေန္ွံရူမ ာြ 
အတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန္အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ရျ္။ ထ ု႔ျ့္ေင္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏံမွႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ရျ္း တျခာြ ေရာ 
အ ေရြေကီြရျ္းစီမံက န္ြမ ာြါရီလျ္ြရွ ရျ္။ ဥ့္ေမာ ့္ေု ၰံာြကၽ န္ြစက္မႈးုန္စီမံက န္ြုႏွငး္ ကျင္ ေခ ာင္ြကုန္ရ ယ္ ေရြးုန္ 
တ ု႔ျ စ္ေကရျ္။ 
 
 

    ၆.၁ .၂  ၊ ေက ာကျ္  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရးနုု္ႏငွ္း ေရနကဆ္ ့္ေက္မြ္စမီကံ နြ္ 

 

 ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ရျ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္႕၊ ေက ာက္ျ  ျမ ိဳ္ ေတာင္္က္ ရမ္ြၿ ာကၽ န္ြ ေ့္ေေတ င္တျ္ရွ ရျ္။ 
ဤစီမံက န္ြ္ ့္ေထမအဆငး္တ င္ - 

 ၁ ဟက္တာ ၁   ရွ  စက္မႈ့္ေန္ြၿခံ ေ ာ္ထုတ္ျခင္ြ  
 ၂ ္က္စံုရံုြ/က န္တ န္နာတင္ခ ါရီလု့္ေ္မျ္း၊ ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြ 
 ၃ အဆငး္ျမငး္ါရီလူ ေန ရ ယာ  
 

့္ေံု ၂၈႕၊ ေက ာကျ္  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနု ္ ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီခံ က္150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150  BEAC Office, Kyauak Phyu SEZ Management Committee, Ministry of Rail Transportation, Building No.(29), 

Nay Pyi Taw, Myanmar. Ph: +95 67 405032. Email: beac@kpsez.org, info@kpsez.org  

mailto:beac@kpsez.org
mailto:info@kpsez.org
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 ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွငး္ ေရနက္ဆ ့္ေ္ကမ္ြ့္ေင္မစီမံခ က္ (Master Plan)151 

စဥ ္ စမီကံ နြ္မ ာြ  ရ ယာ အဆ ျု့္ေိရျ္း ေနရာ 

၁ စက္မႈ့္ေန္ြၿခံ 
( ေဆြ႐ိုးံုမ ာြ႕၊ ေက ာင္ြမ ာြ႕ 
စီြ့္ေ ာြ ေရြ အ ေဆာက္အအုံ႕ 
အာြကစာြ႐ိုးံု႕ 
ခရီြရျ္ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ) 

အဆင္း ၁ အတ က ္၁,    ဟက္တာ 
 ေက ာက္ျ  ျမ ိဳ ေတာင္္က္ 
အဆငး္ျမငး္အ မ္ရာ ရ ယာ္ 
အ ေရွဳ ေျမာက္ 

၂  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြစက္မႈးုန ္   ေက ာက္ျ  ၿမ ိဳ 

၃ အဆငး္ျမငး္အ မ္ရာ ရ ယာ အဆင္း ၁ အတ က ္၅   ဟက္တာ ရမ္ြျ ာကၽ န္ြ္ 
အ ေနာက္ ေျမာက္ကမ္ြ ေျခအနီြ 

၄ ဆ ့္ေ္ကမ္ြ  
အဆင္း ၁ 
(TEU ၆,    - ၈,    ရွ  ေရာ 
ရ ေ္ၤာမ ာြဆ ုက္က့္ေ္ုႏ ုင္ရျ္။) 
 

စမီကံ နြ္ ေနရာ - ၁ (SITE 1) 

မ ေဒြကၽ န္ြ 
 ရ ယာ ၁၅  ဟက္တာ 
ရ့္ေ္နာြရန္ ေနရာ  ၂,၅   မီတာ 
 ေရအနက္ ၁၆ မီတာ 
စမီကံ နြ္ ေနရာ - ၂ (SITE 2) 

ရမ္ြျ ာကၽ န္ြ 
 ရ ယာ ၉၆ ဟက္တာ 
ရ့္ေ္နာြရန္ ေနရာ ၁,၆   မီတာ 
 ေရအနက္ ၁၆ မီတာ 

၅ ဆ ့္ေ္ကမ္ြ အ့္ေ ုင္ြ ၂ 
( ေရ ေေကာင္ြ ေထာက့္္ေံး ေရြစခန္ြ) ၂  ဟက္တာ  ေက ာက္ျ  ၿမ ိဳအနီြ 

 

 ေက ာကျ္  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုတ္ င ္အဆ ျု့္ေိထာြ ေရာါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ152 

စဥ ္ ါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ 

၁  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ့္ေစၥျ္ြစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
၂ ခ ျ္မွ ငု္ႏွင္းအထျ္စက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
၃ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြုႏွင္းအစာြအစာထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ 
၄ ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
၅  ေထာက့္္ေံး ေရြအ ေျခ 

စ ုက္စခန္ြ 

(1) Marine Bunker (2) LNG Regasification Terminal 
Marine Supply Bae  

 

   ၆.၁ .၃     ့္ေုံ ၰာြကၽ နြ္စကမ္ႈးနု ္
 

ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္တ င္ ့္ေု ၰံာြကၽ န္ြစက္မႈးုန္ရျ္ ဒုတ ယ ေျမာကစ္က္မႈးုန္ျ စ္ၿ့္ေီြ႕၊ ေျမအက ယ္ ၁,၉၆၃.၄၇  က ေ့္ေေတ င္ 
တျ္ ေဆာက္ရန္ ါရီလ ာထာြရျ္။ ရန္ကုန္-စစ္ ေတ ကာြါရီလမ္ြအ ေရွဳ္က့္္ေ ုင္ြ စစ္ ေတ ခ႐ိုး ုင္႕ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြၿမ ိဳနယ္တ င္ 
တျ္ရွ ရျ္။ ့္ေုံၰာြကၽ န္ြစက္မႈးုန္က ု စက္မႈးုန္အမွတ္ ၂၂ အျ စ္ ရတ္မွတ္ခ ငး္ျ့္ေိ ေ့္ေြထာြရျ္။153 

                                                 
151  Kyauk Phyu Special Economic Zone Development Road Show Presentation Slide, July 3, 2014. URL: 

http://kpsez.org/wp-content/uploads/2014/07/KPSEZ-Road-Show1.pdf 
152   Ibid. 
153  The Global New Light of Myanmar, “Amyotha Hluttaw discusses Ponnagyun Industrial Zone”, February 

6,2018. URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/amyotha-hluttaw-discusses-ponnagyun-industrial-
zone/ 
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့္ေုံ ၰာြကၽ နြ္စကမ္ႈးနု ္- စမီကံ နြ္ ေ ာ္ျ့္ေခ က ္
၁ တျ္ ေနရာ ရန္ကုန္-စစ ္ေတ ကာြါရီလမ္ြ္အ ေရွဳ္က္ျခမ္ြ႕ ့္ေုံ ၰၰာြကၽ န္ြ 

ျမ ိဳနယ ္ 
2 စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာ ၁,၈၃၃.၁၅  က 
၃ စက္မႈးုန္္အစ တ္အ့္ေ ုင္ြမ ာြ စီမံခန္႔ခ ာ ေရြးနု္  

 န္ ေဆာငမ္ႈးုန္  
နာနဆု င္ရာ႐ိုးံုြမ ာြ  
 ေစ ြ 
 ေဆြ႐ိုးံု 
 ေရဆ ုြရန္႔စင္စက႐္ိုးံု 
အႀကီြစာြုႏွငး္ အါရီလတ္စာြစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
အာြကစာြက င္ြ 
့္ေန္ြၿခ ံ
ရင္တန္ြ ေက ာင္ြ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

၄  ေျမယာအရံုြခ မႈ  ရ ယာ ( က) Percentage (%) 
 စက္မႈးုန္မ ာြ ၅၄၂. ၅ ၂၉.၅၇ 

နာနဆု င္ရာ႐ိုးံုြမ ာြ  ၂၄.၅၈ ၁.၃၄ 
စ မ္ြါရီလန္ြ ေျမ ၁၁၈.၂၉ ၆.၄၅ 
 ေဆြ႐ိုးံု ၁   .၅၅ 
 ေစ ြ ၂  .၁၁ 
 န္ ေဆာငမ္ႈးုန ္ ၁၃.၁၈  .၇၂ 
ါရီလူ ေနးုန္ (ကင္ြ ေခ ာင္ြ ေက ြရ ာ) ၂  .၂ ၁ .၉၂ 
ါရီလူ ေနးုန္ (တန္ြး ာ ေက ြရ ာ) ၁၆ .၄၂ ၈.၇၅ 
အနာဂတ္တ င္ ေ ာ္ ေဆာင္မျ္းးုန ္ ၅၈၉.၂၆ ၃၂.၁၄ 

 

5  ေျမက ကအ္မ ိ ြအစာြ အက ယအ္ နြ္ အက ကအ္ ေရအတ က ္
 အႀကီြစာြစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၅ ၁၁၇ 

့္ေါရီလတ္စတစ္ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ ၂   x ၂   ၁၂ 
အါရီလတ္စာြစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ၁၅  x ၁၅  ၂၈ 
အ ေရြစာြစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ၁   x ၁   ၂၈ 

  စစု ုေ့္ောငြ္  ၁၈၅ 

့္ေံု ၂၉႕ 
့္ေုံ ၰၰာြကၽ နြ္ 
စကမ္ႈးနု ္
အတ က ္
ါရီလ ာထာြရျ္း
၊ ေျမ  

 

့္ေုံ ၰာြကၽ နြ္စကမ္ႈးနုတ္ျ ္ေနရာ 
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   ၆.၁ .၄   ကျင ္ေခ ာငြ္ကနုရ္ ယ ္ေရြးနု ္
 

ကျင္ ေခ ာင္ြကုန္ရ ယ္ ေရြးုနစ္ီမံက န္ြက ု၊ ေမာင္ ေတာၿမ ိ ဳ နယ္စ့္ေ္ကုန္ရျ္မ ာြအရင္ြုႏငွ္း၊ျမန္မာုႏ ုင္ငံကုန္ရျ္ 
မ ာြုွႏင္းစက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြတ ု႔ ့္ေူြ ေ့္ောင္ြအ ေကာင္အထျ္ ေ ာ္၊ ေဆာင္ရ က္ါရီလ က္ရွ ရျ္။ 
စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာအက ယ္အ န္ြမွာ  က ၁   ခန္႔ရွ ၿ့္ေီြ၊ ေမာင္ ေတာၿမ ိဳမွ ၂ မု င္ခန္႔က ာ ေ ြ ေရာ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္-ျမန္မာ 
နယ္စ့္ေ္ျမစျ္ စ္ရျ္း နတ္ျမစက္မ္ြ ေ့္ေေတ င္ တျ္ရွ ရျ္။ ကျင္ ေခ ာင္ြကုန္ရ ယ္ ေရြးုနတ္ င္ ဆ ့္ေ္ကမ္ြတစ္ခုရွ ၿ့္ေီြ 
 ေရ ေေကာင္ြကုန္တန္ခ  န္ ၃   က ု က ုင္တ ယ္ုႏ ုင္ရျ္။  ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္ငံုွႏငး္၊ျမန္မာုႏု င္ငံေကာြ အဘ ကကုန္ရ ယ္ ေရြ 
စခန္ြတစ္ခုျ စ္ါရီလာ ေစရန္ ရျရ္ ယ္ထာြရျ္။ ဤစီမံက န္ြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ုႏု င္ရျ္း အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြမွာ 
ကုန္စျ္ရ ု ေါရီလွာင္ရန္ ဂ ု ေဒာင္မ ာြ၊ ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ႕ အ ေအြခန္ြုႏွငး္ ခ ျ္မွ င္ုႏွငး္အထျ္စက္႐ိုးံု တျ္ ေဆာက္ျခင္ြ 
စရျ္တ ု႔့္ော င္ရျ္။ 

့္ေံု ၃ ႕ ကျင ္ေခ ာငြ္ကနုရ္ ယ ္ေရြးနုစ္မီကံ နြ္  
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  ၆.၁ .၅   ကါုရီလာြတနျ္မစ ္ေေကာငြ္္ကစ္ံု  ံဳ ၿ  ိ ြတ ြုတက ္ေရြစမီကံ နြ္ 
 

ကုါရီလာြတန္္က္စံုရံုြရယ္ယူူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစီမံက န္ြရျ္၊ျမနမ္ာုႏ ုင္ငံုႏွငး္အ ုႏ ၵယုႏ ုင္ငံတ ု႔အတ က္ မဟာ   ဟာက  
စီမံက န္ြတစ္ခုျ စ္ရျ္။ အ ုႏ ၵယုႏု င္ငံရွ  ကာါရီလကတလာြၿမ ိဳုႏွငး္ စစ္ ေတ ၿမ ိဳက ု  ့္ေင္ါရီလယ္ ေရ ေေကာင္ြျ ငး္ ဆက္ရ ယ္ၿ့္ေီြ႕ 
စစ္ ေတ ၿမ ိဳမ ွ့္ေါရီလက္ ၿမ ိ ဳုွႏငး္မီး ုရမ္ျ့္ေျ္နယ္က ု ဆက္ရ ယ္မျ္းစီမံက န္ြျ စ္ရျ္။ ဤစီမံက န္ြတ င္ ့္ော င္ရျ္းအ့္ေ ုင္ြ 
၃ ့္ေ ုင္ြ၊ျ စ္ရျ္း ့္ေင္ါရီလယ္ ေရ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ႕၊ျ့္ေျ္တ င္ြ ေရ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ ုႏွငး္ ကုန္ြါရီလမ္ြရယ္ 
ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြတ ု႔အနက္ ကာါရီလကတလာြမွစစ္ ေတ ၿမ ိဳရ ု႔ ့္ေင္ါရီလယ္ ေရ ေေကာင္ြရယယ္ူ့္ေ ု႔ ေဆာင္၊ ေရြအ့္ေ ုင္ြမွာ 
အရွျ္ဆံုြအ့္ေ ုင္ြျ စ္ရျ္။ ဤစီမံက န္ြရျ္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္႕ ခ င္ြျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္ ဆက္စ့္ေ္ ေနရျ္း ေဒရတစ္  ုက္တ င္ 
အါရီလု့္ေ္အကု င္ုႏွငး္   ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြ  န္တီြ ေ့္ေြုႏု င္မျ္းစီမံက န္ြျ စ္ရျ္။ 

့္ေံု ၃၁႕ ကါုရီလာြတန္္ ကစ္ံုရံုြရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြစမီကံ နြ္  

 

ကါုရီလာြတန္္ ကစ္ံုရံုြရယယ့္ူ္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြစမီကံ နြ္္အ ေရြစ တအ္ခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 
၁ စီမံက န္ြ ေင  ေေကြ ေထာက့္္ေံးရ ူ အ ုႏၵ ယအစ ုြရ  

၂ စီမံက န္ြ ေဆာင္ရ က္မျ္းအ့္ေ ုင္ြ  နျ္ြါရီလမ္ြ အက ာအ ေ ြ 
(ကီါရီလ ုမီတာ) 

 

ကာါရီလကတလာြ မွ စစ္ ေတ  ဆ ့္ေ္ကမ္l  ေရ ေေကာင္ြျ ငး္ ၅၄  
စစ္ ေတ မွ ကုါရီလာြျမစ္တစ ္ေါရီလွ ာက္ ့္ေါရီလက္ ထ  ျ့္ေျ္တ င္ြ ေရ ေေကာင္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ ၁၁  
့္ေါရီလက္ မွ အ ုႏ ၵယ-ျမန္မာနယ္စ့္ေ ္ ကုန္ြါရီလမ္ြျ ငး္ ၁၁  
အ ုႏ ၵယ-ျမန္မာနယစ့္္ေ္မွ အ ုႏၵ ယရွ  NH-54 (Lawngtlai) ကုန္ါရီလမ္ြျ ငး္ ၁   

၃ ါရီလု့္ေ္ငန္ြါရီလျ့္္ေတ္ရန္ ေမွ ာ္မွန္ြရျ္းအခ  န္   
 

   ၆.၁ .၆  ၊ ေက ြ ေတာ - မငြ္ဂ ံ ံ႔ျ  ိ ြ ေရြစမီကံ နြ္ 
 

စမီကံ နြ္အခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

စမီကံ နြ္အမျု္ႏငွး္၊ ေနရာ 
  ေက ြ ေတာ-မင္ြဂံ  ံဳၿ  ိြ ေရြစီမံက န္ြ 
  ေက ြ ေတာုႏွငး္မင္ြဂံ ေက ြရ ာမ ာြအနီြ 
 စစ္ ေတ ၿမ ိဳ 

ကး အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံ 

စမီကံ နြ္ရတငြ္အခ ကအ္ါရီလက ္
 

  ရ ယာစုစ ုေ့္ောင္ြ ► ၁၈   က 
  ေါရီလယာဥ္က င္ြ႕ ကုန္ရ ယ္ ေရြးုန္႕ ါရီလူ ေနအ မ္ခန္ြမ ာြ႕၊ ေစ ြ ယ္ကုန္တ ုက္မ ာြုႏွငး္ 
မ ုက္ခ႐ ု႕ အ ေရြစာြုႏွင္းအါရီလတ္စာြါရီလု့္ေ္ငန္ြးုန ္

ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူမ ာြအ ေနျ ငး္၊ျ စ္ုႏ ငု ္ေျခ ေါရီလးါရီလာမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။ 
  



 

108 

 

 ့္ေံု ၃၂႕၊ ေက ြ ေတာ-မငြ္ဂ ံ ံဳ ၿ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္ ေနရာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ၆.၁ .၇  ၊ ေျမာကဥ္ြီျမ ိ ဳရစစ္မီကံ နြ္ 
 

စမီကံ နြ္အခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

စမီကံ နြ္အမျု္ႏငွး္၊ ေနရာ 
  ေျမာက္ဦြၿမ ိဳရစ္စီမံက န္ြ 
  ေျမာက္ဦြၿမ ိဳနယ ္
  ေျမာက္ဦြခ႐ိုး ုင ္

ကး အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံ 

စမီကံ နြ္ရတငြ္အခ ကအ္ါရီလက ္  စုစု ေ့္ောင္ြ  ရ ယာ ၄    က 
 ၿမ ိဳရစ္  ံဳၿ  ိြတု ြတက္ရန္  

ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူမ ာြအ ေနျ ငး္၊ျ စ္ုႏ ငု ္ေျခ ေါရီလးါရီလာမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။ 
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့္ေံု ၃၃႕၊ ေျမာကဥ္ြီၿမ ိ ဳရစစ္မီကံ နြ္ ေနရာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ၆.၁ .၈  ၊ ေျမာကဥ္ြီ ေါရီလဆ ့္ေစ္မီကံ နြ္ 

 

စမီကံ နြ္အခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

စမီကံ နြ္အမျု္ႏငွး္၊ ေနရာ 
  ေျမာက္ဦြ ေါရီလဆ ့္ေစ္ီမံက န္ြ 
 ရန္ကုန္-စစ ္ေတ ကာြါရီလမ္ြအနီြ  
 က ာြရ ာအနီြ႕၊ ေျမာက္ဦြၿမ ိဳနယ္  

ကး အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

စမီကံ နြ္ရတငြ္အခ ကအ္ါရီလက ္  စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာ ► ၆၃၈.၆၆  က 
  ေါရီလယာဥ္က င္ြရစ္  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္ရန္  

ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူမ ာြအ ေနျ ငး္၊ျ စ္ုႏ ငု ္ေျခ ေါရီလးါရီလာမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။ 
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့္ေံု ၃၄႕၊ ေျမာကဥ္ြီ ေါရီလဆ ့္ေစ္မီကံ နြ္ ေနရာ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ၆.၁ .၉   င့္ေါရီလ ီေါရီလဆ ့္ေအ္ဆင္းျမႇင္းတင ္ေရြစမီကံ နြ္ 
 

စမီကံ နြ္အခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

စမီကံ နြ္အမျု္ႏငွး္၊ ေနရာ 
 င့္ေါရီလီ ေါရီလဆ ့္ေ္အဆငး္ျမ ငး္တင္ ေရြစီမံက န္ြ 
 မးင္ ေက ြရ ာ႕ င့္ေါရီလီကမ္ြ ေျခ  
 ရံတ ာၿမ ိဳနယ ္

ကး အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

စမီကံ နြ္ရတငြ္အခ ကအ္ါရီလက ္  စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာ ► ၁    က 
 င့္ေါရီလီ ေါရီလဆ ့္ေ္ အဆင္းျမ ငး္တင္ျခင္ြ (ရံတ ာ) 

ရငြ္ုႏွြီျမ ိ့္ေု္ႏွမံႈ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရူမ ာြအ ေနျ ငး္၊ျ စ္ုႏ ငု ္ေျခ ေါရီလးါရီလာမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ါရီလ ုအ့္ေ္ရျ္။ 



 

111 

 

့္ေံု ၃၅႕ င့္ေါရီလ ီေါရီလဆ ့္ေအ္ဆင္းျမ ငး္တင ္ေရြစမီကံ နြ္ ေနရာ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ၆.၁ .၁    မာန ္ေအာငက္ၽ နြ္ – ရ္ာ ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္ 
 
 
စမီကံ နြ္အခ ကအ္ါရီလကမ္ ာြ 

စမီကံ နြ္အမျု္ႏငွး္၊ ေနရာ  မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြ ရ္ာ ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြစီမံက န္ြ  
 မာန္ ေအာငၿ္မ ိဳနယ ္

ကး ခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ 

စမီကံ နြ္ရတငြ္အခ ကအ္ါရီလက ္  စုစု ေ့္ောင္ြ ရ ယာ ► ၄၇.၈၉  က (အ့္ေု င္ြ ၁ ႕ ၂ ၁၉−၂ ၂၃) 
 းုန္ ရ ယာ ► ၂၆,၂၃၇  က 
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့္ေံု ၃၆႕ မာန ္ေအာငက္ၽ နြ္ ရ္ာ ခရြီရ ာြါရီလ့ု္ေင္နြ္  ံဳ ၿ  ိ ြတ ြုတက ္ေရြစမီကံ နြ္ ေနရာျ့္ေ့္ေံု 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

၆.၁ .၁၁၊ ေက ာကျ္  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြစမီကံ နြ္မ ာြတ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈအါရီလာြအါရီလာြမ ာြ 

အ ေျခခအံ ေဆာကအ္အုံ 
မ ာြ   ံဳ ၿ  ိ ြတ ြုတကမ္ႈ 

 ဆ ့္ေ္ကမ္ြ ေဆာက္ါရီလု့္ေ္မႈ 
 ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္အာြျ န္႔ျ  ြမႈ  
 ဆက္ရ ယ္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြုႏွငး္ အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံ  ံဳၿ  ိြတ ုြတက္မႈ 
  ေရ ေေကာင္ြ ေထာက့္္ေံးမႈစနစ္  
 ရ္ာ ့္ေတ္ န္ြက င္ ထ န္ြရ မ္ြ ေစာင္း ေရွာက္ျခင္ြ 
 စ န္႔့္ေစ့္္ေစၥျ္ြထ န္ြခ ိ့္ေ္မႈစနစ ္

ကနုထ္တုါ္ရီလ့ု္ေမ္ႈ 
အ ေျခခစံက႐္ိုးံုမ ာြ 

 ကုန့္္ေစၥျ္ြထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြ 
 အဆငး္ျမငး္နျ္ြ့္ေျာထုတ့္္ေစၥျ္ြမ ာြ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ  
 ါရီလယ္ယာစီြ့္ေ ာြ ေရြ  
  ေမ ြျမ  ေရြုွႏငး္၊ ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
 တ င္ြထ က္ရတလိမ ာြ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခငြ္ 
 ရစ္ ေတာထ က့္္ေစၥျ္ြထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 

 န ္ေဆာငမ္ႈအ ေျခခ ံ
စက႐္ိုးံုမ ာြ 

 ကုန္ရ ယ္ ေရြ 
  ေထာက့္္ေံး ေရြုွႏငး္ ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
 ရ ု ေါရီလွာင္႐ိုးံုုႏွငး္ ကုန့္္ေစၥျ္ြမ ာြရ ု ေါရီလွာင္ျခင္ြ 
 ဟ ုတယ္ုႏွငး္ ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြ 
 ့္ေျာ ေရြုွႏငး္ က န္ြမာ ေရြ 
 ါရီလူ ေနအ မ္အ ေဆာက္အအုံမ ာြ 
 အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ ာြအာြ ့္ေံး့္ေ ုြျခင္ြုႏငွး္၊ ေထာက့္္ေံး ေရြစင္တာမ ာြ 
 စ မ္ြါရီလန္ြ ေျမ  
 အ့္ေန္ြ ေျ စင္တာမ ာြုွႏငး္ အ့္ေန္ြ ေျ  ေနရာမ ာြ 

မာန္ ေအာင္ကၽ န္ြ္ရ္ာ ကမ္ြ ေျခ 
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 ေက ာက္ျ  အထူြစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြ ေရာ  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြ 
 ေက ာကျ္  အထြူစြီ့္ေ ာြ ေရြးနုု္ႏငွ္းအျခာြ ေရာ  ံ႔ျ  ိ ြမႈစမီကံ နြ္မ ာြတ ငါ္ရီလ့ု္ေင္နြ္ါရီလ့ု္ေက္ ငု္
ရနအ္တ ကတ္ျရ္ွ ဆာုွႏင္း အါရီလာြအါရီလာရွ  ေရာ ေနရာမ ာြ 
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                                              ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွရံမူ ာြစ တ ္ငစ္ာြရျ္းကးမ ာြ 
 
၂ ၁၉ ခုုွႏစ္႕၊ ေ  ေ ာ္ ာရီါရီလတ င္ က င္ြ့္ေမျ္း ရခ ငုျ့္္ေျန္ယရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈျ့္ေ့္ေ ာ႕ ၂ ၁၉ ရ ု႔ တက္ ေရာက္ါရီလ ုရျ္း ရင္ြုႏွီြ 
ျမႇိ့္ေ္ုႏွံမျ္းရူမ ာြအာြ စာရင္ြ ေ့္ေြရန္  တ္ ေခေခား့္ောရျ္။ တစ္ခ  န္တျ္ြတ င့္္ေင္ ၎တ ု႔စ တ္ ငစ္ာြရျ္း ါရီလု့္ေ္ငန္ြကး 
မ ာြက ု စာရင္ြရ င္ြ့္ေံုစံ ေ့္ေေတ င္၊ ေမြျမနြ္ခား့္ောရျ္။ ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွမံျ္းရူ စုစု ေ့္ောင္ြ ၁ ၈ ဦြက ၎တ ု႔စ တ္ င္စာြရျ္း 
ကးမ ာြက ု၊ ေ ာ္ျ့္ေခား့္ောရျ္။ ထ ုါရီလု့္ေ္ငန္ြကးမ ာြအာြ၊ ေအာက့္္ောအတ ုင္ြ းယာြမ ာြျ့္ေိစု္ရွိ၍၊ ေ ာ္ျ့္ေါရီလ ုက့္္ောရျ္။ 

စ တ ္ငစ္ာြရျ္းကးမ ာြ၊-၊ကးအါရီလ ကု ္  စ တ ္ငစ္ာြရျ္းကးမ ာြ၊-၊ုႏ ငုင္အံါရီလ ကု ္

စဥ ္ စ တ ္ငစ္ာြရျ္းကး 
ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏ

ွံရ၊ူ
အ ေရအတ က ္

စဥ ္ ုႏ ငုင္ ံ ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏ
ွံရ၊ူအ ေရအတ က ္

၁ စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ ၁၇ ၁ ျမန္မာ ၄၄ 
၂  ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေင္န္ြ ၁၅ ၂ ဂ ့္ေန ္ ၂၅ 
၃ ထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ႕၊အစာြအစာထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ၊ ၁၅ ၃ တ႐ ုတ ္ ၁၄ 
၄ စ မ္ြအင္ ၁  ၄ အီတါီရီလ ၅ 
၅ ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ ၃၇ ၅ က ုရီြယာြ ၄ 
၆ အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံ ၂၁ ၆ စင္ကာ့္ေ ူ ၃ 
၇ အ မ္ျခံ ေျမ ၁၄ ၇ အ ေမရ ကန ္ ၃ 
၈ ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြုွႏင္းျ ျ္းတင္ြ ေရြ ၅ ၈ ါရီလာအ ု ၂ 
၉ ရစ္ ေတာ ၂ ၉ ေရစ ေတြါရီလ  ၁ 
၁  ္ံ္ါုရီလ့္ေ္ငန္ြုႏွင္းအ ေရြစာြ ေင  ေေကြ ၅ ၁  ျ့္ေင္ရစ ္ ၁ 
၁၁  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြ ၃ ၁၁ ဂ ာမန ီ ၁ 
၁၂ ဆက္ရ ယ္ ေရြုႏွင္းဆက္ရ ယ္ ေရြနျ္ြ့္ေျာ ၃ ၁၂ အ ုင္ယာါရီလန္ ၁ 
၁၃ ကုန္ရ ယ္မႈ ၄ ၁၃ ကားက္စတန ္ ၁ 
၁၄ အျခာြကးမ ာြ 

၈ 

၁၄ မ ေါရီလြရွာြ ၁ 
၊ခာမျ  ရန္႔စင္ျခင္ြ ၁၅  ေတာင္အာ ရ က ၁ 
၊အင္ဂ င္နီြယာြရင္ြ ၁၆ အဂၤါရီလန္ ၁ 
၊ ေရငနမ္ွ ေရခ  ိ ေျ့္ောင္ြါရီလာမႈ  
၊ဂ ံိျ င္းါရီလု့္ေ္ ေရာမနု္႔မ ာြထုတ္ါုရီလ့္ေ္မႈ 
၊အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာင္႐ ံု 
  န္ ေဆာငမ္ႈါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
 အ ေရြစာြုႏွင္းအါရီလတ္စာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြမ ာြ 
 ့္ေျာ ေရြုွႏင္းက န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာက္မႈ 

 စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၁၅၉  စစု ုေ့္ောငြ္၊ ၁ ၈ 
 

စ တ ္ငစ္ာြရျ္းကးခ ာမ ာြ 

စ ုက့္္ေ  ိြ ေရြ 
ဆန္စက ္
ဆန္စက္အစ တ္အ့္ေ ုင္ြမ ာြ / ေက တ္ခ ာ ေက ာက္ျ န္႔ျ  ြျခင္ြ 
စ ုက္ခင္ြမ ာြ႕ အရျ္အ ေရ ြ ေကာင္ြမ  ိြ ေစးမ ာြျ န္႔ျ  ြျခင္ြ (ုႏ ငု္ငံျခာြတင့္္ေ ု႔ရန္) 

 ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြုႏွင္း ငာြ႕ ့္ေုစ န္ ေမ ြျမ  ေရြ 
 ေမ ြျမ  ေရြ ုႏ ု႔စာြုႏ ာြ ေမ ြျမ ျခင္ြ 
ထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြ /၊ျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာထုတ္ါရီလု့္ေ္ ေရြ  ေရထ က့္္ေစၥျ္ြမ ာြျ့္ေိျ့္ေင္ ေျ့္ောင္ြါရီလာထုတ္ါရီလု့္ေ္ျခင္ြ 

ဟ ုတယ္ုႏွင္းခရီြရ ာြ 
ဟ ုတယ္ုႏွင္းအ့္ေမ္ြ ေျ စခန္ြမ ာြ 
ယဥ္ ေက ြမႈခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ ရ္ာ ကမ္ြ ေျခမ ာြ ရ္ာ အ ေျခခံခရီြရ ာြါုရီလ့္ေ္ငန္ြ 

အ ေျခခံအ ေဆာက္အအုံ  ေါရီလဆ ့္ေ္႕ ါရီလမ္ြမ ာြုႏွင္း ဆ ့္ေ္ကမ္ြမ ာြ 
စက္မႈးုန္မ ာြ 

စ မ္ြအင္  ေရနံုွႏင္းရ္ာ ဘာတ္ ေင ဳရွာ ေ  ျခငြ္ 
ါရီလွ ့္ေ္စစ္ဘာတ္ထုတ္ျခင္ြ 

  

 ၇ 
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                                              န ဂံုြခ ိ့္ေု္ႏငွ္းအေကျံ့္ေိခ ကမ္ ာြ 
 

၈.၁ န ဂံုြခ ိ့္ေ ္

ဤစစ္တမ္ြစာတမ္ြတ င္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရွ  စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြတ င္ရွ ရျ္း ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဆု င္ရာ အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု 
တင္ျ့္ေထာြ့္ောရျ္။ ရခု င္ျ့္ေျန္ယ္ရျ္ အျခာြျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္ တ ုင္ြ ေဒရႀကီြမ ာြျ ငး္ ုႏ ႈင္ြယွဥ္ါရီလွ င္   ံ႔ျ  ိြတ ုြတက္မႈ 
 ေနာက္က ရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ချု စ္ ေရာ္ါရီလျ္ြ၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေမွ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံါရီလ ုရူမ ာြအ ေနျ ငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြကး 
အမ ာြအျ့္ောြတ င္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံရန္ အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ ရျ္။ မဟာ   ဟာက ရျ္း ေဒရတ င္ တျ္ရွ ရျ္း 
ဤျ့္ေျ္နယ္ရျ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွမံႈျ့္ေိရန္ အခရာက ရျ္း ထူြျခာြရျ္း   ေရရါရီလကလံာမ ာြက ုါရီလျ္ြ ့္ေ ုင္ဆု င္ထာြ 
ရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္ျ စ္ရျ္။ 

 ေရွြ ေဟာင္ြရမု င္ြဆု င္ရာ ေနရာမ ာြုွႏငး္ ယဥ္ ေက ြမႈအ ေမ အုႏွစ္ဆု င္ရာ၊ ေနရာမ ာြ ေ့္ေားႂက ယ ္ျခင္ြအျ့္ေင္ ရ္ာ 
ရယံးာတမ ာြုႏွငး္ ရ္ာ အတု င္ြရွ ရျ္းါရီလွ့္ေရျ္း ့္ေင္ါရီလယ္ကမ္ြ ေျခ ေနရာ အမ ာြအျ့္ောြါရီလျ္ြရွ ရျ္။၊ျမန္မာ 
ုႏု င္ငံတ င္ အဘ ကတု င္ြ ေဒရႀကီြမ ာြုႏွငး္ နယ္န မ တ္ခ င္ြထ စ့္ေ္ါရီလ က္ရွ ၿ့္ေီြ ုႏု င္ငံတကာကနု္ရ ယ္ ေရြက န္ရက္ုႏွငး္ 
ခ  တ္ဆက္ရန္ ထ က္ ေ့္ောက္ ေနရာရွ ရျ္း၊ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုျ စ္ရျ္။ အ ုႏၵ ယုႏွငး္ ္ဂၤါရီလာြ ေဒးရွ္ုႏု င္ငံမ ာြုႏွငး္ နီြက့္ေ္စ ာ 
ရွ  ေနျခင္ြရျ္ ကမာၻဳါရီလူဦြ ေရအထူထ့္ေ္ဆံုြ ေရာ ေစ ြက က္ႀကီြက ု ါရီလက္ါရီလွမ္ြမီရရွ ုႏု င္ရျ္း အခ ငး္အါရီလမ္ြ ေကာင္ြ 
တစ္ခုျ စ္ရျ္။ ၎အျ့္ေင၊္ ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ုႏု င္ငံတကာရင္ြုႏွီြျမ ုိ့္ေ္ုႏွံမႈစီမံက န္ြ ( ေက ာက္ျ  အထူြစီြ့္ေ ာြ ေရြးုန္ုႏွငး္ 
ကုါရီလာြတန္္က္စံုရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြစီမံက န္ြ) ၂ ခရုွ  ေနျခင္ြရျ္ါရီလျ္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရူမ ာြအ ေနျ ငး္ ရခ ု္င္ျ့္ေျ္ 
နယ္အတ င္ြ ါရီလာ ေရာက္ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံရန္အတ က္ ထျ္းရ င္ြစဥ္ြစာြရမျ္းအခ က္မ ာြျ စ္ရျ္။ 

ျ့္ေျ္ ေထာင္စုအစ ုြရအ ေနျ ငး္ါရီလျ္ြ၊ျ့္ေျ္တ င္ြရွ  ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈဆု င္ရာအခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြက ု၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ရွင္မ ာြအ ေနျ ငး္ အရံုြခ ုႏု င္ရန္အတ က္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈအ ေထာက္အကူျ့္ေိရျ္း မူ ာဒါရီလျ္ြ ခ မွတ္ထာြရျ္။ 
၎အျ့္ေင္၊ ျမန္မာုုႏ င္ငံ ရင္ြုႏီွြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈဆု င္ရာ ဥ့္ေ ေဒမွါရီလျ္ြ ရက္ဆု င္ရာ၊ျ့္ေျ္နယ္ုႏွငး္တု င္ြ ေဒရႀကီြအါရီလ ုက္ 
ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွမံႈမ ာြက ု အက ိ ြခံစာြခ ငး္မ ာြ႕ မက္ါရီလံုြမ ာြုႏွငး္ အာမခံခ က္မ ာြ ေ့္ေြအ့္ေ္ထာြရျ္။ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္အတ င္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွံမႈမ ာြ၊ျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ အ ေျခခံက ရျ္း အ ေျခခံအ ေဆာက္အအံုမ ာြ တ ုြတက္ ေကာင္ြ 
မ န္ ေအာင္ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္အစု ြရအ ေနျ ငး္ ယခင္ုႏွစ္မ ာြတ င္ ႀက ိြ့္ေမ္ြ ေဆာင္ရ က္ခားရျ္။ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္္ ရယ္ယူ 
့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ႕ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ုႏွငး္ ဆက္ရ ယ္ ေရြစရျ္းကးမ ာြတ င္ ရ ရာထင္ရွာြရျ္း တ ုြတက္မႈမ ာြရရွ ခားရျ္။ 

အျခာြတစ္ က္တ င္ါရီလျ္ြ ါရီလက္ရွ အ ေျခအ ေနတ င္၊ ေဒရခံစီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအ ေနျ ငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ 
ါရီလု့္ေ္က ုင္ရာတ င္၊ ေခတ္မီနျ္ြ့္ေျာက ု အရံုြမျ့္ေိုုႏ င္ျခင္ြ႕၊ ေစ ြက က္ ေကာင္ြမရွ ျခင္ြုႏွငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြတ ုြခ ာဳရန္၊ ေင  ေေကြ 
ရရွ မႈအခက္အခာရွ ျခင္ြစရျ္တ ု႔က ု၊ ေတ ဳႀကံိ ေနေကရျ္။ 
 
၇.၂ အႀကျံ့္ေိခ ကမ္ ာြ  
ဤရု ေတရနစစ္တမ္ြ ေတ ဳရွ ခ က္အရ၊ ေအာက့္္ောစီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြရျ္ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံမႈျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရန္ အ ေကာင္ြဆံုြ 
ကးအျ စ္၊ ေတ ဳရွ ရရျ္။  

  ေမ ြျမ  ေရြုွႏင္း ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြကး 
 ါရီလယ္ယာစု က့္္ေ ိ ြ ေရြကး  
 ဟု တယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြကး  

 ❖ ၎စီြ့္ေ ာြ ေရြကး ၃ ခုအျ့္ေင္၊  ေအာက္ ေ ာ္ျ့္ေ့္ော စီြ့္ေ ာြ ေရြကးမ ာြယ္၌ါရီလျ္ြ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံုႏု င္ရျ္း 
အခ ငး္အါရီလမ္ြမ ာြရွ  ေနရျ္။ 

 ကုန္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈ /၊ျ့္ေိျ့္ေင္ထုတ္ါရီလု့္ေ္မႈကး  
 ရစ္ ေတာကး 
 ကုန္ရ ယ္ ေရြကး 
 စ မ္ြအင္ကး 
  ေဆာက္ါရီလု့္ေ္ ေရြကး 
 က န္ြမာ ေရြ ေစာင္း ေရွာက္မႈကး 
 ရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြကး 

 ❖ ရခ ုင္ျ့္ေျန္ယ္အစ ုြရအ ေနျ ငး္ ါရီလမ္ြက န္ရက္မ ာြ႕ ါရီလွ ့္ေ္စစ္ုႏွငး္ ဆက္ရ ယ္ ေရြကးတ ု႔ ့္ေ ုမ ုတ ုြတက္ 
 ေကာင္ြမ န္ ေအာင္ျ့္ေိါရီလု့္ေ္ရငး္ရျ္။ 

 ၈ 
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 ❖ အ ေရြစာြုႏွငး္ အါရီလတ္စာြါရီလု့္ေ္ငန္ြမ ာြက ု၊ ေင  ေေကြအ ေထာက္အ့္ေံးမ ာြ ေ့္ေြရငး္ရျ္။ 

အ ေျခအ ေနတစ္ရ့္ေ္ါရီလံုြက ု၊ျခံိငံုေကျ္း့္ောက ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ရျ္၊ျ့္ေျ္တ င္ြျ့္ေျ့္္ေါရီလု့္ေ္ငန္ြရငွ္မ ာြအ ေနျ ငး္ ရင္ြုႏွီြျမႇိ့္ေ္ုႏွံ 
ရန ္ အါရီလာြအါရီလာ ေကာင္ြ ေရာျ့္ေျ္နယ္ျ စ္ရျ္။ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္တစ္ခုါရီလံုြတ င္၊ ေဒရခစံီ့္ေ ာြ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြ 
အ ေနျ ငး္ စီြ့္ေ ာြ ေရြကးအမ ာြအျ့္ောြတ င္ ါရီလု့္ေ္က ုင္ါရီလ က္ရွ ၿ့္ေီြ႕ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္ုႏွံါရီလ ုရူါရီလု့္ေ္ငန္ြရငွ္မ ာြအ ေနျ င္းါရီလျ္ြ 
 ေဒရခံမ ာြျ ငး္ ါရီလက္တ ာါရီလု့္ေ္က ုင္ုႏု င္ါရီလွ င္ အက ိ ြအျမတ့္္ေ ုမ ုရရွ ုႏု င္ရျ္။ 
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                                               ေနာကဆ္ကတ္ ာမ ာြ 
 

၉.၁ ရခ ငုျ့္္ေျန္ယတ္ ငအ္ဘ ကက  ေရာအ  ာဳ အစျြ္မ ာြ္ဆကရ္ ယရ္နါ္ရီလ ့္ေစ္ာ 

RSG: 

ရခု ငျ့္္ေျန္ယအ္စ ြုရအ  ာဳ ႕၊ ေမယုါရီလမ္ြုႏွင္းမင္ြ ာေကီြါရီလမ္ြ ေထာင္း႕ 
 ေ္ာ္ါရီလံုြက င္ြရ့္ေ္က က္႕၊စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္။ 
 ုန္ြ႕   ၄၃-၂၃၆၃၈ 

 

RSCCI: 

ရခု ုငျ့္္ေျန္ယက္နုရ္ျမ္ ာြုွႏင္းစကမ္ႈါရီလ့ု္ေင္နြ္ရငွမ္ ာြအရငြ္႕ အခန္ြ၊၁၊-၊၂႕၊ျမ ိဳမ ေစ ြ႕၊
့္ေထမထ့္ေ္႕၊ ေက ြ့္ေင္ေကီြရ့္ေ္က က္႕၊စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္။ 
 ုန္ြ႕   ၄၃-၂၁၂၇၈,    ၄၃-၂၃၆၅၃,    ၉-၂၅ ၃၊၃၂၈၄၉ 
အီြ ေမြါရီလ္႕  rscci.rakhine@gmail.com 

 

DICA 
(Rakhine 
State): 

ရငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွမံႈုွႏင္းကမွုံီမ ာြျကနေ္ကာြမႈဥြီစြီနာန (ရခ ငုျ့္္ေျန္ယ႐္ ံုြ)  
 ေမယုါရီလမ္ြ႕၊ ေ္ာ္ါရီလံုြက င္ြရ့္ေ္က က္႕၊စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္။ 
 ုန္ြ႕  ၄၃-၂ ၂၄၅၂၈ 
အီြ ေမြါရီလ္႕ dicarakhinestate@gmail.com 

 

၉.၂ ရခု ငျ့္္ေျန္ယတ္ ငရ္ငြ္ုႏွြီျမႇိ့္ေု္ႏွထံာြ ေရာျမနမ္ာကမွုံီမ ာြ္ါရီလ ့္ေစ္ာမ ာြ 

၁ Eden Hotel & Resort Co Ltd  ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (ေကယ ္၅ ့္ေ ငး္) (BOT) 

၁   (အက္ ္)႕ အင္ြါရီလ ာြါရီလမ္ြ႕ ကမာရ တ္ျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၁ ၈၆  ၃၃၂၇ 
 

၂ Inn Pauk Wa Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၁၄၅႕၊ ေရတ င္ြါရီလမ္ြ႕၊ ေက ြ့္ေင္ေကီြရ့္ေ္က က္႕ စစ္ ေတ ျမ ိဳနယ္႕ ရခု င္ျ့္ေျန္ယ္။  ုန္ြ႕  ၉ ၇၈၃၃ ၃၁၁   

 

၃ Adventure Myanmar Tours & Incentives Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (ေကယ ္၄ ့္ေ ငး္) (BOT) 

၉၉ (အ ု)႕ ရန္ါရီလ င္ါရီလမ္ြ႕ ၁  ရ့္ေ္က က္႕ ကမာရ တ္ျမ ိဳနယ္ ရန္ကုန္။  ုနြ္႕  ၉ ၇၈၃၃ ၃၁၁   
 

၄ Fortune International Limited ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၆၅ (ဒီ)႕၊ျ့္ေျ္ါရီလမ္ြ႕ ၂ ရ့္ေ္က က္႕ ကမာရ တ္ျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၄  ၄ ၄၁၈၉၇  

 

၅ Golden Han Tha Waddy Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (ေကယ ္၄ ့္ေ ငး္) (BOT) 

၁၇၂ အထက့္္ေန္ြဆ ုြတန္ြါရီလမ္ြ႕ ကန္ ေတာ္ ေါရီလြ ( ေျမာက္) ရ့္ေ္က က္႕ မဂၤါရီလာ ေတာင္ျ န္႔ျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၅၁၁ 
၉၅၉၂  

 

၆ Jade Marina Resort Hotel Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၃၉ ( ေအ)႕၊ျ့္ေျ္ါရီလမ္ြ႕ ရ မ ုင္ခ ာ႕ မရမ္ြကုန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၄၂၁၁ ၁၄၄၆၉  

 

၇ Minor Myanmar Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (BOT) 

၉၉ (အ ု)႕ ရန္ါရီလ င္ါရီလမ္ြ႕ ၁  ရ့္ေ္က က္႕ ကမာရ တ္ျမ ိဳနယ္ ရန္ကုန္။  ုနြ္႕  ၉ ၅၁၉ ၉၁၅   
 

၈ Myanmar Treasure Hotel & Resort Group Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
၂၉႕၊ ေရစက္ါရီလမ္ြ႕ မရမ္ြကုန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉  ၄၂၁၇ ၃၈၁၁၅  

 

၉ Ngapali Bay Villas & Spa Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ 
အမွတ ္၇႕ ကုကရ ိင္ြရ ့္ေ္ရာါရီလမ္ြ႕၊ ေရက ေတာင္ေကာြ ၂ ရ့္ေ္က က္႕  ဟန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၄၂၁၇ ၆၉၈၈၇  

 

၁  Bagan Thandwe Hotel Group Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (BOT) 

၁၂ (း)႕ ကမာၻ ေအြ္ုရာြါရီလမ္ြ႕ မရမ္ြကုန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၂ ၄ ၂၁၈၉  
 

၁၁ Pristine Lotus Group Co Ltd ဟု တယ ္န ္ေဆာငမ္ႈ (BOT) 

၇ (္ီ)႕၊ ေတာ္ င္ါရီလမ္ြ႕ ၄ ရ့္ေ္က က္႕ မရမ္ြကုန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၉၅ ၆ ၆၇၆၉၆  
 

၁၂ Nawarat Marine Myanmar Co Ltd  ေရထ က့္္ေစၥျြ္ထတုါ္ရီလ့ု္ေျ္ခငြ္ 
၁၉႕၊ ေမခါရီလမ္ြ႕ မရမ္ြကုန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕ --- 

 

၁၃ Lin Aung Industrial & Production Co Ltd             ေရခာစက႐္ ံု (၂၅ တန)္႕  အ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐ုံ္ (၁   တန)္ 
—  ုန္ြ႕  ၄၃ ၄၂၃၄၄  

 ၉ 

mailto:rscci.rakhine@gmail.com
mailto:dicarakhinestate@gmail.com
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၁၄ Shwe Tharawun Shesaung Fisheries Co Ltd  ေရခာစက႐ုံ္ုႏငွ္းအ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐္ ံု 
၉၃႕ ဥယဥ္ါရီလမ္ြ႕ ေကျ္းျမင္တ ုင္ျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္ျမ ိဳ။   ုန္ြ႕  ၁ ၇၂၂ ၄၈၉  

 

၁၅ Padamya Consultancy and Trading Ltd  ေရခာစက႐ုံ္ုႏငွ္းအ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐္ ံု 
အမွတ ္၃၉႕ ၁၁ ါရီလမ္ြ႕ ါရီလမ္ြမ ေတာ္ျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၁ ၂၂၄၃၅  

 

၁၆ Lin Aung Industrial & Production Co Ltd            ေရခာစက႐ုံ္ (၂၅ တန)္႕  အ ေအြခနြ္ရ  ုေါရီလာွင႐္ ံု (၁   တန)္ 
 ေအ/၂႕၊ျ့္ေျ္ါရီလမ္ြ႕ အ ေနာ္ရထာြါရီလမ္ြ႕ ကမာရ တ္ျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၁ ၂၂၄၃၅  

 

၁၇ Nayla Thitsar Construction Group Co Ltd ါရီလမြ္ခငြ္ျခငြ္ (BOT) ုႏငွး္ ါရီလမြ္ျ တရ္နြ္ခ ေကာကခ္ျံခငြ္ 
၁၃၁႕၊ ေျာင္တုန္ြျမ ိဳနယ္႕၊ ေတာင္ကတု္ျမ ိဳ႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္။  ုန္ြ႕  ၄၃ ၆  ၅၆  

 

၁၈ Amazing Holdings & Resort Co Ltd  ေဂာကက္ ငြ္႕ ဟ တုယ ္(၄  ခနြ္)႕ serviced apartments 
၉၉ (အ ု)႕ ရန္ါရီလ င္ါရီလမ္ြ႕ ၁  ရ့္ေ္က က္႕ ကမာရ တ္ျမ ိဳနယ္ ရန္ကုန္။  ုနြ္႕  ၄၃ ၄၂၃၇၁၊ ေဂာက္က င္ြ႕  ၉ ၂ ၆ ၂၆၃၂ 

 

၁၉ Myanmar Chemical & Machinery Co Ltd ကမြ္ါရီလ န ္ေထာက့္္ေံး ေရြအ ေျခစု ကစ္ခနြ္ 
၁၂ /၁၁၂၁႕ ရုမဂၤါရီလာါရီလမ္ြ႕ ၁၆/၄ ရ့္ေ္က က္႕ ရကၤန္ြကၽ န္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္။  ုန္ြ႕  ၉ ၉၇၇၂ ၄၂၃၅၅  

 

၂  Seven Sunrays Co Ltd ငာြမႈန္႔စက႐ုံ္႕၊ ေရခာစက႐ုံ္ 

၆ ( ေအ)႕  ကၤ္ ာါရီလမ္ြရ ယ္႕  ဟန္ြျမ ိဳနယ္႕ ရန္ကုန္ျမ ိဳ။  ုန္ြ႕  ၉ ၄၅   ၄ ၇၉၇  
 

၉.၃ အ ေရြစ တန္မနူာ ေကာကစ္ာရငြ္ 

စဥ
 ္

ကး  ေျ ဆု ရူမ ာြ 

ခ႐ိုး ငုမ္ ာြ 

စစ
 ေတ

  

 ေက
 ာက

ျ္ 
  

ရ
တံ
 ာ 

 ေျ
မာ
က
ဥ္ြီ

 

 ေမ
ာင
 ေတ

ာ 

စစု
 ေ့္ေ
ာငြ္

 

၁ ါရီလယ္ယာစ ကု့္္ေ  ိြ ေရြ 

ါရီလယ္ယာစ ကု့္္ေ  ိြ ေရြဦြစီြနာန ၂   ၁     ၃ 

စကမ္ႈါရီလယယ္ာဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယဆ္န္ါရီလ့ု္ေ္ငန္ြအ ာ ဳခ ိ့္ေ္ ၁         ၁ 

 ေက ာက္ ေတာ္ါရီလယယ္ာစ ကု့္္ေ  ိြ ေရြုွႏငး္၊ ေမ
 ြျမ  ေရြအရင္ြ       ၁   ၁ 

 ေက ာက္ ေတာ္အမ ာြ့္ေ ုငက္မွုံီါရီလီမ တက ္       ၁   ၁ 

 ေျမ့္ောစ ကု့္္ေ  ိြရ ူ       ၁   ၁ 

ႀကံစ ကု့္္ေ  ိြရ ူ       ၁   ၁ 

စ့္ောြစ ကု့္္ေ  ိြရ၊ူ       ၁   ၁ 

 ရာရီြစ ကု့္္ေ  ိြရ ူ       ၁   ၁ 

င႐ိုးတု္စ ကု့္္ေ  ိြရ ူ       ၁   ၁ 

က မ္ြရီြစု က့္္ေ  ိြရ ူ       ၁   ၁ 

ရဟီ ုဠ္ ေစးစ ကု့္္ေ  ိြရ ူ   ၁       ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၄ ၁ ၁ ၈   ၁၄ 

၂  ေမ ြျမ  ေရြ 

 ေမ ြျမ  ေရြဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ုႏ ာြ ေမ ြျမ ရ ူ ၁     ၁   ၂ 

ေကက္၊(ေကကဥ္န္မ်ား)၊ ေမ ြျမ ရ ူ ၁         ၁ 

 ေမ ြျမ  ေရြၿခံ၊(ုႏု ႔စာြုႏ ာြန္မ်ား)၊ ၁         ၁ 

အရာြစာြေကက္ ေမ ြျမ  ေရြကုမွံီ     ၁     ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၄   ၁ ၁   ၆ 

၃  ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြ 

 ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ငာြါရီလု့္ေင္န္ြအရင္ြ ၁         ၁ 

ငာြရာြ ေ ာကါ္ရီလု့္ေ္ငန္ြ       ၁   ၁ 

ငာြ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေင္န္ြ       ၁   ၁ 

ငာြ ေျခာကါ္ရီလ့ု္ေ္ငန္ြ   ၁       ၁ 

ငာြါရီလု့္ေင္န္ြအ  ာဳ ခ ိ့္ေ ္     ၁     ၁ 

 ေရထ က့္္ေစၥျ္ြထတုါ္ရီလု့္ေရ္ူုွႏငး္၊့္ေ ု႔ကုနါ္ရီလု့္ေင္န ္
ရွင္မ ာြအရင္ြ     ၁     ၁ 

့္ေုစ နရ္ာြ ေ့္ောက ္ေမ ြျမ  ေရြ   ၁       ၁ 

့္ေုစ န ္ေမ ြျမ  ေရြ       ၁   ၁ 

ဂံန္ြ ေ့္ေ ား ေမ ြျမ  ေရြ ၁ ၁       ၂ 
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စစု ုေ့္ောငြ္ ၃ ၃ ၂ ၃   ၁၁ 

၄ ကုနထ္တုါ္ရီလု့္ေ ္ေရြ 

ဆနစ္ကါ္ရီလ့ု္ေ္ငန္ြရွငမ္ ာြအရင္ြ     ၁     ၁ 

ဆနစ္က ္       ၁   ၁ 

စာြရံုြဆစီက ္       ၁   ၁ 

ရစစ္က ္ ၁         ၁ 

 ေရခာစက႐္ိုးံု     ၁     ၁ 

အ ေအြခန္ြရ  ုေါရီလွာင္႐ိုးံု     ၁     ၁ 

ဆာြစက ္   ၁       ၁ 

စကမ္ႈႀကီြေက့္ေ္ ေရြုွႏငး္၊စစ္ ေဆြ ေရြဦြစီြနာန ၁         ၁ 

မုန္႔ ုတါ္ရီလု့္ေင္န္ြ ၁         ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၃ ၁ ၃ ၂   ၉ 

၅ ရစ ္ေတာ 
ရစ ္ေတာဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ကၽ န္ြစ ကု့္္ေ  ိြျခင္ြ     ၁     ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၁   ၁     ၂ 

၆ ဟ တုယု္ႏွငး္ ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြ 

ဟ တုယု္ႏွငး္၊ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ဟ တုယမ္န ္ေနဂ ာမ ာြအရင္ြ၊     ၁     ၁ 

ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြကမွုံီ       ၁   ၁ 

ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြါရီလ့ု္ေ္ငန္ြ့္ေ ုငရ္ွင ္     ၁     ၁ 

ဟ တုယ ္     ၁     ၁ 

ကမ္ြရာယာကမ္ြ ေျခ၊( ေက ြရ ာအု့္ေခ္ ိ့္ေ္ ေရြန္မ်ား)     ၁     ၁ 

 ေမာ္ ေရကခ  ိင္/ဆ့္ေ္ရ ာြကမ္ြ ေျခအ့ု္ေ္ခ ိ့္ေ ္ေရြန္မ်ား)     ၁     ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၁   ၅ ၁   ၇ 

၇ 
ရယ္ယ့ူ္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြုွႏငး္
၊ ေထာက့္္ေံး ေရြ 

ရယ္ယ့ူ္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြဦြစီြနာန ၁   ၁     ၂ 

 ေရ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြဦြစီြနာန             

ကုနါ္ရီလမ္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ဆ ့္ေက္မ္ြအာံာ့္ေ ငု ္ ၁ ၁ ၁     ၃ 

ၿမ ိဳျ့္ေ ေါရီလ ေေကာင္ြ ၁ ၁ ၁     ၃ 

ခရီြရျ့္္ေု ႔ ေဆာင္ ေရြအရင္ြ     ၁     ၁ 

ကုနစ္ျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြအရင္ြ     ၁     ၁ 

ျ့္ေျတ္ င္ြ ေရ ေေကာင္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင ္ေရြ   ၁ ၁     ၂ 

 ေဒာင္ြုႏ ယရ္ ေ္ၤာက င္ြ     ၁     ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၄ ၃ ၇     ၁၄ 

၈ ါရီလူ႔အရင္ြအျမစ ္
Winner၊မူႀက ိ ေက ာင္ြ ၁         ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၁         ၁ 

၉ 
နယစ့္္ေက္ုနရ္ ယ္မႈုွႏငး္ 
ကုနရ္ ယ္ ေရြ 

ကုနရ္ ယ္ ေရြကုမွံီ ၁         ၁ 

ငာြ့္ေ ု႔ကုနါ္ရီလု့္ေ္ငန္ြ ၁         ၁ 

ဆန႕္၊့္ော႕၊စာြရံုြဆီ႕၊ဟင္ြရီြဟင္ြရ ကမ္ ာြ ၁         ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၃         ၃ 

၁   ေဆာကါ္ရီလု့္ေ ္ေရြ 
 ေဆာကါ္ရီလု့္ေ ္ေရြကုမွံီ       ၁   ၁ 

ဟ တုယ ္ ၁         ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၁     ၁   ၂ 

၁၁ ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေု္ႏွံမႈ စီမကံ န္ြ 
ခ႐ိုး ုငစ္ီမံခန္႔ခ ာ ေရြဥြီစီြနာန   ၁       ၁ 

BXT International ၁         ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၁ ၁       ၂ 

၁၂ အျခာြဆက္စ့္ေက္းမ ာြ 

စာြရံုြရ ူေရြရာဦြစီြနာန ၁         ၁ 

အ မ္ရာ  ံဳၿ  ိြ ေရြဦြစီြနာန ၁         ၁ 

ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္၊
ကုနရ္ျ္မ ာြုွႏငး္၊စကမ္ႈါရီလကမ္ႈ၊
ါရီလု့္ေင္န္ြရငွ္မ ာြအရင္ြ 

၂         ၂ 

ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္၊ါရီလငူယစ္ န္႔ဦြတီထ ငရ္ူမ ာြအရင္ြ ၁         ၁ 

စစု ုေ့္ောငြ္ ၅         ၅ 

  

  စစု ုေ့္ောငြ္ ၃၁ ၉ ၂  ၁၆   ၇၆ 
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                                              ရျျ္ကနြ္က ြုကာြခ ကမ္ ာြ 
 

❖၊ ေတ ဳ ဆံု ေမြျမနြ္မႈမ ာြ 
၁ .၁ အစ ြုရနာနမ ာြ/ါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ  
----------, ကုန္ြါရီလမ္ြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြျကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန႕ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ 
 ေဒေျမင္းျမင္း ေးာ္႕ ဒု-ဦြစီြအရာရွ ႕ ငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန႕ ရံတ ာခ႐  ုင္႕ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္႕  ုန္ြ႕  ၉ ၂၅ ၃ ၃၁၈ ၅   
 ေဒာက္တာရန္ြုႏ ုင္႕ ျကန္ေကာြ ေရြမွ ြ႕ တ ရစာစန္ ေမ ြျမ  ေရြုႏွင္း ေဆြကုရ ေရြဦြစီြနာန႕ စစ္ ေတ ႕  ုန္ြ႕  ၉ ၈၅ ၂ 

၃ ၈၃  
----------, ကုန္ြါရီလမ္ြရယ္ယူ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ့္ကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန႕ ရခု င္ျ့္ေျန္ယ္ 
 ေဒေျမငး္ျမငး္ ေးာ္႕ ဒုတ ယဦြစီြမွ ြ႕ ငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန႕ ရံတ ာခ႐ိုး ုင္႕  ုန္ြ- ၉ ၂၅ ၃၃၁၈ ၅ 
 ေဒာက္တာရန္ြုႏု င္႕ ့္ကန္ေကာြ ေရြမွ ြ႕၊ ေမ ြျမ  ေရြုႏွငး္ တ ရစ ာန္ ေဆြကု ေရြ ဦြစီြနာန႕ စစ္ ေတ ႕  ုန္ြ-  ၉ ၈၅ ၂၃ ၈၃ 
ဦြ ေအာင္စံရာ႕ ဒုတ ယ့္ကန္ေကာြ ေရြမွ ြ႕ ါရီလယ္ယာစု က့္္ေ ိ ြ ေရြဦြစီြနာန႕ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္  
ဦြ ေက ာ္ ေက ာ့္္ န္႔႕ ့္ကန္ေကာြ ေရြမွ ြ႕ စက္မႈႀကီြေက့္ေ္ ေရြ ဦြစီြနာန႕ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ ္
ဦြျမငး္ င္ြ႕ ဒုတ ယ့္ကန္ေကာြ ေရြမွ ြ႕ ရစ္ ေတာဦြစီြနာန႕ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္ 
ဦြစ ုြုႏု င္႕ ့္ကန္ေကာြ ေရြမွ ြ႕ ငာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန႕ စစ္ ေတ ႕ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္ 
ဦြ ေရာ္းင္ ေမာင္႕ ခ႐ိုး ုင္ဦြစီြမွ ြ႕ စ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြခ႐ိုး ုငဥ္ီြစီြ႐ိုးံုြ႕ ရံတ ာခ႐ိုး ုင္႕  ုန္ြ-  ၉ ၂၅ ၃၃၂၇၄၅ 
ဦြတ ုြ ေ ႕၊ျ့္ေျ္နယ္ဦြစီြမွ ြ႕ ါရီလယ္ယာစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြဦြစီြနာန႕ ရခ ငု္ျ့္ေျ္နယ္ 

၁ .၂ ့္ေဂုၢါရီလ ကါရီလ့ု္ေင္နြ္မ ာြ  
----------, ရခ ုင္ဆန္ အမ ာြ့္ေ ုငက္ုမွံီါရီလီမ တက္႕ က ုြတန္ရ့္ေ္႕ စစ္ ေတ ႕  ုန္ြ -  ၉ ၂၅ ၁၁၃၂၆ ၅ 
 ေဒာက္တာ ေနုုႏ င္ထူြ႕၊ျမန္မာ ေမ ြျမ  ေရြ  ံဳၿ  ိြမႈကုမွံီါရီလီမ တက္႕  ုန္ြ-  ၉ ၂၅ ၂၉ ၂၆၁ 
ဦြအယ္ါရီလီက ု႕ နာ ေနမန္ ေနဂ ာ ႕ Amazing င့္ေါရီလီအ့္ေန္ြ ေျ ဟ တုယ္,  ုန္ြ-  ၉ ၄ ၂၇၇၃၆ ၆ 
ဦြ္ ေမာင္ (မန္ ေနဂ င္ြဒာ႐ိုး ုကတ္ာ) ဦြခင္ ေမာင္ င္ြစ ုြ (ဒာ႐ိုး ုကတ္ာ)႕ ဦြ ေအာင္ျမငး္ (ဒာ႐ိုး ုက္တာ)႕၊ ေက ာက္ ေတာ္ 

အမ ာြ့္ေ ုင္ကုမွံီါရီလီမ တက္ 
ဦြါရီလွ ေရက႕ က မ္ြရီြစ ုက့္္ေ ိ ြရူ႕ ငမာျ့္ေင္ ေက ြရ ာ႕၊ ေျမာက္ဦြၿမ ိ ဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၉ ၂၆၁၁၉၅၉၉၅ 
ဦြါရီလွထ န္ြ ေက ာ္႕ ့္ေ ေဒရာၿခံ႕ ့္ေုံ ၰာြကၽ န္ြၿမ ိဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၉ ၇၆၇၉၅ ၉၃၃ 
ဦြ ေက ာ္က ုက ုါရီလတ္႕ မန္ ေနဂ ာ႕ စီ့္ေီကုမွံီ႕ ေကက္ရာြ ေမ ြျမ  ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြ႕  ုန္ြ -  ၉ ၂၅၅၇ ၄၃၉၉  
ဦြ ေက ာ္ ေက ာ္ါရီလင္ြ႕ ရီဟ ုဠ္စု က့္္ေ ိ ြရူ႕ အမ္ြၿမ ိဳနယ္႕၊ ေက ာက္ျ  ခ႐ိုး ုင ္
ဦြေကျ္ င္ြ႕ ငာြ ေျခာက္ါရီလု့္ေ္ငနြ့္္ေ ုင္ရွင္႕၊ ေက ာက္ျ  ႕  နု္ြ -  ၉ ၄၂၅၆၅ ၁၂ 
ဦြ ေမာင္ င္ြစ ုြ႕၊ ေျမ့္ောစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြုႏွငး္ ဆီစက့္္ေ ုင္ရွင္႕ ၁၃၆႕၊ ေစာျ့္ေျ္ျ ိါရီလမ္ြ႕၊ ေက ာက္ ေတာ္ 
ဦြမင္ြဦြ႕၊ ေနျချ္ ေရ ြရစ္ေကက္ ေမ ြျမ  ေရြ႕ အ ေနာက္စံျ့္ေရ့္ေ္႕ စစ္ ေတ ႕  ုန္ြ-  ၉ ၈၉၆၉ ၈၉၆၈ 
ဦြမင္ြရန္ြထု က္႕ ့္ေ ုင္ရွင္႕ ယဥ္မင္ြထ ုက္ ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြကုမွံီ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၉  ၄၂၁၇၃ ၈၁  
ဦြျမငး္ ေနြ႕ ဥကရွ႕၊ ေအာင္ရစၥာအျမန္ယာဥ္ါရီလု င္ြ႕  နု္ြ-  ၉ ၄၂၈၅၃  ၈၄ 
ဦြ ေစာထ န္ြ႕ ႀကံတု င္ြ ေအာင္ ဆာြစက့္္ေ ုင္ရွင္႕၊ ေက ာက္ျ  ႕  နု္ြ-  ၉ ၂၅ ၁၃၉၃၅၅ 
ဦြ ေရကထ န္ြ ေအာင္႕ ဥကရွ႕ ရခု ငဆ္န္ကုမွံီ 
ဦြရန္ြါရီလ ႈင္႕၊ ေျမာက္ဦြဟ ုတယ္ ဥကရွ ေဟာင္ြ႕ အင္ြ ေ့္ောက္ ကမုွံီါရီလီမ တက္႕  ုန္ြ-  ၉ ၇၈၃၃၃၁၁၁   
ဦြရန္ြထ န္ြ႕ စီြ့္ေ ာြျ စ္ကၽ န္ြစ ုက့္္ေ ိ ြ ေရြ႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၉ ၄၄၄၄ ၃ ၅၅ 
ဦြရာစ န္႕ ႀကံစ ုက့္္ေ ိ ြရူ႕၊ ေက ာက္ ေတာ္ရေကာြစက္႕  ုန္ြ-  ၉ ၂၆၄၉၈၄၄၈၆ 
ဦြထ န္ြ ေအြရာ႕ ကၽ ာုႏ ာြ ေမ ြျမ  ေရြၿခံ့္ေ ုင္ရငွ္႕ ရ ေ္ၤာက ာ ေက ြရ ာ႕၊ ေက ာက္ ေတာ္ၿမ ိဳနယ္႕၊ ေျမာက္ဦြခ႐ိုး ုင္ 
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ဦြထ န္ြထ န္ြုႏု င္႕ မန္ ေနဂ ာ႕ ါရီလင္ြ ေအာင္အ ေအြခန္ြရ ု ေါရီလွာငစ္က္႐ိုးံု႕ ရံတ ာၿမ ိဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၉ ၄၂၁၇၃ ၁၂၂ 
 

၁ .၃ အရငြ္အ  ာ႔မ ာြ/ ေကာ္မတမီ ာြ/ ေဒရခံအ့ု္ေခ္ ိ့္ေ ္ေရြမ ာြ  
BEAC ႐ိုးံုြ႕၊ ေက ာက္ျ  စက္မႈးုနစ္ီမံခန္႔ခ ာမႈ ေကာ္မတီ႕ ရထာြ့္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြ န္ႀကီြနာန႕ တ ုက္ 

၂၉႕၊ ေနျ့္ေျ္ ေတာ္႕၊ျမန္မာ႕  ုန္ြ-  ၆၇ ၄ ၅ ၃၂႕ အ ီေမြါရီလ္- beac@kpsez.org, info@kpsez.org 
 ေဒေရ မ္းရ မ္း ေထ ြ႕ မန္ ေနဂ ာ႕ River Top ဟ ုတယ္႕ ဥကရွ႕ ဟ ုတယ္မန္ ေနဂ ာမ ာြအရင္ြ (ရံတ ာ)႕  ုန္ြ-  ၉ 

၄၂၈၁၃၈၉၈၂ 
ျမန္မာုႏ ုင္ငံဟ ုတယ့္္ေ ုင္ရွငမ္ ာြအရင္ြ႕ ၃(က)႕၊  ေ းယုႏမာါရီလမ္ြုႏွငး္ ရံရုမာါရီလမ္ြ ေထာင္း႕ ရု ံၰ႕ ရဃၤန္ြကၽ န္ြ 

ၿမ ိဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၁ ၈၅၅၁ ၁၄ 
ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္၊ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္၊ကုန္ရျ္မ ာြုႏွငး္၊စက္မႈါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြ႕၊အခန္ြ2အမွတ္၊(၁-
၂န္မ်ား)႕၊ၿမ ိဳမ ေစ ြ႕၊စစ္ ေတ ႕၊ နု္ြ-၊ ၄၃၊၂၁၂၇၈ 
ဦြ္ရ န္ြ႕ ဥကရွ႕ ကုန္စျ့္္ေ ု႔ ေဆာင္ ေရြအရင္ြ႕၊ ေတာင္ကုတ္ၿမ ိဳ႕ ရခု င္႕  ုန္ြ-  ၉ ၂၆ ၅၉၄၇၅၅ 
ဦြါရီလင္ြါရီလင္ြ႕ ဥကရွ ေဟာင္ြ႕ ခရီြရ ာြါရီလာ ေရြါရီလု့္ေ္ငန္ြရွင္မ ာြအရင္ြ႕၊ ေျမာက္ဦြ႕  ုန္ြ-  ၉ ၇၇၃၂၈၂၃၅၃ 
ဦြမ ိ ြ င္ြ႕ ဆန္စက့္္ေ ုင္ရွငမ္ ာြအရင္ြ ဥကရွ (ရံတ ာ)႕  ုန္ြ-  ၉ ၄၂၁၇၅၆၉၇၈ 
ဦြစ ုြမ ုြ ေအာင္႕၊ ေက ြရ ာအု့္ေ္ခ ိ့္ေ ္ေရြမွ ြ႕ ဆ့္ေ္ရ ာြ ေက ြရ ာ႕ ဂ ၿမ ိဳနယ္႕  ုန္ြ-  ၉ ၂၆၄ ၉၈၁၈  
 

❖ စာအ့ု္ေစ္ာတမြ္ုႏငွ္းအျခာြက ြုကာြမႈမ ာြ 

၁ .၄ ့္ေံုုႏွ ့္ေစ္ာအ့ု္ေမ္ ာြ႕ အစရီငခ္စံာမ ာြ 
Biyearly Report (2018), အ ေထ  ေထ အု့္ေ္ခ ိ့္ေ ္ေရြဦြစီြနာန႕ ရခ ုင္ျ့္ေျ္နယ္  
ၿမ ိဳျ့္ေ ေါရီလ ေေကာင္ြဦြစီြနာန႕ ၂ ၁၈ 
 ေရါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန႕ ရခ ငု္ျ့္ေျန္ယ္ (၂ ၁၈) 
ဟ ုတယ္ုႏွငး္ခရီြရ ာြါရီလု့္ေ္ငန္ြဦြစီြနာန (၂ ၁၇-၂ ၁၈) 
စီမံက န္ြ ေရြဆ ာ ေရြဦြစီြနာန (၂ ၁၅-၂ ၁၆)႕ ရခ ုငျ့္္ေျ္နယ ္
DICA (2018), “Myanmar Investment Promotion Plan” 

DICA, Long-term Foreign Direct Investment Promotion Plan in Myanmar  

Directorate of Industrial Supervision and Inspection (2018), Rakhine State 

ရင္ြုႏွီြျမ ိ့္ေ္နွမံႈုွႏငး္ကုမွံီမ ာြ့္ကန္ေကာြမႈဦြစီြနာန (၂ ၁၈) 
အ ေထ  ေထ အု့္ေ္ခ ိ့္ေ္ ေရြဦြစီြနာန (၂ ၁၆-၂ ၁၇)႕ ရခု င္ျ့္ေျ္နယ္ 
Kyauk Phyu Special Economic Zone Development Road Show Presentation Slide, July 3, 2014. 

URL: http://kpsez.org/wp-content/uploads/2014/07/KPSEZ-Road-Show1.pdf 

ါရီလွ ့္ေ္စစ္ုႏွငး္စ မ္ြအင္ နႀ္ကီြနာန႕ ၂ ၁၈ 
ါရီလွ ့္ေ္စစ္ုႏွငး္စ မ္ြအင္ နႀ္ကီြနာန႕ ၂ ၁၉ 
Mue NEK; Nwe HT; Win KT; Thandar M & Thein MZ. (2015). The Role of Foreign Direct Investment 
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ျမန္မာုုႏ င္ငံါရီလူဦြ ေရုွႏငး္ ရန္ြ ေခာင္စာရင္ြ ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္႕၊ျ့္ေျ ္ေထာင္စုအစီရင္ခံစာ႕ အါရီလု့္ေ္ရမာြ႕ 
ါရီလူ င္မႈႀကီြေက့္ေ္ ေရြုွႏငး္၊ျ့္ေျ္ရူ႔အင္အာြ န္ႀကီြနာန႕ ၂ ၁၄ ခုုွႏစ္၊ ေမါရီလ 

Statistical Yearbook 2017,  ဟ ုစာရင္ြအင္ြအ  ာဳ ႕ စီမံက န္ြုႏွငး္ ္းာ ေရြ န္ႀကီြနာန 

 

၁ .၅ အငတ္ာနက ္က္္ ဆ္ ကုမ္ ာြ 
DICA, https://www.dica.gov.mm/en/invest-myanmar 

mailto:beac@kpsez.org
mailto:info@kpsez.org


 

122 

 

Eurocham Myanmar, “Energy Guide 2018”, URL: https://www.ccifrance-myanmar.org/sites/ccifrance-
myanmar.org/files/resources-documents/energy_guide_2018.pdf 

Ministry of Natural Resources and Forestry (2018) URL: https://www.forestdepart-
ment.gov.mm/eng/news/10017 

Myanmar Infrastructure Summit 2018, URL: http://www.myanmarinfrastructuresummit.com/  

Myanmar Times, “India bans betel nut imports as illegal trade rises”, 25 May 2018. URL: 
https://www.mmtimes.com/news/india-bans-betel-nut-imports-illegal-trade-rises.html 

The Global New Light of Myanmar, “Amyotha Hluttaw discusses Ponnagyun Industrial Zone”, Febru-
ary 6,2018. URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/amyotha-hluttaw-discusses-pon-
nagyun-industrial-zone/ 

The Global New Light of Myanmar, “Myanmar plans to bamboo production with foreign techology”, 
September 25,2017. Website: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/myanmar-plans-
boost-bamboo-production-foreign-technology/ 

The Global New Light of Myanmar, “Myanmar earned $ 10.1 million from cashew nut exports”, January 
16, 2018. URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/myanmar-earned-10-1-million-
cashew-nut-exports/ 

The Global New Light of Myanmar, URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/c-p-expands-its-
breeding-operations-in-rakhine-state/ 

Myanmar Business Today, “Bamboo Exporters Seek Foreign Support”, Website https://www.mmbiz-
today.com/articles/bamboo-exporters-seek-foreign-support 

Myanmar Business Today, “Rakhine Salt Profits Up Fourfold Through New Technology”, October 23, 
2014. Website: https://www.mmbiztoday.com/articles/rakhine-salt-profits-fourfold-through-
new-technology 

Myanmar Times, “Myanmar Sustainable Development Plan drafted, govt feedback sought”, May 
16,2018. URL: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-sustainable-development-plan-
drafted-govt-feedback-sought.html 

 

  

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/c-p-expands-its-breeding-operations-in-rakhine-state/
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/c-p-expands-its-breeding-operations-in-rakhine-state/
https://www.mmbiztoday.com/articles/rakhine-salt-profits-fourfold-through-new-technology
https://www.mmbiztoday.com/articles/rakhine-salt-profits-fourfold-through-new-technology


 

123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dica.gov.mm 

Myanmar Investment Commission – MIC  

Japan International Cooperation Agency – JICA  

Rakhine State Government – RSG  

Japan External Trade Organization – JETRO 

Myanmar Survey Research – MSR  



 

124 

 

 

SPINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ရခ ငုျ့္္ေျ
န္ယ

ရ္ငြ္ုႏွြီျမိ့္ေုႏွမံႈအ
ခ င္းအ

ါရီလ
မြ္စစတ္

မြ္ရ
 ေတ

ရ
နအ

စရီငခ္စံာ႕၂ ၁၉ 


