
အတ ားအဆ ား အခကအ်ခဲမ  ားနငှ့်် ဆကလ်က ်ရငဆ် ိုငန်ေရသည့် ်

မမေ်မ န ိုငင်၏ံ စ ားပ  ားနရား အနမခအနေ  

မမေ်မ ့်စ ားပ  ားနရား နလ့်လ နစ င့််ကကည့််မှုအစ ရငခ်ံစ  

ဇေ်ေဝါရ  ၂၀၂၂ 

  

  

အစ ရငခံ်စ အနစှ်ခ ျုပ်  

မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးသည် တပ်ြရတ ် အ ဏ သြ်ိီးြှု နငှ်ာ့ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှတ င ်  ကိုဗစ်ရ  ဂါ က ီးစက်ြှုြ  ီး 

တဟုနတ်ိုီးမြင်ာ့တက်ခ ာ့မခငီ်းရ က င်ာ့ အမပငီ်းအထန ် အစြ်ီးသပ်ခံရန ဆ  မြစ်သည်။ လက်တရလ  ရှိထ ီးရသ  

ညွှနီ်းကိနီ်းအခ ိ ျို့အ  လ နခ် ာ့ရသ လြ  ီးအတ ငီ်း အနည်ီးငယ်ြျှ တိုီးတက်ြှု မပသရနခ ာ့ရသ ်လည်ီး ရြရြ ်ဝါ  လ 

အ ဏ သြ်ိီးြှု ြမြစ်ခင ် စ ီးပ  ီးရ ီး အရမခအရနထက် နြ်ိာ့ရနရသီးရ က ငီ်း ရတ ျို့ ရှိ သည်။ ကိုဗစ် -၁၉ က ီးစက်ခံ ြှု 

အရ အတ က် ရလ  ာ့က လ သည်နငှ်ာ့အြျှ  ( ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါ  လ အရစ ပုိငီ်းတ င ်အိုြ ခ  နဗ် ဇရမပ ငီ်း ပုိီးက ီးစက်ခံ ြှု 

အနည်ီးငယ်ရှိရ က ငီ်း ထတု်မပနြ်ှုြ  ီးရှိခ ာ့) ရ  ျို့လ  ီးသ  ီးလ ြှုဆိုင ်  ၊ ကုနထ်တု်လုပ်ြှုဆိုင ်  နငှ်ာ့ မပည်ပတငပုိ် ာ့ြှုဆိုင ်   

ညွှနီ်းကိနီ်းြ  ီးက စ ီးပ  ီးရ ီးမပနလ်ည် လှုပ်ရှ ီးလ သည်ာ့ အ ိပ် လကခဏ ြ  ီး ရြ ်မပရနသည်။ တစ်ြက်တ ငြ်  ယခငက် 

အရတ ်အတန ် ငငြ်ိီးခ ြ်ီးခ ာ့သည်ာ့ တိုငီ်းနငှ်ာ့ မပည်နယ်ြ  ီးအပါအဝင ် မြနြ် နိငုင် ံ ရန  ြ  ီးစ  တ င ် လံုမခံ ရ ီး အရမခအရန 

ပ က်မပ ီးလ ရ က ငီ်း ရတ ျို့ ရှိ သည်။ အဆိုပါြတည်ငငြ်ိြှုြ  ီးက စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ  ီး၏ ဆက်သ ယ်လုပ်ရဆ ငြ်ှုြ  ီး ၊ 

 ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှြံှုြ  ီး မပ လုပ် န ် ယံု ကည်ြှုနငှ်ာ့ စိတ်ပါဝငစ် ီးြှုတို ာ့ကို ထခိိုက်ရစသည်။ ဝငရ်င ရလ  ာ့ပါီးလ မခငီ်း နငှ်ာ့ 

အလုပ်လက်ြ ာ့ ြ  ီးမပ ီးလ မခငီ်းရ က င်ာ့ မပည်တ ငီ်းဝယ်လိုအ ီး အလ နန်ည်ီးပါီးရနဆ  မြစ်ရ က ငီ်း ရတ ျို့ သည်။ 

သ ငီ်းအ ီးစုအပုိငီ်းတ ငလ်ည်ီး အခက်အခ ြ  ီးရှိရနငပ ီး အခ ိ ျို့ ြှ  လ နခ် ာ့ရသ လြ  ီးအတ ငီ်း ပုိြုိဆိုီး   ီးလ သည်။ 

ရင သ ီးစ ီးဆငီ်းြှု၊ ရခ ီးရင  နငှ်ာ့ နိငုင်မံခ ီးရင ရ ကီး  ရှိနိငုြ်ှုြ  ီးတ င ်အက ပ်အတည်ီးြ  ီး ဆက်လက် ရှိရနဆ  မြစ်သည်။ ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ စက်တငဘ် လတ င ် မြနြ် က ပ်ရင  တနြိ်ုီး ဆိုီး   ီးစ   က ဆငီ်းလ မခငီ်းရ က င်ာ့ ရလ ငစ် ဆ  နငှ်ာ့ အမခ ီးရသ  

ကုနထ်တု်လုပ်ရ ီးအတ က် အရ ီးပါသည်ာ့ ကုန ်ကြ်ီးရစ ီးနှုနီ်းြ  ီး မြင်ာ့တက်လ မခငီ်းနငှ်ာ့အတ  သယ်ယ ပုိ ာ့ရဆ ငရ် ီး 

ကုနက် စ ိတ်ြ  ီးလည်ီး တိုီးမြင်ာ့လ သည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အ ီးနငှ်ာ့ အငတ် နက် မပတ်ရတ က်ြှုြ  ီး စုိီး ိြ်ြ ယ် 

မြင်ာ့တက်လ ခ ာ့ငပ ီး လုပ်ငနီ်းြ  ီးနငှ်ာ့ အိြ်ရထ ငစု်ြ  ီး၏ သတငီ်းစ ီးဆငီ်းြှု နငှ်ာ့ ရစ ီးက က် ခ ိတ်ဆက်နိငုြ်ှုတို ာ့ အရပေါ်  

ယံု ကည်အ ီးထ ီးနိငုြ်ှု ရလ  ာ့က လ ခ ာ့သည်။ (အပုိငီ်း - III ကို ကည်ာ့ န)်  

  

အထက်ပါ အခက်အခ ြ  ီးရှိရနဆ မြစ်ရသ ်လည်ီး လတ်တရလ အ ီးမြင်ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီးတည်ငငြ်ိလ ြှု လကခဏ အခ ိ ျို့ 

ရတ ျို့ ရှိ သည်။ လှုပ်ရှ ီးသ  ီးလ မခငီ်းဆိုင ် ညွှနီ်းကိနီ်းြ  ီးအ  ဇ လိုငလ်တ င ် ကိုဗစ်က ီးစက်ရ  ဂါ ြမြစ်ပ  ီးခင ်

အရမခအရန၏ ၇၀   ခိုငန်ှုနီ်းရအ က် သို ာ့က ဆငီ်းသ  ီးခ ာ့ငပ ီး၊ ရန က်ပုိငီ်းတ င ် အ ဏ သိြ်ီးြှုြတိုငခ်င ် အရမခအရနသို ာ့ 

မပနလ်ည်ရ  က်ရှိလ သည်။ သို ာ့  တ င ် လက်လ ကုနသ် ယ်ြှု၊ အပနီ်းရမြမခငီ်းနငှ်ာ့ သယ်ယ ပုိ ာ့ရဆ ငရ် ီး ရန  တို ာ့တ င ်

ကိုဗစ်က ီးစက်ရ  ဂါ ြမြစ်ပ  ီးခငက် အဆင်ာ့ထက် ၃၀   ခိုငန်ှုနီ်းခန် ာ့ နြ်ိာ့က ရနဆ မြစ်သည်။ ြ က ရသီးခငက် 

ရက က်ယ ခ ာ့သည်ာ့ စက်ြှုထုတ်ကုန ် စစ်တြ်ီးအ  ဇ လိုငလ်ရန က်ပုိငီ်းတ င ် အဆိုပါကဏ္ဍ၏ က ံ ျို့ဝငသ်  ီးနှုနီ်းြှ  



ရနီှးရက ီးလ ရနခ ာ့ငပ ီး ထတု်လုပ်ြှုနငှ်ာ့ အလုပ်အကိုငြ်  ီး တည်ငငြ်ိစမပ လ ရသ ်လည်ီး ပြ ဏအ ီးမြင်ာ့ 

နည်ီးပါီးရနရသီးသည်။ စုိက်ပ ိ ီးရ ီးနငှ်ာ့ စက်ြှုထတု်ကုနြ်  ီး မပည်ပတငပုိ် ာ့ြှုြှ  ငပ ီးခ ာ့သည်ာ့ လြ  ီးအတ ငီ်း မပနလ်ည် 

အသက်ဝငလ် သည်ကို ရတ ျို့ သည်။ တရုတ်နိငုင်နံငှ်ာ့ နယ်စပ်ကုနသ် ယ်ရ ီး လြ်ီးရ က ငီ်းအခ ိ ျို့ မပနလ်ည် 

ြ င်ာ့လှစ်လ ခ ာ့ရသ ်လည်ီး နယ်စပ်ကုနသ် ယ်ြှုတ င ် အတ ီးအဆ ီးြ  ီး ရှိရနဆ မြစ်သည်။ နိငုင်မံခ ီးတိုက်ရိုက်  ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှြံှု 

(FDI) ကတိကဝတ်ြ  ီး နငှ်ာ့ ြှတ်ပုံတငသ်ည်ာ့ ကုြပဏ  အရ အတ က် အရတ အ်သင်ာ့ ရှိလ သည်။  

 

 သ ငီ်းအ ီးစု အပုိငီ်း နငှ်ာ့ ဝယ်လိုအ ီးတို ာ့တ င ် အ ီးနည်ီးခ က်ြ  ီး ရှိရနမခငီ်းက လုပ်ငနီ်းြ  ီးလည်ပတ်နိငုြ်ှုကို အတ ီးအဆ ီး 

မြစ်ရနဆ မြစ်သည်။ လုပ်ငနီ်းြ  ီးအရနမြင်ာ့ အရ  ငီ်းပြ ဏ နငှ်ာ့ အက ိ ီးအမြတ်တို ာ့ သသိသိ သ  က ဆငီ်းလ ြှု ၊ 

ရင သ ီးစ ီးဆငီ်းြှု အက ပ်အတဥ်ီး၊ ကုန ်ကြ်ီး ရှိနိငုြ်ှု၊ ဘဏဝ်နရ်ဆ ငြ်ှု နငှ်ာ့ အငတ် နက် အသံုီးမပ ြှု စသည် 

အခက်အခ ြ  ီးစ  နငှ်ာ့  ငဆ်ိုငရ်န ဆ မြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ၊ ရအ က်တိုဘ လကမပ လုပ်ခ ာ့သည်ာ့ စစ်တြ်ီးအ   ၈၀ 

  ခိုငန်ှုနီ်းရသ  လုပ်ငနီ်းြ  ီးသည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါ  လကတည်ီးက အရ  ငီ်းက ဆငီ်းလ သည် ဟုဆိုသည်။  

ပ ြ်ီးြျှအ ီးမြင်ာ့ အရ  ငီ်းပြ ဏ ၅၉   ခိုငန်ှုနီ်း က ဆငီ်းသ  ီးသည်။ ဆိုီး   ီးလ ရသ  မပည်တ ငီ်း ြငငြ်ိသက်ြှုအရမခအရန၊ 

အ ဏ သြ်ိီးြှုနငှ်ာ့ ကိုဗစ် - ၁၉ ရ  ဂါက ီးစက် မပန် ာ့ပ  ီးြှုတို ာ့ရ က င်ာ့ ဝငရ်င နငှ်ာ့ အလုပ်အကိုငြ်  ီးကို ထခိိုက်ခ ာ့သမြင်ာ့ 

မပည်တ ငီ်းစ ီးသံုီးြှုြှ  ဆက်လက်ရလ  ာ့က နိငုရ်မခရှိသည်။ စက်တငဘ် လတ င ် မြနြ် က ပ်ရင တနြိ်ုီး 

ထိီုးက သ  ီးမခငီ်းရ က င်ာ့ ကုနက် စ ိတ်မြင်ာ့တက်မခငီ်း၊ သယ်ယ ပုိ ာ့ရဆ ငရ် ီး အခက်အခ ြ  ီး ရပေါ်ရပါက်လ မခငီ်းရ က င်ာ့ 

လုပ်ငနီ်းထက်ဝက်ခန် ာ့ြှ  သ ငီ်းအ ီးစု/ကုန ်ကြ်ီး အခက်အခ ြ  ီးနငှ်ာ့  ငဆ်ိုငခ် ာ့ သည်။ အဆိုပါ အက ပ်အတဥ်ီး ြ  ီးရ က င်ာ့ 

လုပ်ငနီ်းြ  ီးသည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇ နလ်တ င ် ၎ငီ်းတို ာ့ လုပ်နိငုစ် ြ်ီး၏ ၆၃   ခိုငန်ှုနီ်းခန် ာ့ လည်ပတ်ရနခ ာ့  ြှ ၅၇   ခိုငန်ှုနီ်းသို ာ့ 

ထပ်ြံက ဆငီ်းလ ခ ာ့ရ က ငီ်း တငမ်ပခ ာ့ ကသည်။ ရအ က်တိုဘ လက မပ လုပ်ခ ာ့သည်ာ့ စစ်တြ်ီးအ  လုပ်ငနီ်းြ  ီး၏ 

ထက်ဝက်ခန် ာ့သည် ယခငစ် စဥ်ထ ီးခ ာ့သည်ာ့  ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှြံှုြ  ီးနငှ်ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီး တိုီးခ  ျို့ ြှုြ  ီးကို ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ 

ရြရြ ်ဝါ  လကတည်ီးက  ပ်ဆိုငီ်းခ ာ့ ကသည်။  

  

ရြရြ ်ဝါ   အ ဏ သိြ်ီးြှုရန က်ပုိငီ်း လြ  ီးတ င ် က ပ်ရင တနြိ်ုီး မြည်ီးမြည်ီးခ ငီ်း က ဆငီ်းလ ခ ာ့  ြှ စက်တငဘ် တ င ်

က ပ်ရင တနြိ်ုီး ထိီုးက သ  ီးခ ာ့က  ရန က်ပုိငီ်းတည်ငငြ်ိရနခ ာ့သည်။ သို ာ့  တ င ်ဇနန်ဝါ  လလယ်ြှ စတင၍် အရြ ိကနရ် ေါ်လ  

 ည်ညွှနီ်းလ လှယ်တနြိ်ုီးြှ   သဂုတ်လနငှ်ာ့ နှုငိီ်းယှဥ်လျှင ်၅   ခိုငန်ှုနီ်း ရလ  ာ့က ရနခ ာ့ငပ ီး ငပ ီးခ ာ့သည်ာ့နစ်ှ နငှ်ာ့ နှုငိီ်းယှဥ်လျှင ် ၂၅ 

  ခိုငန်ှုနီ်း ရလ  ာ့က သည်။  ည်ညွှနီ်း နိငုင်မံခ ီးရင  လှ လှယ်နှုနီ်းနငှ်ာ့ ရစ ီးက က်တ င ် မြစ်ရပေါ်ရနသည်ာ့ ရင လ လှယ်နှုနီ်း 

က  မခ ီးခ က် ကက ီးြ ီးရနမခငီ်းက နိငုင်မံခ ီးရင လ လှယ်မခငီ်းဆိုင ်  အက ပ်အတဥ်ီး ဆက်လက် ရှိရနရ က ငီ်း ရြ ်မပရနသည်။ 

အခ ိ ျို့ဘဏြ်  ီးက ရင သ ီးထုတ်ယ ြှုဆိုင ်  ကန် ာ့သတ်ခ က်ြ  ီး ရမြရလ  ာ့ရပီးခ ာ့ရသ ်လည်ီး အရြ ိကနရ် ေါ်လ နငှ်ာ့ 

မြနြ် က ပ်ရင  ရင သ ီး နစ်ှခုလံုီး လိုအပ်ခ က် ကက ီးြ ီးရနဆ မြစ်သည်။ ကုနရ်စ ီးနှုနီ်းြ  ီး မြင်ာ့တက်ြှုရ က င်ာ့  ဘဏ္ဍ နစ်ှအဆံုီး 

(၂၀၂၁ ခုနစ်ှ စက်တငဘ် လ)  ရင ရ ကီးရြ ငီ်းပ နှုနီ်း ၇.၃   ခိုငန်ှုနီ်းအထ ိ မြင်ာ့တက်ခ ာ့သည်။ ဇနန်ဝါ  လြှ စတင၍် 

ရလ ငစ် ဆ ရစ ီးနှုနီ်းြ  ီး မြင်ာ့တက်လ    ရအ က်တိုဘ လတ င ် အမြင်ာ့ဆံုီးမြစ်ခ ာ့ငပ ီး အနည်ီးငယ်မပနလ်ည် 

က ဆငီ်းလ ခ ာ့သည်။ ဓါတ်ရမြ သဇ ရစ ီးနှုနီ်းြ  ီးနငှ်ာ့ အမခ ီးရသ  စုိက်ပ ိ ီးရ ီးသ ငီ်းအ ီးစုြ  ီး ရစ ီးမြင်ာ့တက်လ သမြင်ာ့ 

အဆိုပါ သ ငီ်းကုနြ်  ီး သံုီးစ  နိငုြ်ှု က ဆငီ်းသ  ီးသက ာ့သို ာ့ စုိက်ပ ိ ီးနိငုသ်ည်ာ့ ရမြဧက ပြ ဏလ  က ဆငီ်းသ  ီးသည်။  

  



အဆိုပါ အက ပ်အတဥ်ီးနစ်ှခုရပါငီ်း ရိုက်ခတ်မခငီ်းရ က င်ာ့ ဘဏဏ  ရင  ရှိြှု သိသသိ သ  ထိီုးက သ  ီးသည်ာ့အတ က် 

ဘက်ဂ က်သံုီးစ  နိငုြ်ှုကို အကန် ာ့အသတ်မြစ်ရစခ ာ့သည်။ ဘဏဏ  ရင  မြည်ာ့ဆည်ီးရပီးနိငုသ်ည်ာ့ အ ငီ်းအမြစ် 

အနည်ီးငယ်ရှိရသ ်လည်ီး ဘဏဏ  ရင  လိုအပ်ခ က် မြင်ာ့တက်လ ခ ာ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇ နလ်အထ ိ၉ လတ  က လအတ ငီ်း  

ဘဏဏ  ရင   ရှိြှု နငှ်ာ့ သံုီးစ  နိငုြ်ှု တို ာ့ြှ  တစ်နစ်ှစ  ဘဏဏ  ရင   လ  ထ ီးခ က်၏ ထက်ဝက်သ  ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ 

ဘဏ္ဍ နစ်ှအတ က် အခ နရ်င ရက က်ခံ ရှိြှုြှ  ယခငန်စ်ှက GDP ၏ ၆.၉   ခိုငန်ှုနီ်းရှိခ ာ့  ြှ ၄.၅   ခိုငန်ှုနီ်းသို ာ့ 

ရလ  ာ့က သ  ီးြည်ဟု ခန် ာ့ြှနီ်းသည်။ ဘက်ဂ က်သံုီးစ  နိငုြ်ှု ရလ  ာ့နည်ီးလ ရသ ်လည်ီး ဘဏဏ  ရင   ရှိနိငုြ်ှု 

အလ နန်ည်ီးပါီးနိငုသ်ည်ာ့အတ က် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နစ်ှ တ င ်ဘဏ္ဍ ရ ီးလိုရင သည် GDP ၏ ၈.၈   ခိုငန်ှုနီ်းအထိ ရှိနိငုြ်ည်ဟု 

ခန် ာ့ြှနီ်းသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဘဏဏ  နစ်ှတ င ် ဘဏဏ  ရ ီးလိုရင ြှ   GDP ၏ ၆.၆   ခိုငန်ှုနီ်းရှိခ ာ့သည်။ ယငီ်းတို ာ့ြှ   

ဘဏ္ဍ ရ ီးအရမခမပနှုနီ်း (the fiscal anchor ) မြစ်သည်ာ့ GDP ၏ ၅.၀   ခိုငန်ှုနီ်းထက် သသိိသ သ  မြင်ာ့ြ ီးသည်။  

  

စ ီးပ  ီးရ ီးနငှ်ာ့ ဘဏ္ဍ ရ ီး က ဆငီ်းလ ြှုတို ာ့ရ က င်ာ့ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှအရစ ပုိငီ်းကပင ် ြ  ီးစ  ထခိိုက်ရနခ ာ့သည်ာ့ 

သက်ရြ ီးဝြ်ီးရက  ငီ်းြှုကို ကက ီးစ   ထခိိုက်ရစြည်မြစ်သည်။ မြနြ် နိငုင်တံ င ် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ရြရြ ်ဝါ  လြှ စတင၍် 

အလုပ်အကိုငရ်ှိသ  အရ အတ က် ၁ သနီ်းခန် ာ့ ရလ  ာ့က သ  ီးြည်ဟု ရြျှ ်ြှနီ်းငပ ီး ယငီ်းပြ ဏထက်ပုိြုိရသ  လ ဦီးရ သည် 

အ ည်အရသ ီး နြ်ိာ့က ရသ  ၊ ပုိြုိ ဝငရ်င နည်ီးပါီးရသ  အလုပ်အကိုငြ်  ီးသို ာ့ ရမပ ငီ်းလ လုပ်ကိုငသ်  ီး ြည်ဟု ခန် ာ့ြှနီ်း သည်။ 

အမခ ီးရသ  အလုပ်သြ ီးြ  ီးြှ  ြ လအလုပ်အကိုငြ်  ီး ဆက်လက်လုပ်ကိုငရ်နဆ မြစ်ရသ ်လည်ီး အလုပ်ခ ိန ်သို ာ့ြဟုတ် 

လစ  ရလ  ာ့နည်ီးသ  ီးသည်ာ့အတ က် ဝငရ်င ရလ  ာ့နည်ီးသ  ီး က သည်။ ယငီ်းတို ာ့သည် ဆငီ်း  ြ  ရတြှု၊ ထခိိုက်လ ယ်ြှု နငှ်ာ့ 

စ ီးနပ် ိကခ  ြ လံုြှုတို ာ့အရပေါ် ကက ီးစ   သက်ရ  က်ြှုရှိသည်။ ဆငီ်း  ြ  ရတသည်ာ့ ပြ ဏြှ  ကိုဗစ်-၁၉ က ီးစက်ရ  ဂါ 

တိုက်ခိုက်ြှု ြခံစ ီး ခငအ်ခ ိနန်ငှ်ာ့ နှုငိီ်းယှဥ်ပါက နစ်ှဆအထ ိမြင်ာ့တက်လ လိြ်ာ့ြည်ဟု ခန် ာ့ြှနီ်းသည်။ ရင ရ ကီးရြ ငီ်းပ ြှု နငှ်ာ့ 

ရခ ီးရင / ရင သ ီးလည်ပတ် စ ီးဆငီ်းြှု အခက်အခ ြ  ီးက စ ီးနပ် ိကခ ြ လံုြှု အရပေါ် သက်ရ  က်နိငုင်ပ ီး အထ ီးသမြင်ာ့ 

စုရဆ ငီ်းရင  ြရှိသရလ က် နည်ီးပါီးရသ  ရအ က်ရမခလ တနီ်းစ ီး ဆငီ်း  သ ီးြ  ီးကို ထခိိုက်ရစလိြ်ာ့ြည်။ ဘဏ္ဍ ရင  

ရထ က်ပံာ့နိငုြ်ှု နည်ီးပါီးမခငီ်း၊ (မပည်သ ာ့အ ခံြှုလှုပ်ရှ ီးြှုတ င ် ပါဝင ်ကမခငီ်း၏ တစ်စိတ်တပုိငီ်းမြစ်ရသ ) ဝနထ်ြ်ီးအငအ် ီး 

ြလံုရလ က်မခငီ်း  စသည်လိုအပ်ခ က်ြ  ီး မြင်ာ့တက်လ မခငီ်းရ က င်ာ့ အရမခခံမပည်သ ာ့ဝနရ်ဆ ငြ်ှုြ  ီး  ရှိ န ်ခက်ခ လ ငပ ီး 

မပည်သ လ ထအုရနမြင်ာ့ အဆိုပါဝနရ်ဆ ငြ်ှုြ  ီးအရပေါ် အ ီးထ ီးယံု ကည်ြှု က ဆငီ်းလ ခ ာ့သည်။ နိဝုငဘ် လတ င ်

ရက  ငီ်းြ  ီး မပနလ်ည် ြ င်ာ့လှစ်ခ ာ့ရသ ်လည်ီး ရက  ငီ်းသ ီး/သ ြ  ီးနငှ်ာ့ ဆ  /ြြ  ီး တက်ရ  က်ြှု အလ နန်ည်ီးပါီးရနဆ  

မြစ်ရ က ငီ်း အစ  ငခ်ံစ ြ  ီးက ညွှနမ်ပရနသည်။  

 

စ ီးပ  ီးရ ီးသည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နစ်ှ (စက်တငဘ် လတ င ် ကုနဆ်ံုီးသည်ာ့ဘဏ္ဍ နစ်ှ) တ င ် ၁၈   ခိုငန်ှုနီ်းက ံ ျို့သ  ီးြည်ဟု 

ခန် ာ့ြှနီ်းထ ီးခ ာ့ငပ ီးရန က် ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ စက်တငဘ် လ ဘဏ္ဍ နစ်ှအဆံုီးတ င ်GDP သည် အခ ိ ျို့ရသ  တည်ငငြ်ိလ ြှုြ  ီးနငှ်ာ့ အတ   

၁   ခိုငန်ှုနီ်းသို ာ့ ရ  က်ရှိလ ြည်ဟု ရြျှ ်ြှနီ်းသည်။ (ပုံ - ES 1) ယခုရြျှ ်ြှနီ်းခ က်သည် လတ်တရလ က လ ကိုဗစ် - ၁၉ 

ရ  ဂါ က ီးစက်မပန် ာ့ပ  ီးြှု လှုိငီ်းသစ် (ြ  ီး)၊ ပဋပိကခြ  ီး၏ က ယ်မပန် ာ့ြှုနငှ်ာ့ သက်ရ  က်ြှု၊ နိငုင်မံခ ီးရင ရ ကီး လ လှယ်ြှုနငှ်ာ့ 

ဘဏ္ဍ ရ ီးကဏ္ဍ အခက်အခ ြ  ီး ဆက်လက်တည်ရှိြှု အနြ်ိာ့အမြင်ာ့   ဂ  အရနအထ ီးတို ာ့နငှ်ာ့အတ  လျှပ်စစ်ြ ီး၊ 

ကုနစ်ည်ပုိ ာ့ရဆ ငရ် ီး နငှ်ာ့ အငတ် နက် ဝနရ်ဆ ငြ်ှုက ာ့သို ာ့ရသ  အတ ီးအဆ ီးအခက်အခ ြ  ီးအရပေါ် ြ တည်ပါလိြ်ာ့ြည်။ 

ဤခန် ာ့ြှနီ်းခ က်သည် ရန ငလ် ြည်ာ့က လအတ ငီ်း ကုနထ်တု်လုပ်မခငီ်းနငှ်ာ့ ဝနရ်ဆ ငြ်ှု ကဏ္ဍြ  ီးတ င ် တည်ငငြ်ိလ သည်ာ့ 

လကခဏ ြ  ီး ဆက်လက်တည်ရှိရနြည်ဟ ၍ လည်ီးရက ငီ်း၊ စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ  ီးကို ထခိိုက်ရစနိငုသ်ည်ာ့ ပဋပိကခြ  ီး  



ထပ်ြံမြင်ာ့တက်လ မခငီ်း ြရှဟိ ၍ လည်ီးရက ငီ်း စသည်ာ့ ယ ဆခ က်ြ  ီးအရပေါ်  အရမခခံ တ က်ဆမခငီ်းမြစ်ပါသည်။ 

အထည်ခ  ပ်နငှ်ာ့ သဘ ဝဓါတ်ရင ျို့ တငပုိ် ာ့ြှု ဆက်လကရ်ှိရနငပ ီး ၊ ရဆ က်လုပ်ရ ီးကဏ္ဍတ င ် မပနလ်ည်သက်ဝငလ်ှုပ်ရှ ီးြှု 

အခ ိ ျို့ရ က င်ာ့ စက်ြှုကဏ္ဍြှ  ၃   ခိုငန်ှုနီ်းခန် ာ့ တိုီးတက်ြည် ဟု  ရြျှ ်ြှနီ်းသည်။ ဝနရ်ဆ ငြ်ှု ကဏ္ဍြှ ြ  မပည်တ ငီ်း 

ဝယ်လိုအ ီး နည်ီးပါီးရနမခငီ်း နငှ်ာ့ ရင ရ ီးရ ကီးရ ီး အခက်အခ ြ  ီး ဆက်လက်တည်ရှိရနြှုရ က င်ာ့ အနည်ီးငယ်ြျှသ  

တိုီးတက်ြည်ဟု ရြျှ ်ြှနီ်းသည်။ စုိက်ပ ိ ီးရ ီးကဏ္ဍြှ ြ  ၂၀၂၁ ခုနစ်ှက စုိက်ပ ိ ီးလုပ်ကိုငြ်ှု ရလ  ာ့က သ  ီးခ ာ့သည်ာ့အတ က် 

ထ က်ကုန ် ရလ  ာ့နည်ီးက  ဆက်လက်က ံ ျို့သ  ီးြည်ဟု ရြျှ ်ြှနီ်းသည်။ မခံ ငံ ုြည်ဆိုလျှင ် ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဘဏ္ဍ နစ်ှတ င ်

စ ီးပ  ီးရ ီး ၁၈   ခိုငန်ှုနီ်းအထ ိ က ံ ျို့သ  ီးြည်ဟ ရသ  ခန် ာ့ြှနီ်းခ က်နငှ်ာ့ ၂၀၂၂ ခုနစ်ှတ င ် တိုီးတက်ြှု ၁   ခိုငန်ှုနီ်းရှိြည်တို ာ့ကို 

ရပါငီ်းစုလိုက်ပါက စ ီးပ  ီးရ ီးသည် ၂၀၁၉ ခုနစ်ှအဆင်ာ့အတနီ်းထက် ၁၅   ခိုငန်ှုနီ်းခန် ာ့ ရသီးငယ်သ  ီးြည်မြစ်ငပ ီး အကယ်၍ 

အ ဏ သြ်ိီးြှုနငှ်ာ့ ကိုဗစ် - ၁၉ ရ  ဂါက ီးစက်မပန် ာ့ပ  ီးြှုသ  ြမြစ်ရပေါ် ခ ာ့ပါက ရှိ ြည်ာ့ ပြ ဏထက် ၃၀   ခိုငန်ှုနီ်း 

က ံ ျို့ဝငသ်  ီးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ (ပုံ ES 2)  

  

  

  

  

၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဘဏ္ဍ နစ်ှအတ က် ခန် ာ့ြှနီ်းခ က်ြ  ီးတ င ် (၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ နစ်ှ  လ  ရ်ြျှ ်ြှနီ်းခ က်အရပေါ် အ ိပ်ထိီုးရနသည်ာ့ 

ြရ   ြှုြ  ီးအမပင)် ထခိိုက်နိငုရ်မခ အနတ  ယ်ြ  ီး သသိသိ သ  ရှိရနရပရသီးသည်။ အထ ီးသမြင်ာ့ သသိ ထငရ်ှ ီးသည်ာ့ 

ထခိိုက်နိငုရ်မခအနတ  ယ်နစ်ှခုြှ  ကိုဗစ် - ၁၉ ရ  ဂါ က ီးစက်မပန် ာ့ပ  ီးြှု နငှ်ာ့ ပဋပိကခ မြစ်ပ  ီးြှု ပုိြုိဆိုီး   ီးလ နိငုရ်မခ 

တို ာ့မြစ်သည်။  

 

ဇနန်ဝါ  လ အရစ ပုိငီ်းတ င ်ကိုဗစ် - ၁၉ က ီးစက်ခံ ြှု အရ အတ က် က ဆငီ်းလ ရသ ်လည်ီး မြနြ် နိငုင်သံည် အိုြ ခ  န ်

ဗ ဇြ ိ ီးက   နငှ်ာ့ ကိုဗစ် - ၁၉ က ီးစက်ြှုလှုိငီ်းြ  ီးရ က င်ာ့ ထခိိုက်နိငုရ်မခ မြင်ာ့ြ ီးရနဆ မြစ်သည်။ ဤသို ာ့မြစ် မခငီ်းြှ  

က က ယ်ရဆီးထိီုးနှနံိငုြ်ှု ပြ ဏ  နည်ီးပါီးရနရသီးမခငီ်း နငှ်ာ့ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နစ်ှလယ်ပုိငီ်းက မြစ်ပ  ီးခ ာ့သည်ာ့ ကိုဗစ်ရ  ဂါ 

က ီးစက်မပန ာ့ပ်  ီးြှုမြစ်စဥ်တ င ် မြငရ်တ ျို့ ခ ာ့ သည်ာ့အတိုငီ်း မပည်သ ာ့က နီ်းြ ရ ီးကဏ္ဍ အ ီးနည်ီးရနဆ မြစ်မခငီ်း တို ာ့ရ က င်ာ့ 

မြစ်သည်။ က က ယ်ရဆီး ထိီုးနှြံှုနှုနီ်း နည်ီးပါီးရနဆ မြစ် မခငီ်းြှ  က က ယ်ရဆီး ရှိနိငုြ်ှု နငှ်ာ့ မြန် ာ့မြ ီးရပီးနိငုြ်ှု ဆိုင ်  

အခက်အခ ြ  ီး ဆက်လက်တည်ရှိရနြှု ရ က င်ာ့မြစ်သည်။ ယငီ်းတို ာ့ကို ထည်ာ့သ ငီ်းစဥ်ီးစ ီးပါက ြည်သည်ာ့ ကိုဗစ်-၁၉ 

က ီးစက်မပန် ာ့ပ  ီးြှုြ ိ ီးရ က င်ာ့ြဆို က နီ်းြ ရ ီး ထခိိုက်ြှု ဆိုီး   ီးနိငုင်ပ ီး  ထိနီ်းခ  ပ် န ်ခက်ခ ပါလိြ်ာ့ြည်။ တစ်ခ ိနတ်ည်ီးတ ငပ်င ်



ရ သတ ငီ်း အရတ ျို့အ ကံ ြ  ီးနငှ်ာ့ လက်ရှိ မြနြ် နိငုင်အံတ က် ခန် ာ့ြှနီ်းခ က်အ  အိုြ ခ  နက် ီးစက်ခံ ြှုြ  ီး 

လ ြည်ာ့လြ  ီးအတ ငီ်း မြင်ာ့တက်လ နိငုြ် ယ်ရှိသည်။ တ က်ဆခ က်ြ  ီးအ  အိုြ ခ  န ် က ီးစက်ခံ ြှုြ  ီးသည် 

တတိယလှုိငီ်းထက် ပုိြုိမြင်ာ့ြ ီးနိငုြ် ယ်ရှိရသ ်လည်ီး (ရြရြ ်ဝါ  လ ရန ှငီ်းပုိငီ်းတ င ် အြ  ီးဆံုီးမြစ်နိငု)် ရသဆံုီးနှုနီ်းနငှ်ာ့ 

ရဆီးရံုရဆီးခနီ်းြ  ီးအရပေါ် ဝနပိ်ရစြှုြှ ြ  နည်ီးပါီးနိငုသ်ည်။ ြည်သို ာ့ပငဆ်ိုရစက ြ  လ ာ့အသက်ြ  ီး၊ 

သက်ရြ ီးဝြ်ီးရက  ငီ်းလုပ်ငနီ်းြ  ီး နငှ်ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ  ီးအရပေါ် ထခိိုက်နိငုရ်မခြှ  ယခုအရမခခံ တ က်ဆခ က်ထက် 

ပုိြုိဆိုီး   ီးနိငုင်ပ ီး အိုြ ခ  နက် ီးစက်ြှုက (က က ယ်ရဆီးထိီုးနှြံှု လွှြ်ီးမခံ နိငုအ် ီး နည်ီးပါီးသည်ာ့အရမခအရနရ က င်ာ့) 

ရြျှ ်ြှနီ်းသည်ထက် ပုိြုိဆိုီး   ီးမပငီ်းထနခ် ာ့လျှင ်ရသ ်လည်ီးရက ငီ်း  ယခုနစ်ှအတ ငီ်း အမခ ီးရသ  က ီးစက်ရ  ဂါလှုိငီ်းြ  ီး 

နငှ်ာ့/သို ာ့ြဟုတ် ဗ ဇြ ိ ီးက  သစ်ြ  ီးရ က င်ာ့ ရသ ်လည်ီးရက ငီ်း စ ီးပ  ီးရ ီး ထခိိုက်နိငုရ်မခြ  ီး ရှိရနဆ မြစ်သည်။  

 

ြ က ရသီးခငက် မြစ်ပ  ီးရနခ ာ့သည်ာ့ ပဋပိကခအရမခအရနြ  ီးသည်လည်ီး လ သ ီးခ ငီ်းစ န  ရထ က်ထ ီးရ ီးဆိုင ်  

ရှုရထ င်ာ့အ  ရသ ်လည်ီးရက ငီ်း စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ  ီးအရပေါ် ထခိိုက်နိငုြ်ှုသည်လည်ီးရက ငီ်း စုိီး ိြ်ြ ယ်အရမခအရန 

မြစ်ရနဆ မြစ်သည်။ အရမခခံခန် ာ့ြှနီ်းခ က်ြ  ီးက ပဋပိကခမြစ်ပ  ီးြှုသည် ပုိြုိမပငီ်းထနလ် မခငီ်းြရှိဘ  လက်ရှိအဆင်ာ့အတိုငီ်း 

ဆက်လက်တည်ရှိရနြည်ဟု တ က်ဆထ ီးမခငီ်းမြစ်ရသ ်လည်ီး ြ က ရသီးခငက် ပဋပိကခဆက်စပ်မြစ်စဥ်ြ  ီး 

မြင်ာ့တက်လ မခငီ်းက ရရှ ျို့လ ြည်ာ့ လြ  ီးအတ ငီ်း ပဋပိကခြ  ီး မပငီ်းထနလ် ပါက ပုိြုိဆိုီး   ီးသည်ာ့ ထခိိုက်နိငုရ်မခ 

အနတ  ယ်ြ  ီး ပ ီးတ  မြစ်ရပေါ်ြည် ဟု ညွှနမ်ပရနသည်။  စ ီးပ  ီးရ ီး စစ်တြ်ီးအ  ဝယ်လိုအ ီး၊ ကုနစ်ည် သယ်ယ  

ပုိ ာ့ရဆ ငရ် ီးနငှ်ာ့ သ ငီ်းအ ီးစုက ငီ်းဆက်ြ  ီးသည် ပဋပိကခမြစ်ပ  ီးရနသည်ာ့ မပည်နယ်နငှ်ာ့ တိုငီ်းြ  ီးတ င ် ဆိုီး   ီးစ   

ထခိိုက်သည်ကို ရတ ျို့ သည်။ စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ  ီး၊ ကုြပဏ ြ  ီးအရနမြင်ာ့ ရှ ီးပါီးလ သည်ာ့  ငီ်းမြစ်ြ  ီးနငှ်ာ့အတ  

လံုမခံ ရ ီးရ က င်ာ့ လုပ်ငနီ်းလည်ပတ်နိငုရ် ီး အခက်အခ ြ  ီးကို ကိုငတ် ယ်ရမြရှငီ်း  သည်ာ့အမပင ် ၎ငီ်းတို ာ့၏ ဝနထ်ြ်ီးြ  ီး၊ 

စ ီးသံုီးသ ြ  ီး၏ ရဘီးကငီ်းလံုမခံ ရ ီးကို အရလီးရပီး သက ာ့သို ာ့ ကက ီးထ  ီးလ သည်ာ့ ြရ   ြှုြ  ီးရ က င်ာ့ ဝနထ်ြ်ီးသစ် 

ခန် ာ့အပ်ရ ီး သို ာ့ြဟုတ်  ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှရံ ီးတို ာ့တ င ်အခက်အခ ရတ ျို့  က သည်။  

 

ရ ရှည်တ င ် မြနြ် ာ့ က လရှည် တိုီးတက်နိငုရ်မခအရပေါ် အဆိုပါ မြစ်စဥ်ြ  ီးက ြိစ ီးလ ပါလိြ်ာ့ြည်။ ညွှနီ်းကိနီ်းအြ  ီးစုက 

ပုဂဂလိက  ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှြံှု သသိိသ သ  ထိီုးက လ သည်ဟု ညွှနမ်ပရန ကငပ ီး အခ ိ ျို့ရသ  ယခငက် မြစ်ထ နီ်းနိငုရ်မခရှိသည်ာ့ 

(လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအပါအဝင)် စ ြံကိနီ်းြ  ီး သည်ပငလ်ျှင ် ဝယ်လိုအ ီး နည်ီးပါီးြှုရ က င်ာ့  ပ်တည် န ် ခက်ခ လ သည်။ 

သ ငီ်းကုနြ်  ီးတငသ် ငီ်း သည်ာ့ ကုနက် စ ိတ်မြင်ာ့တက်လ သက ာ့သို ာ့ မြနြ် က ပ်ရင နငှ်ာ့ ရက က်ခံ ရှိသည်ာ့ အခ နရ်င ြ  ီးသည် 

နိငုင်မံခ ီးရင ရ ကီးမြင်ာ့ဆိုပါက တနြိ်ုီးရလ  ာ့က သ  ီးသည်။ ပည ရ ီး မပတ်ရတ က်သ  ီးသည်ာ့ လြ  ီးသည် လ သ ီး ငီ်းမြစ်နငှ်ာ့ 

ကုနထ်တု်နိငုစ် ြ်ီးအ ီးတို ာ့အရပေါ် ရ ရှည်အက ိ ီးသက်ရ  က်ြှု ရှိပါလိြ်ာ့ြည်။ သယံဇ တထတု်ယ ြှုကဏ္ဍတ င ်

သစ်ထတု်လုပ်မခငီ်း၊ ရက  က်စိြ်ီး၊ ရ ွှ နငှ်ာ့ rare earths ထုတ်ယ ြှု လုပ်ငနီ်းြ  ီး မြင်ာ့တက်လ ရ က ငီ်း ရတ ျို့ ရှိ သမြင်ာ့ 

ရ ရှည်တ င ် သဘ ဝပတ်ဝနီ်းက င ် ထခိိုက်ပ က်စ ီးနိငုြ်ှု အနတ  ယ်နငှ်ာ့ ဆိုီးက ိ ီးြ  ီးရ က င်ာ့ ကုနက် စ ိတ် 

ကက ီးြ ီးလ နိငုရ်မခြ  ီး ြနတ် ီးရနရပသည်။  

 

စ ီးပ  ီးရ ီး စ ြံခန် ာ့ခ  ြှုြ  ီး မပ လုပ်  တ င ် ရယဘ ယ အ ီးမြင်ာ့   က ီးဝင ် ထနိီ်းရက  ငီ်းမခငီ်း (interventionist ) နငှ်ာ့ 

မပည်တ ငီ်းကို အ ီးမပ နည်ီးလြ်ီးြ  ီး (inward-looking approach) ကို ပုိြုိအသံုီးမပ လ ရ က ငီ်း အရထ က်အထ ီးြ  ီးက 

ရြ ်မပရနသည်။ ယခငက် မြစ်ထ နီ်းနိငုရ်မခြရှိဟု ရှုမြငခ် ာ့ ကသည်ာ့ လုပ်ငနီ်းြ  ီး (နိငုင်ပုိံင ် သြံဏစိက်ရံုြ  ီး၊ 



ရ နသံန် ာ့စငစ်ကရ်ံုြ  ီး) မပနလ်ည်စတင ်န ်အ ီးရပီးလ သည်။ လိုငစ်ငလ်ိုအပ်ခ က် တိုီးမြင်ာ့လိုက်မခငီ်းနငှ်ာ့ သ ငီ်းကုနအ်စ ီးထိီုး 

(ဥပြ  - စ ီးအုနီ်းဆ ) အ ီးရပီး န ် စည်ီးြ ဥ်ီးစည်ီးကြ်ီးြ  ီး ခ ြှတ်မခငီ်း အပါအဝင ် သ ငီ်းကုန ် ကန် ာ့သတ်မခငီ်း ဆိုင ်  

ရ ကည ခ က်ြ  ီး ထတု်မပနခ် ာ့ရ က ငီ်း ရတ ျို့ သည်။  နိငုင်မံခ ီးရင ရ ကီးလ လှယ်ြှုဆိုင ်  ြိအ ီးြ  ီး ရမြရလ  ာ့ န ် နငှ်ာ့ 

မပည်တ ငီ်းလုပ်ငနီ်းြ  ီး မြင်ာ့တက်လ ရစ န ်ခ ြှတ်ရဆ င ် က်ြှုြ  ီး ရှိရသ ်လည်ီး အဆိုပါနည်ီးလြ်ီးြ  ီးြှ  ယခငက်လည်ီး 

ြရအ ငမ်ြငခ် ာ့သည်ာ့အမပင ်  ငီ်းမြစ်ြ  ီးကို အထရိ  က်ဆံုီး သံုီးစ  နိငုမ်ခငီ်း ြရှိမြစ်ရစသက ာ့သို ာ့ ငပ ီးခ ာ့သည်ာ့ 

ဆယ်စုနစ်ှြ  ီးအတ ငီ်းက မြနြ် ာ့ တိုီးတက်ြှုကို အဓိကတ နီ်းအ ီးရပီးခ ာ့သည်ာ့ ပ င်ာ့လငီ်းလ တ်လပ်ြှုကို ထိခိုက်ပ က်မပ ီး 

ရစခ ာ့သည်။  

  

ထိနုည်ီးတ စ  ပင ် တပ်ြရတ ်အ ဏ သြ်ိီးြှု မြစ်ပ  ီးငပ ီးငပ ီးမခငီ်း ရန က်ပုိငီ်းက လနငှ်ာ့နှုငိီ်းယှဥ်ပါက အငတ် နက် 

ကန် ာ့သတ်ြှုြ  ီး ရမြရလ  ာ့ရပီးခ ာ့ရသ ်လည်ီး ငပ ီးခ ာ့သည်ာ့ လြ  ီးအတ ငီ်း တယ်လ ြုနီ်းဆက်သ ယ်ြှုြ  ီးအရပေါ် အခ နအ်ခြ  ီး 

နငှ်ာ့ ရစ ီးနှုနီ်းြ  ီး တိုီးမြြှင်ာ့သတ်ြှတ်လိုက်မခငီ်း၊ ခ ိတ်ဆက်အသံုီးမပ နိငုြ်ှုကို ရရှ ငတ်ခငက်န် ာ့သတ်မခငီ်း၊ အငတ် နက် 

အသံုီးမပ ြှုကို ကန် ာ့သတ် သည်ာ့နည်ီးလြ်ီးြ  ီး ပုိြုိအသံုီးမပ လ ရ က ငီ်း ရတ ျို့ မြငလ်  သည်။ အဆိုပါ ကန် ာ့သတ်ခ က်ြ  ီး 

တည်ရှိရနသရ  ျို့ က လပတ်လံုီး  စ်ဂ စ်တယ် အရမခခံအရဆ က်အအံုြ  ီး မြစ်ထ နီ်းတိုီးတက်ြှု နငှ်ာ့ မြနြ် နိငုင်အံတ ငီ်း 

 စ်ဂ စ်တယ် နည်ီးပည  ဝနရ်ဆ ငြ်ှုြ  ီး တိုီးတက်ြှုအရပေါ် သသိ ထငရ်ှ ီးစ   က လ က ရှည် ထခိိုက်ရနဦီးြည် 

မြစ်သည်ာ့အမပင ် ကုနထ်တု်လုပ်ြှုနငှ်ာ့ ထတု်ကုန ် ရလ  ာ့က လ သည်ာ့အတ က်ရ က င်ာ့ စ ီးပ  ီးရ ီးကုနက် စ ိတ် သသိသိ သ  

မြင်ာ့တက်လ ြည်မြစ်သည်။  

 


