
ျ္မန္မာ့အသြန္ ကူးေျ မြနူ္ ္သြန ့ခရမ္ းေအမ လယနယမးေျ္ 

ျ္မန္မာႏိုငြနြ ္သြန လယနယမးေျ့္ခသြနာ့လ္နူ့္သ္ န ႐ငမနူ ္မန္္ႏိုကူးမူရ္ အသညန ာႏိုငြနြ ္ငံ၏ ဆယနးငာွးနးေျခမ္နခင္္မ 

လ္နမ္န္ ႏိုငြန ဋႏို ၡ္္ႏိုင  င းေဖမနျ အးေမးေအမ လ ၡ္ဏမရ န္းနခငျဖးနအသညန္။ 

့္ႏ္ို န္ ဆႏိုငလၽွြန ့းႏိုငူ ရ္ လယနယမးေျ္္ မူ္ႏိုင အႏို္နူယကခခာ္္အသညန္။ ရသညန႐သယနခ ္န္ ွမ အဘမဝအယ ဇမ္္ မူ 

ထင္ နယကရမန၊ း ူ သမူျဖးနလယနယမလင နြမနူလင န္ ႏိုငြနရမန၊ းေမျ သညနးေ္မန ္ႏိုကမးေ္မနအးန ္သညနးေဆမ္နျခြနူ ္ခာအႏိုငသးေအမ 

ရသညန္ွမနူခ ္န္ းနခင ပအသညနာ ့းေျခခ ့ းေဆမ္န့့င ္ သညနးေဆမ္နရမန းအသညန္ ႏိုငသျဖးနအသညန္။ 

္ ္နးေ္ွမ္နးေခ္န းေရမ္နးေအမ့ခပ လယနယမးေျ္အႏို္နူဆသညနူ ခ ရ္ ဆႏိုငြနရမ ္ရမူ္္ၽွ္ ္ ္ မူ့္သ္ န 

ျ မနလသညနးေ္မြနူဆႏိုငလမ္္ရမ ၎အသညန 

့္ မူျ သညနအက္္မူ းေျ မဆႏိုငးေဆသူးောသူ ့ျြြနူ့ခင ့ ျဖးနရဆင ူ းေခပြနူ းုနျဖးနအလႏိုင ့းႏိုငူရအးန္ငံ၏ 

းေျဖရွြနူ  းေဆမြန႐သ္ နရမနရွႏိုအသညနာ္ႏိုးိရ န္ မူ္သြနလသညနူ ့ဓႏ္ို ့းေ္္မြနူ ့ရမ္းနခငျဖးနးေမအသညန္။ 

္ျခမူ္းနဖ္န္ သြန းေျ္ယမး ္ ခမနသခသခ့င နခ က န္ ာွြနာ ့ႏို္န ခ းေျ္းေမူ္သ္ နဆႏိုငြနရမ ့းေျခခ ့းေဆမ္န့ ့င ာွြနာ 

့ြနး္ ္   ူရွြနူ္ မူ္ွမ ့လသမန့ ္ြနူ းေခ္နးေမမ္န္  ္ မနရးန   ူ ့မူးေ  မာလသမနူလအွသညန္။ 

 ငဂၢလႏ္ို ရြနူ ာွ ူျ္ က နာွ ္ ၊ း ူ သမူးေရူးေ္မြနူ္သမနလမ္ ္ ႏိုငသာွြနာ့္က းေျ္ယမလႏိုင့  နခ ္န ္းနး္းနး 

္ႏိုငူ္္န္ မူျ မူ လမအသညနာွြနာ့္ၽ ွ းေျ္ယမ ႏိုငြနဆႏိုငြန္ ၊ ့မ္ခ ခ ္နရွႏ္ို  ာွြနာ ့အင ူခ ာႏိုငြန္ ဆႏိုငြနရမ ္ႏိုးိရ န္ မူ 

အသညနလသညနူ လကထငးႏ္ို နဝြနးမူ့ခ ရဆင ူးေမရမ္ႏိုင ဆ္နလ္နရယကထမူာႏိုငြနးေျခ ရွႏို ပအသညန္။ းေျ္ယမ ႏိုငြနဆႏိုငြနးေ္္မြနူ 

းေ္္သညမ္ ဆႏိုငြနရမ အးေဘမ္ကသည  ္ရရွႏိုျခြနူ၊ းေျ္ယမ့ြွမူခ လင န္ႏိုငြနခသြနားေ ူအသညနာ းမးနးေ္မြနူ္းနရ န 

္သညနးေဆမ္နျခြနူာွြနာ းေျ္ယမးေမူ္သ္န္ ႏိုငသ္ွမ 

္ႏိုငြနူျ သညန္ငံ၏့မမဂ္နာွြနာ ္နအ္နလၽွြန းေ့မ္န ပ္ကမယန ယန ္ မူ့္သ္ န 

ဆ္နး န့ းေရူ ပးေမ္သညနျဖးနအသညန္။ 

• လက္ အဟဇမ္ျဖးန္ ာွြနာ ္သညန ြႏို န္္  - လယနယမးေျ္ရရွႏ့ို အင ူ ခ ာႏိုငြနခသြနာအသညန ျ မနလသညနရြန္္မူးေးားေရူ 

့္သ္ န ့းေရူ ပလႏို္နာ္သညနျဖးနအသညန္။ လႊ္ နးေ္မနးေ္မန္္ ့ အ ူ အ ူ့းေမျဖြနာ လယနယမးေျ့္ျြြနူ သမူ္  

္ႏိုငြန္္မူးမးေ ပြနူ  ၈,၀၀၀ းေ္ မန္ႏိုငလ္နခ ရရွႏိုထမူရမ ့္ႏ္ို န္လယနယမးေျ္အႏို္နူယက္ ္ မူ္ႏိုင 

ျ မနလသညနးေျဖရွြနူးေ ူရမန းေ္မြနူဆႏိုင့ အမမူခ ထမူျခြနူျဖးနအသညန္။ ထႏိုင္ ႏိုငြန္္မူ့အမမူခ ္ ္  မူ္ႏိုင 

းေျဖရွြနူ းေ ူရမ္သြန းႏိုမနးေခခ္ အသညန မသညနူ းမးန ႏိုငြနူ ့ရ၊ လက္ းေရူ့ရ၊ ာႏိုငြနြ းေရူ့ရ ္္ ူ္မူ   ူလၽွြန၊ 

ရရွႏိုခခာအသညနာ့းေ္သမ့္္က ္ မူ့ရးေျ မရလၽွြန ဆယနးငာွးနာွြနာခ     ူ္္မျ္ြနာာႏိုငြနအသညန္။ အမဓ့္မူျဖြနာ ့းေရွမ 

ုးေရမ ာႏိုငြနြ ့္ မူ့ျ မူ္သြန ဆႏိုငရယွနလးနးမးန   ူ ဆင ူ အသမူအသညန္ွမ ၂၅ ားွနးေ္ မန    ျဖးနးေအမနလသညနူ 

အႏို္နူဆသညနူလယနယမးေျ္ျ မနလသညနးသမနသလႊ္ နျခြနူ  အႏိုငသ္ဟင္န းေလ မနးေ္္ူးေ ူျခြနူျ ကရမ္းျပဳရာ၌ 

္   ူျ ္နးေအူးေအမ္ႏိုးိ္ မူရွႏိုးေမးေအူအသညန္။ 



• ဆြနူရခာသ္ နူ ပူ္ းေလၽွမသခ ျခြနူ - ျ္မန္မာႏိုငြနြ ္သြန 

လက့္ မူးင္ ွမ းေ္ ူလ္နးေမျ သညနအက္ မူျဖးနအသညန္။ းေ္ ူလ္နးေ အ္ မူ္သြန ာႏိုငြနြ ္ငံ၏ဆြနူ ရခအမူ ၇၀ 

ရမခႏိုငြနာ မနူ းေမထႏိုငြန္္  ူ  ၎္ႏိုငသ္ွမ ္းန ႏိုငြန္ းနာႏိုငြန ့းေအူးမူးႏိုင္ န  ႏိုကူးေရူျဖြနာ 

့အ္နးေ္သူ းေမ္္ရအက္ မူျဖးနအသညန္။ ၎္ႏိုငသ့္သ္ န လယနယမးေျ္ဆႏိုငအသညန္ွမ ဝြနးေြသရြနူျ္းန၊ 

၎္ႏိုငသ္ငံ၏့္ွ္ န့အမူအ႐င န္ႏိုငသ့္သ္ နးေအမနလသညနူးေ္မြနူ၊ 

၎္ႏိုငသ္ငံ၏လက္ ဘဝလင  ခက ္ ့ ္သ္ နးေအမနလသညနူးေ္မြနူ ့းေျခခ  ြနျဖးနအသညန္။ လယနယမးေျ္ ႏိုငြနဆႏိုငြနခသြနာ းႏို္နခ ရ္ ၊ 

ခသြနာျ ကထမူအသညနာ့အင ူ ျ က င ္ မူ္ငံ၏ရွြနူလြနူ ္ ၊ လယနယမးေျ္းေ ခ္သြန္ၽွ္းသမ လင န္ ႏိုငြနာႏိုငြနးသ္ နူ ္ႏိုငသ္ွမ 

၎္ႏိုငသ္ငံ၏့အ္နးေ္သူ ဝ္နူ းေ္ မြနူ လင နြမနူ္ မူ့းေ ခ ့မ္ခ ခ ္နးေ ူ္သညနျဖးနအလႏိုင ၎္ႏိုငသ ႏိုငြနအသညနာ 

လယနယမးေျ္ းိသညနူ္ မူးေ ခ ရြနူာွ ူျ္ က နာွ ္ ္ ႏိုငလသညနူ ့မူးေ ူ္သညနျဖးနအသညန္။ 

• း ူ သမူးေရူ္ႏိုငူ ္္န္  - ျ္မန္မာႏိုငြနြ အသညန းေ အ္သြနူ လကဦူးေရအႏို နအသညနူဆ့မသညနူဆင ူ 

ာႏိုငြနြ ္ းနခငျဖးန းေအမနလသညနူ းေျ္ဆ ဆဇမးေ္မြနူ ္သမနအသညနာ းေျ္္္ ူ္ မူရွႏိုးေမ   ူ 

လယနယမးႏိုင္န  ႏိုကူးေရူ္ွ္ ငမနထင္ နလင န္  ၊ ့ထသ္နာ မနူာွြနာ ့ျ္္န့ းသမနူ္ မူ 

ယခငထ္န္ ႏိုငူ ျ္ြနာရရွႏိုာႏိုငြန္သညနာ့ခသြနာ့လ္နူ္္ ူလသညနူ ရွႏိုးေမ ပအသညန္။ ထႏိုငသျ ြန ္႐င္ နာြွနာ့ႏိုာအႏိုယာွးနာႏိုငြနြ ဆင ္ ွ္နရွႏို 

္ငမနအသယနးေရူးဟႏိုငခ ္န္ သြနရွႏိုးေမျခြနူဆႏိုငအသညနာ ာႏိုငြနြ ္ငံ၏ ္ဟမ 

း  ဟမးေျ္မ္န္ သညနးေမရမ္ႏိုင းေ္မြနူးသမ့အင ူခ ရမန့္သ္ နလသညနူ ရသညန႐သယနထမူျ မနအသညန္။ ျ္မန္မာႏိုငြနြ  အသညန 

 ြႏို္နူခ ္နူ းေရူ္ငံ၏့အ ူ့ သြနာ္ႏိုင ြန ရရွႏိုးေမ   ူျဖးန္မ ၂၀၁၅ ခငာွးန္သြန ားွနးုန္ ႏိုငူ္္န္ ာ မနူ ၈  အ္ ၅ 

ရမခႏိုငြနာ မနူ ာွြနာ ၂၀၁၆ ခငာွးန္သြန ၇ ရမခႏိုငြနာ မနူ ့ထႏို ့အ ူအ ူ့ျ္ြနာဆင ူျဖးနခခာအသညန္။ အႏိုငသးေအမနလသညနူ 

းေခ္န္္ းေ္မာအသညနာ လယနယမးေျ္္ွ္ န္ ္နူ္ွ္ နရမ္ မူ၊ းေျ္ င ္ မူ၊ လင နြမနူးုန္ မူာွြနာ ့္က 

လယနယမးေျ္ ႏိုငြနဆႏိုငြနခသြနာာွြနာ ့အင ူ ခ ခသြနာ္သြန ္းေအခ မ္းေရရမ္ ္ မူးေ္္မြနာ ရြနူာွ ူ ျ္ က နာွ ္သညနာအက္ မူ ့းေမျဖြနာ 

းႏို္နဝြနးမူ္ းေလ မာ္  ္မ ့မမဂ္န္ သြန းေ ခးေ ပ္နလမဖသယနရွႏိုအသညနာ ္ခႏိုငြန္ မ  ္္  မူ့္သ္ န လသညနူ 

းႏိုငူရႏို္န္္အသညန္။ ၂၀၁၄ ခငာွးန္ ထင္ နးေဝခခာအသညနာ ္ ၻ္မာဘဏန္ငံ၏ Investment Climate Assessment 

္သြနလသညနူ းေြသးေ္္ူ ့းေထမ္န့  ာာွြနာ လၽွ နးးန္ ူရရွႏို္ ္ႏိုငသ   ူလၽွြန လယနယမးေျ္ ႏိုငြနဆႏိုငြနလင န္ ႏိုငြနခသြနာအသညန 

ျ္မန္မာႏိုငြနြ ္သြနရြနူာွ ူျ္ က နာွ ္သညနာ အက္ မူ့္သ္ န 

္္ႏိုယးေျ္မ္န့္္ ူဆင ူ့္မူ့ဆ ူျဖးနအသညနဟင းေဖမနျ ခခာအသညန္။ 

• မသညနူ္ွမနလ္နူ္မွန  ္ႏိုကမျ ဖသ မ ဖႏိုကူ္  - လကဦူးေရူ့ရးေရမ၊ း ူ သမူးေရူ့ရးေရမ္္သညနာလၽွြန 

ျ္မန္မာႏိုငြနြ အသညန းေ္ ူလ္နဆမနးေအမာႏိုငြနြ ့ျဖးန္ွမ ြန ရွႏိုးေမးေအူးေအမနလသညနူ ၎အသညန 

လ ြနျ္မနးသမာွြနားေျ မြနူလခလ ္န ရွႏိုအသညန္။ းေခ္န္္ းေ္မာအသညနာ လယနယမးေျ္္ွ္န္ ္နူ ္ွ္ နရမ္ မူာွြနာ 

့း ့္ ္ မူ၊ ခသြနာျ က္ႏိုမနသ္ မူ၊ ့ႏို္န ခ းေျ့္ခသမန္ မူ္ႏိုင္္သညနာလၽွြန ဖသ မ ဖႏိုကူ့မူးေ္မြနူ ရမန္ မးကးေမအသညနာ 

 ္ႏိုကမျ းေမလက္ မနူးမူ္ မူာွြနာ္္သ ့ႏို္နရမ္ မူ၊ ႐င ူခမနူ္ မူ၊  မနူ ခ ္ မူာွြနာ းေခ္န္ လွ အမယမအသညနာ 

 ္ႏိုကမ္္ ူျ ္္ ူ္ မူ့္သ္န ့ျခမူးေအမ လႏိုင့  နခ ္န္ မူ ျ္ြနာ္မူလမ္ ္ ႏိုငသ္ႏိုင းေျဖရွြနူးေ ူာႏိုငြန္သညနာ့ဆြနာအႏိုငသ 



္းေရမ္နးေအူ ပ္။ းေ္မြနူးသမလသညန ္န းေမ   ူ  သြနာလြနူျ္ြနအမအသညနာ 

းေျ္ယမ့င နခ က နးေရူာွြနာ းေမူ္သ္ န္ မူ္ရွႏို ပ္  ္ႏိုကမျ ဖသ မ ဖႏိုကူ္ အသညန  င း ္ ္  ္ဟင္ နဘခ  ရ္နူ  ္မျဖးန္ မ 

း ူ သမူးေရူ္ႏိုငူ ္္န္ ာွြနာ  ္နဝမနူ္ ြန္ ႏိုငလသညနူ  ဖ ္နဆ ူအသညနာ့ရမ ျဖးနလမလႏို္နာ္သညနျဖးနအသညန္။ 

့မူ္္နးရမ္ွမ ာွးနအ္ဏႏိုရွသညန္္မးသမျဖးနလမခခာအသညနာ လယနယမးေျ့္ျြြနူ သမူ္ ဆႏိုငြနရမျ  မမ္ မူ္ႏိုင္ ႏိုင 

းေျဖရွြနူ းေ ူ   ူ လၽွြန ့း ့ ္ းေ္မြနူ အသညနာ းေျ္ယမ့င နခ က နးေရူးမးနးေ ခးေ ပ္နလမးေး္သညနာ 

လ္နူးေ္္မြနူခ ္ွ္ နျခြနူ ္ႏိုငသ္ႏိုင ့းႏိုငူရဘ္န္  လ ြနလ ြနျ္မနျ္မန လင နးေဆမြနးေမျခြနူျဖးနအသညန္။ ့ရ နဘ္န 

့ဖသခမ့းသညနူ္ မူာွြနာ ့ထႏိုငြနခ းေဆသူ းောသူ သခ္  မူျ ကလင န   ူ ားွနာွးန့္္မ ၂၀၁၆ ခငာွးန ့းေးမ ႏိုငြနူ ္သြန ျ္မန္ မာႏိုငြနြ  

အသညန ့္ ႏိုကူအမူးေျ္ယမ့အင ူခ ္ ္ကဝပ ္ႏိုင ခ ္ွ္ နာႏိုငြနခခာအသညန္။ ထႏိုင္ကဝပ ္သြန းေျ္ယမလင န ႏိုငြနခသြနာ၊ ့အင ူျ က္ ာွြနာ း ္   

့င နခ က န္ ဆႏိုငြနရမ လ္နူနႊမန္ကဝပ ္ မူ၊ းသညနူ ္ ုနူးသညနူ္္နူာြွနာ ့ြနး္ ္   ူရွြနူ္ကးေဘမြန္  မူ္ႏိုင းေအခ မ 

ရွြနူလြနူ္ြနျ ထမူအသညန္။  ထ္ျ ႒မမနူခခာအသညနာ ု းေ ္ မူ္ႏိုငျ ြနဆြနးေရူး္ြနးေမ   ျဖးနအသညန္။ ့းႏိုငူရ 

့းေမျဖြနာ ‘အႏို္နူဆသညနူခ လယနယမးေျ္ာွြနာ့ျခမူးေျ္္ မူဆႏိုငြနရမးဟႏိုငးေ္မန္္ ’္ႏိုငလသညနူ ဖသခမးသညနူထမူ   ူ ျဖးန္မ 

့္ ့ခြနူ့းေ္မန္ မူ္ မူ္ႏိုငလသညနူ းေျဖရွြနူးေ ူခခာ   ူျဖးနအသညန္။ 

လမ္သညနားေဆမြနူ  ပူ္သြန ့းႏိုငူရ္ငံ၏့ဓႏ္ို း ္ ္ ႏိုမနူ ္ မူာွြနာ 

္ႏိုငယနထက္ ႏိုငယနထးေဆမြန႐သ္ နခ ္န့ ခ ႏိုကမ္ႏိုင းေ႐သူ ခ ယန းေ္မ္နာင္ န္ ြနျ ္သညနျဖးန   ူ ယခငးေဖမနျ ခခာအသညနာ 

ျ ြနူထမနအသညနားႏိုမနးေခခ္ ္ မူ္ႏိုင ၎္ႏိုငသ္သညနအႏိုငသးေျဖရွြနူးေ္္မြနူ းေဆသူးောသူ ္သညနျဖးနအသညန္။ 


