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က္ေမမကန္ံ
င ္နု
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လူ ာစ္
အ ္းန ့မ္းံုန္းျ္စန မရုာန ကိမအ
န တ
ိ စ
န ္
အ ္းန ့မ္းံုနတမန္း္ရမ ဘမက္ေ ကမုနာံုန္းမရ္းး ျ္်ုနမံ
ရင ုနာံလထန္းသလည္း။

ျ္မန္မာ့အထန္ခ်ုနလု
ိ ု
န မန္းကး့တအကန BIF’ ၏က္ေဆမုနံက
အ ္
န ခကန္ခမ္း

စကနံငိ ၁၄ ံငိ့မ္း ၈ လက္ေကခမနကမလ့တအုန္းက္ေု္း့ုန္ပာက္ေံမ စမံုန္မန္းတအုန္း ံုန ကမ္း္ႈ ံုနတမန္း ၂၁ ံကန ၊ က္ေမမကနဆကနတအပ ကူထးက္ေဆမုနံအကနက္ေု္း္ႈ ၁၄ံကန ္ရ ံံရနလမက္ေံမ
ံလမဒန္ခမ္းသလည္း။

Business Innovation Facility (BIF) ံထန ့ျုထနျုထနဆနိုနံမာအငံ႕ာန်္းတနိ္းတကနက္ေံ္း း္းစး္းီမမ ႕ဗနတနမနကက္ေုအက္ေ က္းက္ေအမကနုငာက္ေမက္ေံမ
၂၀၁၄ ္ရ ၂၀၁၉ အန ု ္းါးႏရစန ကမျ္ုနာ္ထနာ က္ေစခ္းကအကနစမစန္ခမ္း ာအငံ႕ာန်္းတနိ္းတကနက္ေံ္း ့စး့စ နတစန္ိျာစနံထနသလည္း။ ဤ့စးစ ံ
န ထန ါးႏအ္န္းု ္းံူ
တနိ ာ၏ဘဝ္ခမ္းကနိ ့ကခန်္းံရန က္ေစံမန့တအကနက္ေစခ္းကအကန္ခမ္း၏ ့လိုနလိုနုိက
င နိ တနိ္းတကနက္ေစံမန ံထနံယ
အ နံထနသလည္း။

၁. စး္င္မန ာ္အပ္ႈ မရုနာ လူ ာစအ္န္း့မ္းံုန္းျ္စနဆနိုနံမ ့က္ေလာကခုနာ က္ေကမုန္း္ခမ္း
ံုနတမန္းက ုနိက္ေကမုန္းက္ေံမ လိုနုမန္း္အုန့က္ေျ့္က္ေမ္ခမ္းကနိ
း္းတထနက္ေစမနိုနံထနသလည္း။
- လစ န ဝမနအ္န္းမိတနအအကန္ႈ ၂

BIF ံထန ျ္မန့အထန္ခ်ုနလိုနုမန္း္ခမ္း့မ္း ကူထး္ႈ့စနတန့ုနိုန္းတစန္ိ ့ျာစန ကိမနအတ
ိ နစအ္န္း့မ္း မရုာန လူ ာစအ္န္း့မ္းံုန္းျ္စန
စး္္
င မန ာ္အပက္ေံ္း့တအကန ံုနတမန္း္ခမ္း မရုာန ့ ကငက္ေု္းဝမနက္ေဆမုန္ႈ္ခမ္း က္ေု္း့ုန္ပာံထနသလည္း။ ံုနတမန္းတအုန စကနံိင ၁၄ ံငု ဝုန္ာ႕ပ ုး္း
့ဓနက့က္ေံ္းု က္ေံမ ဝမနအ္န္း က္ေျ္မကန း္းု ဝုန္ာက
ပ မ က္ေ့မကနု ့္ခကန္ခမ္းကနိ ့က္ေလ္းက္ေု္းက္ေဆမုနံက
အ န္ံ
ပာ ထနသလည္း။

ျ္ုနာတကန

့လိုနံ္မ္း္ခမ္းံထန လိုန္လစမ တအကန္ခကနုငိက္ေကမုန္းစအမမမ္းလထန႕ုး္း စကနံငိ္ရ
၄ုန္းတနိ ာ့မ္း ္ရမနကမန ္ရခတစအမ လိုန္လစမက္ေု္းံထနဟိ ယငိ ကထန
‘- စကနံငိစး္င္မန ာ္အပက္ေံ္းကနိ ယငိ ကထန႕ုး္း ့လိုန္အုနတအုန ံကနက္ေတမုနာံကနံမံရနက္ေံမ

စကနံိ္
င ခမ္း့မ္း ့္ခကနလကန္ခမ္း က္ေစမုနာ ကထနာစစနက္ေဆ္းမနိုံ
န ထနာ စငမစန္ခမ္းက္ေု္းကမ လူ ာစအ္န္း့မ္းံုန္းျ္စနမရုနာ ကိမနအိတစ
န အ္န္း့မ္း့တအကန

လိုနံမ္း္ခမ္းံထန ုနိ္နိျ္ုနာ္မ္းက္ေံမ ့လိုန္အုန က္ေကခမုန္ႈ ္ခမ္း က္ေတအ ာ ကင်ံ႕ုး္း

လိုန့မ္း့ုန့မ္းစိ္ခမ္း ့လိုနမ်တနအက
အ န္ႈ ၊ ့္အမနက္ေဆမုန႕ုး္းကခမနက္ေုအလစမ ၊ ့အထနျာတန ု္မဏ မရုာန တုနုနိ ာမနိုန္ႈ ့္ခန်္း ၊

့လိုနက္ေမမကနကချ္ုန္း ၊ ့လိုနုခကနကက
အ နျ္ုန္း မရုနာ ့လိုနအက
အ န

စကန္ခ်ုနလနိုန္း္ခမ္း၏ ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း ့စံရနံထနတနိ ာ၏ ့ဓနက စအ္္းန က္ေဆမုနံထန ထႊမ္းန ကနမ္းန ္ခမ္းကနိ ္ထနံနိ ာ္ျအပ ္္န္းစနတျန ာမ

ျ္ုန္း္ခမ္း ျာစနံမန ့ုန္တမနမထန္းု ္းံထနသလည္း။

မနိုန္ထနကနိျုံ္ပာံထနသလည္း။

‘- ့လိုနံ္မ္း္ခမ္းက ုနိ္နိ႕ုး္း ံကနက္ေတမုနာံကနံမ

ႀကး္း ကုနက္ေံ္း္ရ ္း္ခမ္း့တအကန စကန္ႈ့ုနဂခုနမးယမဆနိုံ
န မ ကအခ္န္းကခုန္ႈ ့မ္းက္ေကမုန္းက္ေစံမန ကိမအ
န တ
ိ စ
န ္
အ ္းန ့မ္း ံုနတမန္း မရုာန

ံရနက္ေံမ လိုနုမန္း္အုန့က္ေျ့္က္ေမ္ခမ္းကနိ ံတုန္း

ကိမနအိတလ
န နိုန္း္ခမ္း ဟမန္ခကနထးက္ေစက္ေံ္း ၊ စအ္န္းက္ေဆမုနံထန မရုာန က္ေလာလမ္ခကန္ခမ္း ၊ တစနက္ေမံမတထန္းတအုန ့႕ုး္းအိတနလိုန္ႈ ၊

ုနိ ာလမ ကံထနသလည္း။

့ကခုန့တထန္းကနိ စး္္
င မန ာ္အပျ္ုန္း

မရုာန စအ္န္းက္ေဆမုနံထန ့ဆုနာံတန္ရတနက္ေု္းျ္ုန္း့စံရနံထနာ ကိတနအိတလ
န ိုနက္ေံ္း စငမစနံစန္ခမ္း

္နတနဆကနက္ေု္းသလည္း။
ံရုန္းလုန္းျုတနံမ္းက္ေံမ ံမအူ္း မရုာန ့လိုနတမဝမန္ခမ္း က္ေု္း့ုနျ္ုန္း ၊ ကခမန္း္မက္ေံ္း မရုာန က္ေဘ္းကုန္း တနိ္းတကနက္ေ့မုနက္ေဆမုနံက
အ နျ္ုန္း ၊
လိုနုမန္း့က္ေအမကနကူျု် ကအမနယကန္ခမ္းျာုနာ ္နတနဆကနျ္ုန္း ၊

ဝမနအ္န္း္ခမ္း မရုာန ဆကနံအယနက္ေံ္း့တအကန ုငိ္ရမန မရုာန ့လအယတ
န ကူ

ဆကနံယ
အ နမနိုနံထနာ ဆကနံယ
အ နက္ေံ္း စငမစန္ခမ္း အူက္ေအမုနျ္ုန္း ့စံရနံထနာ ္ခ န္းကုန္ႈ္ခမ္းကနိ ့က္ေလ္းက္ေု္းံထနာ လူ ာစ္
အ ္းန ့မ္းံုန္းျ္စန
စး္္
င မန ာ္အ္
ပ ႈ ံုနတမန္း သလည္း။
့လိုနုတနဝမန္းကခုန

တနိ္းတကနက္ေကမုန္း္အမနလမက္ေစံမန

စငမစနတကခ

္ခ န္းကုန္ႈ္ခမ္း့တအကန

စကနံငိ္ခမ္း

ဒးဇနိုန္းဆအံ
ပ မန

က္ေဆမုနံထနကနိ တနိ္းျ္ရုနာက္ေု္းံထနသလည္း။
- တစနံကနလရခုန ၈ မမံး မႈမန္းျာုနာ ့လိုနံ္မ္း ၁ း္းျ္ုန္းစး္ရ ၄.၄ ္ရ ၇.၆ အနကိမနအိတနစအ္န္း

က္ေလခမာကခ

- ၁၃ - ၂၃ လ့က္ေတအ ာႀကင်ံရန ဝမနအ္န္း ့္ခန်္း ၉.၃

၂. ုနိ္နိအနက္ေံမကနက္ေံမ အိတနလိုနက္ေံ္း စငမစနံစန္ခမ္းက စကနံငိ၏စအ္န္း

ု္မ - ဆူထင္ႈ မထန္းု ျ္ုန္း ၊ က္ေလဝုန
က္ေလအအကနုနိ္နိ က္ေကမုန္း္အမနက္ေ့မုနလိုနျ္ုန္း
၊ လိုနုမန္းတအုန္း တစနကနိယနံထနံငိ္း

့မ္း ၇၃ % အနတနိ္းျ္ုနာလမ
- ့ံထနက္ေံအ္းျ္ုနာ ့ုနိဆိက္ေ က္း့မ္း ္နတနဆကနက္ေု္းျ္ုန္းက ့လိုနံ္မ္း္ခမ္း့မ္း ့လိုန
္အုနက္ေကခမုနမရစနံကနျ္ုန္းတနိ္းျ္ုနာလမ႕ုး္း အနက္ေံမကနက္ေံမ ့လိုနလိုန္ႈ မရုနာ လိုန္က္ေု္းက္ေ္ခ
ျ္ုန္း့ ကမ္း ဆကနါးႏအယန္ႈကနိ ုနိ္နိ့မ္းက္ေကမုန္းလမက္ေစသလည္း။
- ့ံထန့က္ေံအ္းျ္ုနာ့အထန္ခမ္း အိတနလိုနံမန့တအကန ့လိုနံ္မ္း က ၄ုန္းတနိ ာ၏
့ံထန့က္ေံအ္းက္ေုပၚ ယငိ ကထန္ႈတနိ္းုအ ္းလမသလည္း။
-့လိုနံ္မ္း္ခမ္း ၄ုန္းတနိ ာဘမံမ ့္ခနမနုဆ
နိ ုန္းျ္ုန္း
ုနိ္နိ္ခမ္းျုမ္းလမသလည္း။
-ကိမနအိတနလနိုန္းတစန္ိတအုန ္နတနဆကန
က္ေု္းလနိကနက္ေံမ ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း
တနိ္းျ္ုနာက္ေံ္း မထန္းလ္န္း္ခမ္းက
စကနံငိတစန္ိလငိ္း ျာမန ာကခကန
့ကခန်္းံရန္ႈကနိ း္းတထနလမသလည္း။

ကမကအယနက္ေံ္းုစစထန္း္ခမ္း ုနိ္နိ လအယနကူ
့ဆုနက္ေျုစအမ ံံရနက္ေံ္းသလည္း။

မရုနာ

ုန္
ိ က္ေ
ိန ကမုန္း္အမက္ေ
န ့မုန က္ေဆမုနံအကနမနိုနက္ေစံမန့တအကန ကခမန္း္မက္ေံ္း မရုာ န က္ေဘ္း့ါးႏအမံမယနကုန္းံရု္းန က္ေံ္း ံုနတမန္းသလည္း။
ံုနတမန္း၏

့ကခန်္းံကနက္ေံမကန္ႈကနိ

လိုနုမန္း္ခမ္း့မ္း

ကခုမန္းက္ေံအ္း္ခယန

စ္န္းံုနအမ္း္ခကနံလမဒန္ခမ္းျာစနံထနာ

(RCT)

၄. ကိမအ
န တ
ိ စ
န ္
အ ္းန ့မ္း မရုာန ကိမန

ကနိ့ံငိ္းျု်ကမ လအတနလုနက္ေံမ ုထမက္ေံ္း ့ာအပ ာ့စထန္းတစန္ိျာစနံထနာTufts ၏ း္းက္ေဆမုန္ႈျာုနာ တနိုန္းတမ္ပာံထနသလည္း။ ့ဆနို

စထန္မရ ယူ္္
ႈ ခမ္းတန္းိ ျ္ုနာလမံထန

မထန္းလ္န္းကနိ့ံငိ္းျု်ျ္ုန္းက BIFကနိ ံုနတမန္း၏ ံလမဒန္ခမ္း့မ္း ့က္ေံ္းစနတန မမ္းလထနံက္ေဘမက္ေု ကနက္ေစ္ပာ႕ုး္း စကနံငိ္ခမ္း့တအကန

မရုာ့
န ္ရခ ့ကခန်္းျ္တန္ခမ္း

Highli
ghts

ံုနယူ္ႈ္ခမ္းလထန္းံံရနက္ေစ္ပာံထနသလည္း။

တန္းိ ျ္ုနာလမ မနု
ိ ္
န ္
ႈ ခမ္းလမ

ဝမနအ္န္းါးႏႈတနအအကန္ႈ

ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း

ကိမ့
န ္ရမစမ

+၃.၂

86%

per worker

Points

၂ ၁% က္ေလခမာကခ

့အအထန

တစနံကန ၈ မမံး

-ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္းတနိ္းျ္ုနာလမ္ႈက့ုနိ
အအကနလမက္ေံမ ျာတန-္ခ်ုန တမနာနိ္း္ရတဆုနာ
စကနံငိ့တအကန ္ခမ္းျုမ္းလရက္ေံမ ံုန္းမရး္းျ္်ုနမရင္ႈ္ရ
့ကခန်္း့ျ္တနျုမနလထနံံရန္ႈကနိက္ေု္းံထနသလည္း။
‘- ကိမနစထန္ရမယူ္ႈတနိ္းျ္ုနာလမျ္ုန္းက စကနံငိ၏ ကိမနအိတနလိုန္ႈ စအ္န္းံထန
ကိမနအိတနစအ္န္းံထနဆနိုနံမ ုနိုနဆနိုန္ႈ္ခမ္း မရုန ာ ့လိုနံ္မ္း္ခမ္းကနိ

www.bifprogramme.org
www.facebook.com/BIFgarmentmarket

ုနိ္နိက္ေကမုန္း္အမနစအမ့ံငိ္ခမနိုန႕ုး္း မမ္ထန ဂိဏနံတုန္းက္ေကခမနက္ေဇမက္ေစမိနုနသလည္း။
‘- ုနိ ာကိမနု္မဏ တနိ္းျ္ုနာလမျ္ုန္းက စကနံငိ့တအကန ဝုနက္ေုအတိန္းလမက္ေစ႕ုး္း ၊
့ကခန်္း့ျ္တနုနိ္နိံံရနလမမနိုနက္ေစံထနသလည္း။

၃. စး္္
င မန ာ္္
အပ ႈ မရုာန ကိမအ
န တ
ိ န
စအ္္းန ့မ္း ုန္
ိ က္ေ
နိ ကမုန္း္အမံ
န ထနာ
စကနံိ္
င ခမ္းက မနု
ိ ု
န တ
င ကမ္ရ
ဝယနလကန္ခမ္းကနိ ုန္
ိ ဆ
နိ က္ေ
အပ ဆမုန
- မနိုနုငတကမ္ရ ဝယနလကန္ခမ္းက ုနိ္နိ
္ခမ္းျုမ္း ကး္း္မ္းက္ေံမ
ကိမန့္ရမစမ္ခမ္းုနိ ာမနိုနလမသလည္း။
- ံုနတမန္း္ရံလမဒန့ျာစန ကိမန့္ရမစမ
၈၈ % တနိ္းတကနလမသလည္း။
- ုခ္န္း္ခရ တုနုနိ ာံက္ေံမ ု္မဏံထန ံုနတမန္းကမလ့တအုန္း
့အထန ၃၃၀၀၀ ္ရ ၅၈၀၀၀ အန မရစနဆတနိ္းတကနလမ႕ုး္း ံုနတမန္း ျုး္းဆငိ္း
႕ုး္းလ ္ခမ္းတအုန ့အထန ၇၁၀၀၀ အနတနိ္းတကနလမသလည္း။
- ဝယနလကန္ခမ္းံထန ့လိုနံ္မ္း ံကနံမက္ေ္ခမုန္ခနက္ေံ္း ၊ ကခမန္း္မက္ေံ္း
မရုနာ က္ေဘ္းကုန္းက္ေံ္း ၊ ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း စံထနတနိ ာတနိ္းျ္ုနာက္ေစံမန
အုနံမျ္ုနံမစအမ က္ေဆမုနံအကနက္ေမက္ေံမ စကနံငိ္ခမ္း့က္ေုပၚ ကိမနစထန္ရမယူံမန ုနိ္နိ
ယငိ ကထန္ႈံရနုငိက္ေုပၚသလည္း။

လကနက္ေတအ ာက္ေလာလမဆမန္းစစန္ႈ

ဤစကနံိလ
င ု
ိ ု
န မန္း ဝမနက္ေဆမုန္ႈ က္ေု္းံူ္ခမ္း့မ္း ဆကနံယ
အ ု
န သလည္း။

လူ ာစအ္န္း့မ္း ံုန္းျ္စန မရုနာ ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း ံုနတမန္း္ခမ္း္ရက္ေု္းက္ေံမ ံုန္းမရး္းျ္်ုနမရာ္ႈ္ရ ့ကခန်္း့ျ္တနျုမနလထနံံရန္ႈ

ံုနာလိုနုမန္းံပ ာ့လမ္း့လမကနိ ့ျုထနာ့ဝ မမ္းလထနံမန ကူထးမနိုနာနိ ာ့တအကန ုနိ္နိံနံရနလနိတယနဆနိံုနသလည္း။

စနမက္ေ
န ္ပၚ္ႈ ျ္မန္မ -ကနိံး္းယမ္း ာကနစုန့က္ေါးႏအ္းအထနအိတနလိုနက္ေံမ စကနံငိတစန္ိံထန ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း မထန္းု ္း္ႈ ျု

The Center for Child Rights and Corporate Social
Responsibility (CCR CSR)

မမ ါးႏရုနာ

လိုန္လစမ္ခမ္း ျ္ရုနာတုန႕ုး္းက္ေမမကနုနိုန္း ့ျ္တနစအမန္း္ံံနရက္ေံမ ့္ကန့္ပကနိံုနဆနိုန ံိမန္းကမနက္ေမ္ပာံံထနသလည္း။ ့ိုန္ခ်ုနက္ေံ္းုနိုန္းက

လနုနစမ: ့္ရတန ၁၂၉ ၊ ၃၆ လ္န္း ၊ က္ေကခမကနတငတမ္း ႕္န် ာမယန ၊ ံမနကိမနသလည္း။

ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း တနိ္းျ္ရုနာံမန ကအခ္န္းကခုနံူ ုထမံရုန္ခမ္း၏ ့ကူထးံရမံမန ဆငိ္းျာတန္ပာ က႕ုး္း ျ္မန္မ မနိုနုင့က္ေျ္စိနကန ့ ကငက္ေု္း

ာိမ္းန : +959-796589733 Email: hsar.moo@ccrcsr.com

လိုနုမန္းျာစနံထနာ Go Win Trading ကနိဆကနံအယန္ပာ႕ုး္း BIF ္ရတဆုနာ ့အုနကံ ့အထန္ခ်ုနလိုနုမန္း ့ ကငက္ေု္း ့ာအပ ာစထန္း

Web: www.ccrcsr.com

တစန္ိျာစနံထနာ Rajesh Bheda Consulting ကံုနတမန္းက္ေု္း က္ေလာကခုနာ္ပာံထနသလည္း။

့က္ေျာံရမျ္ုန္း

Brilliant Innovative Solutions Co., Ltd

စကနံိင ့က္ေျ့္က္ေမ့မ္း ့ကပျာတနစစနက္ေဆ္းျ္ုန္းက္ေဆမုနံအကန ႕ုး္းက္ေမမကန Go Win ္ရ ၁၀ ံကန ံုနတမန္း

့္ရတန ၇၆ ဘး ၊ က္ေ္တအမလ္န္း ၊ ံအုနဝနိုန္းႀကး္း ံုနကအကန၊ ံဃၤမန္းကခအမန္း

့စး့စ နကနိ စကနံငိ ့တအုန္းက္ေဆမုနံအကနက္ေု္း္ပာံထနသလည္း။ ့ဆနို ံုနတမန္းက ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း တနိုန္းတမျ္ုန္း ၊ ့အထနစစနက္ေဆ္း္ႈ

ာိမ္းန : +95 9 513 5640, 09 45000 6081, 09 7829 10387

လိုနအငိ္းလိုနမထန္း္ခမ္း ၊ ကိမနစထန့မမ္ခမ္း့မ္း က္ေံအ္း္ခယနျ္ုန္း မရုနာ ္အျပ ္ုန္းက္ေလာလမျ္ုန္း ၊ လိုနမနိုနစအ္န္း့မ္း စ္န္းစစနက္ေလာလမ္ႈ မရုနာ

Email: bismyanmar@gmail.com

စကနလနိုန္း္ခမ္း့မ္း
လူ

္ခနမနထနႈျ္ုန္း၊

ာစအ္န္း့မ္းံုန္းျ္စန

ာအ

ႀကး္း ကုနံူ္ခမ္း၏

င ာ႕ာန်္း္ႈ က္ေဆမုနံအကန

ံမအူ္း

္ခကန္ခမ္း

၊

မရုနာ

့လိုနတမဝမနဝတအံမ္း္ခမ္း

၊

ျု

ဝမနအ္န္းံစန္ခမ္း့မ္း က္ေလာကခုနာက္ေု္းက္ေံ္း

မမက္ေျာံရုန္းျ္ုန္း
မရုနာ

၊

အနက္ေံမကနက္ေံမ

့လိုနအက
အ န့ုနတမဗခ ္း ့စံရနံထနာ က္ေ္ ုန္းစ န ၁၁ ္ခန်္းကနိံုန ကမ္းက္ေု္း္ပာံထနသလည္း။

Myanmar Con Yat

.

No.10, 8th Floor U Weikzar Street, 7th Ward,

က္ေအမကန္္
င ခကန GoWin ံုနတမန္းကမလ့တအုန္း ကအခမနက္ေတမနတနိ ာ့က္ေမမပ ာ့အထန ၂၀၀ - ၂၄၀ က္ေလမကနုပအိတနလိုနမနိုန္ပာု တယနသလည္း။

ံုနတမန္း႕ုး္း

၂

့ပာဒးက္ေမမကန

္ရမက္ေတမာ

၄၀၀

လက္ေလမကန္ရမက္ေတမာ

ံုနယူ္ပာံ္ရခမထန္းလ္န္းက္ေတအကနိ

စကန္ခ်ုနလနိုန္းက္ေတအ္ရမ

က္ေလမကနအတ
ိ နလိုနမနိုနလမု ႕ုးသလည္း။

တနိ္းတကန္ႈက္ေတအ

Puzundaung Township, Yangon

စကန္ခ်ုနလနိုန္းက္ေတအ့မ္းလငိ္းကနိ ျုမနက္ေဝ္ရခ္ပာု တယနသလည္း။

ံရနလမု တယနသလည္း။

စကနံငိ့က္ေမမပ ာလထန္း က္ေမမကနအုန

့္ိဆနိံုန

ုငိစငတူက္ေတအကနိ

ာိမ္းန : +95 9970669907 Email: tatwin@myanmarconyat.com.mm

့္ိ

Web: www.myanmarconyat.com.mm

့္ရမစမက္ေတအ က္ေံမကနလမတပာ့က္ေလခမကန

စကန္ခ်ုနလနိုန္းတစန္ိ အုန္င တနိ္း္ခပ ာမနိုန္ပာု တယနသလည္း။
တန္းိ တကန္္
ႈ ခမ္း့မ္းတနု
ိ ္းန တမျ္ုန္း အိတနလိုနလနိကနက္ေံမ ့အထန့ံထနတက
အ နကနိတနိုန္းတမက္ေံမ့္ ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္း ့ဆုနာ
ံထန

့အထနုငိစင က္ေျုမုန္းလပံမအ ္းံထနာ့္ တနိုန္း က္ေျုမုန္းလပံမအ ္းံထနသလည္း။

ဤျု

မမကနိ

က္ေျာံရုန္းံမန့တအကန

ကိမနအိတနစအ္န္း့မ္းကနိ

အနိ

ာက္ေ ကမုနာတနိုန္းတမ္ႈကလထန္း

့အထနုငိစငစငိအိတနလိုနက္ေမံထနာ

္ကန္ပ္ပာံထနသလည္း။

စကနံငိ္ခမ္း့တအကန

ုနိ္နိအနက္ေံမကနံထနာ ထႊမန္းကနမန္းတစန္ိျာစနံထနာ လိုနံမ္းတစန း္း္ခုန္းစး၏ ့အထနျာတနု္မဏ မရုနာ တုနုနိ ာမနိုန္ႈ ့္ခန်္းကနိ
္ူတထန႕ုး္းတနိုန္းတမ္ပာံထနသလည္း။

ယူ့ကနစန

့ကူ့ထးမပ ာလ္န္းထႊမန္း္ႈ္ခမ္း ံံရမ
န နိုု
န ႕ုး
‘့အထန္ခ်ုနလုိ ုန မန္းံုနတမန္း္ခမ္း္ရံံရလ
န မ္ထနာ ့ကခန်္းက္ေကခ္းဇူ္း ္ခမ္းကနိ ံုနာလု
ိ ု
န မန္း ၊ လိုံ
န မ္း္ခမ္း မရုာ န စကနံိ့
င တအကန

ံလမဒန္ခမ္း ၂၀၁၇ ံုနတမန္း္စ္ုန က္ေ္လ မရုနာ ံဂိတနလ ့တအုန္းုခ္န္း္ရခ ့အထနျာတနု္မဏ မရုနာ တုနုနိ ာမနိုန္ႈ ့္ခန်္းံထန
၆.၈၀

ံုနတမန္း္ရမ ံုန္းါးႏရ္းး ျ္်ုနါးႏာ
ရင နိ ာစ ္းန စမ္းက္ေမ႕ုးလမ္း သလည္း။

က္ေဒပၚလမံမံရနံထနသလည္း။

ံုနတမန္း႕ုး္းက္ေမမကန၂၀၁၇ က္ေ့မကနတနိဘမ့က္ေံမကနတအုန

ယူ့ကနစန

့က္ေကမုန္းဆငိ္းျာစနက္ေ့မုန ဘယနလက္ေ
နိ ဆမုနံက
အ မ
န ု
နိ ္
န လထန္းသလည္း။ဆတ
နိ ့
ပာ က္ေ ကမုန္းာတနု သလည္း။

၇.၅၀
.

အနတနိ္းျ္ရုနာံမအ ္း္ပာံထနသလည္း။ ့ဆနို ့္ခကန တနိ္းတကန္ႈ ၁၀.၂၉ % ံရနက္ေ ကမုန္းက္ောမနျုက္ေမံထနသလည္း။

စကနံိလ
င ိုနုမန္း

တနိ္းတကနက္ေံ္း

ဝမနက္ေဆမုန္ႈ္ခမ္းတအုန

ံုန္းါးႏရး္းျ္်ုနမရငံမန့တအကန

စ န္းစမ္းက္ေမံူ္ခမ္း့တအကန

ဤစမတ္န္းက က္ေ့မကနု

့္ခကန္ခမ္း့ု ့ဝုန

့က္ေံ္းႀကး္းက္ေံမ

့ႀကငဉမဏန္ခမ္း က္ေအမကနုက္ေ
ငာ ု္းမနိုု
န ံထနသလည္း။

ံုန္းမရ္းး ျ္်ုနမ္
ရာ ္
ႈ ရ ့ကခန်္း့ျ္တနျုမနလထနံံရ္
န ႈ ကိမနအတ
ိ နစအ္န္း့မ္း တနိ္းျ္ုနာလမျ္ုန္းံပ ာံလမဒနတစန္ိ့ျာစန စကနံငိ့က္ေမမပ ာ အုနတနိ္း
့အထနျာတန-္ခ်ုနတမနာနိ္း ကမနက္ေဒပၚလမ ၂၅၇၀ ့အန ၂လ့တအုန္း ုနိ္နိံံရနမနိုန္ပာ႕ုး္း မရစနစ နဝုနက္ေုအ ကမနက္ေဒပၚလမ ၁၅၄၂၀
့အနတနိ္းတကနလမမနိုန္ပာု တယနသလည္း။

ဒက

ံုနတမန္း့တအကနကိမနကခစမ္းံနတနကနိ

ုတနအကနမထန္း႕ုး္း ျုမနက္ေကခ္ပာတပာ့ျုုနံုန္းါးႏရး္းျ္်ုနမရင္ႈကံလမ္ယနာ

မရစနစ န

ံးတုန္းုတန
့ကခန်္း့ျ္တနက

၈
၆.၇

-

့ဓနကက္ေ္္း္အမန္း္ခမ္း့တအက့
န က္ေျာ္ခမ္း

-

စကနံိလ
င ိုနုမန္းတနိ္းတကနက္ေံ္း

လႈုံ
န ရမ္း္ႈ့တအကန

ဘယနလနိ

့စးစ ္
န ခမနို္
န လထန္းသလည္း။

ဒးလိုနုမန္းစ က္ေ
န တအစာနိ ာဘယန့္ခနမက
န

့က္ေကမုန္းဆငိ္းလထန္းသလည္း။ ဒးစး္ငကမ
န န္းကနိက္ေဆမုနံအကာ
န နိ ာက္ေုအက္ေ က္း့ကူထးံမနို္
န ရမလမ္းသလည္း။
-

ံံရမ
န ု
နိ နက္ေံမ ံုနတမန္း့္ခန်္း္ခန်္း မပ ာ၄ုန္းတနိ ာံပ ာ့ကခန်္းက္ေကခ္းဇူ္း္ခမ္း့က္ေ ကမုန္း ့ကခ န္း္ခ်ုန

-

စကနံိလ
င ိုနုမန္း တနိ္းတကနက္ေံ္း့တအကန ဒးဇနိုန္းက္ေံ္းဆအျပ ္ုန္း ၊ ့စး့စ ္
န ခ္ရတနျ္ုန္း မရုာန ့က္ေကမုနအထနက္ောမနက္ေဆမုနံအကနျ္ုန္း ့တအကန ့ဆုနာဆုနာ စစနက္ေဆ္းံ္ထနာ စမံုန္း

ဆက္ေကခမနျာစနတယနဆနိတမကနိ ျုံက္ေမု တယနသလည္း။.

ဤစမတ္န္းံထန ့ျုထနျုထနဆနိုနံမာအငံ႕ာန်္းတနိ္းတကနက္ေံ္း႕ဗနတနမနီမမ (DFID) ္ရက္ေုအက္ေ က္းက္ေအမကနုငာက္ေမက္ေံမစး္ငကနမန္းတစန္ိ ္ရ ံတုန္း ့္ခကန့လကနျာစနံ ထနသလည္း။ ံနိ ာံမတအုန ယ္ိစမတ္န္းတအုနု ံရနက္ေံမ က္ောမနျု္ခကန္ခမ္း ါးႏရုနာ ံတုန္း့္ခကန့လကန္ခမ္းံထန DFID ္ရက္ေံမနလ ထန္းက္ေကမုန္း ၊ DFID
္ဆနိလနိုပ က္ောမနျု္ခကန္ခမ္း မရုနာ ့္ခကန့လကန္ခမ္း့တအကန ျာစနက္ေုပၚလမက္ေံမ တမဝမနယူ္ႈ့ံုနံုန့တအကန DFID မရုနာံကနဆနိုန္ထန္ဟိတနက္ေ ကမုန္း က္ေျုမ ကမ္းလနို ံထနသလည္း။

္ရတမဝမနက္ေု္း့ုနအမ္းျ္ုန္း္ငံံူ္ခမ္း္ရက္ေံမနလထန္းက္ေကမုန္း ျာစနံထနဟိ

ဤအိတနက္ေဝ္ႈံ ထန စမံူံူ၏ ့ကခန်္းစး္းုအမ္း့တအကန က္ေယဘူယခလ္န္းထႊမန္ႈ ့ျာစနံမျုုနဆုနအမ္းျ္ုန္းျာစနံ ထန ၊ ္ျာစန္က္ေမက္ေဆမုနံအကနံ္ထနဟိဆနိလနိျ္ုန္း္ံရနက္ေစံသလည္း။ ဤအိတနက္ေဝ္ႈတအုနု ဝုနက္ေံမ

ံတုန္း့္ခကန့လကန္ခမ္းကနိ ကအခ္န္းကခုနံူုထမံရုန၏ ့ ကငထမဏနက္ေု္း္ခကန္ု ုပ က္ေဆမုနံအကနျ္ုန္း ္ျု်ံုနာု သလည္း။ တစနစငိတစနက္ေယမကနံ ထန ဤအိတနက္ေဝ္ႈတအုနု ဝုနက္ေံမ့္ခကန့လကန္ခမ္းကနိ ္ရး္နိ၍က္ေံမနလထန္းက္ေကမုန္း ၊ ့္ခကန့လကန္ခမ္းကနိ ့က္ေျ္ျု်၍ ဆငိ္းျာတန္ခကန္ချ္ုန္းက္ေံမနလ ထန္း က္ေဆမုနံအကနျ္ုန္း ၊ က္ေဆမုနံက
အ နံမန က္ေံရမုန က နျ္ုန္းတနိ ာက္ေ ကမုနာျာစနက္ေုပၚလမက္ေံမ ့ကခန်္းဆကန္ခမ္းကနိ
ဤစမတ္နကနိအိတနက္ေဝံမတအုနု ဝုနက္ေံမ ္ထနံ ထနာ့ာအပ ာ့စထန္း ံနိ ာ္ဟိတန လူုိဂန်လန္ဆနိံထန ၊ဝတအံမ္း မရုနာ ္ျာစန္က္ေမ က္ေဆမုနံက
အ နက္ေု္းံမန တမဝမန ံရနံ ထနဟိ ယူဆျ္ုန္း ၊ လကန္ငျ္ုန္း မရုနာ ဤအိတနက္ေဝ္ႈတအုနု ဝုနက္ေံမ ံတုန္း့္ခကန့လကန္ခမ္း၏ ္ရမနကမနတနကခ္ႈ ံနိ ာ္ဟိတန ႕ုး္း႕ုထနာစငိ္ႈ့တအကန
ာ္ဟိတန ့ဓနုၸ ယနံကနက္ေံမကနျ္ုန္း ္ံရနက္ေစံု သလည္း။

ုက္ေဒ္ရ္အုနာျု်အမ္းက္ေံမ့တနိုန္း့တမ့အန ကနိယနစမ္းျု်ျ္ုန္း ့မ္္ငျ္ုန္း က္ောမနျု္ခကန ံနိ

