
 

 

 

ဂျပန်အပပညပ်ပညဆ် ိုငရ်ာပ ူးပပေါငူ်းပဆာငရွ်ကပ်ရူး ပအဂျငစ် ီ(JICA) မှ က ိုဗစ-်၁၉ 

ပရာဂေါပ ကာင  ်ပမန်မာန ိုငင်၏ံ စူီးပွာူးပရူးဆံိုူးရှု ံူးမှုမျာူးက ို ပပန်လညထ် ပထာငရ်န် 

အပ ူးစာူး နငှ  ်အလတစ်ာူး စူီးပွာူးပရူးလိုပ်ငန်ူးမျာူးအတကွ ်ဂျပန်ယန်ူး                   

 န်ူး ငေါူးပထာငက် ို  က ်ာပ ာ အတ ိုူးနှုန်ူးထာူးပြင  ်                              

အပရူးပပေါ်အစအီစဥ ် စပ်အာကတ်ငွ ်က ည ီာွူးမည ်

 

က ိုဗစ်-၁၉ ရ ောဂါရ ကောင ဖ်ြစ်ရ ေါ်လောရ ော အလနွခ်ကခ် ဲည  ်စ ီး ွောီးရ ီးအဖခအရနမ ောီးတငွ ်

စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီးက ို ဆကလ်ကရ်ဆောင ွ်ကန် ိုငရ် ီးအတကွအ်ရ ောကအ်ကဖူ ြုန ိုင ်န ်အရ ီးစောီး နငှ  ်

အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီးက ို ဂ  ြုကက်ောမှ ဂ  နယ်နီ်း  နီ်း ငါီးရ ောင ်(ဖမနမ်ောက  ်ရင ွ နီ်း 

ရဖခောကရ် ောငီ်းရလီးရ ောငခ်န  )် က ို လို ်ငနီ်းရှငမ် ောီး လို ်က ိုငန် ိုငမ်ည  ် တမ်ှတခ် ကမ် ောီးနငှ အ်တ ူ

 က ်ောရ ော နှုနီ်း ောီးဖြင  ် ရှ ရစမညဖ်ြစ် ါ ည။် အရ ီးစောီး နငှ  ်အလတစ်ောီး စ ီး ေွာီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီး၏ 

စ ိုီး  မ် ရ ော အရဖခအရနက ို အဖမနဆ် ိုီး တိုန  ဖ် နန် ိုင ်န ်ဤအရ ီးရ ေါ်အစ အစဥ် အတကွ ်

လ ိုအ ် ည ရ်ငရွ ကီးက ို ယခိုလကရ်ှ ရဆောင ွ်ကရ်နရ ော ၂၀၁၈ ခိုနစှ်မှ စတငခ်ဲ  ည  ် “အရ ီးစောီး နငှ  ်

အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီး ရငရွ ကီးကဏ္ဍြွ ွံ့ ဖြ ြုီးတ ိုီးတကရ်စရ ီး စ မ က နီ်း အ  ိုငီ်း-၂ မှ 

ဖ နလ်ညဖ် ငဆ်ငက်ော ကညူ ရ ောက ်  ရ ီးဖခငီ်း ဖြစ် ါ ည။် 

တစ်ကမဘော လ ိုီး ငဆ် ိုငရ်န ရ ော က ်ရ ီးရ ကောင  ်ကမဘောတဝှမ်ီး က နီ်းမောီးရ ီးနငှ  ်စ ီး ေွာီးရ ီး စ နရ်ခေါ်မှုမ ောီး 

ဖြစ်ရ ေါ်လျှကရ်ှ  ော၊ ဖမနမ်ောဖ ညတ်ငွလ်ညီ်း စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းအမ ောီးအဖ ောီး အ ီူး ဖြင  ်ခ န ိုငစ်ွမီ်းအောီး 

အကန  အ် တန်ငှ  ်ောရှ ရ ော အရ ီးစောီး နငှ  ်အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီးမှလညီ်း   ိုအရဖခအရနမ ောီးက ို 

 ငဆ် ိုငရ်ဖြရငှီ်း န ်ရိုနီ်းကနအ်ောီး ိုတလ် ကရ်ှ  ါ ည။် ဖမနမ်ောန ိုငင် အစ ိုီး က ခ ိုငမ်ောရ ော န ိုငင် ရ ီး  
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ဥ ီးရဆောငမ်ှုဖြင  ်ဤစ နရ်ခေါ်မှုမ ောီးက ို ကက ြုတငတ် ို  ဖ နလ်ျှကရ်ှ  ညက် ို ဧဖ  လ ၂၇  ကရ်န  က ိုတဖ် န ်ည  ်“က ိုဗစ-်

၁၉ စ ီး ွောီးရ ီး  ခ ိုကမ်ှု က ်ောရ ီး စ မ ခ က ်(CERP)” တငွရ်တွွံ့ ရှ န ိုင ်ါ ည။်  

အ စ်ရြော် ိုတလ် ိုကရ် ော အရ ီးရ ေါ် အစ အစဥက် ို ဖမနမ်ော စ ီး ွောီးရ ီး ဏန်ငှ  ်စ မ က နီ်းတငွ ်ါ၀ငရ် ော 

အဖခောီး ဏမ် ောီး က ရဆောင ွ်က ်ကမညဖ်ြစ်ဖ  ီး  ိုဂဂလ က ကဏ္ဍရ ေါ်  ို   က ရ ောကမ်ည  ် ကရ် ောကမ်ှုမ ောီးက ို 

ရလ ော နညီ်းရစရ ီးအတကွ ်CERP တငွရ်ြော်ဖ  ောီး ည  ်ဖမနမ်ောန ိုငင် အစ ိုီး ၏ ကက ြုီး မီ်းမှုက ို 

အရ ောကအ်ကဖူ ြု န ် ည ွ်ယ ်ါ ည။် 

၄ငီ်းရခ ီးရငအွစ အစဥ၏်  ီူးဖခောီးခ ကမ် ောီးမှော “ကိုနက် စ  တ ်က ်ောဖ  ီး   ိုီးစွ ဲောတငွ ်မတငီ်းက  ်ဖခငီ်း နငှ  ်

ဖ နလ်ညရ် ီးဆ ် ခ  နမှ်ော ကောလလတ ်နငှ  ်ကောလရှည ် ဖြစ်ဖခငီ်းတ ို  ဖြစ် ါ ည။် 

ကိုနက် စ  တ ်က ်ော ညဆ် ို ညမ်ှော ၂၀၂၀ ရမလမှစ၍ တစ်နစှ်လျှင ်အရဖခဖ ြုအတ ိုီးနှုနီ်း၅.၅  ောခ ိုငန် ှုနီ်း 

ဖြစ်ဖ  ီး (အနညီ်းဆ ိုီးအ ်ရငအွတ ိုီးနှုနီ်း + ၀.၅  ောခ ိုငန် ှုနီ်း=၅.၅  ောခ ိုငန် ှုနီ်း -၂၀၂၀ ရမလမှစ၍ )  

  ိုီးစွ ဲောတငွ ်မတငီ်းက  ်ဖခငီ်းဆ ို ညမ်ှော ရခ ီးရငမွ ောီးက ို လို ်ငနီ်းလည ်တ ်နအ်တကွ် (  ို  မဟိုတ)် 

 စစညီ်းက   ယောမ ောီးအတကွ်  ငီ်းနှ ီးဖမြှ ်နှ မှုအဖြစ် အ  ိုီးဖ ြုန ိုငဖ်  ီး   ိုလို ်ငနီ်းမ ောီးအတကွ် မည ်ည အ်ခ  ြုီးဖြင  ်

ခွရဲဝ  ိုီးစွ ဲမညဟ်ို ကန   ်တခ် ကမ်ရှ  ါ။  

ဖ နလ်ညရ် ီးဆ ် ခ  န ်ကောလလတ ်နငှ  ်ကောလရှည ်ဆ ို ညမ်ှော ရခ ီးရငဖွ နဆ် ် မည  ်အခ  နတ်ငွ ်အရ ီးစောီး 

နငှ  ်အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီးဖ နလ်ညရ် ီးဆ ်မှု အဆငရ်ဖ ရစ န ် င ရ်တေ်ာရ ော 

အ ငီ်းရ ီးဆ ်မှုကောလမှော  ဆ ိုငီ်းင  ကောလ အ ါအဝင ်၁နစှ် မှ ၅နစှ် ဖြစ် ါ ည။် 

  ို  အဖ င ်တင ်ငွီ်း မည အ်ောမခ  စစညီ်း အကန  အ် တန်ငှ  ်ော တကန် ိုငရ် ော ရ ီးငယ ်ည  ်အရ ီးစောီး နငှ  ်

အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီးလညီ်း ရခ ီးရင ွယနူ ိုင ်နရ်စရ ီး အတကွ ် ဏမ် ောီးအရနနငှ  ်ရခ ီးရင ွမောဏ 

အမ ောီးစိုက ို အရ ါင ်စစညီ်းရလျှော ခ ဖ  ီး ိုတရ်ခ ီးရ ီးမည  ်ရခ ီးရငမွ ောီးအတကွ ်အ  ိုီးဖ ြုန ိုငမ်ညဖ်ြစ် ါ ည။် 
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ဂ  ြုကက်ောဖမနမ်ောရ ိုီးမှ ဌောရနက ိုယစ်ောီးလယှခ် ြု ် Mr. SAKAKURA Noriji မှရဖ ော ကောီး ောတငွ ်အရ ီးစောီး နငှ  ်

အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီး ည် တစ်န ိုငင် လ ိုီးစ ီး ေွာီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီး၏ ၉၉  ောခ ိုငန် ှုနီ်းရက ော်ဖြစ်ဖ  ီး၊ 

န ိုငင် ၏စ ီး ွောီးရ ီး ကဏ္ဍတ  ်လ ိုီးအတကွ ်အရ ီး ါရ ော အစ တအ်  ိုငီ်းဖြစ်ကော၊ 

တ ိုငီ်း ဖူ ည ်ောီးအမ ောီးစိုအတကွ် အရ ီး ါရ ော အ ကရ်မွီးဝမီ်းရက ောငီ်းမှုဖြစ ်ညဟ်ို ရဖ ော ကောီးခဲ ဖ  ီး ၊ 

ယခိုကဲ   ို  မ က ြုြူီး ည  ်စ ီး ေွာီးရ ီး အ က ်အတညီ်းက ို ရက ော်လ ောီးဖ  ီး   ိုမ ိုရှင ်န ် ်တညန် ိုင ်န၊် 

 ကရ် ါငီ်းစ ို ါဝငရ် ော၊ အငအ်ောီးဖ ည ဝ်ရ ော စ ီး ွောီးရ ီးြွ ွံ့ ဖြ ြုီးမှုအတကွ ်ခ ိုငမ်ော ည  ်အရဖခခ က ို 

တညရ်ဆောက ်န ်ဂ  ြုကက်ော ည ်အရ ီးစောီး နငှ  ်အလတစ်ောီး စ ီး ွောီးရ ီးလို ်ငနီ်းမ ောီး  ို   အောီးရကောငီ်းရ ော 

ရ ောက ်  ကညူ မှုမ ောီးက ို လျှငဖ်မနစ်ွောဆကလ်ကက်ညူ  ေွာီးမည ်ဖြစ်ရ ကောငီ်းရဖ ော ကောီးခဲ  ါ ည။် 

ဂ  နယ်နီ်း  နီ်းငါီးရ ောင ်ည ်က ိုဗစ်-၁၉ က ို အရ ီးရ ေါ်တ ို  ဖ န ်ည  ်ဂ  ြုကက်ော၏စ မ က နီ်းမ ောီးအနကမ်ှ 

  မဆ ိုီး အကက ီးစောီး  ဏ္ဍောရ ီးရ ောက ်  ရ ီးမှုဖြစ် ါ ည။်   ို  အဖ င ်ဂ  ြုကက်ော၏ စ မ က နီ်းမ ောီးတငွ ်

လကရ်ှ ရဆောင ွ်ကဆ် ဲနငှ  ်မ ကောမ ရဆောင ွ်ကမ်ည  ်စ မ က နီ်းမ ောီးအ ါအ၀င ်အရ ီးရ ေါ်တ ို  ဖ နမ်ှုနငှ  ်

ဖ နလ်ည ်ရူ ောငရ် ီး ကဏ္ဍတ ို   ဖခ ြုင ို ါဝငက်ော ခ န ိုငအ်ောီးရှ ရ ော လူ  အြဲွွံ့အစညီ်းဖြစ်ရ ေါ်လောရ ီးအတကွ ်

လမ်ီးခငီ်းရ ီး နန်ငှ  ်ခကခ်စဲွော ယ ူောီးရ ော ြွ ွံ့ ဖြ ြုီးမှု လဒမ် ောီးက ို ဆကလ်ကတ်ညတ်  ရစ န ်

ကက ြုီး မီ်းရဆောင ွ်က ်ေွာီးမည်ဖြစ် ါ ည။် ယခိုက ရ ောကလ်ျှကရ်ှ ရ ော က ်ရ ီး ည ်ကမဘော  စ ီး ွောီးရ ီးက ို 

အဆကဖ် တရ်စလျှကရ်ှ ရ ော်လညီ်း ဂ  ြုကက်ော ည ်ဖမနမ်ောဖ ည ်ဖူ ည ်ောီးမ ောီးနငှ  ်ဆကလ်က၍် 

အတတူက ွ ်တညက်ော  ူီးရ ါငီ်းရဆောင ွ်က ်ေွာီးမညဖ်ြစ ်ါ ည။် 
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JICA မရှဆောင ွ်ကလ် ကရ်ှ ရ ော 

အရ ီးစောီးနငှ် အလတစ်ောီးလို ်ငနီ်းမ ောီး 

နစှဆ်င် ရခ ီးရင ွစ မ က နီ်း("JICA SME Two 

Step Loan") ၏ အ  ီးအ ငွ် မ ောီးအဖြစ ်

စစက် ိုငီ်းတ ိုငီ်း မ ို ွောဖမ ြု ွံ့ ရှ  SME 

လို ်ငနီ်းတစခ်ိုတငွ ်

ကိုန ်စစညီ်း ို ်  ိုီးစကအ်ောီး 

အဆ ို ါစ မ က နီ်း၏      ိုီးမှုဖြင်  တ ်ဆငက်ော 

အ  ိုီးဖ ြုလည ်တလ်ျှကရ်ှ စဥ်။ 

 

 

ထပ်ုပ ုိုးပပ ိုးကနုပ်စ္စညိ်ုးမ  ိုးအ ိုး တ  ွေ့ ရ  ရစ္ဥ်။ 

https://www.jica.go.jp/english/index.html

