
၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ ပုလဲအတွဲများနှင့ ်ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပွဲကီး 

 ြမန်မာိုင်ငံသည် စိမ်းလန်းလှပေသာ ေတာေတာင်များ၊ ကည်လင်စိမ်းလဲ့သည့ ်

ြမစ်ေချာင်း အင်းအုိင်များ၊ သာယာေမာတင့်တယ်ေသာ ေြမယာခင်း၊ စီးပွားေရးအရ 

အချက်အချာကျသည့ ် ပထဝီအေနအထားတိုှင့် ြပည့်စုံမ၊ ေရှးှစ်ေပါင်း များစွာ 

ကတည်းက စည်းလံုးညီွတ်စွာ မီှတင်းေနထိုင်ခဲ့ေသာ တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ၏ လူမျ ိး 

အလုိက ်ဓေလ့စုိက်ှင့် ယဉ်ေကျးစွာ ဧည့်ဝတ်ေကျပျငှာမ၊ ဘာသာ၊ သာသနာဂုဏ်ေရာင် 

ထွန်းေြပာင်မှင့် ေြမေပ၊ ေြမေအာက်သယံဇာတေပါကယ်ဝမစသည့် ဂုဏ်သတင်းများ 

ေကာင့် အာရှတွင်သာမက ကမာ့အလယ်တွင်ပါ ဝင့်ကားစွာ ရပ်တည်ေနုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 ြမန်မာ့ဂုဏ်သတင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် သယံဇာတေပါကယ်ဝမ၏ ြပယုဂ်များအြဖစ် 

အဖုိးတန် ကန်းသစ်ကဲ့သို ေြမေပသယံဇာတများှင့် ေကျာက်စိမ်း၊ ပတြမား၊ နီလာ 

စသည့် အဖုိးတန်ေကျာက်မျက်ရတနာ တွင်းထွက်များကဲ့သို ေြမေအာက်သယံဇာတများ 

ကုိ ြမင်ေတွိုင်ပါသည်။ 

တွင်းထွက်အမျ ိုးအစားအားြဖင့် ၇၅ မျ ိုး 

 လူသားတိုက အဆင်တန်ဆာအြဖစ် လှပစွာဆင်ြမန်းကေသာ ေကျာက်မျက်ရတနာ 

များသည် ကမာ့ိုင်ငံများတွင် ရှားပါးစွာ ြဖစ်တည်ကေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်ငံ၏ ဘူမိ 

အေနအထားေကာင့် ေကျာက်မျက်ရတနာတွင်းထွက်အမျ ိးအစားအားြဖင့် ၇၅ မျ ိးအထိ 

စံုလင်စွာြဖစ်ထွန်းံုမမက ပမာဏအားြဖင့်လည်း ေပါများစွာ ြဖစ်တည်ေနပါသည်။ ထိုသို 

စံုလင်ေပါကယ်ဝေသာ ြမန်မာ့အဖိုးတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ သယဇံာတများသည် 

ိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျ ိးစီးပွား ြဖစ်ထွန်းေစသည့် အခွင့်အလမ်းများကိ ု ုိင်ငံ၏ 

သမုိင်းစဉ် တစ်ေလာက်လုံး ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ုိင်ငံေတာ်အတွက် အကျ ိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေစမကိ ု သမိုင်းစဉ်တစ်ေလာက်လုံး 

အတွက် သာမက အနာဂတ်မျ ိးဆက်များ၏ ေရရှည်အကျ ိးြဖစ်ထွန်းမများ ေဖာေ်ဆာင် 

ေပးုိင်မည့် ေကျာက်မျက်ရတနာ သယံဇာတများကို ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ် ေရာင်းချုိင်ရန် 

ပထမဆံုးအကိမ် ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲကို ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီအစိးုရ 

လက်ထက် ၁၉၆၄ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန်မိ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်၌ စတင်ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ 
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ပါသည်။ ၁၉၆၄ ခုှစ် ပထမအကိမ် ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲမှ ၁၉၉၃ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အကိမ် (၃၀)ေြမာက ် ြပပဲွအထိ ြပပွဲေပါင်း ၃၁ ပွဲကို ရန်ကန်ုမိ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်၌ 

လည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၃ ခုှစ် ှစ်လယ်ြပပွဲမှ ၂၀၀၆ ခုှစ် မတ်လ (၄၃)ကိမ်ေြမာက ် ြပပွဲ 

အထိ ြပပွဲေပါင်း ၃၅ ပွဲကို ရန်ကန်ုမိ ကမာေအးဘုရားလမ်းရိှ ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ြပပွဲခန်းမတွင်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၆ ခုှစ် ဇန်ွ၊ ဇလုိူင် အထူးြပပဲွမှ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်၊ 

ဇူလိုင် အထူးြပပွဲအထိ ြပပွဲေပါင်း ၁၃ ပွဲကို ရန်ကုန်မိ မင်းဓမလမ်းရှ ိ ြမန်မာကန်ွဗင်းရှင်း 

စင်တာ (MCC) တွင်လည်းေကာင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

ြပပွဲ ၁၆ ပွဲကို ေနြပည်ေတာ်တွင် ကျင်းပခ့ဲ 

 ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် ုိဝင်ဘာလ ှစ်လယ်ြပပွဲမှစတင်၍ ၂၀၁၉ ခုှစ် ှစ်လယ်ြပပွဲအထိ 

ြပပွဲ ၁၆ ပဲွကို ေနြပည်ေတာ်ရှ ိမဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

ြပပွဲေပါင်း ၉၅ ပွဲကို ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပီး ကျင်းပခ့ဲေသာ ြပပွဲများအနက် ၂၀၁၁ 

ခုှစ် ဇူလိုင်လ အထူးေရာင်းချပွဲသည် ယူုိေငွ ၁၄၉၆ ဒသမ ၇၈ သန်းြဖင့် အများဆုံး 

ေရာင်းချရရှိခဲ့ေသာပွဲြဖစ်ပါသည်။ 

မိုးကုတ်ပတြမား 

 ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာများအနက် ကမာေပတွင် ထင်ရှားေကျာ်ကားလူကိက် 

များသည်မှာ ြမန်မာ့ေကျာက်စိမ်းှင့် ပတြမား၊ နီလာတိုြဖစ်ပီး ရတနာြပပဲွများတွင် တင်ြပ 

ေရာင်းချရသည့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများအနက ် ေဈးအများဆုံးေရာင်းရေသာ ေကျာက်စိမး် 

အတွဲမှာ ၂၀၁၁ ခုှစ် (၄၈)ကိမ်ေြမာက ် ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲတွင် ိုင်ငံြခားေငွ ယူုိ 

၁၉ ဒသမ ၁၈ သန်းြဖင့် ေရာင်းချရရိှခ့ဲေသာ ေကျာက်စိမ်းတဲွ ြဖစ်ပါသည်။ ေဈးအများဆုံး 

ေကျာက်မျက်ိုင်းမှာ ၁၉၉၃ ခုှစ် ှစ်လယ်ြမန်မာေ့ကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲတွင် 

အေမရိကန်ေဒလာ ၅၈၆၁၁၈၀ ြဖင့် ေရာင်းချခ့ဲရေသာ အေလးချန်ိ ၃၈ ဒသမ ၁၂ ကရက်ရိှ 

မိုးကုတ်ပတြမား ြဖစ်ပါသည။် 

 ယခုအခါ ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတဲွများြပပဲွ (Mini Gems 

Emporium)ကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ေနြပည်ေတာ် မဏိရတနာ 
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ေကျာက်စိမ်းခန်းမမှာ ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။ (၉၆) ပွဲေြမာက ် ကျင်းပသည့်ြပပွဲြဖစ်ပီး 

ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ု ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ရတနာကုန်သည်များအား 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်အသုံးြပ၍ ိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ေရာင်းချမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယခုြပပွဲမှာ ပုလဲအတဲွများကုိ အေမရိကန်ေဒလာြဖင့် ေရာင်းချေပးပီး ေကျာက်စိမ်း 

အတွဲများကို ယူိေုငွအြပင် အေမရိကန်ေဒလာြဖင့်လည်း ေရာင်းချေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများကိ ု ဝယ်ယူလိုသည့် ရတနာကုန်သည်များ 

အေနြဖင့် အာမခံစေပေငွများအား ကိတင်ေပးသွင်းထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အာမခံစေပ 

ေငွအြဖစ် ပုလဲအတွဲများအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ ၂၀၀၀ ှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများ 

အတွက် ယူို ှစ်ေသာင်းကို အနည်းဆုံးေပးသွင်းကရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ယခုကျင်းပသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပဲွ (Mini 

Gems Emporium)မှာ ေကျာကစ်မ်ိးအတဲွများအတွက် ေရာင်းရေငွ၏ တန်ဖိုးအေပ 

သတ်မှတ်ေကာက်ခံမည့် အခွန်အခန်းထားများမှာ ရတနာခွန် ၁၁ ရာခုိင်န်း၊ ဝန်ေဆာင်ခ 

သုံးရာခိုင်န်း ြဖစ်ပါသည်။ ပုလဲအတွဲများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေကာက်ခံမည ်

ြဖစ်ပီး နး်ထားမာှ ငါးရာခိငု်န်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေခတ်အဆက်ဆက ် ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲများကို ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက ကီးမှးကျင်းပြခင်းြဖစ်ပီး ြပပွဲှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ 

ြဖစ်သည့် အာမခံစေပေငွ ေပးသွင်းမ၊ ေကျာကအ်တွဲအတွက ် ေငွေပးေချမ၊ အခွန် 

ေကာက်ခံမများ ေချာေမွလွယ်ကူေစရန်ကိ ု လည်းေကာင်း ြပပဲွသို တက်ေရာက်လာေသာ 

ရတနာကုန်သည်များအတွက် ခရီးသွားလာေရး၊ တည်းခိုေနထိုင်ေရးတို အဆင်ေြပေစရန် 

ကုိ လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ၊ လုံ ခံေရးေကာင်းမွန်ေစမတို စိတ်ချ၊ 

ေကာင်းမွန်ေစရန်ကို လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားအလုိက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို ဗဟိုေကာ်မတီက 

ဖွဲစည်းပီး အစစအရာရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ 
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စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ေပးထား 

 ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတွဲများှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပဲွ (Mini Gems 

Emporium)တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက ် ယခုြပပွဲသို 

တကေ်ရာက်ကမည့် ြပည်ပရတနာကုန်သည်များ ရန်ကုန်မိသို ေရာက်ရှိပီး 

ေနြပည်ေတာ်သို ဆက်လက်ထွက်ခွာုိင်ေရးကို စနစ်တကျရှိေစြခင်း၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် 

တည်းခုိေနထိုင်ုိင်ေရး၊ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးေရး၊ အသွားအလာ ကန့်သတ်ေရးတိုကို ကပ်မတ် 

ြခင်းှင့် ြပပွဲတက်ေရာက်ရန်အတွက ် တည်းခုိေနထိုင်ရာ ဟိုတယ်မှ မဏိရတနာ 

ေကျာက်စိမ်းခန်းမသို ကိ/ ပုိ ယာဉ်များ စီစဉ်ေပးြခင်းတိုအား ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းချက် 

များှင့်အညီ ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ေပး 

ထားပါသည်။ 

 ကမာအှံ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်ေရာင်းချေသာ 

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပပဲွများကိ ု ကျင်းပိုင်ြခင်း မရိှခဲ့သြဖင့ ် ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်မဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ် ပုလဲအတဲွများ 

ှင့် ေကျာက်စိမ်းအတွဲများြပပဲွ (Mini Gems Emporium)ကို ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ 

ြပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖင့် ေကျာက်မျကရ်တနာေရာင်းဝယ်သူများ 

အတွက် ေငွေကးလည်ပတ်ြခင်း၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်လုပ်ကိုင်သူများ 

အတွက် ကုန်ကမ်းရရှိြခင်းှင့် ေကျာက်မျကရ်တနာ ကမှလုပ်သားများအတွက ်အလုပ် 

အကိုင်များ အဆင်ေြပြခင်း စသည်တို အခွင့်အလမ်းများကိ ုရရှိလာုိင်မည ် ြဖစ်ပါေကာင်း 

တင်ြပလိုက်ရပါသည်။ 


