
As of 19 August 2019 
 

တာဝန်ယူမရိှသည့် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများ ြဖစ်လာေစေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  ြမန်မာ-ဂျပန်-

အေမရိကန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ဖုိရမ်တွင် နုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ိုဂ လ် 

ေဒါေအာင်ဆန်းစုကည် ေြပာကားသည့် မိန့်ခွန်း 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့ 

Novotel Yangon Max Hotel ၊ ရန်ကုန်မို့ 

 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများရှင့် -  

 

ကန်မ  အေနနဲ့   ယေန့ကျင်းပတဲ့  တာဝန်ယူမရှိေသာ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများ  ြဖစ်လာေစေရးနှင့် 

စပ်လျဉ်းတ့ဲ  ြမန်မာ-ဂျပန်-အေမရိကန်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး  ဖိုရမမ်ှာ  ယခုလို  မိန့်ခွန်း 

ေြပာကားခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ေြပာကားလိုပါတယ်။  

နိုင်ငံတကာရဲ့   အေရးပါတဲ့  ပုဂ္ဂလိက  အခန်းကကို  အြပုသေဘာေဆာင်ပီး  ပင့်ွလင်းတဲ့ 

ေဆွးေနွးညှိနင်းမကသာ ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ေရရှည်ဖွံ့ ဖို း တိုးတက်မ  ြဖစ်ေပါေစမယ်လို့ ကျမ 

အေနနဲ့  ယုံကည်ပါတယ်။    

ပိုအေရးကီးတဲ့အချက်ကေတာ့  ဒီလိုအြမင်ချင်းဖလှယ်မေတွဟာ  ကျမတ့ုိနိုင်ငံနဲ့   နိုင်ငံသားေတွ 

အေနနဲ့   ေဒသတွင်းနိုင်ငံေတွနဲ့   ကမ္ဘာကီးကို  ြပသေပးနုိင်မယ့်    ေပါငး်စည်းမ  စိတ်ဓာတ်၊ 

ဘုံရည်ရွယ်ချက် နဲ့  ယံုကည်မေတွကုိ ြဖစ်ေပါေစတယ်လို့လည်း ယံုကညပ်ါတယ်။  

ဒီဖုိရမ်ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်ကူညီေပးခ့ဲကတဲ့  ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကီး  Mr. 

Ichiro  Maruyama၊  ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ  အေမရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကီး  Mr.  Scot  Marciel၊ 

ဂျပန်ကုန်သည်များနှင့်  စက်မလက်မ  လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်  (ြမန်မာနိုင်င)ံ  ဥက္ကဌ  Mr 

Kunio  Negishi၊  အေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်ေမာင်ဝင်း  နှင့်  ရင်းနှးီ 

ြမှု ပ်နှံမနှင့် နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန မှ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းထွန်း 

နှင့် သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ဂလ်များကို ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း ေဖာ်ြပလိုပါတယ်။  
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(ေြပာင်းလဲေနသည့် အာရှ)  

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများရှင့်-  

 

ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး၏ ဗဟိုချက်ေြပာင်းလဲမ - အာရှသို့ ကမ္ဘာ့စီးပွားေရး ချန်ိခွင်လာ ြပန်ညှိလာြခင်း 

-  ကို ကန်မတို့ ြမင်ေတွ့ ေနကရပါတယ်။  

အာရှေဒသ  စီးပွားေရးဟာ  ၂၀၄၀  ြပည့်နှစ်မှာ  ကမ္ဘာ့ဂျဒီီပီရဲ့   ၅၀%  ေကျာ်ရိှလာရန်  ေမာ်မှနး် 

ထားပါတယ်။    ယခုလက်ရှိအချန်ိမှာ  ကမ္ဘာ့  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမရဲ့   ၅၀%  ခန့်ထိရှိပါတယ်။  လာမယ့် 

နှစ်ေတွမှာ  ကျမတ့ုိ  ေဒသတွင်းရဲ့   စားသုံးသူ  ေဈးကွက်တိုးတက်မနန်းဟာ  ကမ္ဘာ့စားသုံးသ ူ

ေဈးကွက်ရဲ့  ၅၀%  အထိ  ရှိလာမယ်လ့ုိလည်း    ခန့်မန်ှးပါတယ်။  ေနာက်ဆယ်စုနှစ်  တစ်ခု 

အတွင်းမှာပဲ အာရှရဲ့  အလယ်အလတ်ဝင်ေငွရှိ စားသုံးသူဦးေရဟာ (၁) ဘီလီယံ အထိ တိုးလာ 

မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ြမန်မာနုိင်ငံဟာ  ကမ္ဘာ့အေရှ့နဲ့အေနာက်တ့ုိကုိ  အဓိက  ေပါင်းကူးဆက်သွယ်ေပးနိုင်တဲ့  အာရှရဲ့  

ဆုံမှတ်ေနရာမှာ  တည်ရှိပီး  တရုတ်နှင့်  အိန္ဒိယ၊  အာဆီယံနိုင်ငံများကို  ချတ်ိဆက်ေပးတဲ့ 

ေနရာလည်း  ြဖစ်ပါတယ်။  ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့   ပထဝီစီးပွားေရးအရ  တုိးတက်ေနတ့ဲ  ေဒသ 

ေတွကုိ  ချတိဆ်က်ေပးြခင်း၊  မဟာဗျူဟာကျတ့ဲ  ကုန်သွယ်ေရး  လမ်းေကာင်းတစ်ခအုြဖစ ်

ဖန်တီးေပးြခင်း၊  အိန္ဒယသမုဒ္ဒရာရဲ့   ထွက်ေပါက်တစ်ခု  အြဖစ်ပံ့ပိုေပးြခင်းနဲ့   ြမန်မာနိုင်ငံဟာ 

ေဒသတွင်း နုိင်ငံေတွကုိ အကျ ိုးြဖစ်ထွန်းေစြခင်းြဖင့် ယခုလုိ အချက်အချာကျကျတည်ရိှေနမကို 

အခွင့်အလမ်းအြဖစ် လုပ်ေဆာင်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ဒါေကာင့်မိ့ုလ့ုိပ ဲကျမတ့ုိ ဒီေန့ ေတွ့ ဆံုကတာ ြဖစ်ပါတယ်။  
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(ြမန်မာနုိင်ငံဟာလည်း ေြပာင်းလဲေနတယ်) 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများရှင့်-  

အာရှက  ေြပာင်းလဲတိုးတက်ေနသလိုပဲ  ြမန်မာနိုင်ငံဟာလည်း  အဓိက  ြပုြပငေ်ြပာင်းလဲမများ 

နှင့်  အတူ  ကီးမားတ့ဲ  တိုးတက်ေြပာင်းလဲမေတွ  ြဖစ်ေပါလျက်ရိှပါတယ်။  နုိင်ငံရဲ့   စီးပွားေရး 

ကျယ်ြပန့်လာပီးေတာ့  ၂၀၀၀  ြပည့်နှစ်မှာ  ဂျဒီီပီ  အေမရိကန်ေဒါလာ  ၈.၉  ဘီလီယံ  မ ှ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်မှာ အေမရိကန်ေဒါလာ ၇၁ ဘီလီယံ ေကျာ် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ  ြမန်မာ 

နုိင်ငံကုိ အာဆီယံရဲ့   တုိးတက်မအြမင့်ဆံုး  နုိင်ငံေတွထဲက တစ်နုိင်ငံအြဖစ်  ရပ်တည်ေစခဲ့တာပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။  

ကာလရှည်ကာရရှိထားတဲ့  လင်ြမန်တဲ့  စီးပွားေရးတုိးတက်မနန်းဟာ  ြမန်မာနိုင်ငံအေနနဲ့ 

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အေြခခံစနစ်ေတွ ေြပာင်းလဲမေကာင့် ရရိှလာတ့ဲ တုိးတက်မေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အဲဒီတိုးတက်မ၊ ေြပာင်းလဲမ  ြဖစ်လာတဲ့ အချန်ိကာလကို အြပည့်အဝ အကျ ိုးရိှေအာင် ဘယလ်ို 

ေဆာင်ရွက်မလဲဆိုတာကေတာ့  အစိုးရ၊  မူဝါဒချမှတ်သေူတွနဲ့   ြမန်မာနိုင်ငအံတွက်  ကုံေတွ့ 

ရနိုင်တဲ့ စိန်ေခါမပဲ ြဖစ်ပါတယ်။  

အသစ်ေရးဆွဲထားတဲ့  ြမန်မာနိုင်ငံ၏  ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး  ဟန်ချက်ညီေသာ  ဖွ့ံ ဖိုး 

တိုးတက်မ  စီမံကိန်းပါအတိုင်း  ကုန်သွယ်ေရး  မူဝါဒေတွကို  ေဒသတွင်းနငှ့်  နိုင်ငံတကာ  ကတိ 

ကဝတ်များ၊  ပွင့်လင်းသည့်  စီးပွားေရးမူဝါဒတို့နှင့်အညီ  ဆက်လက်  ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်သွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများအတွက်  တနး်တူမတသည့်  အေြခအေနကုိ  ဖန်တီးေပးနုိင်ေသာ  ကိုတင် 

ခန့်မှန်းနိုင်သည့်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ရပ်ြဖစေ်ပါေရးကုိလည်း  အရိှန်ြမှင့်တင ်

ေဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သိုမ့ှသာ အလုပ်အကုိင်များ ဖန်တီးေပးနုိင်ေသာ၊ အခွင့်အလမး် 

သစ်များ ေပါေပါက်လာနိုင်ေသာ၊ တိုးတက်မနန်းကို ေရရှည်ထိန်းသိမ်းနုိင်ေသာနှင့် ေအာင်ြမင်မ 
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များ ေဝမနုိင်ေသာ တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများကုိ  ြမန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဆွဲေဆာင် 

နိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ကျမတ့ုိရဲ့   ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမေတွအနက်  လက်လီ၊  လက်ကားကုန်သွယ်မနှင့်  စပ်လျဉ်းပီး  

နိုင်ငံြခား  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံခွင့်ေပးြခင်း၊  ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့  Dai-ichi  Life  နဲ့ အေမရိကန်  နိုင်ငံရဲ့  Chubb 

Limited  တ့ုိကို  အာမခံလုပ်ငန်းကတွင်  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံရန်  ဖိတ်ေခါြခင်း၊  မလိုအပ်သည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ အွန်လိုင်း ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်သည့် စနစ်ထူေထာင်ြခင်း၊ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်  နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးအတွက်  ဝန်ကီးဌာန  အသစ်  ဖဲွ့စည်းြခင်း၊ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမြမှင့်တင်ေရးစီမံကိန်း၊  စီမံကိန်းဘဏ်၊  ေြမပိုင်ဆိုင်မ၊  စက်မနှင့်  ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဆုိင်ရာ  ကိစ္စရပ်များအတွက်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများအေနြဖင့်  ေြမယာနှင့် 

ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ရန် အွန်လိုင်း ေြမယာဘဏ် စသည်တ့ုိကို မိတ်ဆက်ြခင်းတ့ုိ ပါဝင်ပါတယ်။  

ဒီြပုြပင်ေြပာင်းလဲမေတွဟာ  နိုင်ငံရဲ့   ပုဂ္ဂလိက  ကကုိ  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာအေနနဲ့   -  “ေကာ်ပိုရိတ်  စီမံခန့်ခွဲမ”  ဟာ  စီးပွားေရးအသုိင်းအဝိုင်းကားမှာ  အေြပာ 

များလာတဲ့ ေခါင်းစဉ်တစ်ခု  ြဖစ်ပါတယ်။ ေကာင်းမွန်တဲ့ ေကာ်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲမနှင့် ေကာ်ပိုရိတ် 

ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ  ထုတ်ေဖာ်ဖ့ုိအတွက်  ဥပေဒဆုိင်ရာ  လုိအပ်ချက်များ တိုးတက်လာ 

ရန်  တွန်းအားေပးဖိ့ုလုိအပတ်ယ်ဆုိတာ အများစုလက်ခံကမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။    ဒီလိုလုပ်ငန်းေတွ 

ကို  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်  ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနက  ဦးေဆာင်ပီး  ြမန်မာနိုင်ငံ  ေငွေချး 

သကေ်သခံလက်မတ်ှလုပင်န်းကီးကပ်ေရး  ေကာ်မရှင်  နှင့်  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်  ဗဟိုဘဏ်တို့က 

ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။   

ဒီလိုြပုြပင်ေြပာင်းလဲမေတွနဲ့   အြခား  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမေတွဟာ  အထးူသြဖင့်  ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် 

အေမရိကန်နုိင်ငံတ့ုိမှ  နုိင်ငံြခား  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမများ  တိုးြမှင့်ဆွဲေဆာင်နိုင်မယ်လို့  ကျမတို့ 

ယုံကည်ပါတယ်။  
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(ဆက်လက်တည်ရိှေနမည့်စိန်ေခါေနသည့်အချက်များ) 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများရှင့်-  

တုိးတက်မေတွရိှေနလင့်ကစား  ကုံေတွ့ရမယ့်  စိန်ေခါမေတွ၊  ရှင်းလင်းရမယ့်  အဟန့် 

အတားေတွနဲ့   အတားအဆီးေတွ  ရှိေနတယ်ဆုိတာကို  ကျမတို့  ေကာင်းစွာ  အသိအမှတ် 

ြပုပါတယ်။  

ြမန်မာနိုင်ငံကို  စီးပွားေရးအရ  ခုိင်မာပီး  ယှဉ်ပို င်နိုင်စွမ်းရှိတ့ဲ  သာယာဝေြပာတ့ဲ  နုိင်ငံတစ်ခု 

အြဖစ် မြမင်ေတွ့ချင်ကဘူးလ့ုိ ေြပာရင် ယံုကည်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ အချ ို ့ဟာ ပိုေနမဲ ကျားေနမဲ 

အေြခအေနကို ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် အကျ ို းေကျးဇူးေတွရရှိနိုင်တယ်ဆိုတ့ဲ မှားယွင်းတဲ့ ယုံကည်မ 

ေတွေကာင့် ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမနဲ့  ပတ်သက်တဲ့  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ လုပ်ငန်းေတွကို ေနှးေကွးေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ေနကပါတယ်။  အဲဒီလိုအရာေတွကို  ေအာင်ြမင်မရဲ့ညန်းကိန်းေတွအြဖစ်  ကန်မတို့ 

ရြမင်ေပမယ့် အချ ို ့က ခိမ်းေြခာက်မေတွလို့ ရြမင်ကပါတယ်။ 

အချ ို ့ေသာသူများကလည်း  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဟာ  ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်   ေနာက်ကျေနတယ်လို့ 

ပုံေဖာ်ပးီ  ကန်မတို့နိုင်ငံသားေတွရဲ့   ဖွံ့ ဖို းတိုးတက်ခွင့်ဆုိတ့ဲ  အခွင့်အေရးကုိ  မရည်ရွယ်ဘဲ 

ြငင်းပယ်ေနကပါတယ်။ ဒါဟာ ြမန်မာ့ဒီမုိကေရစီြပုြပင် ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ် စတင်ခဲ့သည့် 

အချန်ိမ ှ ယေန့အထိ  ြဖစ်ေပါလာတ့ဲ  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး  လုပ်ငန်းစဉ်ေတွကုိလည်း  ပစ်ပယ် 

လိုကြ်ခင်း ြဖစ်ပါတယ်။  

ယေန့  ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့   စီးပွားေရးကမှာ ယခင်နဲ့မတူတဲ့  အေလ့အကျင့်ေတွ့ကို  ကျင့်သုံးလာ 

တာေကာင့်  ပွင့်လင်းပးီ  ယှဉ်ပိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။  ယခင်ကလို  တစ်ဦးတစ်  ေယာက်ပိုင်၊ 

လက်ဝါးကီးအုပ်တဲ့ စီးပွားေရး မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။  နုိင်ငံရဲ့   ပိုမိုကီးမားတ့ဲ ပုံရိပ်ေကာင်းေတွကို 

မျက်ကွယ်ြပုေနတဲ့  ကျဉ်းေြမာင်းတ့ဲ  အေတွးအေခါ  ရှိတဲ့သူေတွဟာ  ြမန်မာနိုင်ငံမှာ  ခိုင်မာပီး 

တက်ကတဲ့  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေတွ  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ  ဝန်းကျငေ်ကာင်းေတွေပါထွန်းေရးနှင့် 
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ေရရှည်တည်တ့ံေရးအတွက်  လုိအပ်တ့ဲ    နည်းလမ်းေတွနဲ့   အခွင့်  အလမ်းေတွကုိ    ြငင်းပယ် 

ေနကပါတယ်။  

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမေကာင့်  ြဖစ်ေပါလာတဲ့  စနစ်ေြပာင်းလဲမေတွဟာ  တည်ေထာင်ပီး 

လုပ်ငန်းကီးေတွကို ပိုမိုတွင်ကျယ်လာေစပီး ကုမ္ပဏီ အသစ်ေတွ ထွက်ေပါလာခ့ဲပါတယ်။  

ဒိုင်နိုေဆာေတွက  ဒီအမနှ်တရားကို  လက်ခံရမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  သူတို့ေတွက  ေြပာင်းလဲမလား 

ဒါမှမဟုတ်  ဒိုင်နိုေဆာလိုမျ ို း  မျ ို းတုန်းေပျာက်ကွယ် တိမ်ေကာမယ့် အြဖစ်မျ ို းကို လက်ခံမလား 

ဆိုတာ ေရွးချယ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းအရ  ေရွးချယ်ထားတဲ့  အရပ်သားအစိုးရအေနနဲ့   ကျမတိုန့ိုင်ငံအတွက် 

အလားအလာရှိတ့ဲ  လုပင်န်းေတွကုိ  ညတင်ွးချင်း  ေဖာ်ေဆာင်ေပးဖို့  မြဖစနုိ်င်သလုိ  တစ်နုိင်င ံ

တည်းလည်း  ရပ်တည်လ့ုိမရပါဘူး။  အခွင့်အလမ်းနဲ့  အလားအလာေကာင်း  နှစ်ရပ်စလံုး 

ြပည့်စုံတဲ့  နုိင်ငံအြဖစ်  ရြမင်တ့ဲ အင်အားစုေတွနဲ့  လက်တွဲေဆာင်ရကွ်ရမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  ြမန်မာ 

နိုင်ငံရဲ့   နုိင်ငံေရး၊  စီးပွားေရးနှင့်  လူမေရးဆိုင်ရာ  အဟန့်အတားေတွကို  ေကာင်းစွာနားလည် 

သေဘာေပါက်တဲ့ နိုင်ငံေတွနဲ့လည်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ေတွက နိုင်ငံသားအားလံုး ငိမ်းချမ်းပီး သာယာဝေြပာတ့ဲ ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်ကုိ 

ေရာက်ဖို့  ေြခလှမ်းမှန်မှန်နဲ့   ကို းပမ်းလျက်ရိှပါတယ်။  ဒီလုပ်ငန်းေတွမှာ  ကျမတ့ုိနဲ့အတူပါဝင်ဖို့ 

မိတ်ဖက်နုိင်ငံေတွကုိ ဖတ်ိေခါလုိပါတယ်။  

(ပုဂ္ဂလိက ကဘာလ့ုိလုိအပ်တာလဲ)  

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များရှင့် -  

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံ့ဖို းတုိးတက်မ စီမံကိန်းပါ ေမာ်မှန်း 

ချက်ြဖစ်တ့ဲ  ငိမ်းချမ်း၍  သာယာဝေြပာေသာ  ဒီမုိကေရစီ  နုိင်ငံအြဖစ်  ကိုးပမ်းရာတွင်  ကျမ 

တို့အေနနဲ့  ဂျပန်နဲ့အေမရိကန်နိုင်ငံတို့မှ ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံသူေတွ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ေခါလိုပါတယ်။    
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(ဂျပန်နုိင်ငံ၏ ပ့ံပုိးကူညီမ)  

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများရှင့်-  

ဂျပန်နိုင်ငံဟာ  တာဝန်ယူမရှိပးီ  ယုံကည်စိတ်ချရတ့ဲ  ခိုင်မာေသာ  မတိ်ေဆွနိုင်ငံလည်း  ြဖစ်ပါ 

တယ်။  ြမန်မာနိုင်ငံကို ဂျပန်နိုင်ငံက စဉ်ဆက်မြပတ် အကူအညီေပးမေတွကုိ  ကန်မတို့ တန်ဖိုး 

ထားေကာင်း  ေြပာလိုပါတယ်။  အေကာင်းအဆုိး  ဒွန်တွဲေနချနိ်ေတွမှာလည်း  ြမန်မာနိုင်ငံေပါ 

ဂျပန်နိုင်ငံက ကူညီေပးခဲ့တဲ့အတွကလ်ည်း လက်လက်လဲှလဲှ ေကျးဇူးတင် ရှိပါတယ်။  

ယခုဆိုရင်  ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့   ြမန်မာနိုင်ငံအကား  ေန့စဉ်  တိုက်ရိုက်ေလေကာင်း  ဆက်သွယ်မရှိပးီ 

ဂျပန်ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများအေနနဲ့   ြမန်မာနိုင်ငံ၏  အေြခအေန၊  လူမျ ို းနှင့်  သမိုင်းကို  ေကာင်းစွာ 

နားလည်သေဘာေပါက်ရန် လာေရာက်နိုင်ပီ ြဖစ်ပါတယ်။  

ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့   ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေတွေကာင့်  သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဟာ  အရိှန်အဟန်ုနဲ့ 

တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။  သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မှာ  ယခုနှစ်  ဇွန်လကနု်အထိ  ကုမ္ပဏီ 

(၁၀၈) ခုခန့်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံလျက်ရှိပီး ၎င်းကုမ္ပဏီများအနက် တစ်ဝက်ေကျာ်ခန့်မာှ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ 

များ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဆူဇူကီးေမာ်ေတာ်ကုမ္ပဏီဟာ  ခရီးသည်တင်ကားများနှင့်  ကုန်တင်ကား 

အေသးများ  အသံုးြပုသည့်  ပစ္စည်းများ  ထုတ်လုပ်သည့်  ဦးေဆာင်ကုမ္ပဏီ  တစခ်ု  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဂျပန်နိုင်ငံမှ  နို့ဒိန်ချဉ်ထုတ်လုပ်သည့် ယာကွတ်ကုမ္ပဏီဟာလည်း သီလဝါ  စက်မဇုန်အတွင်းမှာ 

ယခု လဆန်းပိုင်းမှစ၍ လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။  

ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့   လူသိများကုမ္ပဏီတစခု်ြဖစ်တ့ဲ  တုိယုိတာ  ေမာ်ေတာ်ကား  ထုတ်လုပ်ေရး  ကုမ္ပဏီ 

ဟာလည်း  သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မှာ  ေမာ်ေတာ်ကား  တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့  စကရ်ုံ 

တည်ေဆာက်လိုေကာင်း  မကာေသးမီက  ေကြငာခဲ့ပါတယ်။  ဒီရင်းနှီး  ြမှု ပန်ှံမကေန ဆက်စပ် 

လုပ်ငန်းများ များစွာေပါေပါက်လာနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
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ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့   Aeon  Co  ဟာလည်း  ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့   လက်လီေဈးကွက်မှာ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံ  လျကရ်ှိ 

ပါတယ်။  

စွမ်းအင်ကမှာရှိတဲ့  ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့   ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  လုပ်ငနး်ေတွဟာလည်း  ရလဒ်  ေကာင်းများ 

ထွက်ေပါလျက်ရှိပီး  လပ်စစ်ဓာတ်အား  ရရှိမနန်း  မှာ  ၂၀၁၆  ခုနှစ်တင်ွ  ၅၅.၆%  မ ှ ၂၀၁၇ 

ခနုစ်ှတွင် ၆၉.၈% ထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။  

ဂျပန်နိုင်ငံ  ေဟာ့ကိုင်းဒိုတက္ကသိုလ်နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံ  ေလေကာင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ် 

တ့ုိပးူေပါင်းပီး  ြမန်မာနုိင်ငံရဲ့ ပထမဆံုး  ဂို လ်တု - MyanmarSat2 - ကို လတ်တင်နိုင်ခဲ့တာကို 

အချ ို ့က သိရှိပီးြဖစ်မယ်လို့  ထငပ်ါတယ် အဲဒီလိုလတ်တင်နိုင်ခဲ့ြခင်းဟာ  ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့   ေဝးလံ 

တဲ့  ေဒသေတွအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ကုိ တိုးတက်ေအာင်  ေဆာင်ရွက် 

ရာမှာ များစွာ အေထာက်အကူြပုပါတယ်။  

ယခုက့ဲသ့ုိ ဂျပန်၏ ကူညီပ့ံပုိးမများကုိ ကိုဆုိပါတယ်။  

 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများ နှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များ ရှင့် -  

အေမရိကန်နုိင်ငံအေနနဲ့  ြမန်မာနုိင်ငံရဲ့   ပုဂ္ဂလိကက  ဦးေဆာင်တဲ့  ဖွ့ံ ဖို းတိုးတက်မ  ြဖစ်ေပါ 

ေစရန် ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိတဲ့အတွက ်ဝမ်းေြမာက်ေကာင်း ေြပာလို ပါတယ်။   

ြမန်မာဖံွ့့ဖို းတိုးတက်မအတွက် အေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့   ရင်းနှီးြမှု ပနံှ်မကုိ  ကည့်မယ်ဆုိရင်  စွမ်းအင ်

နှင့်  နည်းပညာကတို့တွင်  General  Electric  (GE)  မှ  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံတဲ့အတွက်  ေကျးဇူးတင် 

ရှိပါတယ်။  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမအတွက် အကီးမားဆုံး အဟန့်အတားများထကဲ တစ်ခုြဖစ်တဲ့  စက်ရုံ 

များ၊  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းေနရာများနှင့်  လူေနရပ်ကွက်များတွင်  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားြဖန့် ြဖူးမ  တည်ငိမ်မရှိေရးကဲ့သို့ေသာ  ကိစ္စရပ်များကို  တြဖည်းြဖည်း  ကိုင်တွယ် 

ေြဖရှင်းလျက်ရှိပါတယ်။  
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လူသိများတဲ့  လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်တဲ့  အေမရိကန်နိုင်ငံက  Chevron  Corporation  ဟာ 

နိုင်ငံအတွင်းရိှ  လက်ေအာက်ခံ  ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်  ၎င်း၏  မိတ်ဖက်ကမု္ပဏီများနှင့်  

စီးပွားေရး ဖွံ့ ဖို းတုိး တက်မရရှိရန် နှစ်ေပါင်း ၂၀ ေကျာ် ေဆာငရ်ွက်လျက်ရှိပါတယ်။  

ဖို့ဒ်ေမာ်ေတာ်ကား ကုမ္ပဏီဟာလည်း  ယခင်နှစ်များက  ေမာ်ေတာ်ကား တပ်ဆင်  ထုတ်လုပ်တဲ့ 

စက်ရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့  ကုမ္ပဏီတစ်ခုြဖစ်ပီး  ြမန်မာ့စီးပွားေရးတွင ် တုိက်ရိုက်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

ြပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။  ြပည်တွင်းနှင့်  နိုင်ငံြခား  ကားေဈးကွက်မှာ  အလုပအ်ကုိင်  အသစ်ေတ ွ

ဖန်တီးေပးခ့ဲပါတယ်။  

အြခား ဥပမာတစ်ခုအေနနဲ့ Overseas Private  Investment Corporation ဟာ  ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့  

ေခတ်သစ်ဆက်သွယ်ေရး  လုပင်န်းအေြခခံ  အေဆာက်အအုံေတွအတွက်  တယ်လီဖုန်း 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝါတိုင် (၁၈၀၀) ေကျာ် ေဆာက်လုပ်ဖို့အတွက်  ြမန်မာ့အကီးဆုံး ဆက်သွယ် 

ေရးတာဝါ  တည်ေဆာကေ်ရး  ကုမ္ပဏီ  Apollo  Towers  ကေန  အေမရကိန်ေဒါလာ  (၂၅၀) 

မီလီယံ ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံခဲ့ပါတယ်။  

OPIC  ဟာလည်း  Proximity  Finance  ကေနတစ်ဆင့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်တဲ့  အမျ ို းသမးီများ၊  စွန့်ဦးတီထွင်  စီးပွားေရး  လုပ်ငန်းရှင်များ  နှင့် 

လယ်သမားေတွကို  ေချးငှားဖို့  အေမရိကန်ေဒါလာ  (၈)  မီလီယံ  ရင်းနှီးရန်  ဆန္ဒရှိေကာင်း 

သိရပါတယ်။  Proximity  Finance  ၏  မိခင်ကုမ္ပဏီ  ြဖစ်တဲ့  Proximity  Designs  ဟာ 

တီထွင်ဆန်းသစ်သူများအတွက်  ကမ္ဘာ့အေကာင်းဆံုး  လုပ်ငန်းခွင်  အဆင့်  (၅၀)  တွင ်

သတ်မှတ်ခံရေကာင်း သရိပါတယ်။  
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အေမရိကန်  ရင်းနီှးြမှု ပနံှ်သူများအေနနဲ့  ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်  ေငွေကးက  ၊  ပညာေရး  စတဲ့ 

နယ်ပယ်ေတွမှာ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံဖို့  စိတ်ဝင်စားမရှိေကာင်း  သိရပါတယ်။  ကျမတို့အေနနဲ့  

အေမရိကန် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူေတကွို  ကိုဆိုေကာင်း ေြပာလိုပါတယ်။  

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများ နှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များ ရှင့် -  

ြမန်မာနိုင်ငံမှာ    စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်  -  သစ်တစ်ပင်ေကာင်း  ငှက်တစ်ေသာင်း  နားနိုင် 

တယ် - ဆုိတ့ဲ စကားပုံပါ။  

တစခ်ျ ို ့က ေမးကပါတယ် - တကယ်လို့ အဲဒီသစ်ပင်လဲကျသွားရင်ေရာ - ။  

ကျမလည်း သူတို့နဲ့  သေဘာထားတူပါတယ်။ ကျမတို့ ပိုေသချာေအာင် သစ်ေတာေတွ စိုက်ဖို့ 

ပျ ို းေထာင်ဖို့  လိုပါတယ်။  ဂျပန်နှင့်  အေမရိကန်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူေတွကို  ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့  

ကန်းပင်ေတွလိုပဲ သန်မာပီး ကာရှည်ခံနိုင်တဲ့ သစ်ပင်ေတွ ြဖစ်ေစချင်ပါတယ်။  

ကျမတ့ုိမှာ  စိန်ေခါမေတွ  များစွာ  ရှိပါတယ်။  ဒါကို  ေကျာ်လားဖ့ုိ  ဂျပန်  နဲ့ အေမရိကန် တို့ရဲ့  

တက်ကတဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမေတွ လိုပါတယ်။  

ဂျပန်နဲ့  အေမရိကန်တို့ရဲ့   ြမန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေတွဟာ ကျမတို့နိုင်ငံကို  ေရှ့သို့ 

တွန်းပ့ုိေစမယ့်  နည်းပညာ၊  ကမ်းကျင်မနှင့်  နိုင်ငံတကာစံနန်းေတွ  ဖလှယ်ြခင်းကဲ့သို့ေသာ 

တည်ငမိ်ပးီ ချန်ိခွင်လာ ညီမမကို ြဖစ်ေပါေစပါတယ်။  

ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူေတွကို ကို ဆုိလျက်ရှိပါတယ်။  

နိုင်ငံတွင်း  ယခု  ရင်းနှီးြမှု ပ်နံှလျက်ရှိသူေတွအေနနဲ့လည်း  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  လုပ်ငန်းေတွ 

တိုးတက် ကယ်ဝလာေစဖို့ ကျမတ့ုိ ကတိကဝတ် ြပုပါတယ်။  

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။                                                                                                                       


