
ရန်ကုန် ရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှုဖုိရြ်တွင် 

ြြနြ်ာနုိင်ငံရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှု ေကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ 

ရင်းနီှးြြှုပ်နှံြှုနှင့် နိုင်ငံြြားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝနက်ကီး ဦးေသာင်းထွန်း ေြပာကကားြည့် ြိန့်ြွန်း 

၂၀၁၉ ြုနှစ် ေြလ ( ၁၀ ) ရက်ေန့၊ 

Lotte Hotel, ရန်ကုန် 

ဂဏ်ုသေရရှိလူကကီးြင်းြျားနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကကီးြျားြင်ဗျား 

- မ္ေလာအေပါင်ဵ နငှဴ်ြပည်ဴစဳုကြပါေစေကြာင်ဵနင်ဴှ ယေန့ြျင်ဵပတဲ ဴ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ရန်ြုန်တိင်ုဵေဒသကြီဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုဖုိရမ်ြ ကြိုဆိပုါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလို 

ပါတယ်။  

- ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵအတွင်ဵမှာ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု အခွင်ဴအလမ်ဵေတွ ေဖာ်ထုတဖ့ုိ် 

ဒြီေန့ပွဲြုိ လူဦဵေရ (၁၂၀၀) ခန့်  တြ်ေရာြ်လာကြတာ ေတွ့ရှိရတဴဲအတွြ် 

ြျွန်ေတာဴ် အေနနဲ့ ဝမ်ဵေြမာြ်ပီတိ ြဖစ်ရပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ပထမဦဵစွာ ဒေီန့ ဖိုရမ်ြုိ ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ြျင်ဵပနိုင်တဲဴအတွြ် ရန်ြုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကြီဵ အစုိဵရအဖဲွ့နငှ်ဴ ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုေြာ်မတီတို့ြုိ 

ေြျဵဇူဵတင်ရှိပါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။  

- ဒါဴအြပင် ယခုလုိ စည်ြာဵသုိြ်မမိုြ်လှတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုဖုိရမ် ြျင်ဵပနိုင်ေရဵ 

အတွြ် အဖြ်ဖြ်မှ အာဵထုတက်ြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲကဴြတဲ ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှုပ်နဳှမှုေြာ်မရှင်၊ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵစီဵ ပွာဵဆြ်သွယ်ေရဵ ဝနက်ြီဵဌာနြ 
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ြျွန်ေတာဴ်ရဲ့ လုပ်ေဖာ်ြုိင်ဖြ် မျာဵြုိလည်ဵ ေြျဵဇူဵတင်ရှိပါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလို 

ပါတယ်။ 

- ယခုနစှဖုိ်ရမ် ြျင်ဵပနိုင်ရန် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ခဲတဴဲ ဴ Myanmar Investors 

Development Association (MIDA) ြုိလည်ဵ ြူညီပဳဴပုိဵမှုအတွြ် ေြျဵဇူဵတင်ရှိ 

ပါေကြာင်ဵနဲ့  မိတဖ်ြ်အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ခဲတဴဲ ဴ PricewaterhouseCoopers 

ြုိလည်ဵ ေြျဵ ဇူဵတင်ရိှပါေကြာင်ဵ ြျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့ ေြပာကြာဵလုိပါတယ်။ 

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ရန်ြုန် ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု ဖုိရမ်ြ ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵရှိ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု အခွင်ဴအလမ်ဵ 

အသစ် အမျာဵအြပာဵြုိ ြမှင်ဴတင်ဖ့ုိ ရည်ရွယ်ြျင်ဵပတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

- ဒြီေန့ဖိုရမ်တွင် ြဏ္ဍအသီဵသီဵရှိ အစိုဵရဌာနဆုိင်ရာမျာဵမှ တာဝနရ်ှိသူမျာဵနငှဴ် 

ပု ္္ဂလိြ ြဏ္ဍမ ှေြပာေရဵဆိုခွင်ဴရ ပု ္္ဂိုလ်မျာဵမှ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု အခွင်ဴအလမ်ဵေြာင်ဵ 

မျာဵစာွြုိ ေဖာ်ထုတ်ြပမပီဵ ၎င်ဵတို့ရဲ့ အေတွ့အကြုဳမျာဵနဲ့  လြ်ေတွ့ဗဟသုုတမျာဵြုိ   

မျှေဝ ရရိှနုိင်မှာ ြဖစပ်ါတယ်။  

- ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုနဲ့ စပ်လျဉ်ဵတဲ ဴ မူဝါဒမျာဵနငှ်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵြုိ Presentation 

နငှဴ ် စြာဵဝုိင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲတ့ုိြ တစ်ဆငဴ် ြျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ speakers မျာဵြ 

ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပေပဵမှာ ြဖစပ်ါတယ်။  

- အေရဵကြီဵဆုဳဵ ြ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုနဲ့ ဆြ်စပ်တဲဴ အစုိဵရ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနဲ့ အလာဵ 

အလာရိှတဴဲ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှသူမျာဵအကြာဵ တိြ်ုရုိြ် ဆြ်သွယ်မှုေတွ ပုိမုိ ြပုလုပ် 

နိငု်ဖ့ုိအတြ်ွ ဒြီေန့ပဲွြ ြူညီနိငု်လိမဴ်မယ်လို့ ြျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့  ေမျှာ်လငဴ် 

ပါတယ်။ 

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 
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- ဒေီန့ အခမ်ဵအနာဵမှာ ြျာဵမ အာဵလဳုဵရဲ့ အသြုိဳ ညီတမူျှတူ နာဵစငွဴ်ခင်ဴွရမှာ ြဖစတဴဲ် 

အတွြ် ြျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့ ဝမ်ဵေြမာြ်ဝမ်ဵသာ ြဖစရ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အချြ်ြ 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵဟာ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ ် ြိစ္စ 

ေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵမှာ ဦဵေဆာင်မပီဵ ေရှ့တန်ဵြေန ပါဝင် ေဆာင်ရွြ်ေနတယ်ဆိုတဴဲ 

အချြ်ြုိ သြ်ေသခဳေနတာပဲ ြဖစပ်ါတယ်။  

- ြျွန်ေတာ်ဴအေနနဲ့ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နဲ့ ပါဝင်ြူညီေပဵမှုေတွြုိ  

ေြပာကြာဵခဲဴတာဆိရုင် ပထမဆဳုဵ မဟုတေ်ပမယဴ် ၎င်ဵတို့အာဵ  အစုိဵရ ြဏ္ဍ 

(သ့ုိမဟုတ)် စီဵ ပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵေတွမှာ ပါဝင်ခွင်ဴေပဵြခင်ဵဟာ မှန်ြနတ်ဲ ဴ

လုပ်ေဆာင်ချြ် ြဖစရ်ုဳသာမဟတု်ဘဲ ေြာင်ဵမွန်တဲဴ စီဵ ပွာဵေရဵ ြုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ 

အေထာြ်အပဴဳြဖစေ်စမှာ ြဖစပ်ါတယ်။   

- ြျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်တဲဴ စီဵ ပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်အေြမာြ်အမျာဵြုိ ြျွန်ေတာဴ် 

အေနနဲ့  ယခုဖုိရမ်မှာြဴဲသ့ုိ ပိုမို ေတွ့ြမင်လိုပါတယ်။ ယခင်ြျင်ဵပခဴဲတဴဲ 

Entrepreneurs Summit မှာ နိုင်ငဳေတာ်၏ အတိုင်ပငခ်ဳပု္္ဂို လ် ေြပာကြာဵသွာဵခဲဴတဲဴ 

အတုိင်ဵ “ြျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ လူငယ် စနွ့်ဦဵတီထွင် လုပ်ငန်ဵရှင် မျာဵဟာ စီဵ ပွာဵေရဵ 

ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုရဲ့ ေမာင်ဵနငှ်အာဵေတွ”  ြဖစတ်ဲအဴတွြ်ေကြာင်ဴ သူတို့ရဲ့ အသဳ 

ေတွြုိ  လုပ်ငန်ဵရှင်ကြီဵမျာဵြလည်ဵ နာဵစွင်ဴခငွဴ်ရမာှပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ဆြ်လြ်မပီဵ ြျွန်ေတာ်ဴအေနနဲ့ ဘာေကြာငဴ် ရန်ြုန်မှာ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသငဴ်လဲ 

ဆိတုာြုိ ေြပာကြာဵလုိပါတယ်။ 

- ြျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ နိုင်ငဳေရဵ အြူဵ အေြပာင်ဵ စတင်တဲဴ အချနိြ်စမပီဵ နစှအ်လုိြ် ္ျဒီီပီ 

တိုဵ တြ်မှုနှုန်ဵြ ပျမ်ဵမျှ ၇.၃ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ရှိခဲဴပါတယ်။ ဒါေကြာင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳြ 
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ေဒသတွင်ဵသာမြ ြမ္ဘာဴအဆငဴ်တွင်ပါ စီဵ ပွာဵေရဵ တိုဵ တြ်မှု အလျှင်ြမနဆ်ုဳဵ  

နိုင်ငဳတစ်နုိင်ငဳ အေနနဲ့ ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်တာ ြဖစပ်ါတယ်။  

- နိုင်ငဳရဲ့ ္ျဒီပီီမှာ ၂၄ ရာခိင်ုနှုန်ဵြုိ ြုိယ်စာဵြပုေနမပီဵ နစှစ်ဉ် ၉.၂ ရာခိင်ုနှုန်ဵခန့် 

တိုဵ တြ်ေနတဴဲ စီဵ ပွာဵေရဵ ဗဟုိ ြဖစတ်ဲ ဴ ရန်ြုန်မမို့ေတာ်ဟာ ဒတီိုဵတြ်မှုရဲ့ အဓြိ 

ေမာင်ဵနငှ်သူပဲ ြဖစပ်ါတယ်။  

- ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵဟာ တိင်ုဵေဒသကြီဵ/ြပည်နယ် (၁၄)ခုအနြ် အေသဵဆဳုဵ 

တိင်ုဵေဒသကြီဵ ြဖစေ်ပမယ်ဴ လူဦဵေရ (၇) သန်ဵ ေြျာ် ေနထိုင်တဲဴ တိငု်ဵေဒသကြီဵ 

ြဖစပ်ါတယ်။ ရန်ြုန်မမို့ဟာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ လူဦဵေရ ၁၀ သန်ဵ ေြျာ် အထိ တိုဵ တြ် 

လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်ဵထာဵတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။  

- ယဉ်ေြျဵမှု အေမွအနစှေ်တွနဲ့ သမိုင်ဵအေမွေတွ ေြမာြ်မျာဵစာွ တည်ရှိေနတဴဲ 

ရန်ြုန်မမို့ေတာ်ဟာ  လူငယ်ပညာတတ်အမျာဵဆုဳဵ  တည်ရှိရာ တုိင်ဵေဒသကြီဵလည်ဵ 

ြဖစပ်ါတယ်။   

- ရန်ြုန်မမို့ေတာ်ဟာ အသစ်တည်ေထာင်ထာဵတဲ ဴ ရန်ြုန် စေတာဴ အိတခ်ျနိ်ဵ  

အပါအဝင် ဘဏ္ဍာေရဵလုပ်ငန်ဵ နင်ဴှ ြမန်မာနုိင်ငဳရဲ့ အဓြိ ဘဏ်မျာဵအာဵလုဳဵ 

တည်ရှိရာ ဘဏ္ဍာေရဵဗဟုိဌာနလည်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။ 

- ရန်ြုန်ြ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ အကြီဵဆုဳဵ  ေလေကြာင်ဵ ဆြ်သွယ်ေရဵ၊ မီဵရထာဵနဲ့ 

ပင်လယ်ဆပ်ိြမ်ဵေတွ ရှိတဲဴအြပင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ သွင်ဵြုနမ်ျာဵအတွြ် အဓြိ 

ဝင်ေပါြ်တစ်ခုြဖစတ်ဲအဴတွြ် ြုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ေထာြ်ပဴဳပို့ေဆာင်ေရဵ ဗဟုိရပ်ဝန်ဵ  

တစ်ခုလည်ဵြဖစမ်ပီဵ နိုင်ငဳဴ ြုန်သွယ်မှု၏ ၈၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵ နီဵ ပါဵ ပါဝင်ေနတာလည်ဵ 

ြဖစပ်ါတယ်။ 

- နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵတည်ေထာင်ထာဵတဴဲ အထူဵစီဵ ပွာဵေရဵဇုန် (၃)ခု အနြ် အကြီဵဆုဳဵ ြဖစတ်ဲဴ 

သီလဝါ အထူဵစီဵ ပွာဵေရဵဇုန် အပါအဝင် အဓိြ အေြခခဳ အေဆာြ်အအဳုမျာဵစာွနဲ့ 
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ေထာြ်ပဳဴ ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ရှိရာ ေနရာသြဴဲသ့ုိ စြ်မှုဇနု ် ၂၉ ခု 

တည်ရှိေနတဴဲ ေနရာလည်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။  

-  မပီဵခဲဴတဴဲ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှာ ရန်ြုန်ဆပိ်ြမ်ဵြုိ ဆိြ်ုြပ်ခဲတဴဲ ဴေရယာဉ်စုစုေပါင်ဵ ဟာ 

(၂၂၆၇) သ့ုိ တိုဵ တြ်လာခဲဴမပီဵ အဆိုပါ တိုဵ တြ်မှုဟာ လွန်ခဲတဴဲ ဴ၄ နစှအ်တွင်ဵမှာ ၁၃ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵခန့် တိုဵတြ်ခဲဴတာ ြဖစပ်ါတယ်။  

- ဒအီချြ်ေတွြ ယေန့ရန်ြုန်ဟာ အေြာင်ဵဆုဳဵ  ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှှှှဳနိုင်တဲဴေနရာဆိုတာြုိ  

သြ်ေသတည်လျြ်ရှိေနပါတယ်။  

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 
 

- တြယ်ေတာဴ “မဆွတခ်င်ြ ညွှတ်ချင်”ဆိတုဲ ဴ ြမနမ်ာ စြာဵပုဳတစခ်ုရိှပါတယ်။ 

ြျွန်ေတာ်တို ့ အေနနဲ့လည်ဵ ၎င်ဵစြာဵပုဳြဴဲသ့ုိပင် ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသူမျာဵ အဆင်ေြပ 

လွယ်ြူစွာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်နုိင်ရန် တန်ဵတူပါဝင်နုိင်မှုြုိ ေသချာေအာင် 

ဖန်တီဵ ေပဵရမာှ ြဖစပ်ါတယ်။ 

- စီဵ ပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေတွေဆာင်ရွြ်ရာမှာ ကြုေဳတွ့ရနိုင်တဲဴ အခြ်အခဲေတွြုိလည်ဵ 

နည်ဵပါဵေစဖ့ုိ ြျွနေ်တာ်တို့အေနနဲ့ ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ရမှာ ြဖစပ်ါတယ်။ 

အလာဵတူ ြမနမ်ာဴေဈဵြွြ်ြုိ ဝင်ေရာြ်ကြမယ်ဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသူေတွ ရငဆ်ိင်ုေနရတဴဲ 

အခြ်အခဲေတွြုိ ေလျှာဴချဖ့ုိ ြျွန်ေတာ်တို ့ဆြ်လြ် ေဆာင်ရွြ်ရမှာ ြဖစပ်ါတယ်။  

- လုပ်သာြုိင်သာရှိေသာ ကြိုတင်ခန့်မှန်ဵနိုင်ေသာ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုဝန်ဵ ြျင်ေြာင်ဵ 

ေဖာ်ေဆာင်နုိင်ရန်အတွြ် ပါဝင်ပတ်သြ်သူအာဵလုဳဵနငှဴ် အတူတြွ ပွငဴ်လင်ဵစာွ 

လုပ်ေဆာင်နုိင်ဖ့ုိ အစိုဵရအေနနဲ့ အဓိြ အခန်ဵ ြဏ္ဍမာှ ပါဝင်လျြ်ရှိေနပါတယ်။  
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ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ဒြီေန့ အခမ်ဵအနာဵမှာ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသူေတွကြုဳေတွ့ရတဲဴ အခြ်အခဲေတွြုိ 

ေလျှာဴချဖ့ုိအတွြ် အစိုဵရအေနနဲ့ ေဆာင်ရွြ်ေနတဴဲ အေကြာင်ဵအရာေတွြုိ 

ြျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့ အနည်ဵငယ် ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။  

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ြျွန်ေတာ်တို့ အစိုဵရဟာ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု စမဳီြိန်ဵ (MIPP) ြုိလည်ဵ 

မနစှြ် မိတဆ်ြ်ခဲမဴပီဵ ြဖစပ်ါတယ်။ MIPP ရဲ့ ေရရှည် ေမျှာ်မှန်ဵချြ်ြေတာဴ 

“တာဝန်ယူမှု ရိှမပီဵ အရည်အေသွဵ ရိှသည်ဴ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵမှ မျှတမပီဵ 

ကြယ်ဝသည်ဴ လူမှု့အသုိြ်အဝန်ဵတစ်ရပ် ဖန်တီဵရန်နှင်ဴ တွန်ဵအာဵေပဵ လည်ပတ်သည်ဴ 

ြမန်မာဴ ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတြ်မှု ရရိှေစဖ့ုိ” ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။  

- တစ်ချနိတ်ည်ဵမှာပဲ အစိုဵရြ “ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲမပီဵ ဟန်ချြ် 

ညီေသာ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုစီမဳြိန်ဵ (Myanmar Sustainable Development Plan 

- MSDP) လ့ုိေခါ်တဴဲ မပီဵြပညဴ်စုတဳဲ ဴ ဘြ်စဳု ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတြ်မှု ဆုိင်ရာ လူမှုေရဵ၊ 

စီဵ ပွာဵေရဵနဲ့ ပတ်ဝန်ဵ ြျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ မူဝါဒ ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲေရဵ 

အစီအစဉ်တစ်ခု ြုိလည်ဵ မိတဆ်ြ်ခဲမဴပီဵ ြဖစပ်ါတယ်။ ဒ ီ စမဳီြိန်ဵြ ေနာင် 

အနာ္တ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ အာဵလုဳဵအတွြ် စည်ဵလဳုဵမပီဵ သငဴ်ေလျာ်တဴဲ 

လမ်ဵြပေြမပဳုတစ်ခုြုိ ေထာြ်ပဳဴေပဵထာဵတာပဲ ြဖစပ်ါတယ်။  

- MSDP ြ အေသဵစိတ်ေရဵဆဲွထာဵတဴဲ မဟာဗျူဟာေြမာြ်စီမဳြိန်ဵ တစ်ခု ြဖစ်မပီဵ 

ဦဵစာဵေပဵြဏ္ဍ၊ အစီအစဉ် ချမှတ်ြခင် ၊ဵ မဟာဗျူ ဟာေြမာြ် ဖဳွ မ့ဖိုဵတုိဵတြ်မှု 

အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှင်ဴ ြဏ္ဍအာဵလဳုဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵြုိ 
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ရန်ြုန်အပါအဝင် တုိင်ဵေဒသကြီဵနဲ့ ြပည်နယ်အာဵလဳုဵတွင် ေဆာင်ရွြ်ရာမှာ ေထာြ်ပဴဳ 

ြူညီေပဵမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵနဲ့  ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသူအာဵလုဳဵအတွြ် ပိုမို လွယ်ြူေချာေမွ့ေစဖ့ုိ၊ 

အြာ အြွယ်ေပဵဖ့ုိနဲ့ ေြဖေလျှာဴေပဵဖို့အတွြ် ြျွန်ေတာ်တို့အေနနဲ့ နိုင်ငဳြခာဵ 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုဥပေဒနဲ့ ြမနမ်ာနိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု ဥပေဒတ့ုိြုိ ေပါင်ဵ စည်ဵ၍ 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု ဥပေဒတစ်ခုတည်ဵအြဖစ် ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴမပီဵ ြဖစပ်ါတယ်။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု 

ဥပေဒအသစ်ြ ပုိမို ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု၊ ပုိမိုေြဖေလျာဴေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသူ 

အာဵလဳုဵနဲ့  ၎င်ဵတို့ရဲ့ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုေတွြုိ ပိုမုိ အြာအြွယ်ေပဵြခင်ဵတို့ြုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနုိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

- ဒါဴအြပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နစှြု်န်ပိုင်ဵမှာ ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴတဴဲ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ ြုမ္ပဏီမျာဵ ဥပေဒြ 

ြုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ဖို့ လုိအပ်တဲဴ အဆငဴ်ေတွြုိ ေလျာဴချေပဵခဲဴမပီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳမှာ 

စီဵ ပွာဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ ဴ ြုမ္ပဏီမျာဵအတွြ် ပိုမို ေြဖေလျာဴမှုေတွြုိ 

ေထာြ်ပဳဴေပဵခဴဲတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေြာ်ပုိရိတ်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနငှဴ် ပတ်သြ်မပီဵ ပိုမုိ 

အာဵေြာင်ဵတဲ ဴ ေသချာေရရာမှုြုိ ခွငဴ်ြပုထာဵမပီဵေတာဴ ြုမ္ပဏီ အတွင်ဵ ေြာ်ပိုရိတ် 

ေရဵရာမျာဵ  စီမဳခန့်ခွရဲာမှာလည်ဵ ပုိမိုခိငု်မာတဲ ဴအုပ်ချုပ်ခွင်ဴြုိ ခွငဴ်ြပု ထာဵပါတယ်။  

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- MyCO လ့ုိ သိကြတဲ ဴ အီလြ်ထေရာနစ ် ြုမ္ပဏီ မှတပ်ုဳတင်စနစ်ြုိလည်ဵ 

တည်ေထာင်ထာဵမပီဵ ြဖစ်လို့ ြုမ္ပဏီေတွ အာဵလဳုဵြ အင်တာနြ်ြေနတစ်ဆငဴ် 

လွယ်ြူစွာ ဖွဲ့စည်ဵ တည်ေထာင်နုိင်မပီ ြဖစပ်ါတယ်။  ဒါဴအြပင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု 

ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵ အဆင်ဴအမျာဵစြုိုလည်ဵ ဒီ္ ျစတ်ယ် စနစ်အြဖစ ် ေြပာင်ဵလဲခဲမဴပီဵ 

ြဖစပ်ါတယ်။  
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- ဒါဴအြပင် သြ်ဆိုင်ရာ ဝနက်ြီဵဌာန အသီဵ သီဵြ သေဘာတူထာဵတဲ ဴ လုပ်ငန်ဵ 

လည်ပတ် ေဆာင်ရွြ်မှု စသဳတ်မှတ်ချြ် (Standard Operation Procedures -

SOP) အေပါ်မှာ မူတည်၍ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု လွယ်ြူေချာေမွ့ေစြခင်ဵ အတွြ် “single-

window system” ြုိလည်ဵ တည်ေထာင်ဖ့ုိ တွန်ဵအာဵေပဵ ေဆာင်ရွြ် ေနပါတယ်။  

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 
 

- ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှု ြမှင်ဴတင် ေရဵ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵနငှဴ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ  အသစ်မျာဵ 

ြုိ ဦဵေဆာင်ဖို့ တာဝနရ်ှိတဲဴ ြပည်ေထာင်စုဝနက်ြီဵဌာန အသစ် ြဖစတဴဲ် ရင်ဵ နှီဵ 

ြမှုပ်နဳှမှုနှငဴ် နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵ ဆြ်သွယ် ေရဵဝနက်ြီဵဌာန အေနြဖင်ဴ ေြခလှမ်ဵအသစ် 

မျာဵြဖငဴ် ေရှ့ဆြ် ချတီြ်သွာဵမှာ ြဖစပ်ါတယ်။  

- ဝနက်ြီဵဌာနအသစအ်ာဵ ဦဵေဆာင်သူအေနြဖင်ဴ စီဵ ပွာဵေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵ တြ်မှုြို 

ြမှင်ဴတင်ဖို့နဲ့  နိုင်ငဳတြာ အသိုင်ဵအဝိုင်ဵနဲ့ ပုိမို ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမှ တစ်ဆင်ဴ 

ြပင်ပ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵြုိ ြမှငဴ်တင်ဖို့ ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ် ရိှပါတယ်။  

- လူကြီဵမင်ဵမျာဵ သိရှိထာဵတဲအဴတုိင်ဵ ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပမ ှ စနိေ်ခါ်မှုမျာဵ ရှိေန 

ေသာ်လည်ဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှမှုဝန်ဵ ြျင်အတွြ်  ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲမှု 

မျာဵစာွြုိ လွန်ခဲေဴသာနစှမ်ျာဵအတွင်ဵ ေဖာ်ေဆာင်ခဲမဴပီဵြဖစပ်ါတယ်။ 

- သ့ုိေသာ်လည်ဵ အဆိုပါအေြပာင်ဵအလဲမျာဵဟာ ြပည်သူနှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နဳှသူမျာဵြုိ 

စစ်မှန်တဲ ဴ အြျ ိုဵရလဒ်မျာဵသာ မေဖာ်ေဆာင်နုိင်ေပဵနိုင်ခဲပဴါြ ြမနမ်ာဴ ဆိရုိုဵ 

စြာဵအရ ေြပာရလျှင် “ြျွပဲါဵေစာင်ဵတီဵ” သြဴဲသ့ုိ ြဖစေ်နမည်သာြဖစ်မပီဵ အဆိုပါ 

အာဵထုတမ်ှုမျာဵမှ မည်သညဴ်ရလဒ်မှ ေဖာ်ေဆာင်နုိင်မှာ မဟတု်ပါဘူဵ။ ထ့ုိအတူ 

အေြပာင်ဵအလဲြုိ ေဖာ်ေဆာင်သည်ဟု ေြပာရုဳမျှနှငဴ် ေြပာင်ဵလဲမည် ဆိပုါြ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဟု ေခါ်ဆုိနုိင်မည် မဟုတ်ပါဘူဵ။ 
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- ဒါေကြာငဴ် စီဵပွာဵေရဵအသုိြ်အဝန်ဵ ၏ လုိအပ်ချြ်နှငဴ် ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြုိ ပိုမို 

သိရှိနာဵလည်ေရဵအတွြ် ြျွန်ေတာ်ဴအေနနဲ့  စီဵ ပွာဵေရဵအသုိြ်အဝန်ဵ ြ အသ ဳ

ေတြုိွ ဆြ်လြ်မပီဵ အေလဵအနြ်နာဵေထာင်မပီဵ ြပည်သူမျာဵ၏ အြျ ိုဵစီဵ ပွာဵြုိ 

အေြာင်ဵဆုဳဵ  ေဖာ်ေဆာင်ေရဵအတွြ် အမမဲ ဉီဵထိပ်ထာဵ ေဆာင်ရွြ်သွာဵပါမယ်။  

အဆိုပါ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပုြှုြျားြှ ဥပြာအြျုပ် ထုတန်ုတ်ြပပါရေစ- 

ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- အာဵလဳုဵပါဝင်နိင်ုေသာစီဵ ပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဟာ နမွ်ဵပါဵသူမျာဵ၊ ြုမ္ပဏီမျာဵနငှ်ဴ 

အစိုဵရ စေသာ သဳုဵဦဵသဳုဵဖလှယ် အြျ ိုဵရှိမှုြုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵပါတယ်။ ဒါအဴြပင် 

DaNa Facility  ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမှ တစ်ဆငဴ် အာဵလုဳဵပါဝင်ေသာ စီဵ ပွာဵေရဵ 

ဝန်ဵ ြျင် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ၊ အဆိုပါ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵနငှ်ဴ 

လမ်ဵညွှနဦ်ဵေဆာင်ေပဵရန် ရည်ရွယ်ချြ်ြဖငဴ် “အမျာဵနငဴ်ှ အြျုဳဵ ဝင်ေသာ စီဵ ပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵနငှ်ဴ လူမှုေရဵ အြျ ိုဵရည်ေမျှာ် ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နဳှမှုဆိငု်ရာ ဦဵေဆာင်ေရဵ အဖွဲ့ 

(Inclusive Business Steering Group)” ြုိ ဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ခဲမဴပီဵ 

ြဖစပ်ါတယ်။ 

- ပု ္္ဂလိြြဏ္ဍဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုေြာ်မတီနှင်ဴ စီဵ ပွာဵေရဵ စတင်ေဆာင်ရွြ်မှု လွယ်ြူ 

ြခင်ဵ ညွှန်ဵ ြိန်ဵ (Ease of Doing Business Ranking) တိုဵ တြ်ေရဵ ဆိင်ုရာ 

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျာဵအေနြဖငဴ်လည်ဵ ဦဵတည်ချြ်ြမင်ဴြမငဴ်မာဵမာဵထာဵ၍ အာဵသွန် 

ခွန်စုိြ် ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိမပီဵ အဆိုပါ ရည်မှန်ဵချြ်မျာဵအနြ် တစ်ခုမှာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်တငွ် ြမ္ဘာဴညွှန်ဵြိန်ဵ အဆင်ဴသတ်မှတခ်ျြ်ြုိ ထိပ်တန်ဵနိုင်ငဳ ၁၀၀ 

အတွင်ဵဝင်ရန် ဦဵတည်ထာဵပါတယ်။ 
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ဂဏ်ုသေရရိှ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား 

- ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲရဴသညဴ် နိုင်ငဳ၏ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵခရီဵရှည်ကြီဵမှစ၍ 

ြျွန်ေတာ်တို့ ရရိှခဲဴသညဴ် ေအာင်ြမင်မှုြုိ ြပန်လည်ကြည်ဴမည်ဆိုပါြ စီဵ ပွာဵေရဵ 

ြပုြပင်ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵသည် အရိှန်ေြာင်ဵစာွြဖင်ဴ လည်ပတ်ေနမပီြဖစပ်ါတယ်။ 

အမှန်စင်စစ ် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အနာ္တ် လူမှုစီဵပွာဵေရဵ တိုဵ တြ်မှုမျာဵနငှ်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တိုဵ တြ်မှု အလာဵအလာမျာဵ ဆြ်လြ်ေဖာ်ေဆာင်ေနမှုမျာဵသည် သမုိင်ဵေကြာင်ဵ 

အရ ေရှဵထုဳဵတမ်ဵအစဉ်အလာအရမဟုတဘ်ဲ ခြ်ခဲကြမ်ဵတမ်ဵေသာ ခရီဵလမ်ဵ 

ေဖာြ်၍ ေဆာင်ရွြ်ရြခင်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။ 

- ယခုဖုိရမ်နှင်ဴ အလာဵတ ူ ဖုိရမ်မျာဵသည် ပု ္္ဂလိြြဏ္ဍဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုြုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနုိင်မည်ြဖစမ်ပီဵ စစ်မှန်ေသာ ယုဳကြည်စိတ်ချရဆုဳဵ စီဵ ပွာဵေရဵ 

တိုဵ တြ်မှုယန္တရာဵတစ်ရပ်ြုိ ရန်ြုန်တိုင်ဵေဒသကြီဵနငှ်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳတစဝ်န်ဵ လုဳဵြုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနုိင်ရန်လည်ဵ ေမျှာ်မှန်ဵမိပါတယ်။  

- ေြျဵဇူဵတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။  


