ရန်ကုန် ရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှုဖိုရြ်တွင်
ြြန်ြာနိုင်ငံရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှု ေကာ်ြရှင် ဥက္ကဋ္ဌ
ရင်းနှီးြြှုပ်နှံြှုနှင့် နိုင်ငံြြားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီး ဦးေသာင်းထွန်း ေြပာကကားြည့် ြိန့် ြွန်း
၂၀၁၉ ြုနှစ် ေြလ ( ၁၀ ) ရက်ေန့၊
Lotte Hotel, ရန်ကုန်
ဂုဏ်သေရရှိလူကကီးြင်းြျားနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကကီးြျားြင်ဗျား

- မ္ေလာအေပါင်ဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳကြပါေစေကြာင်ဵနှငဴ်
ရန်ြုနတ
် င
ို ်ဵေဒသကြီဵ

ယေန့ြျင်ဵပတဲဴ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဖိုရမ်ြ

ကြိုဆိပ
ု ါေကြာင်ဵ

၂၀၁၉

ခုနှစ်

ေြပာကြာဵလို

ပါတယ်။

- ရန်ြုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကြီဵအတွင်ဵမှာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု အခွင်ဴအလမ်ဵေတွ ေဖာ်ထုတဖ
် ို့
ဒီြေန့ပွဲြို လူဦဵေရ (၁၂၀၀) ခန့် တြ်ေရာြ်လာကြတာ ေတွ့ရှိရတဲဴအတွြ်
ြျွန်ေတာ်ဴ အေနနဲ့ ဝမ်ဵေြမာြ်ပီတိ ြဖစ်ရပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ပထမဦဵစွာ ဒီေန့ ဖိုရမ်ြို ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ြျင်ဵပနိုင်တဴအ
ဲ တွြ် ရန်ြုန်တုင
ိ ်ဵ
ေဒသကြီဵ

အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ

ရန်ြုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကြီဵ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မတီတု့ိြို

ေြျဵဇူဵတင်ရှိပါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။

- ဒါဴအြပင် ယခုလို စည်ြာဵသိုြ်မမိုြ်လှတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဖိုရမ် ြျင်ဵပနိုင်ေရဵ
အတွြ် အဖြ်ဖြ်မှ အာဵထုတက် ြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်ခကဲဴ ြတဲဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵ
ြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မရှင်၊ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵဆြ်သွယ်ေရဵ ဝန်ကြီဵဌာနြ
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ြျွန်ေတာ်ဴရဲ့ လုပ်ေဖာ်ြိုင်ဖြ် မျာဵြိုလည်ဵ ေြျဵဇူဵတင်ရှိပါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလို
ပါတယ်။

- ယခုနစ
ှ ဖ
် ိုရမ်

ြျင်ဵပနိုင်ရန်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ခတ
ဲဴ ဲဴ

Myanmar

Investors

Development Association (MIDA) ြိုလည်ဵ ြူညီပဳဴပိုဵမှုအတွြ် ေြျဵဇူဵတင်ရှိ
ပါေကြာင်ဵနဲ့

မိတဖ
် ြ်အြဖစ်

ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ခတ
ဲဴ ဲဴ

PricewaterhouseCoopers

ြိုလည်ဵ ေြျဵဇူဵတင်ရှိပါေကြာင်ဵ ြျွန်ေတာ်ဴအေနနဲ့ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ရန်ြုန် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဖိုရမ်ြ ရန်ြုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကြီဵရှိ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု အခွင်ဴအလမ်ဵ
အသစ် အမျာဵအြပာဵြို ြမှင်ဴတင်ဖို့ ရည်ရွယ်ြျင်ဵပတာ ြဖစ်ပါတယ်။

- ဒီြေန့ဖိုရမ်တွင် ြဏ္ဍအသီဵသီဵရှိ အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵနှငဴ်
ပု္္ဂလိြ ြဏ္ဍမှ ေြပာေရဵဆိုခွငဴ်ရ ပု္္ဂိုလ်မျာဵမှ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု အခွငဴ်အလမ်ဵေြာင်ဵ
မျာဵစွာြို ေဖာ်ထုတ်ြပမပီဵ ၎င်ဵတိ့ရ
ု ဲ့ အေတွ့အကြုဳမျာဵနဲ့ လြ်ေတွ့ဗဟုသုတမျာဵြို
မျှေဝ ရရှိနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနဲ့ စပ်လျဉ်ဵတဲဴ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵြို Presentation
နှငဴ် စြာဵဝိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲတို့ြ တစ်ဆင်ဴ ြျွန်ေတာ်တု့ိရဲ့ speakers မျာဵြ
ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပေပဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- အေရဵကြီဵဆုဵဳ ြ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနဲ့ ဆြ်စပ်တဴဲ အစိုဵရ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနဲ့ အလာဵ
အလာရှိတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအကြာဵ တိြ
ု ်ရိုြ် ဆြ်သွယ်မှုေတွ ပိုမို ြပုလုပ်
နိင
ု ်ဖို့အတွြ် ဒီြေန့ပွဲြ ြူညီနင
ို ်လိမ်ဴမယ်လို့ ြျွန်ေတာ်တု့ိအေနနဲ့ ေမျှာ်လင်ဴ
ပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား
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- ဒီေန့ အခမ်ဵအနာဵမှာ ြျာဵမ အာဵလုဳဵရဲ့ အသဳြို ညီတမ
ူ ျှတူ နာဵစွငဴ်ခင
ွ ဴ်ရမှာ ြဖစ်တဲဴ
အတွြ် ြျွန်ေတာ်ဴအေနနဲ့ ဝမ်ဵေြမာြ်ဝမ်ဵသာ ြဖစ်ရပါတယ်။ အဆိုပါ အချြ်ြ
အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵဟာ

ြမန်မာနိုင်ငဳရဲ့

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်

ြိစ္စ

ေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵမှာ ဦဵေဆာင်မပီဵ ေရှ့တန်ဵြေန ပါဝင် ေဆာင်ရွြ်ေနတယ်ဆုတ
ိ ဲဴ
အချြ်ြို သြ်ေသခဳေနတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

- ြျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နဲ့ ပါဝင်ြူညီေပဵမှုေတွြို
ေြပာကြာဵခဲဴတာဆိရ
ု င် ပထမဆုဳဵ မဟုတေ
် ပမယ်ဴ ၎င်ဵတိ့အ
ု ာဵ
(သို့မဟုတ)်

စီဵပွာဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵေတွမှာ

အစိုဵရ ြဏ္ဍ

ပါဝင်ခွငဴ်ေပဵြခင်ဵဟာ

မှန်ြန်တဲဴ

လုပ်ေဆာင်ချြ် ြဖစ်ရဳုသာမဟုတ်ဘဲ ေြာင်ဵမွန်တဴဲ စီဵပွာဵေရဵ ြို ေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ
အေထာြ်အပဳဴြဖစ်ေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- ြျွန်ေတာ်တု့ရ
ိ ဲ့ ငယ်ရွယ်တဴဲ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵရှင်အေြမာြ်အမျာဵြို ြျွန်ေတာ်ဴ
အေနနဲ့

ယခုဖိုရမ်မှာြဲဴသို့

ပိုမို

ေတွ့ြမင်လိုပါတယ်။

ယခင်ြျင်ဵပခဲဴတဲဴ

Entrepreneurs Summit မှာ နိုင်ငဳေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခဳပု္ု္ဂိ လ် ေြပာကြာဵသွာဵခဲဴတဲဴ
အတိုင်ဵ “ြျွန်ေတာ်တု့ရ
ိ ဲ့ လူငယ် စွန့် ဦဵတီထွင် လုပ်ငန်ဵရှင် မျာဵဟာ စီဵပွာဵေရဵ
ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုရဲ့ ေမာင်ဵနှင်အာဵေတွ”

ြဖစ်တအ
ဲဴ တွြ်ေကြာင်ဴ သူတု့ိရဲ့ အသဳ

ေတွြို လုပ်ငန်ဵရှင်ကြီဵမျာဵြလည်ဵ နာဵစွငဴ်ခင
ွ ဴ်ရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ဆြ်လြ်မပီဵ ြျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့ ဘာေကြာငဴ် ရန်ြုန်မှာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသငဴ်လဲ
ဆိတ
ု ာြို ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။

- ြျွန်ေတာ်တု့ရ
ိ ဲ့ နိုင်ငဳေရဵ အြူဵအေြပာင်ဵ စတင်တဴဲ အချန်ိ ြစမပီဵ နှစအ
် လိုြ် ္ျဒီီ ပီ
တိဵု တြ်မှုနှုန်ဵြ ပျမ်ဵမျှ ၇.၃ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ ရှိခဲဴပါတယ်။ ဒါေကြာငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳြ
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ေဒသတွင်ဵသာမြ

ြမ္ဘာဴအဆငဴ်တွင်ပါ

စီဵပွာဵေရဵ

တိဵု တြ်မှု

အလျှင်ြမန်ဆဵုဳ

နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ အေနနဲ့ ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။

- နိုင်ငဳရဲ့ ္ျဒီီ ပီမှာ ၂၄ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵြို ြိုယ်စာဵြပုေနမပီဵ နှစစ
် ဉ် ၉.၂ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵခန့်
တိဵု တြ်ေနတဲဴ စီဵပွာဵေရဵ ဗဟို ြဖစ်တဲဴ ရန်ြုန်မမို့ေတာ်ဟာ ဒီတိုဵတြ်မှုရဲ့ အဓိြ
ေမာင်ဵနှင်သူပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

- ရန်ြုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကြီဵဟာ တိင
ု ်ဵေဒသကြီဵ/ြပည်နယ် (၁၄)ခုအနြ် အေသဵဆုဳဵ
တိင
ု ်ဵေဒသကြီဵ ြဖစ်ေပမယဴ် လူဦဵေရ (၇) သန်ဵေြျာ် ေနထိုင်တဴဲ တိင
ု ်ဵေဒသကြီဵ
ြဖစ်ပါတယ်။ ရန်ြုန်မမို့ဟာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ လူဦဵေရ ၁၀ သန်ဵေြျာ် အထိ တိဵု တြ်
လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်ဵထာဵတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

- ယဉ်ေြျဵမှု အေမွအနှစေ
် တွနဲ့ သမိုင်ဵအေမွေတွ ေြမာြ်မျာဵစွာ တည်ရှိေနတဲဴ
ရန်ြုနမ် မို့ေတာ်ဟာ လူငယ်ပညာတတ်အမျာဵဆုဵဳ တည်ရှိရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵလည်ဵ
ြဖစ်ပါတယ်။

- ရန်ြုန်မမို့ေတာ်ဟာ
အပါအဝင်

အသစ်တည်ေထာင်ထာဵတဲဴ

ဘဏ္ဍာေရဵလုပ်ငန်ဵ

နှငဴ်

ရန်ြုန်

ြမန်မာနိုင်ငဳရဲ့

အဓိြ

စေတာဴ

အိတခ
် ျန်ိ ဵ

ဘဏ်မျာဵအာဵလုဳဵ

တည်ရှိရာ ဘဏ္ဍာေရဵဗဟိုဌာနလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။

- ရန်ြုန်ြ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲ့ အကြီဵဆုဵဳ ေလေကြာင်ဵ ဆြ်သွယ်ေရဵ၊ မီဵရထာဵနဲ့
ပင်လယ်ဆပ
ိ ်ြမ်ဵေတွ ရှိတဲဴအြပင် ြမန်မာနိုင်ငဳရဲ့ သွင်ဵြုနမ
် ျာဵအတွြ် အဓိြ
ဝင်ေပါြ်တစ်ခုြဖစ်တအ
ဲဴ တွြ် ြုန်သွယ်ေရဵနှငဴ် ေထာြ်ပဳဴပို့ေဆာင်ေရဵ ဗဟိုရပ်ဝန်ဵ
တစ်ခုလည်ဵြဖစ်မပီဵ နိုင်ငဳဴ ြုန်သွယ်မှု၏ ၈၅ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ နီဵပါဵ ပါဝင်ေနတာလည်ဵ
ြဖစ်ပါတယ်။

- နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵတည်ေထာင်ထာဵတဲဴ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် (၃)ခု အနြ် အကြီဵဆုဵဳ ြဖစ်တဲဴ
သီလဝါ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် အပါအဝင် အဓိြ အေြခခဳ အေဆာြ်အအုဳမျာဵစွာနဲ့
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ေထာြ်ပဳဴ ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ရှိရာ ေနရာသြဲဴသို့ စြ်မှုဇန
ု ် ၂၉ ခု
တည်ရှိေနတဲဴ ေနရာလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။

- မပီဵခဲဴတဲဴ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှာ ရန်ြုန်ဆပ
ိ ်ြမ်ဵြို ဆိြ
ု ်ြပ်ခတ
ဲဴ ဲဴ ေရယာဉ်စုစုေပါင်ဵဟာ
(၂၂၆၇) သို့ တိဵု တြ်လာခဲဴမပီဵ အဆိုပါ တိဵု တြ်မှုဟာ လွန်ခတ
ဲဴ ဲဴ ၄ နှစအ
် တွင်ဵမှာ ၁၃
ရာခိင
ု ်နှုန်ဵခန့် တိုဵတြ်ခတ
ဲဴ ာ ြဖစ်ပါတယ်။

- ဒီအချြ်ေတွြ ယေန့ရန်ြုန်ဟာ အေြာင်ဵဆုဵဳ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳနုင
ိ ်တဲဴေနရာဆိုတာြို
သြ်ေသတည်လျြ်ရှိေနပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- တြယ်ေတာဴ “မဆွတခ
် င်ြ ညွှတ်ချင်”ဆိတ
ု ဲဴ ြမန်မာ စြာဵပုဳတစ်ခုရှိပါတယ်။
ြျွန်ေတာ်တု့ိ အေနနဲ့လည်ဵ ၎င်ဵစြာဵပုဳြဲဴသို့ပင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵ အဆင်ေြပ
လွယ်ြူစွာ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်

တန်ဵတူပါဝင်နိုင်မှုြို

ေသချာေအာင်

ဖန်တဵီ ေပဵရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေတွေဆာင်ရွြ်ရာမှာ ကြုဳေတွ့ရနိုင်တဴဲ အခြ်အခဲေတွြိုလည်ဵ
နည်ဵပါဵေစဖို့

ြျွနေ
် တာ်တု့အ
ိ ေနနဲ့

ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ရမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

အလာဵတူ ြမန်မာဴေဈဵြွြ်ြို ဝင်ေရာြ်ကြမယဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူေတွ ရင်ဆင
ို ်ေနရတဲဴ
အခြ်အခဲေတွြို ေလျှာဴချဖို့ ြျွန်ေတာ်တု့ိ ဆြ်လြ် ေဆာင်ရွြ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- လုပ်သာြိုင်သာရှိေသာ

ကြိုတင်ခန့်မှန်ဵနိုင်ေသာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဝန်ဵြျင်ေြာင်ဵ

ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန်အတွြ် ပါဝင်ပတ်သြ်သူအာဵလုဳဵနှငဴ် အတူတြွ ပွငဴ်လင်ဵစွာ
လုပ်ေဆာင်နိုင်ဖို့ အစိုဵရအေနနဲ့ အဓိြ အခန်ဵြဏ္ဍမှာ ပါဝင်လျြ်ရှိေနပါတယ်။
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ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ဒီြေန့

အခမ်ဵအနာဵမှာ

ေလျှာဴချဖိအ
ု့ တွြ်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူေတွကြုဳေတွ့ရတဲဴ

အစိုဵရအေနနဲ့

ေဆာင်ရွြ်ေနတဲဴ

အခြ်အခဲေတွြို

အေကြာင်ဵအရာေတွြို

ြျွန်ေတာ်ဴအေနနဲ့ အနည်ဵငယ် ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ြျွန်ေတာ်တု့ိ အစိုဵရဟာ ြမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု စီမဳြိန်ဵ (MIPP) ြိုလည်ဵ
မနှစြ
်
မိတဆ
် ြ်ခမဲဴ ပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ MIPP ရဲ့ ေရရှည် ေမျှာ်မှန်ဵချြ်ြေတာဴ
“တာဝန်ယူမှု ရှိမပီဵ အရည်အေသွဵ ရှိသညဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵမှ မျှတမပီဵ
ကြယ်ဝသညဴ် လူမှု့အသိုြ်အဝန်ဵတစ်ရပ် ဖန်တီဵရန်နှငဴ် တွန်ဵအာဵေပဵ လည်ပတ်သညဴ်
ြမန်မာဴ ဖွဳ့မဖိုဵ တိုဵတြ်မှု ရရှိေစဖို့” ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

- တစ်ချန်ိ တည်ဵမှာပဲ အစိုဵရြ “ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲမပီဵ ဟန်ချြ်
ညီေသာ ဖွ ဳ့ မဖိ ုဵတို ဵတြ်မှုစ ီမဳြိန် ဵ (Myanmar Sustainable Development Plan
- MSDP) လို့ေခါ်တဲဴ မပီဵြပညဴ်စတ
ုဳ ဲဴ ဘြ်စုဳ ဖွဳ့မဖိုဵ တိုဵတြ်မှု ဆိုင်ရာ လူမှုေရဵ၊
စီဵပွာဵေရဵနဲ့

ပတ်ဝန်ဵြျင်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

မူဝါဒ

ြပုြပင်

ေြပာင်ဵလဲေရဵ

အစီအစဉ်တစ်ခု ြိုလည်ဵ မိတဆ
် ြ်ခမဲဴ ပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ စီမဳြိန်ဵြ ေနာင်
အနာ္တ်

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ

အာဵလုဳဵအတွြ်

စည်ဵလုဳဵမပီဵ

သငဴ်ေလျာ်တဲဴ

လမ်ဵြပေြမပုဳတစ်ခုြို ေထာြ်ပဳဴေပဵထာဵတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

- MSDP ြ အေသဵစိတ်ေရဵဆွဲထာဵတဲဴ မဟာဗျူဟာေြမာြ်စီမဳြိန်ဵ တစ်ခု ြဖစ်မပီဵ
ဦဵစာဵေပဵြဏ္ဍ၊

အစီအစဉ်

ချမှတ်ြခင်ဵ၊

မဟာဗျူဟာေြမာြ်

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှု

အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှငဴ် ြဏ္ဍအာဵလုဳဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵြို
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ရန်ြုန်အပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကြီဵနဲ့ ြပည်နယ်အာဵလုဳဵတွင် ေဆာင်ရွြ်ရာမှာ ေထာြ်ပဳဴ
ြူညီေပဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနဲ့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူအာဵလုဳဵအတွြ် ပိုမို လွယ်ြူေချာေမွ့ေစဖို့၊
အြာ အြွယ်ေပဵဖို့နဲ့ ေြဖေလျှာဴေပဵဖို့အတွြ် ြျွန်ေတာ်တု့ိအေနနဲ့ နိုင်ငဳြခာဵ
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒနဲ့ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဥပေဒတို့ြို ေပါင်ဵစည်ဵ၍
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဥပေဒတစ်ခုတည်ဵအြဖစ် ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
ဥပေဒအသစ်ြ ပိုမို ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု၊ ပိုမိုေြဖေလျာဴေပဵြခင်ဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူ
အာဵလုဳဵနဲ့

၎င်ဵတိ့ရ
ု ဲ့

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေတွြို

ပိုမို

အြာအြွယ်ေပဵြခင်ဵတိ့ြ
ု ို

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- ဒါဴအြပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစြ
် ုန်ပိုင်ဵမှာ ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴတဲဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ ြုမ္ပဏီမျာဵ ဥပေဒြ
ြုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ဖို့

လိုအပ်တဴဲ

အဆငဴ်ေတွြို

ေလျာဴချေပဵခဲဴမပီဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳမှာ

စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲဴ ြုမ္ပဏီမျာဵအတွြ် ပိုမို ေြဖေလျာဴမှုေတွြို
ေထာြ်ပဳဴေပဵခဲဴတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေြာ်ပိုရိတ်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သြ်မပီဵ ပိုမို
အာဵေြာင်ဵတဲဴ ေသချာေရရာမှုြို ခွငဴ်ြပုထာဵမပီဵေတာဴ ြုမ္ပဏီ အတွင်ဵ ေြာ်ပိုရိတ်
ေရဵရာမျာဵ စီမဳခန့်ခရ
ွဲ ာမှာလည်ဵ ပိုမိုခင
ို ်မာတဲဴ အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ြို ခွငဴ်ြပု ထာဵပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- MyCO

လို့

သိကြတဲဴ

အီလြ်ထေရာနစ်

ြုမ္ပဏီ

မှတပ
် ုဳတင်စနစ်ြိုလည်ဵ

တည်ေထာင်ထာဵမပီဵ ြဖစ်လို့ ြုမ္ပဏီေတွ အာဵလုဳဵြ အင်တာနြ်ြေနတစ်ဆင်ဴ
လွယ်ြူစွာ ဖွဲ့စည်ဵ တည်ေထာင်နိုင်မပီ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒါဴအြပင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵ အဆငဴ်အမျာဵစုြိုလည်ဵ ဒီ္ျစ်တယ် စနစ်အြဖစ် ေြပာင်ဵလဲခမဲဴ ပီဵ
ြဖစ်ပါတယ်။
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- ဒါဴအြပင် သြ်ဆုင
ိ ်ရာ ဝန်ကြီဵဌာန အသီဵသီဵြ သေဘာတူထာဵတဲဴ လုပ်ငန်ဵ
လည်ပတ် ေဆာင်ရွြ်မှု စဳသတ်မှတ်ချြ် (Standard Operation Procedures SOP) အေပါ်မှာ မူတည်၍ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု လွယ်ြူေချာေမွ့ေစြခင်ဵ အတွြ် “singlewindow system” ြိုလည်ဵ တည်ေထာင်ဖို့ တွန်ဵအာဵေပဵ ေဆာင်ရွြ် ေနပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ြမှငဴ်တင်ေရဵ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ အသစ်မျာဵ
ြို ဦဵေဆာင်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲဴ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵဌာန အသစ် ြဖစ်တဴဲ ရင်ဵနှီဵ
ြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵ ဆြ်သွယ် ေရဵဝန်ကြီဵဌာန အေနြဖငဴ် ေြခလှမ်ဵအသစ်
မျာဵြဖငဴ် ေရှ့ဆြ် ချတြ်
ီ
သွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

- ဝန်ကြီဵဌာနအသစ်အာဵ

ဦဵေဆာင်သူအေနြဖငဴ်

စီဵပွာဵေရဵ

ဖွဳ့မဖိုဵတိဵု တြ်မှုြို

ြမှငဴ်တင်ဖို့န့ဲ နိုင်ငဳတြာ အသိုင်ဵအဝိုင်ဵနဲ့ ပိုမို ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမှ တစ်ဆငဴ်
ြပင်ပ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵြို ြမှငဴ်တင်ဖို့ ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ် ရှိပါတယ်။

- လူကြီဵမင်ဵမျာဵ

သိရှိထာဵတဲအ
ဴ တိုင်ဵ

ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပမှ

ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဝန်ဵြျင်အတွြ်

စိနေ
် ခါ်မှုမျာဵ

ရှိေန

ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲမှု

မျာဵစွာြို လွန်ခေ
ဲဴ သာနှစမ
် ျာဵအတွင်ဵ ေဖာ်ေဆာင်ခမဲဴ ပီဵြဖစ်ပါတယ်။

- သို့ေသာ်လည်ဵ အဆိုပါအေြပာင်ဵအလဲမျာဵဟာ ြပည်သူနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵြို
စစ်မှန်တဴဲ

အြျုဵရလဒ်
ိ
မျာဵသာ

မေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေပဵနိုင်ခပ
ဲဴ ါြ

ြမန်မာဴ

ဆိရ
ု ုဵိ

စြာဵအရ ေြပာရလျှင် “ြျွပ
ဲ ါဵေစာင်ဵတီဵ” သြဲဴသို့ ြဖစ်ေနမည်သာြဖစ်မပီဵ အဆိုပါ
အာဵထုတမ
် ှုမျာဵမှ မည်သညဴ်ရလဒ်မှ ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူဵ။ ထို့အတူ
အေြပာင်ဵအလဲြို

ေဖာ်ေဆာင်သည်ဟု

ေြပာရုဳမျှနှငဴ်

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဟု ေခါ်ဆိုနိုင်မည် မဟုတ်ပါဘူဵ။

ေြပာင်ဵလဲမည်

ဆိပ
ု ါြ
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- ဒါေကြာငဴ် စီဵပွာဵေရဵအသိုြ်အဝန်ဵ၏ လိုအပ်ချြ်နှငဴ် ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြို ပိုမို
သိရှိနာဵလည်ေရဵအတွြ်

ြျွန်ေတာဴ်အေနနဲ့

စီဵပွာဵေရဵအသိုြ်အဝန်ဵြ

အသဳ

ေတွြို ဆြ်လြ်မပီဵ အေလဵအနြ်နာဵေထာင်မပီဵ ြပည်သူမျာဵ၏ အြျုဵစီ
ိ ဵပွာဵြို
အေြာင်ဵဆုဵဳ ေဖာ်ေဆာင်ေရဵအတွြ် အမမဲ ဉီဵထိပ်ထာဵ ေဆာင်ရွြသ
် ွာဵပါမယ်။
အဆိုပါ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပုြှုြျားြှ ဥပြာအြျုပ် ထုတန
် ုတ်ြပပါရေစဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- အာဵလုဳဵပါဝင်နင
ို ်ေသာစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဟာ

နွမ်ဵပါဵသူမျာဵ၊

ြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ

အစိုဵရ စေသာ သုဳဵဦဵသုဳဵဖလှယ် အြျုဵရှ
ိ ိမှုြို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵပါတယ်။ ဒါဴအြပင်
DaNa Facility ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမှ တစ်ဆင်ဴ အာဵလုဳဵပါဝင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵ
ဝန်ဵြျင် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ၊ အဆိုပါ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ
လမ်ဵညွှနဦ
် ဵေဆာင်ေပဵရန် ရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴ “အမျာဵနှင်ဴ အြျုဳဵဝင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ လူမှုေရဵ အြျုဵရည်
ိ
ေမျှာ် ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှဳမှုဆင
ို ်ရာ ဦဵေဆာင်ေရဵ အဖွဲ့
(Inclusive Business Steering Group)” ြို ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ခမဲဴ ပီဵ
ြဖစ်ပါတယ်။

- ပု္္ဂလိြြဏ္ဍဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုေြာ်မတီနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ စတင်ေဆာင်ရွြ်မှု လွယ်ြူ
ြခင်ဵ ညွှနဵ် ြိန်ဵ (Ease of Doing Business Ranking) တိဵု တြ်ေရဵ ဆိင
ု ်ရာ
လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ

ဦဵတည်ချြ်ြမင်ဴြမင်ဴမာဵမာဵထာဵ၍

အာဵသွန်

ခွန်စိုြ် ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိမပီဵ အဆိုပါ ရည်မှန်ဵချြ်မျာဵအနြ် တစ်ခုမှာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်တင
ွ ် ြမ္ဘာဴညွှန်ဵြိန်ဵ အဆင်ဴသတ်မှတခ
် ျြ်ြို ထိပ်တန်ဵနိုင်ငဳ ၁၀၀
အတွင်ဵဝင်ရန် ဦဵတည်ထာဵပါတယ်။
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ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီးြင်းြျားြင်ဗျား

- ၂၀၁၁

ခုနှစ်မှ

စတင်ခရ
ဲဴ သည်ဴ

နိုင်ငဳ၏

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵခရီဵရှည်ကြီဵမှစ၍

ြျွန်ေတာ်တု့ိ ရရှိခဴဲသည်ဴ ေအာင်ြမင်မှုြို ြပန်လည်ကြည်ဴမည်ဆုပ
ိ ါြ စီဵပွာဵေရဵ
ြပုြပင်ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵသည်

အရှိန်ေြာင်ဵစွာြဖင်ဴ

လည်ပတ်ေနမပီြဖစ်ပါတယ်။

အမှန်စင်စစ် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အနာ္တ် လူမှုစီဵပွာဵေရဵ တိဵု တြ်မှုမျာဵနှင်ဴ ဖွဳ့မဖိုဵ
တိဵု တြ်မှု အလာဵအလာမျာဵ ဆြ်လြ်ေဖာ်ေဆာင်ေနမှုမျာဵသည် သမိုင်ဵေကြာင်ဵ
အရ

ေရှဵထုဳဵတမ်ဵအစဉ်အလာအရမဟုတဘ
် ဲ

ခြ်ခဲကြမ်ဵတမ်ဵေသာ

ခရီဵလမ်ဵ

ေဖာြ်၍ ေဆာင်ရွြ်ရြခင်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။

- ယခုဖိုရမ်နှင်ဴ

အလာဵတူ

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်မည်ြဖစ်မပီဵ

ဖိုရမ်မျာဵသည်
စစ်မှန်ေသာ

ပု္္ဂလိြြဏ္ဍဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုြို
ယုဳကြည်စိတ်ချရဆုဳဵ

စီဵပွာဵေရဵ

တိဵု တြ်မှုယန္တရာဵတစ်ရပ်ြို ရန်ြုန်တုင
ိ ်ဵေဒသကြီဵနှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဳဵြို
ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်ရန်လည်ဵ ေမျှာ်မှန်ဵမိပါတယ်။

- ေြျဵဇူဵတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။

