
Myanmar-Japan-US Forum on Fostering Responsible Investment တွင် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမနှင့် 

နုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ြမန်မာနုိင်ငံ 

ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌေြပာကားသည့် မိန့်ခွန်း 

********** 

ြမန်မာနုိင်ငံဆုိင်ရာ အေမရိကန်သံအမတ်ကီး စေကာ့မာရှယ် 

ြမန်မာနုိင်ငံဆုိင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကီး အိချရုိိမာရူယာမ 

စက်မလက်မနှင့် ကုန်သည်ကီးများအသင်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်ေတာ်ကီးများနှင့် 

ကေရာက်လာကသူများ ခင်ဗျား  

- ယေန့ကျင်းပတဲ့  အခမ်းအနားကီးကို  ေအာင်ြမင်ေအာင်  ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကတဲ့ 

ဂျပန်နိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်  စက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌ၊ အေမရိကန်နိုင်ငံ ကုန်သည် 

များနှင့်  စက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း  ဥက္ကဌ၊  Japan  External  Trade  Organization 

(JETRO)၊  ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး  ေအဂျင်စီ  (JICA)၊  US 

Commercial  Service၊  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်  ကုမ္ပဏီများညန်ကားမ  ဦးစီးဌာန  နှင့်  ြမန်မာနုိင်င ံ

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ေကာ်မရှင်တ့ုိကို ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း ဦးစွာေြပာကားလိုပတယ်၊ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများ ခင်ဗျား 

- လက်တေလာတွင်  ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမး်  မိုးအဆက်မြပတ်ရွာသွန်းမေကာင့်  ေရလမ်းမိုးမ 

ြဖစ်ပာွးကာ ပျက်စီးဆံုးရံးမဒဏ် ခံစားခဲ့ရသူများနှင့်  ေပါင်မို ့နယ်တွင် ဆိုးရွားစွာ ေြမပို မဒဏ် 

ခံစားခဲ့ရသူများကို  စာနာမပိါေကာငး်  ဉီးစွာေြပာကာလိုပါတယ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊  ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး၊  ကရင်ြပည်နယ်တ့ုိမ ှ ြပည်သူများမှာ  ေရလမ်းမိုးမေကာင့်  ဆိုးရွားစွာ  ထိခိုက် 

ပျက်စီးမများ ခံစားခဲ့ရပီး မွနြ်ပည်နယ်မှာ  အဆုိးရွားဆုံးဒဏ်ခံခ့ဲရပါတယ်။ 

- ေဒသခံြပည်သူများ၊  တာဝန်ရှိသူများ၊  မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊  လူမေရးအဖဲွ့အစည်းများ၊ 

ကက်ေြခနီ၊ စစ်တပ်နှင့် ြပည်သူလူထမုှ ေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမဦးစီးဌာနနှင့် အနီးကပ် 

ပူးေပါင်း၍ အေရးေပါ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိေနပါတယ်။  
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- ယေန့အခမ်းအနားသို့  တက်ေရာက်လာကသူများအေနြဖင့်  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး  လုပ်ငန်း 

များတွင် ေဒသခံြပည်သူများနှင့်  ဝုိင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့တာကိုလည်း အသိအမှတ်ြပုပါ 

ေကာင်း ေြပာကားလိုပါတယ်။ 

- တာဝန်ယူမရှိေသာ  လူမအကျ ိုးြပု  အစီအစဉ်များမတှစ်ဆင့်  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး  လုပ်ငန်း 

များတွင် ြဖစ်နုိင်သမ ပူးေပါင်းပါဝင် ကူညီေဆာင်ရက်ွေပးကရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများ ခင်ဗျား 

- နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့်  ပူးေပါင်းေဆာငရ်ွက်မ  ြမှင့်တင်ြခင်းမှတဆင့်  အရည်အေသွး 

ြပည့်ဝပီး တာဝန်ယူမရှိရုံသာမက ေရရှည်တည်တ့ံသည့် စီးပွားေရးဖွံ့ ဖို းတိုးတက်မေဖာ်ေဆာင် 

ေပးနုိင်ရန်၊  ြပည်သူများ၏  လုိအပ်ချက်များကုိ  အေကာင်းဆံုး  ြဖည့်ဆည်းေပးနုိင်ရန်၊  ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများနှင့်  ဖွံ့ ဖို းမရန်ပုံေငွများ  လုံေလာက်စွာ  ရရှိြခင်းြဖင့်  အစိုးရ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်  ပိုမိုြမှင့်တင်နိုင်ေရး  ကူညီေဆာင်ရက်ွေပးနုိင်ရန်  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်  နိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနကုိ  ၂၀၁၈  ခုနှစ်  နုိဝင်ဘာလတွင်  အသစ်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပီး  မိမိတို့ 

အေနြဖင့်  ေအာင်ြမင်မအသးီအပွင့်များ  ရရှိခံစားလျက်ရှိသည်ကို  ဝမ်းေြမာက်စွာ  ေြပာကား 

လိုပါတယ်။ 

- အေြခခံအေဆာက်အဦ၊  ဝန်ေဆာင်မ၊  သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး၊  ကုန်ထုတ်လုပ်မကတို့တွင် 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမအသစ်များ ဝင်ေရာက်လာနိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများ ကို 

လွန်ခဲ့ေသာ ၉ လ အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး  ြဖစ်ပတယ်။  ြပည်တွင်း၊  ြပည်ပမ ှရင်းနှီး  ြမှု ပ်နှံရန် 

စိတ်ဝင်စားမများ  ြမင့်တက်လာသည်နှင့်အမ  ြမန်မာနိုင်ငံ၏  စီးပွားေရး  ဖံွ့ဖိုး  တုိးတက်မမှာ 

၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်တွင်  ၆.၈  ရာခုိင်နန်းအထိ  ြမင့်တက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု  ခန့်မှန်း 

ထားသည့်အတွက် ြမန်မာ့စီးပွားေရးမှာ ပိုမိုေကာင်းမွန်လာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ 

- အလားတူ  စုစုေပါင်း  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမစီးဝင်မမှာ  ၇၇  ရာခုိင်နနး် အထိြမင့်တက်ခဲ့ပီး အေမရိကန် 

ေဒါလာ  ၂.၃၅  ဘီလီယံ    ရရှိခဲ့ေကာင်း  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် ကုမ္ပဏီများညန်ကားမ  ဦးစီးဌာန၏ 

အစီရင်ခံ တင်ြပချက်အရ ဝမ်းေြမာက်စွာ သိရှိရပါတယ်။ 

- ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်  အေနာက်နိုင်ငံရှိ  ကုမ္ပဏီများ၏    ရင်းနှီးြမှု ပ်နံှမလုပ်ငန်းများ  အေြခစိုက်ရာ 

စကင်္ာပနူိုင်ငံ၏  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဝင်ေရာက်ခဲ့မမှာ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်  ပထမ  ၃  လပတ်အတွင်း 

အေမရိကန်ေဒါလာ ၁.၃ ဘီလီယံအထိ ၃ ဆ ြမင့်တက်ခ့ဲသည်ကုိ အားရဖွယ်ေတွ့ရှိရပါတယ်။ 
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- တရတ်ုနှင့်  ေဟာင်ေကာင်၏  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမများမှာ  ၁၅၀  ရာခိုင်နန်းအထိ  ြမင့်တက်ခ့ဲပးီ 

အေမရိကန်ေဒါလာ ၅၉၀ သန်းသို့ ေရာက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ 

-  ကအားြဖင့်ဆိုေသာ်  စွမ်းအင်၊  သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး  ကတို့တွင်  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမများ 

ပိုမိုဝင်ေရာက်လာခဲ့ပါတယ်။ 

- ကုန်ထုတ်လုပ်မကတွင် အေမရိကန်ေဒါလာ သန်း  ၇၀၀  ြဖင့်  ၆၀  ရာခိုင်နန်း  ြမင့်တက်ခဲ့ပါ 

တယ်,  သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးနှင့်  ဆက်သွယ်ေရးကတွင်  လည်း  ၄  ဆအထ ိ ြမင့်တက်ခဲ့ပီး 

အေမရိကန် ေဒါလာ ၁ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပါ တယ်။ 

- ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကအားလုံးတွင်  ပုိမိုစီးဝင်လာေစြခင်းအားြဖင့်  အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

သစ်များ ဖန်တီးေဖာ်ေဆာင်ေပးနုိင်ရန် ေမာ်လင့်မိပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများ ခင်ဗျား 

-  “နှမ်းတစ်လုံးတည်းနှင့် ဆီမြဖစ်” ဆိုသည့် ြမန်မာဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။  

-  အစိုးရသစ်တာဝန်ယူပီးကတည်းက  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများကို  တစ်စိုက်မတ်မတ်  ေဆာင်ရွက် 

ခဲ့မ များကိုလည်း အကျဉ်းချုပ် တင်ြပလိုပါတယ်။  

-  အစိုးရ၏ေအာင်ြမင်မများဟာ  အခါအခငွ့်သင့်၍  ရရှိခဲ့ြခင်းမဟုတ်ဘဲ  ေဒသတွင်းနှင့်  ကမ္ဘာ့ 

အသိုက်အဝန်း၏  စိန်ေခါမများအကားမှ  ေအာင်ြမင်မများရရှိေအာင်  ကို းစားခဲ့ရတာြဖစ် 

ပတယ်။ 

-   ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းနီှးြမှုပ်နှံသူများအား ဆဲွေဆာင်ြခင်းြဖင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများြမှင့်တင်နိုင် ရန် 

ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ေအာင်ြမင်စွာ  ြပဌာန်းခ့ဲပီးြဖစ်ပါ တယ်။ 

အဆုိပါ  ဥပေဒသစ်ကို  ရိုးရှင်းရုံသာမက  နိုင်ငံတကာစံနန်းနှင့်လည်း  ကုိက်ညီေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ထားပါတယ်။  

-  စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနနှင့်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်  ၂၀၁၈ခုနှစ် 

ေမလတွင်  လက်လီလက်ကားက  ဖွင့်လှစ်ေပးကာ  နုိင်ငံြခားတိုက်ရိုက်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများ 

ပိုမိုဝင်ေရာက်လာေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 
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-  ၂၀၁၈  ခုနှစ်  သဂုတ်လ  ၁  ရက်ေန့တွင်  ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပေဒ  အာဏာသက်ဝင်ခ့ဲမ 

နှင့်အတူ  ြပည်ပကုမ္ပဏီများကို  ြပည်တွင်း  ကုမ္ပဏီများတွင်  ၃၅  ရာခိုငန်န်းအထိ  ထည့်ဝင်၍ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံခွင့်ြပုခဲ့ပါတယ်။  

-  ေကာ်ပိုရိတ်ေရးရာများ  စီမံခန့်ခွဲရာတွင်  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ  ပုိမိုေကာင်းမွန်ြခင်း၊ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ  ပုိမိုလွယ်ကူြမန်ဆန်ေစရန်၊  စးီပွားေရး  လုပ်ငန်း 

အသစ်များ  တည်ေထာင်ေဆာင်ရွကရ်ာတွင်  ပိုမုိလွယ်ကူြမန်ဆန်ေအာင်  ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း 

ြဖင့် စေတာ့အိတ် ချန်ိးတွင် နုိင်ငံြခားသား ပါဝင်မကုိ ဥပေဒအသစ်အရ ခွင့်ြပုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများ ခင်ဗျား  

- MyCO  လ့ုိ  သိကတ့ဲ  အီလက်ထေရာနစ်  ကုမ္ပဏီ  မှတ်ပံုတင်စနစ်ကုိလည်း  တည်ေထာင်ထား 

ပီးြဖစ်ပါတယ်။  ဒါအြပင်  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ြခင်းကုိ  ထိေရာက်ြမန်ဆန်စွာ  ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင် 

မာှြဖစ်ပီး  အလွယ်တကူရှာေဖွနိုင်သည့်  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်ေကာင့်  ေကာ်ပိုရိတ်ေရးရာ 

ပင့်ွလင်းြမင်သာမများ ပိုမိုေကာင်းမွန်လာမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။  

- ြမန်မာနိုင်ငံေစျးကွက်သို့  ဝင်ေရာက်လာမည့်  အလားအလာရှိသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ 

အေနြဖင့် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပန်ည်းများကို အလွယ်တကူရှာေဖွ ကည့်ရ နိုင်ရန်အတွက် 

MyCO က ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

- သိသာထင်ရှားတဲ့ MyCO  ၏  ေအာင်ြမင်မအေနြဖင့်  လွန်ခ့ဲေသာ  ၁ လအတွင်းတွင်ပင်  ကုမ္ပဏီ 

အသစ် ၁၄၂၈  ခု  ကုိ အွန်လုိင်းစနစ်ြဖင့် ၁၀၀ ရာခုိင်နန်း ေအာင်ြမင်စွာ မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့ေကာင်း 

ဝမ်းေြမာက်စွာ ေြပာကားလိုပါတယ်။ 

- တစ်နှစ်ေကျာ်ေကျာ်အတွင်းမှာပင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်ဟာ  ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ အပီးအပိုင် 

ကူးေြပာင်းနိုင်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါတယ်။  

- အဆုိပါေြပာင်းလဲမဟာ  သိသာထင်ရှားတဲ့  တိုးတက်မြဖစ်ပီးေတာ့  မိမိတို့အေနြဖင့်  ၎င်း 

ေအာင်ြမင်မကို နမူနာယူ၍ အြခား နယ်ပယ်များတွင်လည်း ကျယ်ြပန့်စွာြဖန့်ကျက် ေဆာင်ရွက် 

နုိင်ရန် ကိုးပမ်းရမာှလည်း ြဖစ်ပါတယ်။  
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- အစိုးရအေနြဖင့်  ယခုနှစ်  ဧပီလတွင်  ဂျပန်နိုင်ငံမှ  Dai-ichi  Life  ၊  အေမရိကန်နိုင်ငံမှ  Chubb  

အပါအဝင်  နုိင်ငံတကာအာမခံကုမ္ပဏီ  ၅  ခုကုိ  ရာခုိင်နန်းြပည့်နုိင်ငံြခား  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမြဖင့် 

အသက်အာမခံလုပ်ငန်းများတွင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ခွင့်ြပုေပးခ့ဲပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

- အဆုိပါကအေနြဖင့် တိုးတက်မအလားအလာေကာင်းများ ရှိသည့်အြပင် ြမန်မာနုိင်ငံ အတွက် 

မဟာဗျူဟာကျသည့် ကတစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါတယ်။  

- ြမန်မာနိုင်ငံ၏  အာမခံကဟာ  လာမယ့်  ၁၀  နှစ်အတွင်းတွင်  အဆ  ၁၀၀  နီးပါးြဖစသ်ည့် 

အေမရိကန်ေဒါလာ ၁.၃ ဘီလီယံေကျာ်သို့ ေရာက်ရှိနိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ Dai-ichi 

Life မ ှခန့်မှန်းထားပါတယ်။ 

- ကန်ေတာ်  အေရှ့ မှာ  ေြပာခဲ့တဲ့အတိုင်း  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများကို  ပူးေပါင်းကူညီေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရအေနြဖင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ဌာနကို 

ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။  အဆုိပါ  ဝန်ကီးဌာန  အသစ်တွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရတာကုိ  ကန်ေတာ့် 

အေနနဲ့  လက်လက်လှဲလှဲ ဂဏု်ယူပါေကာင်း ေြပာကားလိုပါတယ်။ 

- ကန်ေတာ်တို့  ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  ြမန်မာ့စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံ့ဖို းတိုးတကေ်ရးစီမကံန်ိး  (MSDP) 

နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနီှးြမှု ပန်ှံမြမငှ့်တင်ေရးစီမံကိန်း  (MIPP)  တ့ုိကို  ေအာင်ြမင်စွာ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်နိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

- ြမန်မာနိုင်ငံအေနြဖင့်  2030  Agenda  တွင်  ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်ေနသည့်  အားေလျာ်စွာ  အဆုိပါ 

ဗျူဟာေြမာက်  စီမံကိန်းေတွဟာ  အနာဂတ်တွင်  ြဖစ်ေပါလာမယ့်  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများ 

အတွက်    ေကာင်းမွန်ခိုင်မာေသာ  လမ်းြပေြမပုံများ  ြဖစ်ေပါလာနိုင်မယ်လ့ုိ  ယံုကည်ပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ့ ဖို းတုိးတက်မ ပန်းတုိင်ေတွကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်လည်း  

အေထာက်အကူြပုနိုင်မယ်လို့ ယုံကည်ပါတယ်။ 

 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများခင်ဗျား 

- ကန်ေတာ်ေြပာခဲ့တဲ့အတိုင်း  ကန်ေတာ်တို့ရဲ့ ေအာင်ြမင်မေတွဟာ  ေသချာစွာ  စနစ်တကျ 

စီမံထားေသာ  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ  ရလဒ်များေကာင့်ြဖစ်ပီး  ဥပမာအေနနဲ့   တင်စားရမယ်ဆိုရင်  

ြမန်မာ့ရိုးရာ ဆိုင်းဝိုင်းကို တီးခတ် ေနရတာနဲ့တူပါတယ်၊ 
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- ကန်ေတာ်တို့ရဲ့   ြမန်မာ့ရိုးရာဆိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာ  ေကး၊  ကို း၊  သားေရနှင့်  ေလမတ်တူရိယာများ 

ပါဝင်ပီး  အဆုိပါတူရိယာများကို  ဟန်ချက်ညီညီ  တီးခတ်မှသာ  သာယာနာေပျာ်ဖယ်ွေကာင်း 

ေသာ တူရယိာသံစဉ်များကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

- အကယ်၍  တီးဝိုင်းေခါင်းေဆာင်ဟာ  တီးဝိုင်းကို  တူရိယာတစ်ခုချင်းစီ  (သ့ုိမဟုတ်)  စဉ်ဆက ်

မြပတ်  တီးခတ်ဖို့  ညန်ကားမယ်ဆိုရင်    သာယာနာေပျာ်ဖွယ်ေကာင်းေသာ  ဂတီသံစဉ်များကို 

နားဆင်နိုင်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  Shakespeare  ဆုိခဲ့တဲ့အတိုင်း  အသံ  ေပါင်းစုံ  ထွက်ေပါေနရင် 

သာယာနာေပျာ်ဖွယ်ေကာင်းတဲ့အသံကို ေပါထွက်လာမှာ မဟတ်ုေတာ့ပါဘူး။ 

- နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလားတူ တင်စားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသြဖင့် 

လွယ်ကူ  ြမန်ဆန်တဲ့  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများ  ဖန်တီးရာမှာ  ပို၍အစီအစဉ်ကျဖို့ 

လိုအပ်ပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများခင်ဗျား 

- ြမန်မာနိုင်ငံအေနြဖင့်  လွန်ခဲ့ေသာ  (၇)နှစ်ခန့်ကပင်  စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ေရးမှ  အရပ်ဘက်  အစိုးရ 

အုပ်ချုပ်ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ်ချုပ်ေရးစနစ်သို့ ငိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးေြပာင်းလျက်ရှိပါတယ်။ 

- နုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ဂ လ်ဆုိခ့ဲတ့ဲအတုိင်း  စစ်မှန်တ့ဲေြပာင်းလဲမများ  ြဖစ်ေပါရရိှခ့ဲေသာ်လည်း 

စိန်ေခါမ များကေတာ့ ကျန်ရှိေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

- နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများဟာ ဖွံ့ဖို းတိုးတက်မကို  ေဖာေ်ဆာင်ေပးနိုင်ေသာ်လည်း  ြမန်မာနိုင်ငံ 

ဟာ အဆုိပါ  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများ၏ ကနဦးအဆင့်သာ ရှိေနေသးပါေကာင်း၊ ကန်ုထုတလု်ပမ် 

နည်းသည့် ကမှ ကန်ုထုတ်လုပမ်ြမင့်မားသည့် ကသို့ ကူးေြပာင်းနိုငရ်န် စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

ေဆာင်ရွက်မများကို စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိ ပါတယ်။ 

- လုပင်န်းေဆာင်ရွက်ရာတွင်  ေြပာင်းလဲမများကို  ကိုတင်တွက်ဆ၍  လက်ဉီးမရယူနုိင်သူများ 

တွင်သာ ေအာင်ြမင်မအ ပုံးပန်းများကို ေတွ့ ြမင်နိုင်မှာြဖစ်ပီး      ကိုတင်ြပင်ဆင်မ မရှိသူများမှာ 

ေတာ့ ေအာင်ြမင်မအ ပုံးပန်းများ ေတွ့ြမင်နုိင်မာှ မဟုတ်ပါဘူး။ 

- ကန်ေတာ်တို့ရဲ့   ြပည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကများတွင်  လင်ြမန်ေသာတိုးတက်  ေြပာငး်လဲမများ 

ရိှေနသည်နှင့်  အမ  ၎ငး်တ့ုိရဲ့  စီးပွားေရးစနစ်ကိုလည်း  လိုက်ေလျာညေီထွြဖစ်ေအာင်  လုိက်ပါ 
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ေြပာင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။  ေဆာင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းကီးများ  အေနြဖင့်လည်း  ေြပာင်းလဲမများကို 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနပါတယ်။  

- ယခုအချန်ိ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်အထိ  ြမန်မာနိုင်ငံမှာ  သမရုိးကျစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကုိ  ေအာင်ြမင်မ 

လမ်းစအြဖစ် မှတ်ယူနိုင်ြခင်းမရှိေသးတာကို Japan စာဆို မရီာမိုတိုမူဆာရှီ က "ေတာင်ထပ်ိကုိ 

ေရာက်ဖိ့ု လမး်အများ ကီး ရိှပါတယ်လ့ုိ ေြပာထားပါတယ်။  

- ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့   ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများစွာထဲမှ  အချ ို ့ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများဟာဆုိရင်  မိုင်ေထာင ်

ချတီဲ့ခရီး ေရာက်ေစဖို့ တလှမ်းချင်း စတင်ခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ် 

- ကန်ေတာ်တို့အေနနဲ့   အချနိ်နဲ့တေြပးညီ  ေဆာင်ရွက်နိုင်တဲ့  နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီများနှင့်  စီးပွားေရး 

လုပင်န်းများနဲ့   ေစ့စပညိှ်နင်းေဆာင်ရွက်ရန်နှင့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ  ပူးေပါင်း  ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန်  ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေနပါတယ်။  အဆုိပါဆက်နွယ်မများဟာ  လူ့အခွင့်အေရး 

ြမှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်  လူမေရးနဲ့  စီးပွားေရးဆိုင်ရာ  ဆုိးကျ ို းေတွကုိ  အြပည့်အဝ  စဉ်းစား 

ချင့်ချနိ်ြခင်းြဖင့်  စီးပွားေရး  ေတာင့်တင်းခုိင်မာေစမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဒါ့အြပင်  လွတ်လပ်ေသာ 

ဒီမိုကေရစီ  စံချနိ်စံနန်းများ  ဥပေဒသများနှင့်အညီ  စီးပွားေရး  စဉ်ဆက်မြပတ် ကျယ်ြပန့်လာေစ 

ေရးအတွက် အေထာက်အကူ ြပုနုိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

- ကန်ေတာ်တို့အေနနဲ့   ရင်းနှီးြမှု ပနံှ်သူနဲ့  မတ်ိဖက်များ  ဖံွ့ဖိုးတိုးတက်ေစဖို့အတွက်  စကားဝိုင်း 

ေဆွးေနွးပွဲများ  ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။  ကန်ေတာ်တို့အေနနဲ့   အြပုသေဘာေဆာင်တဲ့ 

ဆွဲေဆာင်မများကို အားေပးရန် စီးပွားေရးနဲ့  လူမေရးထပ်တူညီမ ဖွံ့ ဖို းေစဖို့ အတွက် စွန့်စားမ 

များကို  စီမံခန့်ခွဲရန်  စီးပွားေရးနဲ့   ဖွံ့ဖို းတိုးတက်မဆုိင်ရာ  အကျ ို းရလဒ်များ  အတွက်  တန်ဖုိး 

ထားမများဖန်တီးရန်အတွက်    လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်တ့ဲ  မဝူါဒေတွ  ချည်းကပ်မနည်းလမး်ေတွ 

ကို ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများ မိတ်ဖက်များနှင့် အတူတကွရှာ ေဖွေဆာငရ်ွက်ေနပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများခင်ဗျား 

- ကန်ေတာ်အေနနဲ့   နိဂုံးချုပ်ေြပာကားလို  တာကေတာ့  အေမရိကန်နိုင်ငံနငှ့်  ဂျပန်နိုင်ငံမှ 

ရင်းနှီးြမှု ပနံှ်သူများက  ြမန်မာနုိင်ငံရှိ  စိုက်ပျ ို းေရးလုပ်ငန်းများတွင်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်  ေပးက 

ပါရန် အေလးအနက် တုိက်တွန်းလိုပါတယ်။ 
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- ဒီေနရာမာှ လယ်သမားေတွနဲ့  ေစျးကွက်တ့ုိ  ပုိမုိနီးကပ်စွာ  ရှိေနေစဖ့ုိ အတွက်  ရာသီဥတုဒဏ်ခံ 

နိုင်ပီး  ေရရှည်တည်တံ့တဲ့  သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးဆုိင်ရာ  အေြခခံ  အေဆာက်  အအံုများ 

ေဆာက်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းေတွမှာ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံေပးဖို့လိုပါတယ်။ 

- ကန်ေတာ့အေနနဲ့   ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများ  မိတ်ဖက်များကုိ အေြခခံအေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ဘာ 

ေရး  ကိစ္စရပ်များ၊  အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ  ေလလံေဆာင်ရွက်ြခငး်နှင့်  ဘဏ်လုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာကိစ္စများစတ့ဲ  နုိင်ငံရဲ့စီးပွားေရးအေြခခံအချက်ေတွကို  ခိုငမ်ာေကာင်းမွန်ေစဖို့  ရင်းနှီး 

ြမှုပ်နံှမဆုိင်ရာ စုေပါင်းစွမ်းအားများကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်နိုင်ရန် တွန်းအားေပးလိုပါတယ်။ 

- ကန်ေတာ်တို့  အေနနဲ့   အေမရိကန်မှ  မိတ်ေဆွများကို  သီလဝါက့ဲသို့  အထူးစီးပွားေရးဇုန်မာှ 

ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမကီးများကို  ေဆာင်ရွက်ကရန်  ေလးေလးနက်နက်  တိုက်တွန်းေြပာကား  လိုပါ 

တယ်။ 

- ကန်ေတာ်တို့ သတိြပုမိတဲ့အတိုင်း ဒီအထူးစီးပွားေရးဇုန်များဟာ အဓိကကျတဲ့ နည်းပညာ အရ 

ပိုမိုေခတ်မီေသာ  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို  ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိပးီ  ကမ်းကျင်မနှင့်  အသိပညာ 

မေဝေပေရးဆိုင်ရာ တိုးတက်မေတွမှာ အေရးကးီတ့ဲအခန်းက ပါဝင်ေနပါတယ်။ 

- ေနာက်ဆုံးအေနနဲ့   ေနြပည်ေတာ်မှာရိှတဲ့  ကန်ေတာ်တို့အေနနဲ့   အေဆွေတာ်တို့အားလုံးနဲ့   နီးနီး 

ကပ်ကပ်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ် ကိုဆုိပါတယ်။  အထူးသြဖင့်  ဒီလုိပူးေပါင်း  ေဆာင်ရွက်မ 

များဟာ  ကီးမားတဲ့ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် ထုတ်ကုန်တိုးြမှင့်မေတွကုိ အားေပးနုိင်မှာြဖစ်ပီး  ြမန်မာ 

နုိင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပမ်များကုိ တုိးချဲ့ေဆာင်ရက်ွနုိင်မာှြဖစ်ပါတယ်။ 

- ယေန့  ကန်ေတာ်မေဝခ့ဲ  တာေတွဟာ  နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများကို  ဆွဲေဆာင်ရန်  အားစိုက် 

ထုတ်ကိုးပမ်းမများသာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

- ကန်ေတာ်မေဝခ့ဲတဲ့  အေကာင်းအရာေတွဟာ  ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့   ပင့်ွလင်းြမင်သာတ့ဲေစျးကွက် 

အေြခခံစီးပွား ေရးစနစ်ကို ပိုမိုခုိင်မာလာေစဖို့ ကူညီေပးနိုင်မယ်ဆုိတာ ယုံကည်ပါတယ်။ ဒါဟာ 

ဒီမိုကေရစီအြမစ်တွယ် ခိုင်မာေစဖို့ ေသချာေစပါတယ်။ 
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ဂုဏ်သေရရိှ လူကီးမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကီးများခင်ဗျား 

- ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ  လင်းအသစ်များ၏  အသီးအပွင့်များအြဖစ်  ဂျပန်နှင့် 

အေမရိကန်  ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့်  ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံရန်  စိတ်ဝင်စားမတိုးြမှင့်လာ 

သည်ကို လက်လှဲစွာ ကိုဆိုပါတယ်၊ 

- ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမနှင့်  ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနသည်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမြမှင့်တင်ေရး  ေအဂျင်စ ီ

အေနြဖင့် သတင်းအချက်အလက်များပ့ံပုိးေပးြခင်း၊ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မြမှင့်တင်ြခင်းနှင့် ြမန်မာ 

နိုင်ငံရှိ အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ေဖာ်ထုတ်ရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး လျက်ရိှေနပါတယ်။ 

- မိမိအေနြဖင့်   အေဆွေတာ်တို့နှင့်အတူ ပိုမိုကျယ်ြပန့်တဲ့ ဖွံ့ဖို းမမိတ်ဖက်အသိုက် အဝန်းများနှင့် 

ယခုနှစ်  ဒီဇင်ဘာလမှာ  ကျင်းပမယ့်ဖွံ့ဖိုးမမိတ်ဖက်များစကားဝုိင်းတွင်  ြပန်လည်  ဆုံေတွ့ ရန် 

ေမာ်လင့်ပါတယ်။ 

- ယခလုိုအချနိမ်ျ ို းမာှ  ြမန်မာနုိင်ငံသ့ုိလာေရာက်ပီး  အခက်အခဲများကားမှ  အခွင့်အေရးများကို 

အမိအရဖမ်းဆုပ်မည့်  ြမန်မာ့စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပူးေပါင်း၍ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများ  ြပုလုပ် 

ေစလိုေကာင်း အေလးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ 

- ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 


