
ရန်ကုန်တိုင်ဵေေသကကီဵရင်ဵ နီှဵြြှုပ်နဳှြှုဖိုရြ်တွင် 

နုိင်ငေဳတာ်၏ အတိုငပ်င်ခဳပုဂ္ဂိုလ် ေေါ်ေအာငဆ်န်ဵစုကကည်က 

ဗီေီယုိြဖင်ဴ ေြပာကကာဵသည်ဴ အြှာစကာဵ 

(၁၀-၅-၂၀၁၉ ရက်ေန့ ) 

ကကေရာက်လာတဲဴ ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီဵြင်ဵြျာဵရှငဴ် 

- ကျွန်မအေနနဲ့ ယေန့ကျင်ဵ ပတဲဴ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

ဖိုရမ်မှာ အမှာစကာဵေြပာကကာဵခွငဴ်ရတဲဴအတွက် မျာဵစွာဝမ်ဵ ေြမာက်ဝမ်ဵသာ ြဖစ်မိပါတယ်။  

- ယခုအကကိမ်မှာ ဒုတိယနှစ်ေြမာက်အေနြဖငဴ်ကျင်ဵ ပတဲဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရင်ဵ နှီဵ 

ြမှုပ်နှဳမှုဖိုရမ်ဟာ နိုငင်ဳတစ်ဝှမ်ဵ အြခာဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနဲ့ ြပည်နယ်မျာဵမှာ ကျင်ဵ ပလျက် 

ရိှတဲဴ ဖိုရမ်မျာဵကဲဴသ့ုိပင် ြပည်တွင်ဵနဲ့ နိုငင်တဳကာ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵကို ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵနဲ့ ြမန်မာတစ်နိုင်ငဳလုဳဵ မှာရိှတဲဴ မျာဵြပာဵလှတဲဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု အခွငဴ်အလမ်ဵ 

ေတွကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိြမငန်ိုငေ်စဖို့အတွက် ကျင်ဵ ပလျက်ရှိြခင်ဵ  ြဖစ်ပါတယ်။  

- ကျွန်မတိုရ့ဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နိုငင်ဳအတွင်ဵ မှာ အဓကိြပုြပငေ်ြပာင်ဵလဲေနတဲဴ ေဆာငရွ်က်မှု 

ေတွ၊ ကျွန်မတို့ ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုငမ်ယ်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုသစ်ေတွကို ြမန်မာနိုငင်ဳမှာ 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳဖို ့စူဵစမ်ဵြပင်ဆင်ေနသူမျာဵသိရှိေအာင ်တငြ်ပေပဵဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။  

- ကျွန်မ အေနနဲ့ ဒီဖိုရမ် ြဖစ်ေြမာက်ေရဵအတွက် ေဆာငရွ်က်ေပဵခဲဴကကတဲဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖဲွ့၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မတီ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵ 

ြမှုပ်နဳှမှုေကာ်မရှင်၊ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုနှငဴ် နုိင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ရင်ဵနီှဵ 

ြမှုပ်နဳှမှုနှငဴ်ကုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနနဲ့ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵကကသူမျာဵကို မျာဵစွာ 

ေကျဵဇူဵတင်ရှိေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵလိုပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှင်ဴ 

- ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အသာဵတငက်ုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုဵရဲ့ ေလဵပုဳတစ်ပုဳနီဵပါဵကို ကိုယ်စာဵြပု 

လျက်ရှိတဲဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵမှာလူဦဵေရ ၆ သန်ဵနီဵပါဵရှိပပီဵ အမျာဵစုဟာ အလုပ်လုပ် 

နိုငတ်ဲဴ အသက်အရွယ်မှာ ရိှေနကကသည်ဴအတွက် ေဒသတွင်ဵ လုပ်သာဵ လိအုပ်ချက်ကို 

လည်ဵ ြဖညဴ်ဆည်ဵနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

- ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵမှာစက်မှုဇုန် ၂၉ ဇုန်နဲ့ ေအာင်ြမငမ်ှုရရှိေနတဲဴ  သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵ 

ေရဵဇုန်တို့ တည်ရိှေနေကကာင်ဵ ကိုလည်ဵ ဝဳဴကကာဵစွာေြပာကကာဵလိုပါတယ်။   
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- နယ်ပယ်စဳု ကျယ်ြပန့်ပပီဵ စိတ်လှုပ်ရှာဵဖွယ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု စီမဳကိန်ဵသစ်ေတွဟာလည်ဵ  

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵမှာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖ့ုိ ရိှေနပါတယ်။ အဆုိပါစီမဳကိန်ဵသစ် 

ေတွရဲ့  အေသဵစိတ် အချက်အလက်ေတွကုိေတာဴ ယခုနှစ်အေစာပုိင်ဵမှာကျင်ဵပခဴဲတဴဲ 

ကုိယ်စာဵလှယ် ၁၆၀၀ ဦဵခန့် တက်ေရာက်ခဴဲတဴဲ Invest Myanmar Summit 2019 မှာ 

မျှေဝခဴဲပပီဵြဖစ်ပါတယ်။  

- ကျွန်မအေနနဲ့ လူကကီဵမင်ဵ တို့အာဵလုဳဵ  လက်ခဳသေဘာတူကကမယ်ဴအတိုင်ဵ  ရန်ကုန်ပမို့ဟာ 

ြမန်မာြပည်ရဲ့ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵရဲ့ အချက်အြခာြဖစ်သည်ဴအတွက် ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵမှာ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်ကကမယ်ဴ လူကကီဵမင်ဵ တို့ရဲ့ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵကို  

လှိုကလ်ှဲစွာ ကကိုဆိုပါေကကာင်ဵ ဖိတ်ေခါ်လိပုါတယ်။  

ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှင်ဴ 

- ကနဦဵကျင်ဵပခဲဴတဲဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုဖုိရမ်အပပီဵ  (၁၂) လကကာြမင်ဴတဲဴ 

ယေန့အချနိ်မှာေတာဴ ြပည်တွင်ဵ ၌သာမက ေဒသတွင်ဵ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵမှာပါ ြဖစ်ေပါ် 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို ေတွ့ြမင်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ 

- ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှု အာဵေကာင်ဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

ေနာက်ပိုင်ဵမှာေတာဴ ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုမျာဵ ေနှဵေကွဵလာခဲဴပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ 

ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုနှုန်ဵဟာ ၂.၉ ရာခိုငန်ှုန်ဵကိေုရာက်ရိှဖို့ ခန့်မှန်ဵထာဵကကပါတယ်။  

- ကမ္ဘာအဴငအ်ာဵကကီဵနိုင်ငမဳျာဵတွင်ပင် မူဝါဒဆိုငရ်ာ မတည်ပငိမ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ေဆာငရ်န် ယဳုကကည်မှုကျဆင်ဵ လျက်ရိှသညဴ်အြပင် ကမ္ဘာလုဳဵ ဆိုငရ်ာ အေြခအေန 

အရပ်ရပ်ဟာလည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငကဳဲဴသ့ုိ ဖွဳ့ပဖိုဵဆဲနိုငင်ေဳတွနဲ့ထွန်ဵသစ်စနိုငင်ဳမျာဵအတွက် 

အေထာက်အပဴဳ အာဵေလျာဴေနတာကို ေတွ့ရမာှြဖစ်ပါတယ်။  

- သ့ုိေသာ်လည်ဵ အေရှ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ေဒသဟာ ကမ္ဘာဴဖဳွ့ပဖိုဵမှု အြမန်ဆုဳဵ ေဒသမျာဵထဲမှာ 

တစ်ခုအပါအဝင်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။  

- ြမန်မာနိုင်ငအဳေနနဲ့ အာရှေဒသရဲ့ တိုဵတက်ြဖစ်ေပါ်မှုမျာဵကို အမိအရဖမ်ဵဆုပ်နိုငဖ်ို ့

ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါတယ်။ ဘက်စုဳေထာငဴ်စုဳမှ စိန်ေခါ်မှုမျာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်ဵ 

ကျွန်မတို့အေနနဲ့ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုနဲ့ စီဵပွာဵေရဵတည်ပငမိ်မှုတိုက့ို ဘက်ညီ 

မျှတစွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴတယ်လို့ ယဳုကကည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အေနနဲ့ အသငဴ်အတငဴ် 

ြမငဴ်မာဵတဲဴ စီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုနှုန်ဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ပပီဵ ေငေွကကဵေဖာင်ဵပွမှု  

ကကီဵကကီဵမာဵမာဵ မြဖစ်ေပါ်ေအာငလ်ည်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုငခ်ဲဴပါတယ်။  
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- ကျယ်ြပန့်တဲဴ ဘဏ္ဍာေရဵမူဝါဒ ချမှတ်ြခင်ဵ ေကကာငဴ် ကာလတိုအတွင်ဵ ြမန်မာနိုငင်ဳရဲ့  

ဖွွ့ဳ ပဖိုဵမှုကိ ု ြဖစ်ေပါ်ေစရန် ေမျှာ်မှန်ဵပပီဵ လတ်တေလာ ဘက်စုဳကျယ်ြပန့်စွာ  ေဆာငရွ်က်ခဲဴ 

တဲဴ  ြပုြပငေ်ြပာင်ဵလဲမှုမျာဵက အလယ်အလတ်ကာလ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက် 

အေထာက်အပဴဳ ြဖစ်လိမ်ဴမယ်လို့လည်ဵ ေမျှာ်လင်ဴပါတယ်။   

- အာရှဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်က ထုတ်ြပန်တဲဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵအရ ြမန်မာနိုငင်ဟဳာ ေဒသတွင်ဵ မှာ 

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုနှုန်ဵ အြမငဴ်မာဵဆုဳဵနိုငင်ဳအေနြဖငဴ် ဆက်လက်ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။ 

မူဝါဒအေြပာင်ဵအလဲမျာဵြဖစ်တဴဲ “ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဳဴ ခိ ုင်ပမဲပပီဵ ဟန်ချက် 

ညီေသာ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵ (Myanmar Sustainable Development Plan - 

MSDP)” ချမှတ်ြခင်ဵ၊ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် ေြဖေလျှာဴြခင်ဵ၊ လက်လီနှင်ဴ လက်ကာဵ 

ေရာင်ဵဝယ်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေြဖေလျှာဴေပဵြခင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒကုိ 

ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနဲ့ အေြခခဳအေဆာက်အအဳုစီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု လုပ်ငန်ဵ 

ကကီဵမျာဵ ဝင်ေရာက်လာြခင်ဵ စတာေတွက ြမန်မာနုိင်ငဳရဲ့ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုကုိ အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစတယ်လ့ုိ သဳုဵသပ်ထာဵတာကုိလည်ဵ ေတွ့ရိှရပါတယ်။  

- ြမန်မာနိုင်ငအဳေနြဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကိ ု ေရှ့ရှု၍ ဆက်လက်အေကာင ်

အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်တဲဴအခါ လိအုပ်တဲဴ ကာလရှည် ေမျှာ်မှန်ဵချက်၊ အဓပိ္ပါယ်ြပည်ဴဝတဲဴ 

မဟာဗျူဟာမျာဵ၊ အေသဵစိတ် အစီအမဳမျာဵကို MSDP မှာ အထငအ်ရှာဵထည်ဴသွင်ဵ 

ေရဵဆွဲထာဵပပီဵြဖစ်သည်ဴအတိုင်ဵ  ကျွန်မတို့ နိုင်ငရဲဳ့ စီဵပွာဵေရဵကို ေြပာင်ဵ လဲေဆာင်ရွက် 

သွာဵဖို ့ လိုအပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခုလို အကဲဆတ်တဲဴ အချနိ်ကာလ အတွင်ဵမှာ ဖွဳ့ပဖိုဵ 

တိုဵတက်မှုကိ ု ဆက်လက်ရရှိေစဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ဟာ အဆိုပါ  ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု 

အစီအမဳမျာဵကို ေြပာင်ဵလွယ်ြပင်လွယ်ရိှပပီဵ လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစဖို့ အတွက် အေသ 

အချာ ေဆာင်ရွက်သွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

- MSDP ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖိုန့ှငဴ် ေနာက်ထပ် မဟာဗျူဟာေြမာက် လမ်ဵညွှန်မှု 

တစ်ခု အေနနဲ့ ြမန်မာနိုငင် ဳ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုြမှင်ဴတငေ်ရဵ စီမဳကိန်ဵ (MIPP ) ကိုလည်ဵ 

မိတ်ဆက် ထာဵပပီဵြဖစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုရိှပပီဵ အရည်အေသွဵရှိတဲဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵကေန မျှတတဲဴ လူမှုအသုိက်အဝန်ဵတစ်ရပ် ဖန်တီဵဖို့နဲ့ ေြပာင်ဵလဲတိုဵတက်ပပီဵ 

ညီညွှတ်မျှတတဲဴ ဖွဳ့ပဖိုဵမှု တစ်ခု ရရိှေစဖို့ MIPP က ေမျှာ်မှန်ဵထာဵတာ ြဖစ်ပါတယ်။  

- ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုဟာ ြမန်မာနိုင်ငရဳဲ့ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုရဲ့ အဓိက 

ေမာင်ဵနှင်အာဵ နှစ်ခုြဖစ်ပါတယ။် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုဟာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
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ခုနှစ်မှာ နိုငင်ဳအတွင်ဵ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု စုစုေပါင်ဵရဲ့ ၃၁ ရာခိုငန်ှုန်ဵ (၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာ 

ေရဵနှစ်မှာ ၀.၃ ရာခိုငန်ှုန်ဵသာ ရိှခဲဴပါတယ်) ြဖစ်လာပပီဵ အဆိုပါ နှစ်မှာ တစ်မျ ိုဵသာဵ လုဳဵ  

ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ ်ဝန်ေဆာငမ်ှုတန်ဖိုဵ ရဲ့ ၂၂ ရာနှုန်ဵ ရိှလာခဲဴပါတယ်။  

- ကျွန်မတို့ နိုင်ငရဲဳ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ တိုဵတက်ကျယ်ြပန့်လာမှုဟာ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာေငွေကကဵရန်ပုဳေငွ အဖဲွ့ရဲ့  ေဖာ်ြပချက်ြဖစ်တဲဴ “အထငတ်ရရိှသည်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု 

နှငဴ ် ဆင်ဵရဲမှုေလျာဴချေရဵ” ဆိုသည်ဴ အချက်နဲ့လည်ဵ စပ်ဟပ်မှုရိှတာကို ေတွ့ရှရိမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  စက်မှုဇုန်မျာဵရဲ့ အခန်ဵကဏ္ဍဟာလည်ဵ ပိုမိုအေရဵပါလာပပီဵ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳ 

သူမျာဵ၊ ရင်ဵ နှီဵတည်ေဆာက်သူမျာဵအတွက် အခွင်ဴအလမ်ဵ သစ်မျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုငမ်ှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

- ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုဝန်ဵကျင်ေကာင်ဵ  တစ်ခုဖန်တီဵနိုင်ရန်အတွက် ေအာင်ြမင်မှု ရရှိခဲဴတဲဴ 

အစီအမဳမျာဵစွာကို  အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်အတွင်ဵမှာ ချမှတ်ထာဵခဲဴပပီဵလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။  

အဆိပုါ အေြခခဳေကာင်ဵ မျာဵကို နမူနာယူ၍ နိုငင်ဳတစ်ဝှမ်ဵြဖန့်ကျက် ေဆာငရွ်က်နိုငခ်ဲဴမယ် 

ဆိုရင် ကျွန်မတိုန့ိုင်ငဳရဲ့ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဥတုအေြခအေနဟာ သိသာထငရှ်ာဵတဲဴ တိုဵတက်မှု 

ေတွကိ ုေဖာ်ေဆာင်နိုင်မယ်လို့ ေမျှာ်လင်ဴပါတယ်။  

- အာဵလုဳဵ သိရှိပပီဵြဖစ်ကကတဲဴအတိုင်ဵ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရုဳမျာဵ၊ ေရေပဵေဝမှုစနစ်မျာဵ၊ 

ေရဆိုဵစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်မျာဵ၊ လမ်ဵ မျာဵနှငဴ် ပိုေ့ဆာငဆ်က်သွယ်ေရဵ ကွန်ယက်ချတိ်ဆက်မှု 

စတဲဴ အေြခခဳအေဆာက်အဦဆိုငရ်ာ လိအုပ်ချက်မျာဵ ေကာင်ဵမွန်ြပညဴ်စုဳြခင်ဵ မရိှပါက 

စက်မှုဇုန်မျာဵနှင်ဴ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်မျာဵအပါအဝင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေနနဲ့ 

ထိေရာက်ေကာင်ဵမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ေကကာင်ဵ  သတိြပုရန်လည်ဵ လိုအပ်ပါ 

တယ်။ 

ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှင်ဴ 

- အဆိပုါ အေြခခဳအေဆာက်အဦ လိအုပ်ချက်မျာဵ ြဖညဴ်ဆည်ဵနိုင်ရန်နှင်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ 

ဆွဲေဆာငန်ိုင်ရန် စီမဳကိန်ဵဘဏ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရ်ွက်လျက်ရိှပါတယ်။ 

အဆိပုါ စီမဳကိန်ဵဘဏ်ဟာ “တစ်ေနရာတည်ဵမှာ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵ အချက်အလက် 

ဗဟိုဌာန” အြဖစ် ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာြဖစ်သညဴ် အေြခခဳအေဆာက်အဦ 

ဆိုင်ရာ စီမဳကိန်ဵကကီဵမျာဵ၏ အဓိက အချက်အလက်မျာဵကို ပွငဴ်လင်ဵ ြမင်သာမှုရိှစွာ 

ြဖန့်ေဝေပဵပပီဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရာတွငလ်ည်ဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာ၍ 

ယှဉ်ပပိုငမ်ှုကို အေြခခဳသည်ဴ တငဒ်ါစနစ်ြဖငဴ် ေဆာငရွ်က်သွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
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- ဒီဂျစ်တယ် နည်ဵ ပညာြဖငဴ် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို သုိမှီထာဵနိုငသ်ညဴ် စနစ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ပပီဵပါက လိအုပ်ေသာ အေရဵကကီဵ သတင်ဵ အချက် 

အလက်မျာဵကိ ု ခလုတ်တစ်ချက်နှိပရ်ုဳြဖင်ဴ ရရိှနိုငမ်ှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခုစနစ်ကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုကို တိုဵြမှင်ဴလာေစရုဳသာမက စီမဳကိန်ဵ ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာဵကို ကကိုတငခ်န့်မှန်ဵနိုင်မှာြဖစ်ပပီဵ ဦဵစာဵေပဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ 

သိရှိနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဴအြပင ် ပိုမုိစိတ်ချရေသာ လုပ်သာကိုငသ်ာရိှတဲဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

ဝန်ဵကျင် ြဖစ်လာေစေရဵကိုလည်ဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမှာြဖစ်ပါတယ်။  

- စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ ် နိုငင်ြဳခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနတို့၏ ဉီဵေဆာငမ်ှုြဖငဴ် လက်ရိှလုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵကို ပိုမုိရှင်ဵလင်ဵ လွယ်ကူ 

ေစေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခွငဴြ်ပုမိန့်နှငဴ် အတညြ်ပုမိန့်မျာဵခွငဴ်ြပုသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵအာဵ ပိုမုိရှင်ဵလင်ဵ လွယ်ကူ ြမန်ဆန်ေစရန်အတွက် စဳသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP) ေပါ်ထွက်လာေစေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါတယ်။  

- ဒါဴအြပင ် ေြမယာဘဏ်ဆိုင်ရာ အမိန့်ေကကြငာစာ တစ်ေစာင်ကိလုည်ဵ မကကာမီကာလ 

အတွင်ဵ ထုတ်ြပန်သွာဵနိုငမ်ှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်ဵ ေြမယာဘဏ်သည် ေြမယာဆိုင်ရာ 

သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို တစေ်နရာတည်ဵတွင် ြပည်ဴစုဳစွာရရိှနိုင်ေစမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအတွက် ေြမယာရရိှနိုငမ်ှုကို မျာဵစွာအေထာက်အပဳဴြဖစ်ေစမှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

- ကျွန်မဟာ ြမန်မာနိုငင်ဖဳွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို ေအာငြ်မငေ်စဖို့ စုေပါင်ဵ 

အာဵရဲ့ အေရဵပါမှုကို ခိုငမ်ာစွာ ယဳုကကည်သူတစ်ဦဵ ြဖစ်ပါတယ်။ အစိုဵရပိုင်ဵက ခိုင်မာတဲဴ 

မူဝါဒမျာဵ၊ ဥပေဒမျာဵနှငဴ် စည်ဵ မျဉ်ဵမူေဘာငမ်ျာဵကို ချမှတ်အေကာင်ထည်ေဖာ်ရာမှာ 

ပုဂ္ဂလကိကဏ္ဍနှငဴ်လည်ဵ အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵ ၍  တာဝန်ယမူှုရိှပပီဵ ေရရှည်တည်တဳဴေသာ 

စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵကျင်ြဖစ်ေစဖို ့ ေဆာငရွ်က်ကကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵရဲ့ 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ၊ ထုတ်ကုန်မျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵဟာ 

ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငသဳာဵအာဵလုဳဵ အတွက် အေရဵပါတဲဴ အရင်ဵ အြမစ်မျာဵ 

ြဖစ်ပါတယ်။  

- ဒီလုိေဆာင်ရွက်တဲဴေနရာမှာ ကျွန်မတို့အေနနဲ့ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵကို အစိုဵရ-ပုဂ္ဂလကိ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်မှု (PPP) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ကျငဴ်သဳုဵကကဖို့ အာဵေပဵလိုပါတယ်။  

နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတရုဳဵက ထုတ်ြပန်တဲဴ   စီမဳကိန်ဵဘဏ် (Project Bank) အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ 
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တွင်  အစိုဵရအေနြဖငဴ် PPP စီမဳကိန်ဵမျာဵကို စီဵပွာဵြဖစ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစဖို့ နည်ဵ လမ်ဵ  

အဖဳုဖုဳပါဝင်တဲဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ အစီအမဳမျာဵအပါအဝင် အစိုဵရ-ပုဂ္ဂလိက ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာငရွ်က်မှု စီမဳကိန်ဵမျာဵကို ပဳဴပုိဵေပဵနိုင်မည်ဴ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ  ပါဝင်ပါ 

တယ်။ အဆိပုါ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာက အရည်အေသွဵရိှ ပုဂ္ဂလကိ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူ မျာဵကို 

ဆွဲေဆာင်နိုင်လိမ်ဴမယ်လို့လည်ဵ ေမျှာ်မှန်ဵပါတယ်။  

ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှင်ဴ 

- ကျွန်မအေနြဖင်ဴ အာဵလုဳဵကို အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵချငတ်ာကေတာဴ ြမန်မာနိုငင်ကဳို 

နိုငင်တဳကာ အထီဵကျန်မှု အေြခအေနက ထိုဵ ေဖာက်ထကွ်လာတဲဴ၊ စိန်ေခါ်မှု  မျာဵစွာရှိေန 

တဲဴ၊ နိုငင်ဳသူ၊ နိုငင်ဳသာဵမျာဵအတွက် အနာဂတ်ေကာင်ဵတစ်ခု ရရိှေစဖို့ တဳခါဵဖွင်ဴထာဵတဲဴ 

နိုငင်တဳစ်ခုအြဖစ် ရှုြမင်ေစလိုပါတယ်။  

- ကျွန်မအေနနဲ့ လူကကီဵမင်ဵတို့အာဵလုဳဵ ကို ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ အတွင်ဵမှာရိှတဲဴ 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆုပ်နိုင်ကကဖို့လည်ဵ တိုက်တွန်ဵလိုပါတယ်။ 

ြမန်မာနိုင်ငရဲဳ့ အနာဂတ်ေတာက်ပဖို့အတွက် စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု ေဆာငက်ကဉ်ဵရာ 

မှာ လူကကီဵမင်ဵ တို့ရဲ့ အေထာက်အပဴဳေတွကို ကျွန်မတို့ဘက်ကလည်ဵ အင်တိုက်အာဵတိုက် 

ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ေပဵသွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

- နိဂုဳဵချုပ်အေနနဲ့ ြမန်မာနိုငင်ရဳဲ့ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကို ေထာက်ပဳဴကူညီေပဵကကတဲဴ လူကကီဵမင်ဵ  

တို့ရဲ့ အခိုင်အမာပါဝငမ်ှုေတွကိ ု အေလဵအနက် ေကျဵဇူဵတငရိှ်ပါေကကာင်ဵ  ကျွန်မအေနနဲ့ 

ေြပာကကာဵလိုပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငမဳှာရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳဖို ့ စဉ်ဵစာဵေနကကတဲဴ သူမျာဵအာဵလုဳဵ  

ကိုလည်ဵ အာရှရဲ့ ေနာက်ဆုဳဵစီဵပွာဵေရဵ ဥပစာြဖစ်တဲဴ ြမန်မာနိုင်ငမဳှာ လာေရာက် 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳကကဖို ့ကျွန်မအေနနဲ့ ဖိတ်ေခါ်လိပုါတယ်။  လက်ရိှရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု ြပုလုပ်ေနသူ 

မျာဵကိလုည်ဵ လူကကီဵမင်ဵတို့ စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ တိုဵတက်ရုဳသာမက ကကယ်ဝေစမည် 

ြဖစ်သည်ဴ လုပ်သာကိုင်သာရိှေသာ၊ လွယ်ကူေချာေမွ့ေသာ၊  ကကိုတငခ်န့်မှန်ဵနိုင်ေသာ၊  

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအတွက် မိတ်ဖက်ြဖစ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵကျင်တစ်ခု၊ ပွငဴ်လင်ဵ  

ြမငသ်ာမှုရိှတဲဴ စီဵပွာဵေရဵ ဝန်ဵကျငတ်စ်ခုကို ကျွန်မတို့က ဖန်တီဵေပဵမှာ ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ  

အခိုင်အမာ ေြပာကကာဵလိုပါတယ်။  

- အာဵလုဳဵ ကိုေကျဵဇူဵတင်ရိှပါေကကာင်ဵနဲ့ ယေန့ ဆက်လက်ကျင်ဵ ပမယ်ဴ အစီအစဉ်မျာဵမှာ 

ဆက်လက်ေမွ့ေလျာ်ကကမယ်လို့ ေမျှာ်လင်ဴပါေကကာင်ဵ  ေြပာကကာဵရင်ဵ  နိဂုဳဵချုပ်အပပ်ါတယ်။  


