ရန်ကုန်တိုင်ဵေေသကကီဵရင်ဵနှီဵြြှုပ်နှဳြှုဖိုရြ်တွင်
နိုင်ငေ
ဳ တာ်၏ အတိုငပ
် င်ခဳပုဂ္ဂိုလ် ေေါ်ေအာင်ဆန်ဵစုကကည်က
ဗီေီယိုြဖငဴ် ေြပာကကာဵသညဴ် အြှာစကာဵ
(၁၀-၅-၂၀၁၉ ရက်ေန့ )
ကကေရာက်လာတဲဴ ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီဵြင်ဵြျာဵရှင်ဴ
-

ကျွန်မအေနနဲ့ ယေန့ကျင်ဵပတဲဴ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်တိုငဵ် ေဒသကကီဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
ဖိုရမ်မှာ အမှာစကာဵေြပာကကာဵခွငဴ်ရတဲဴအတွက် မျာဵစွာဝမ်ဵေြမာက်ဝမ်ဵသာ ြဖစ်မိပါတယ်။

-

ယခုအကကိမ်မှာ

ဒုတိယနှစ်ေြမာက်အေနြဖငဴ်ကျင်ဵပတဲဴ

ရန်ကုန်တိုငဵ် ေဒသကကီဵ

ရင်ဵနှီဵ

ြမှုပ်နှဳမှုဖုိရမ်ဟာ နိုငင
် ဳတစ်ဝှမ်ဵ အြခာဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနဲ့ ြပည်နယ်မျာဵမှာ ကျင်ဵပလျက်
ရှိတဲဴ ဖိုရမ်မျာဵကဲဴသို့ပင် ြပည်တွင်ဵနဲ့ နိုငင
် တ
ဳ ကာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵကို ရန်ကုန်တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵနဲ့ ြမန်မာတစ်နိုင်ငဳလဵုဳ မှာရှိတဲဴ မျာဵြပာဵလှတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု အခွငဴ်အလမ်ဵ
ေတွကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိြမင်နိုငေ
် စဖို့အတွက် ကျင်ဵပလျက်ရှိြခင်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။
-

ကျွန်မတိရ
ု့ ဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နိုငင
် ဳအတွငဵ် မှာ အဓိကြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေနတဲဴ ေဆာင်ရွက်မှု
ေတွ၊

ကျွန်မတို့

ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုငမ
် ယဴ်

ဝန်ေဆာင်မှုသစ်ေတွကို

ြမန်မာနိုငင
် ဳမှာ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳဖို့ စူဵစမ်ဵြပင်ဆင်ေနသူမျာဵသိရှိေအာင် တင်ြပေပဵဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။
-

ကျွန်မ အေနနဲ့ ဒီဖုိရမ် ြဖစ်ေြမာက်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵခဲဴကကတဲဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မတီ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵ
ြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်၊ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ရင်ဵနှီဵ
ြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴကုမ္ပဏီမျာဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနနဲ့

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵကကသူမျာဵကို

မျာဵစွာ

ေကျဵဇူဵတင်ရှိေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵလိုပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ လူကကီဵြင်ဵြျာဵရှင်ဴ
-

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အသာဵတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုဵရဲ့ ေလဵပုဳတစ်ပုဳနီဵပါဵကို ကိုယ်စာဵြပု
လျက်ရှိတဲဴ ရန်ကုန်တိုငဵ် ေဒသကကီဵမှာလူဦဵေရ ၆ သန်ဵနီဵပါဵရှိပပီဵ အမျာဵစုဟာ အလုပ်လုပ်
နိုငတ
် ဲဴ အသက်အရွယ်မှာ ရှိေနကကသညဴ်အတွက် ေဒသတွငဵ် လုပ်သာဵ လိအ
ု ပ်ချက်ကို
လည်ဵ ြဖည်ဴဆည်ဵနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

-

ရန်ကုန်တိုငဵ် ေဒသကကီဵမှာစက်မှုဇုန် ၂၉ ဇုန်နဲ့ ေအာင်ြမင်မှုရရှိေနတဲဴ သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵ
ေရဵဇုန်တို့ တည်ရှိေနေကကာင်ဵကိုလည်ဵ ဝဳဴကကာဵစွာေြပာကကာဵလိုပါတယ်။
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နယ်ပယ်စုဳ ကျယ်ြပန့်ပပီဵ စိတ်လှုပ်ရှာဵဖွယ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု စီမဳကိန်ဵသစ်ေတွဟာလည်ဵ
ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှာ
ေတွရဲ့

အေသဵစိတ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို့

ရှိေနပါတယ်။

အချက်အလက်ေတွကိုေတာဴ

အဆိုပါစီမဳကိန်ဵသစ်

ယခုနှစ်အေစာပိုင်ဵမှာကျင်ဵပခဲတ
ဴ ဲဴ

ကိုယ်စာဵလှယ် ၁၆၀၀ ဦဵခန့် တက်ေရာက်ခဲဴတဲဴ Invest Myanmar Summit 2019 မှာ
မျှေဝခဲဴပပီဵြဖစ်ပါတယ်။
-

ကျွန်မအေနနဲ့ လူကကီဵမင်ဵတို့အာဵလုဵဳ လက်ခဳသေဘာတူကကမယဴ်အတိုငဵ် ရန်ကုန်ပမို့ဟာ
ြမန်မာြပည်ရဲ့ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵရဲ့ အချက်အြခာြဖစ်သညဴ်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵမှာ

လာေရာက်ေဆာင်ရွက်ကကမယဴ်

လူကကီဵမင်ဵတို့ရဲ့

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမမ
ှု ျာဵကို

လှိုကလ
် ှဲစွာ ကကိုဆိုပါေကကာင်ဵ ဖိတ်ေခါ်လိပ
ု ါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှငဴ်
-

ကနဦဵကျင်ဵပခဲဴတဲဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဖိုရမ်အပပီဵ (၁၂) လကကာြမင်ဴတဲဴ
ယေန့အချန်ိ မှာေတာဴ ြပည်တွငဵ် ၌သာမက ေဒသတွငဵ် နဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵမှာပါ ြဖစ်ေပါ်
ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို ေတွ့ြမင်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

-

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှု

အာဵေကာင်ဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

ေနာက်ပိုင်ဵမှာေတာဴ ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုမျာဵ ေနှဵေကွဵလာခဲဴပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ
ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုနှုန်ဵဟာ ၂.၉ ရာခိုငန
် ှုန်ဵကိေ
ု ရာက်ရှိဖို့ ခန့်မှန်ဵထာဵကကပါတယ်။
-

ကမ္ဘာအ
ဴ င်အာဵကကီဵနိုင်ငမ
ဳ ျာဵတွင်ပင် မူဝါဒဆိုငရ
် ာ မတည်ပငိမ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ေဆာင်ရန်

ယုဳကကည်မှုကျဆင်ဵလျက်ရှိသည်ဴအြပင်

အရပ်ရပ်ဟာလည်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငက
ဳ ဲဴသို့

ကမ္ဘာလုဵဳ ဆိုငရ
် ာ

အေြခအေန

ဖွဳ့ပဖိုဵဆဲနိုငင
် ေ
ဳ တွနဲ့ထွန်ဵသစ်စနိုငင
် ဳမျာဵအတွက်

အေထာက်အပဳဴ အာဵေလျာဴေနတာကို ေတွ့ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
-

သို့ေသာ်လည်ဵ အေရှ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ေဒသဟာ ကမ္ဘာဴဖွဳ့ပဖိုဵမှု အြမန်ဆုဳဵ ေဒသမျာဵထဲမှာ
တစ်ခုအပါအဝင်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။

-

ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ ေနနဲ့

အာရှေဒသရဲ့

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်မတို့အေနနဲ့

တိုဵတက်ြဖစ်ေပါ်မှုမျာဵကို

ဘက်စုဳေထာင်ဴစုဳမှ

စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုနဲ့

အမိအရဖမ်ဵဆုပ်နိုငဖ
် ို့

စိန်ေခါ်မှုမျာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်ဵ
စီဵပွာဵေရဵတည်ပငိမ်မှုတိက
ု့ ို

ဘက်ညီ

မျှတစွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴတယ်လုိ့ ယုဳကကည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အေနနဲ့ အသငဴ်အတငဴ်
ြမငဴ်မာဵတဲဴ

စီဵပွာဵေရဵတိုဵတက်မှုနှုန်ဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ပပီဵ

ကကီဵကကီဵမာဵမာဵ မြဖစ်ေပါ်ေအာင်လည်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုငခ
် ဲဴပါတယ်။

ေငွေကကဵေဖာင်ဵပွမှု
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-

ကျယ်ြပန့်တဲဴ

ဘဏ္ဍာေရဵမူဝါဒ

ချမှတ်ြခင်ဵေကကာငဴ်

ကာလတိုအတွင်ဵ

ြမန်မာနိုငင
် ဳရဲ့

ဖွွဳ့ပဖိုဵမှုကို ြဖစ်ေပါ်ေစရန် ေမျှာ်မှန်ဵပပီဵ လတ်တေလာ ဘက်စုဳကျယ်ြပန့်စွာ ေဆာင်ရွက်ခဲဴ
တဲဴ

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵက

အလယ်အလတ်ကာလ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက်

အေထာက်အပဳဴ ြဖစ်လိမဴ်မယ်လ့ိုလည်ဵ ေမျှာ်လငဴ်ပါတယ်။
-

အာရှဖွဳ့ပဖိုဵေရဵဘဏ်က ထုတ်ြပန်တဲဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵအရ ြမန်မာနိုငင
် ဟ
ဳ ာ ေဒသတွငဵ် မှာ
ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုနှုန်ဵ အြမငဴ်မာဵဆုဳဵနိုငင
် ဳအေနြဖငဴ် ဆက်လက်ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။
မူဝါဒအေြပာင်ဵအလဲမျာဵြဖစ်တဲဴ “ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည် တ ည် တ ဳဴ ခိ ု င်ပ မဲပ ပီဵ ဟန်ခ ျက်
ညီေ သာ ဖွဳ ့ ပဖို ဵတိုဵ တက် မှုစ ီမ ဳက ိန် ဵ (Myanmar Sustainable Development Plan MSDP)” ချမှတ်ြခင်ဵ၊ အာမခဳလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင် ေြဖေလျှာဴြခင်ဵ၊ လက်လီနှငဴ် လက်ကာဵ
ေရာင်ဵဝယ်မှု

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

ေြဖေလျှာဴေပဵြခင်ဵ၊

ြမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒကို

ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနဲ့ အေြခခဳအေဆာက်အအုဳစီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု လုပ်ငန်ဵ
ကကီဵမျာဵ ဝင်ေရာက်လာြခင်ဵ စတာေတွက ြမန်မာနိုင်ငဳရဲ့ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကို အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစတယ်လို့ သုဳဵသပ်ထာဵတာကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရပါတယ်။
-

ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ ေနြဖငဴ်

စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကို

ေရှ့ရှု၍

ဆက်လက်အေကာင်

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်တဲဴအခါ လိအ
ု ပ်တဲဴ ကာလရှည် ေမျှာ်မှန်ဵချက်၊ အဓိပ္ပါယ်ြပညဴ်ဝတဲဴ
မဟာဗျူဟာမျာဵ၊ အေသဵစိတ် အစီအမဳမျာဵကို MSDP မှာ အထင်အရှာဵထညဴ်သွင်ဵ
ေရဵဆွဲထာဵပပီဵြဖစ်သညဴ်အတိုငဵ် ကျွန်မတို့ နိုင်ငရ
ဳ ဲ့ စီဵပွာဵေရဵကို ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်
သွာဵဖို့ လိုအပ်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခုလို အကဲဆတ်တဲဴ အချန်ိ ကာလ အတွင်ဵမှာ ဖွဳ့ပဖိုဵ
တိုဵတက်မှုကို ဆက်လက်ရရှိေစဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ဟာ အဆိုပါ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု

အစီအမဳမျာဵကို ေြပာင်ဵလွယ်ြပင်လွယ်ရှိပပီဵ လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစဖို့ အတွက် အေသ
အချာ ေဆာင်ရွက်သွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
-

MSDP ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖန
ို့ ှငဴ် ေနာက်ထပ် မဟာဗျူဟာေြမာက် လမ်ဵညွှန်မှု
တစ်ခု အေနနဲ့ ြမန်မာနိုငင
် ဳ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုြမှငဴ်တင်ေရဵ စီမဳကိန်ဵ (MIPP ) ကိုလည်ဵ
မိတ်ဆက် ထာဵပပီဵြဖစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုရှိပပီဵ အရည်အေသွဵရှိတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵကေန မျှတတဲဴ လူမှုအသိုက်အဝန်ဵတစ်ရပ် ဖန်တီဵဖို့နဲ့ ေြပာင်ဵလဲတိုဵတက်ပပီဵ
ညီညွှတ်မျှတတဲဴ ဖွဳ့ပဖိုဵမှု တစ်ခု ရရှိေစဖို့ MIPP က ေမျှာ်မှန်ဵထာဵတာ ြဖစ်ပါတယ်။

-

ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမဟ
ှု ာ ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲ့ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုရဲ့ အဓိက
ေမာင်ဵနှင်အာဵ နှစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဟာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
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ခုနှစ်မှာ နိုငင
် ဳအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု စုစုေပါင်ဵရဲ့ ၃၁ ရာခိုငန
် ှုန်ဵ (၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာ
ေရဵနှစ်မှာ ၀.၃ ရာခိုငန
် ှုန်ဵသာ ရှိခဲဴပါတယ်) ြဖစ်လာပပီဵ အဆိုပါ နှစ်မှာ တစ်မျုဵသာဵ
ိ
လုဵဳ
ထုတ်လုပ်မန
ှု ှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖဵို ရဲ့ ၂၂ ရာနှုန်ဵ ရှိလာခဲဴပါတယ်။
-

ကျွန်မတို့ နိုင်ငရ
ဳ ဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မက
ှု ဏ္ဍ တိုဵတက်ကျယ်ြပန့်လာမှုဟာ အြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာေငွေကကဵရန်ပုဳေငွ အဖွဲ့ရဲ့ ေဖာ်ြပချက်ြဖစ်တဲဴ “အထင်တရရှိသညဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု
နှငဴ် ဆင်ဵရဲမှုေလျာဴချေရဵ” ဆိုသညဴ် အချက်နဲ့လည်ဵ စပ်ဟပ်မှုရှိတာကို ေတွ့ရှရ
ိ မှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

စက်မှုဇုန်မျာဵရဲ့ အခန်ဵကဏ္ဍဟာလည်ဵ ပိုမိုအေရဵပါလာပပီဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ

သူမျာဵ၊ ရင်ဵနှီဵတည်ေဆာက်သူမျာဵအတွက် အခွငဴအ
် လမ်ဵသစ်မျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုငမ
် ှာ
ြဖစ်ပါတယ်။
-

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဝန်ဵကျင်ေကာင်ဵ
အစီအမဳမျာဵစွာကို

တစ်ခုဖန်တီဵနိုင်ရန်အတွက်

ေအာင်ြမင်မှု

ရရှိခဲဴတဲဴ

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်အတွင်ဵမှာ ချမှတ်ထာဵခဲဴပပီဵလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။

အဆိပ
ု ါ အေြခခဳေကာင်ဵမျာဵကို နမူနာယူ၍ နိုငင
် ဳတစ်ဝှမ်ဵြဖန့်ကျက် ေဆာင်ရွက်နိုငခ
် ဲဴမယ်
ဆိုရင် ကျွန်မတိန
ု့ ိုင်ငဳရဲ့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ဥတုအေြခအေနဟာ သိသာထင်ရှာဵတဲဴ တိုဵတက်မှု
ေတွကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မယ်လုိ့ ေမျှာ်လင်ဴပါတယ်။
-

အာဵလုဵဳ သိရှိပပီဵြဖစ်ကကတဲဴအတိုင်ဵ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵစက်ရုဳမျာဵ၊ ေရေပဵေဝမှုစနစ်မျာဵ၊
ေရဆိုဵစီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်မျာဵ၊ လမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ပိေ
ု့ ဆာင်ဆက်သွယ်ေရဵ ကွန်ယက်ချတ်
ိ ဆက်မှု
စတဲဴ အေြခခဳအေဆာက်အဦဆိုငရ
် ာ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ေကာင်ဵမွန်ြပည်ဴစုဳြခင်ဵ မရှိပါက
စက်မှုဇုန်မျာဵနှငဴ်

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်မျာဵအပါအဝင်

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

အေနနဲ့

ထိေရာက်ေကာင်ဵမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ေကကာင်ဵ သတိြပုရန်လည်ဵ လိုအပ်ပါ
တယ်။
ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှငဴ်
-

အဆိပ
ု ါ အေြခခဳအေဆာက်အဦ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ြဖည်ဴဆည်ဵနိုင်ရန်နှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမမ
ှု ျာဵ
ဆွဲေဆာင်နိုင်ရန် စီမဳကိန်ဵဘဏ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
အဆိပ
ု ါ စီမဳကိန်ဵဘဏ်ဟာ “တစ်ေနရာတည်ဵမှာ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်
ဗဟိုဌာန” အြဖစ် ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာြဖစ်သည်ဴ အေြခခဳအေဆာက်အဦ
ဆိုင်ရာ

စီမဳကိန်ဵကကီဵမျာဵ၏

ြဖန့်ေဝေပဵပပီဵ

အဓိက

အေကာင်အထည်ေဖာ်

အချက်အလက်မျာဵကို

ပွင်လ
ဴ င်ဵြမင်သာမှုရှိစွာ

ေဆာင်ရွက်ရာတွငလ
် ည်ဵ

ပွင်လ
ဴ င်ဵြမင်သာ၍

ယှဉ်ပပိုင်မှုကို အေြခခဳသညဴ် တင်ဒါစနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
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-

ဒီဂျစ်တယ်

နည်ဵပညာြဖင်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

သိုမှီထာဵနိုငသ
် ည်ဴ

စနစ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက လိအ
ု ပ်ေသာ အေရဵကကီဵ သတင်ဵအချက်
အလက်မျာဵကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပရ
် ုဳြဖင်ဴ ရရှန
ိ ိုငမ
် ှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခုစနစ်ကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ပွငဴလ
် င်ဵြမင်သာမှုကို တိုဵြမှငဴလ
် ာေစရုဳသာမက စီမဳကိန်ဵ ဆိုင်ရာ
အချက်အလက်မျာဵကို

ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵနိုင်မှာြဖစ်ပပီဵ

ဦဵစာဵေပဵစီမဳကိန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ

သိရှိနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဴအြပင် ပိုမိုစိတ်ချရေသာ လုပ်သာကိုငသ
် ာရှိတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု
ဝန်ဵကျင် ြဖစ်လာေစေရဵကိုလည်ဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမှာြဖစ်ပါတယ်။
-

စီမဳကိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမန
ှု ှငဴ် နိုငင
် ြဳ ခာဵစီဵပွာဵဆက်သွယ်ေရဵ
ဝန်ကကီဵဌာနတို့၏ ဉီဵေဆာင်မှုြဖငဴ် လက်ရှိလုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵကို ပိုမိုရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူ
ေစေရဵနှငဴ်
မျာဵအာဵ

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခွငြဴ် ပုမိန့်နှင်ဴ
ပိုမိုရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူ

အတည်ြပုမိန့်မျာဵခွင်ြဴ ပုသည်ဴ

ြမန်ဆန်ေစရန်အတွက်

လုပ်ငန်ဵစဉ်

စဳသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP) ေပါ်ထွက်လာေစေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
-

ဒါဴအြပင် ေြမယာဘဏ်ဆိုင်ရာ အမိန့်ေကကြငာစာ တစ်ေစာင်ကလ
ို ည်ဵ မကကာမီကာလ
အတွင်ဵ ထုတ်ြပန်သွာဵနိုငမ
် ှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်ဵေြမယာဘဏ်သည် ေြမယာဆိုင်ရာ
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

တစ်ေနရာတည်ဵတွင်

ြပညဴ်စုဳစွာရရှိနိုင်ေစမည်ြဖစ်ပပီဵ၊

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအတွက် ေြမယာရရှိနိုငမ
် ှုကို မျာဵစွာအေထာက်အပဳဴြဖစ်ေစမှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။
-

ကျွန်မဟာ ြမန်မာနိုငင
် ဖ
ဳ ွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို ေအာင်ြမင်ေစဖို့ စုေပါင်ဵ
အာဵရဲ့ အေရဵပါမှုကို ခိုငမ
် ာစွာ ယုဳကကည်သူတစ်ဦဵ ြဖစ်ပါတယ်။ အစိုဵရပိုင်ဵက ခိုင်မာတဲဴ
မူဝါဒမျာဵ၊

ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ

စည်ဵမျဉ်ဵမူေဘာင်မျာဵကို

ချမှတ်အေကာင်ထည်ေဖာ်ရာမှာ

ပုဂ္ဂလက
ိ ကဏ္ဍနှင်လ
ဴ ည်ဵ အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵ၍ တာဝန်ယမ
ူ ှုရှိပပီဵ ေရရှည်တည်တဳဴေသာ
စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵကျင်ြဖစ်ေစဖို့ ေဆာင်ရွက်ကကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵရဲ့
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ၊
ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ

ထုတ်ကုန်မျာဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငသ
ဳ ာဵအာဵလုဵဳ အတွက်

လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵဟာ
အေရဵပါတဲဴ

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ

ြဖစ်ပါတယ်။
-

ဒီလိုေဆာင်ရွက်တဲဴေနရာမှာ ကျွန်မတို့အေနနဲ့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵကို အစိုဵရ-ပုဂ္ဂလက
ိ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု (PPP) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵကကဖို့ အာဵေပဵလိုပါတယ်။
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတရုဳဵက ထုတ်ြပန်တဲဴ

စီမဳကိန်ဵဘဏ် (Project Bank) အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ

6
တွင် အစိုဵရအေနြဖငဴ် PPP စီမဳကိန်ဵမျာဵကို စီဵပွာဵြဖစ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစဖို့ နည်ဵလမ်ဵ
အဖုဳဖဳုပါဝင်တဲဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ အစီအမဳမျာဵအပါအဝင် အစိုဵရ-ပုဂ္ဂလိက ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်မှု စီမဳကိန်ဵမျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်မညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ပါဝင်ပါ

တယ်။ အဆိပ
ု ါ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာက အရည်အေသွဵရှိ ပုဂ္ဂလက
ိ
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူ မျာဵကို
ဆွဲေဆာင်နိုင်လိမဴ်မယ်လို့လည်ဵ ေမျှာ်မှန်ဵပါတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိလူကကီဵြင်ဵြျာဵရှငဴ်
- ကျွန်မအေနြဖင်ဴ အာဵလုဳဵကို အေလဵအနက် တိုက်တွန်ဵချင်တာကေတာဴ ြမန်မာနိုငင
် က
ဳ ို
နိုငင
် တ
ဳ ကာ အထီဵကျန်မှု အေြခအေနက ထိဵု ေဖာက်ထက
ွ ်လာတဲဴ၊ စိန်ေခါ်မှု မျာဵစွာရှိေန
တဲဴ၊ နိုငင
် ဳသူ၊ နိုငင
် ဳသာဵမျာဵအတွက် အနာဂတ်ေကာင်ဵတစ်ခု ရရှိေစဖို့ တဳခါဵဖွငဴ်ထာဵတဲဴ
နိုငင
် တ
ဳ စ်ခုအြဖစ် ရှုြမင်ေစလိုပါတယ်။
- ကျွန်မအေနနဲ့
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

လူကကီဵမင်ဵတို့အာဵလုဵဳ ကို
အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကို

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဖမ်ဵဆုပ်နိုင်ကကဖို့လည်ဵ

အတွင်ဵမှာရှိတဲဴ

တိုက်တွန်ဵလိုပါတယ်။

ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲ့ အနာဂတ်ေတာက်ပဖို့အတွက် စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု ေဆာင်ကကဉ်ဵရာ
မှာ လူကကီဵမင်ဵတို့ရဲ့ အေထာက်အပဳဴေတွကို ကျွန်မတို့ဘက်ကလည်ဵ အင်တိုက်အာဵတိုက်
ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
-

နိဂုဳဵချုပ်အေနနဲ့ ြမန်မာနိုငင
် ရ
ဳ ဲ့ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှုကို ေထာက်ပဳဴကူညီေပဵကကတဲဴ လူကကီဵမင်ဵ
တို့ရဲ့ အခိုင်အမာပါဝင်မှုေတွကို အေလဵအနက် ေကျဵဇူဵတင်ရှိပါေကကာင်ဵ ကျွန်မအေနနဲ့
ေြပာကကာဵလိုပါတယ်။ ြမန်မာနိုင်ငမ
ဳ ှာရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳဖို့ စဉ်ဵစာဵေနကကတဲဴ သူမျာဵအာဵလုဵဳ
ကိုလည်ဵ

အာရှရဲ့

ေနာက်ဆုဳဵစီဵပွာဵေရဵ

ဥပစာြဖစ်တဲဴ

ြမန်မာနိုင်ငမ
ဳ ှာ

လာေရာက်

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳကကဖို့ ကျွန်မအေနနဲ့ ဖိတ်ေခါ်လိပ
ု ါတယ်။ လက်ရှိရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ြပုလုပ်ေနသူ
မျာဵကိလ
ု ည်ဵ လူကကီဵမင်ဵတို့ စီဵပွာဵေရဵလုပင
် န်ဵမျာဵ တိုဵတက်ရုဳသာမက ကကယ်ဝေစမည်
ြဖစ်သညဴ် လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ၊ လွယ်ကူေချာေမွ့ေသာ၊
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအတွက်

မိတ်ဖက်ြဖစ်ေသာ

ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵနိုင်ေသာ၊

စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵကျင်တစ်ခု၊

ပွင်ဴလင်ဵ

ြမင်သာမှုရှိတဲဴ စီဵပွာဵေရဵ ဝန်ဵကျင်တစ်ခုကို ကျွန်မတို့က ဖန်တီဵေပဵမှာ ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ
အခိုင်အမာ ေြပာကကာဵလိုပါတယ်။

-

အာဵလုဵဳ ကိုေကျဵဇူဵတင်ရှိပါေကကာင်ဵနဲ့ ယေန့ ဆက်လက်ကျင်ဵပမယဴ် အစီအစဉ်မျာဵမှာ
ဆက်လက်ေမွ့ေလျာ်ကကမယ်လ့ို ေမျှာ်လငဴ်ပါေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵရင်ဵ နိဂုဳဵချုပ်အပ်ပါတယ်။

