
      As of 25-11-2019 

ရငး်နှီးြမှု ပန်ှံမှုနှင့် နိုင်ငံြြားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကကးီဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီး၊ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမှုေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ 

ဦးေသာင်းထွန်း ေြပာကကားမည့် အဖငွ့်အမာှစကား (မူကကမး်) 

ရှမ်းြပည်နယ်ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမှုဖိုရမ် ၂၀၁၉ 

“ေရရှည်တည်တ့ံေသာ စိုက်ပျ ိုးေရးလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွကန်ိုင်မည့် 

ေနရာ”  

Royal Taunggyi ဟိတုယ်၊ ေတာင်ကကီးမမို့  

၂၀၁၉ ြုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက ် 

 

                                                                          

            ၊ ြပည်နယ်           ၊                     ဂျာမနီ သံအမတ်ကကီး၊ 

ဂုဏ်သေရရှိ လူကကးီမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များြင်ဗျား။ 

သာယာလှပတဲဴ ေတာင်ကြီဵမမို့မာှ ြျင်ဵပတဲဴ ရှမ်ဵ ြပည်နယ် ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပန်ှဳမှုဖိုရမသ်ို့ ကြေရာြ်လာကြတဲဴ ဧည်ဴသည်ေတာ်မျာဵအာဵလုဳဵြို 

မ ေ္လာပါလို့ နှုတ်ခွန်ဵဆြသ်လိုြပ်ါတယ်။ ထိုင်ဵမိတ်ေဆွမျာဵအာဵ 

“Sawadee Thong Chai ! Yindi Thongrab Su Taunggyi” ၊ ္ျာမာန် 

မတိ်ေဆွမျာဵအာဵ “Guten Morgen Willkommen in Taunggyi” လို့ 

နှုတ်ခွန်ဵ ဆြသ်ပါတယ်။ 

ယေန့အခမ်ဵအနာဵြျင်ဵ ပနိုင်ေရဵအတွြ ် အင်တိုြအ်ာဵတိုြ်ပါဝင် 

ေဆာင်ရွြ်ေပဵကြတဲဴ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်အစိုဵ ရအဖွဲ့၊ ရှမ်ဵ ြပည်နယ် ရင်ဵနှီဵ 



 
 

 

ြမှု ပန်ှဳမှု ေြာ်မတီနှင် ဴ ္ျာမနီ အြပည်ြပည်ဆိငု်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ေရဵ 

ေအ္ျင်စီ (GIZ)တို့ြို ေြျဵဇူဵတင်ရိှပါေကြာင်ဵ ဦဵစွာေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ 

အခမ်ဵအနာဵြဖစ်ေြမာြ်ေရဵ အတွြ် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ေဆာင်ရြွ်ကြသူမျာဵ 

အာဵလုဳဵြိုလည်ဵ ေြျဵဇူဵ တင်ရှိေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ ယေန့ 

အခမ်ဵအနာဵသို့ စိတဝ်ငစ်ာဵစွာ တြ်ေရာြေ်ပဵကြတဲဴသူေတွ  အာဵလုဳဵြို 

ေြျဵဇူဵ တင်ရှိေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလုိပါတယ်။  

ယခုနှစအ်တွင်ဵ  ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုဖိုရမမ်ျာဵနှငဴြ်ပပွဲမျာဵြို တိုင်ဵေဒသကြီဵ 

နှင်ဴ ြပည်နယ်အနှဳ့ ြျင်ဵ ပေပဵခဲဴမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုြျင်ဵပြခင်ဵရဲ့  အဓိြ 

ရည်ရွယ်ချြ်ြေတာဴ ေဒသခစဳီဵပာွဵေရဵလပု်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵ / ြပည်ပ 

ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳသူမျာဵအကြာဵ ချတိ်ဆြေ်ဆာင်ရွြမ်ှုြုိ အာဵေပဵြမငှ်ဴတင် 

ေပဵရန်နှင် ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ ပိုမို ြဖစ်ထွန်ဵနိုင်ရန်အတွြပ်ဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ယေန့ြျင်ဵပတဲဴ ဖိုရမ်ြေတာဴ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်အတွြ် 

ဒုတိယအကြိမ်ြျင်ဵ ပြခင်ဵြဖစပ်ါတယ်။  

ဒဖီိုရမမ်ှာ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်မှာရိှတဲဴ စိုြပ်ျ ိုဵေရဵနှငဴ ် ပတ်သြ်တဲဴ  

ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှု အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵြုိ ဦဵစာဵေပဵထာဵပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်ြ 

တစ်ဆင် ဴ ရမှ်ဵြပည်နယ် စိုြပ်ျ ိုဵေရဵြဏ္ဍရဲ့ စီဵပာွဵေရဵ လုပင်န်ဵမျာဵမှာ 

ေအာင်ြမင ် ြဖစ်ထနွ်ဵတိုဵတြလ်ာေအာင် ေဆာင်ြျဉ်ဵ ေပဵနိုင်မယ်လို့ 

ယုဳကြည်ပါတယ်။ 

ယေန့ဖိုရမ်မှတစ်ဆင် ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲ့ ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုဆိုငရ်ာ ြပုြပင် 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵြို သိရိှနိုင်မှာလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။  

ဂုဏ်သေရရှိလူကကးီမင်းများနှင့်ဧည်သ့ည်ေတာ်ကကီးများြင်ဗျား 



 
 

 

 ြမန်မာနိုင်ငဳဟာ စိုြပ်ျ ိုဵေရဵြို အေြခခဳတဲဴနိငု်ငဳတစ်နိုငင်ဳြဖစပ်ါတယ်။ 

စိုြ်ပျ ိုဵေရဵြဏ္ဍဟာ ြမန်မာဴစီဵပာွဵေရဵရဲ့ အေရဵကြီဵတဲဴအခန်ဵြဏ္ဍမှာ 

ပါဝင်လျြ် ရှိေနပါတယ်။ စဉဆ်ြမ်ြပတ် ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှုအတွြ ်ေရရှည် 

တည်တဳဴတဴဲ စိုြပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဟာ အေရဵပါလျြ် ရှိေနပါတယ်။  

နုိင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵ စာဵနပ်ရိြ္ခာဖူလဳုေစရန်နဲ့ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၊ 

အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိရဲ့ မိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ လူေနမှုဘဝနှငဴ် ဝင်ေငွ 

တုိဵတြ်ေစတဴဲ  ဖဳွ့မဖိုဵမှုနည်ဵဗျူဟာမျာဵအတွြ် စုိြ်ပျ ိုဵေရဵြဏ္ဍဟာ 

အေရဵပါတယ်ဆုိတာ မိမိတ့ုိသတိြပုရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကြာငဴ် စုိြ်ပျ ိုဵေရဵ 

ဆုိင်ရာ ထုတ်ြုန်မျာဵ ပုိမုိ တုိဵြမှငဴ်ထုတ်လုပ်နုိင်ရန်နဲ့ စုိြ်ပျ ိုဵေရဵြဏ္ဍ 

ပုိမုိတုိဵတြ်ေစေရဵ  ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ် ရိှပါတယ်။ 

မငိမ်ဵချမ်ဵသာယာမပီဵ ေခတ်မီဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်တဴဲ နုိင်ငဳတည်ေဆာြ်ေရဵ 

အတွြ် နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရအေနနဲ့ စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒမျာဵ ချမှတ်မပီဵ 

အာဵသွန်ခွန်စုိြ် ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါတယ်။ စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒရဲ့ 

အဓိြအချြ်တစ်ခုအေနနဲ့ စာဵနပ်ရိြ္ခာ လဳုေလာြ်ေရဵ၊ ပ့ုိြုန် 

တုိဵတြ်ေရဵ၊ စုိြ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနဲ့ စြ်မှုြဏ္ဍတစ်ခုလဳုဵ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတြ်ေရဵ အေထာြ်အပဴဳ ြဖစ်ေစရန် စုိြ်ပျ ိုဵေရဵြဏ္ဍနဲ့ စြ်မှုြဏ္ဍ 

ညီမျှတဴဲ စီဵပွာဵေရဵပဳုစဳတစ်ခုတည်ေဆာြ်ရန် ြဖစ်ပါတယ်။ အစုိဵရအေနြဖငဴ် 

မူဝါဒချမှတ်မပီဵ အေြာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်လျြ် ရိှပါတယ်။ 

မိမိတ့ုိအေနနဲ့ စီဵပွာဵေရဵြဏ္ဍတစ်ခုလဳုဵ လွယ်ြူေချာေမွ့ေစရန် ကြိုဵပမ်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှမပီဵ အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵနှငဴ် စြ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

လွယ်ြူေချာေမွ့ေစေရဵ အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ေနပါတယ်။  



 
 

 

 အာဵလုဳဵသိကြတဲဴအတိုင်ဵ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ဟာ ြမန်မာနိုငင်ဳရှိ ြပည်နယ် 

မျာဵထဲမာှ ဧရိယာအကြီဵမာဵဆဳုဵြပည်နယ် ြဖစ်ပါတယ်။ နုိင်ငဳရဲ့ စုစုေပါင်ဵ 

ဧရိယာ အြျယ်အဝန်ဵ၏ ၂၃ရာခုိင်နှုန်ဵရိှပါတယ်။ လဦူဵေရအာဵြဖငဴ် ၆သန်ဵ 

နီဵပါဵ ရှိပါတယ်။ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ဟာ စုိြ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြုိင်ရန်အတွြ် အလွန် 

ေြာင်ဵမွန်တဲဴ အခွင်အဴလမ်ဵေြာင်ဵရှိတဲဴ ြပည်နယ်ကြီဵတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ 

အထူဵသြဖငဴ် သဘာဝ ေအာ်္ဲနစ် အသီဵအနှဳမျာဵ စိုြ်ပျ ိုဵရန် သင်ေဴတာ် 

လပှါတယ်။ ဒါဴအြပင ် မျှတသညဴ် ရာသီဥတု ရှိတဲဴအတွြ် ေြပာင်ဵ၊ 

ကြြသ်ွန်ြဖူ၊ အာလူဵ၊ ေြာ်ဖ၊ီ လြ်ဖြ၊် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွြန်ှင်ဴ 

သစ်သီဵဝလမဳျာဵ စိုြ်ပျ ိုဵနိုင်တဲ ဴ ြပည်နယ်တစ်ခုလည်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။ 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵနှင် ဴ စိုြ်ပျ ိုဵနိုငတ်ဲဴေြမမျာဵ ေပါမျာဵရုဳသာမြ 

အလုပ်လပု်နိုင်တဲဴ လငူယ်လရူွယ်မျာဵြိုလည်ဵ ပိုင်ဆိုင်ထာဵတဲဴ ြပည်နယ် 

တစ်ခုလည်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။ ဒါဴေကြာငဴ် ရှမ်ဵြပည်နယ်မှာ ေရရှည်တည်တဴဳမယ်ဴ 

စုိြ်ပျ ိုဵေရဵ အခွငဴ်အလမ်ဵေတွ မျာဵစွာ တည်ရှိေနတယ်ဆိုတာြိုလည်ဵ 

ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ 

ရမှ်ဵြပည်နယ်မှထွြရ်ှိတဲဴေြပာင်ဵဖူဵ၊သစ်သီဵဝလမဳျာဵနငှ်ဴ ကြြ်သွန်ြဖူ 

စတဲဴ  စိုြ်ပျ ိုဵသီဵနှဳမျာဵြို အာရနှိုငင်ဳမျာဵသို့ တင်ပို့လျြရ်ှိမပီဵ ေြာ်ဖီနှင်ဴ 

လြ်ဖြြ်ို အေမရိြ နှင် ဴ ဥေရာပသို့ပါ တင်ပို့ေနတာ ရှပိါတယ်။ 

လြ်ဖြ ် တင်ပို့မှုမျာဵဟာ တစ်ေန့တစ်ြခာဵ တိုဵတြ်လျြ်ရှိမပီဵ 

အလာဵအလာေြာင်ဵမျာဵြို ေတွ့ေနရပါတယ်။ သကြာဵနှင် ဴအြခာဵ အစာဵ 

အေသာြ် ထတု်လုပတ်ဲဴ စြရ်ုဳေတွ  မျာဵစွာရှိရာ အရပေ်ဒသတစ်ခုလည်ဵ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 



 
 

 

ရမှ်ဵြပည်နယ်ဟာ တရုတ်နိုငင်ဳနှင်ဴ ရှည်လျာဵသညဴ် နယ်နိမိတ်ရိှတဲဴ 

အတွြ ် တရုတ်နိုငင်နဳှင်ဴ ြုန်ဵလမ်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵြုန်သွယ်နိုင်တဴဲ 

ြနု်သွယ်ေရဵ လမ်ဵေကြာင်ဵ တစ်ခုလည်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။ စိုြ်ပျ ိုဵေရဵနှင်ဴ 

ေမွဵြမူေရဵထွြ်ြုန်မျာဵြို ထုတ်လပု၊် သိုေလှာင်၊ ြဖန့် ြဖူဵဖို့  အချြ်အချာ 

ြျတဲဴ ြပည်နယ်တစ်ခုလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။  အရည်အေသွဵ ေြာင်ဵမွန်ေသာ 

မျ ိုဵေစဴနှငဴ် ဓါတ်ေြမကသဇာ၊ စြ်ပစ္စည်ဵြိရိယာမျာဵလုိအပ်မှာ ြဖစ်တဲဴအတွြ ်

လယ်ယာြဏ္ဍတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ ေဆာင်ရြွ်နိုင်မာှ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ရမှ်ဵြပည်နယ်မာှ ေရရှည်တည်တဴဳတဲဴ စိုြပ်ျ ိုဵေရဵ ြဖစလ်ာဖို့အတွြ် 

ထတု်လုပြ်ခင်ဵ၊ ထုတ်ပုိဵြခင်ဵ နှင်ဴ ေစျဵြြွ် ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ စတဲဴ လုပင်န်ဵေတွ 

မာှလည်ဵ ရင်ဵနှှီဵြမှုပန်ှဳသူမျာဵ လာေရာြက်ြရန်  ဖိတ်ေခါ်လိုပါတယ်။ 

ဂုဏ်သေရရှိ လူကကးီမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကကီးများ ြင်ဗျား 

 မမိိတို့အေနြဖင်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပန်ှဳမှုြမငှ်ဴတင်လိုတဲဴ လုပင်န်ဵြဏ္ဍေတွြုိ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်ြ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၇) ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန် 

ထာဵမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါြဏ္ဍေတွမှာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳပါြ ဝင်ေငွခွန် 

ြင်ဵလွတ်ခွင်ရဴရှိမာှ ြဖစမ်ပီဵ  သွင်ဵ ြနု်အစာဵထိုဵနငှ်ဴ ပို့ြုန် တိုဵြမှငဴ်ေစမယ်ဴ 

လပု်ငန်ဵေတွအတွြ် အဆိုြပုလာပါြ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုေြာ်မရှင် 

မှ ဦဵစာဵေပဵအြဖစ် သတ်မှတ် စဉ်ဵစာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ေဆဵရွြ်ကြီဵ စုိြ်ပျ ိုဵ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵမှလဲွ၍                    ဆြ်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ အာဵလဳုဵဟာ 

ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှု ြမငှ်ဴတင်တဲဴြဏ္ဍမှာ ပါဝငပ်ါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ 

မကြာေသဵခင်ြထုတ်ြပန်ထာဵတဴဲအချြ်အလြ်မျာဵအရရှမ်ဵြပည်နယ် 

တွင ် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပန်ှဳမှုဥပေဒအရ နိုငင်ဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုလပု်ငန်ဵ 



 
 

 

၂၃ ခု နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုလုပင်န်ဵ ၇၄ ခ ုလုပြ်ိုင်လျြ် ရှိပါတယ်။ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်၌ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုြမှင်ဴတင်ရန် လိုအပ်တဲဴြဏ္ဍမျာဵမာှ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပန်ှဳပါြ ဝင်ေငွခွန်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴ ၅နှစ် မှ ၇နှစ် အထိ ရရိှမာှ            

ဂုဏ်သေရရှိလူကကးီမင်းများနှင့် ဧည့်သည်ေတာ်ကကီးများြင်ဗျား 

မမိိတို ့ နိုငင်ဳအတွင်ဵ သို့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ ပိုမုိဝငေ်ရာြလ်ာေစေရဵ 

အတွြ ်အစိုဵရရဲ့ေဆာင်ရွြခ်ျြ်မျာဵြိုလည်ဵ ရငှ်ဵလင်ဵတင်ြပလိုပါတယ်။ 

နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရအေနြဖငဴ် မိမိတ့ုိနုိင်ငဳရဲ့ လူမှုစီဵပွာဵအေြခအေနြုိ 

တုိဵတြ်လာေစရန်အတွြ်  ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမဲမပီဵ ဟန်ချြ်ညီတဴဲ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်မှုစီမဳြိန်ဵ (MSDP) ြုိ ေရဵဆဲွ အေြာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါတယ်။ အဆုိပါစီမဳြိန်ဵြုိ အစုိဵရနှငဴ် ပု ္္ဂလိြ 

ြဏ္ဍမျာဵ သာမြ ဖဳွ့မဖိုဵမှုအြူအညီမျာဵ ပဴဳပုိဵေပဵလျြ်ရိှတဴဲ အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှလည်ဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါတယ်။ 

ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုဝန်ဵြျင် တုိဵတြ်ေစေရဵအတွြ် ြမန်မာနုိင်ငဳ ြုမ္ပဏီ 

မျာဵဥပေဒနဲ့ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုဥပေဒြုိလည်ဵ ြပဌာန်ဵထာဵမပီဵ  

ြဖစ်ပါတယ်။ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှသူမျာဵြုိ အြာအြွယ်ေပဵြခင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု 

မျာဵနှငဴ် ပတ်သြ်၍ ပုိမုိ လွယ်ြူေစေရဵ နှငဴ် ပုိမုိပွငဴ်လင်ဵြမင်သာစွာ 

ေဆာင်ရွြ်နုိင်ေရဵအတွြ်လည်ဵ   ြမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု ဥပေဒတွင် 

ထညဴ်သွင်ဵြပဌာန်ဵထာဵမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ 

၂၀၁၇ခုနှစ် ဧမပီလမ ှ စတင်၍ ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုဝန်ဵြျင် ေြပာင်ဵလဲမှု 

အသစ်တစ်ရပ်အေနြဖငဴ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ နှင်ြဴပည်နယ် ၁၄ခနုှင်ဴ ေနြပည်ေတာ် 

တွင ်  ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ေြာ်မတီမျာဵ တညေ်ထာင်၍ ေဆာင်ရွြ်ခဲဴရာ 



 
 

 

ရမှ်ဵြပည်နယ် ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုေြာ်မတီြို ဖွဲ့စည်ဵနိုငခ်ဲဴမပီဵ  မတညေ်ငွရင်ဵ 

အေမရိြန ်ေဒါ်လာ ၅ သန်ဵ အထ ိထညဴဝ်င်ြာ လုပင်န်ဵ ေဆာင်ရွြ်မညဴ် 

ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှု လပု်ငန်ဵမျာဵြို အတည်ြပုမိန့်မျာဵ ထုတ်ေပဵနိုင်ရန် 

လပု်ပိုငခ်ွင်ဴမျာဵ ခွဲေဝေပဵခဲဴမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ရာမှာ ပုိမုိလွယ်ြူြမန်ဆန်စွာြဖငဴ် 

ေဆာင်ရွြ်နုိင်ရန်၊ ြုမ္ပဏီမှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵ ဆုိင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

ပုိမုိရှင်ဵလင်ဵ လွယ်ြူေစရန်နှငဴ် ေြာ်ပုိရိတ်ေရဵရာ စီမဳခန့်ခဲွမှုမျာဵ ပုိမုိ 

အာဵေြာင်ဵလာေစရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳြုမ္ပဏီမျာဵ 

ဥပေဒြုိ ြပဌာန်ဵထာဵမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ အဆုိပါြုမ္ပဏီဥပေဒအရ ေြာ်ပုိရိတ် 

ေရဵရာမျာဵ စီမဳခန့်ခဲွရာတွင် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ ပုိမုိေြာင်ဵမွန် 

လာမှာလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဴအြပင် ြုမ္ပဏီဥပေဒအသစ်အရ ယခင်ြ 

ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵမျာဵြုိသာ ခွငဴ်ြပုေပဵခဴဲတဴဲ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ 

နုိင်ငဳြခာဵသာဵပါဝင်မှုအချ ိုဵြုိ ၃၅ ရာခုိင်နှုန်ဵအထိ ထညဴ်ဝင်၍ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှ 

ခွငဴ်ြပုခဴဲမပီဵ ြဖစ်ပါတယ်။ 

MyCO လို့ သိကြတဴဲ အီလြ်ထေရာနစ် ြမု္ပဏီ မှတ်ပုဳတင် 

စနစ်ြိုလည်ဵ တည်ေထာင်ထာဵြခင်ဵေကြာင်ဴ ြုမ္ပဏမီှတ်ပဳုတင်ြခင်ဵြို 

ထေိရာြ်ြမန်ဆန်စွာ အွန်လိုင်ဵမှတဆင်ဴ အလယွ်တြ ူ မှတ်ပုဳတင် 

နိုငေ်အာင ် ေဆာင်ရြွ်ထာဵမပီဵ ြဖစ်တဲဴအြပင် ြုမ္ပဏီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်မှုအာဵလုဳဵြိုလည်ဵ ဒစ်္ျစ်တယ် စနစ်ြဖင် ဴ အလယွ်တြ ူ

ေဆာင်ရွြ်နိုင်မပီလည်ဵ ြဖစပ်ါတယ်။ 



 
 

 

မမိိအေနနဲ့ အသစ်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵစီဵပာွဵ 

ဆြ်သွယ်ေရဵ ဝန်ကြီဵဌာနအာဵ ဦဵေဆာင်ရတာြို ္ုဏယ်ူပါေကြာင်ဵ 

လည်ဵ  ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ မမိိတို့ဝန်ကြီဵဌာနအေနနဲ့ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

မျာဵနှင် ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ြမှင်ဴတင်ေရဵ ဆိုင်ရာ ြိစ္စရပမ်ျာဵြုိ ဆြ်လြ် 

ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ လွယ်ြူ ေချာေမွ့  

ေစေရဵအတွြ် သြဆ်ိုင်ရာ ဝန်ကြီဵဌာနမျာဵမှ သေဘာတူမပီဵ ြဖစ်တဲဴ 

စခဳျနိ်စဳညွှန်ဵမ ီလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵ (SOP) အေပါ် အေြခခဳထာဵတဲဴ Single 

Window စနစ်ြုိ မကြာမြီာလတွင် အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ် 

နိုငေ်တာဴမှာ ြဖစ်ေကြာင်ဵလည်ဵ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ 

ဒါဴအြပင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအေနနဲ့ စီဵပွာဵေရဵလပု်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် ေြမယာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ သတင်ဵအချြ်အလြ် 

မျာဵြိ ု ရငှ်ဵလင်ဵတိြျစွာ တစ်ေနရာတည်ဵတွင် ြပညဴစ်ုဳစွာ ရရှိနိုငရ်န် 

အစိုဵ ရအေနနဲ့ Land Bank ေြမယာဘဏြ်ို အွန်လိုင်ဵစနစ်ြဖငဴ ် အေြာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရြွ်ေတာဴမာှလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။ 

မကြာေသဵခင်ြ ထုတ်ြပန်ခဴဲတဴဲ ြမ္ဘာဴဘဏ်ရဲ့ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် အတွြ် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြုိင်ရာတွင် လွယ်ြူေချာေမွ့စွာ ေဆာင်ရွြ်နုိင်မှု အစီရင်ခဳစာ  

(World Bank’s Ease of Doing Business Report, 2020)      

ြမန်မာနုိင်ငဳြ အတုိဵတြ်ဆဳုဵ နုိင်ငဳ ၂၀ စာရင်ဵမှာ ပါဝင်ခဴဲမပီဵ ၊ အထူဵသြဖငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုစတင်ြခင်ဵ ညွှန်ဵြိန်ဵမှာ အဆငဴ် ၁၅၂ ြေန အဆငဴ် 

၇၀ အထိ သိသိသာသာ တုိဵတြ်ခဴဲြခင်ဵဟာ အစုိဵရ၏ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵရဲ့ ရလဒ်ေြာင်ဵတစ်ခုလည်ဵ ြဖစ်ပါတယ်။ မိမိတ့ုိ 



 
 

 

အေနနဲ့လုပ်ေဆာင်ရန် အမျာဵအြပာဵ ြျန်ရိှေနေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

အေနနဲ့  စီဵပွာဵေရဵ စတင်ရာမှာ အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵအနြ် စတုတ္ထ 

အလွယ်ြူဆဳုဵ နုိင်ငဳအြဖစ် ရပ်တည်လျြ် ရိှေနတာြုိလည်ဵ ္ုဏ်ယူဖွယ် 

ေြပာကြာဵလုိပါတယ်။ 

နိ္ဳုဵချုပ်အေနနဲ့ ြမန်မာနိုငင်ဳရဲ့  စီဵပွာဵေရဵဝန်ဵြျင် ပိုမိုေြာင်ဵမွန် 

ေစရန်အတွြ ် ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵတွင် အတူတြွ ပါဝငေ်ဆာင်ရွြ် 

ေပဵကြတဲဴ မိတ်ဖြအ်စိုဵရမျာဵနှင်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵလဳုဵြုိ ေြျဵဇူဵ 

တင်ရိှေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵလိုပါတယ်။ မိမိတ့ုိအေနနဲ့ စီဵပွာဵေရဵ အသုိြ် 

အဝန်ဵနဲ့ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်မပီဵ ပုိမုိသာယာဝေြပာေသာ နုိင်ငဳေတာ်ကြီဵ 

ထူေထာင်နုိင်မည်ဟု ယဳုကြည်ပါတယ်။   

ရမှ်ဵြပည်နယ်ဟာ  ရင်ဵနှီဵြမှု ပန်ှဳမှုအတွြ် အချြ်အချာြျတဲဴ ေဒသ 

ြဖစ်တဲဴအတွြရ်င်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵြပုလပု်ကြရန်လည်ဵတိုြ်တွန်ဵေြပာကြာဵ 

လိုပါတယ်။ 

ယေန့အခမ်ဵအနာဵသို့ ကြေရာြ်လာကြသူမျာဵ အာဵလုဳဵြို ေြျဵဇူဵ  

တင်ရိှပါေကြာင်ဵနဲ့ ြျန်ရိှတဲ ဴ အစီအစဉမ်ျာဵမှာ အသိပညာ နှငဴ ် သတင်ဵ 

အချြ်အလြမ်ျာဵရရိှြာ ေြျနပအ်ာဵရမှုမျာဵ ရရှိကြမယ်လို့ ေမျှာ်လင်ဴ 

ပါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵရင်ဵ နိ္ုဳဵချုပ်အပ်ပါတယ်။  


