အမျိးသားလတ်ေတာ်ုံး
သုေတသန၊ ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရးှင့် ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးဌာနကီး
သုေတသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၅)

အစိုးရ - ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ
(Public Private Partnership –PPP)

ေရးသားြပစုသူ - ေဒစုသာရှိန်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၀ရက်

ေဒြမသီတာေမာ်
ဤစာတမ်းတိုှင့်ပတ်သက်၍ သတိြပရန်အချက်များအား ေနာက်ဆုံးစာမျက်ှာတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

မာတိကာ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်ှာ

၁။

အကျဉ်းချပ်

၂

၂။

နိဒါန်း

၂

၃။

Public Private Partnership (PPP)ဆိုသည်မှာ

၃

၄။

ကမာေပတွင် PPP စနစ် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပုံ

၄

၅။

Public Private Partnership (PPP)ှင့် သမားိုးကျလုပ်ငန်းများ၏ကွာြခားချက်

၅

၆။

အကျ ိးရလဒ်များှင့်ကန�်သတ်ချက်များ

၈

၇။

PPP ကို ေရ�းချယ်ရသည့်အေကာင်းအရင်းများ

၁၀

၈။

အခက်အခဲများ

၁၁

၉။

Public Private Partnership (PPP) ပုံစံများ

၁၂

၁၀။

ကအလိုက် PPP လုပ်ငန်းပုံစံများ

၁၃

၁၁။

Public Private Partnership (PPP) အစီအစဉ်တစ်ခုဖွံဖိးတိုးတက်ရန် လိုအပ်ေသာ ၁၄
အဓိကအဆင့်များ

၁၂။

စွန�်စားမအမျ ိးအစားများ (Risks of PPP)

၁၅

၁၃။

စွန�်စားမခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းှင့် ခွဲေဝေပးြခင်း

၁၆

၁၄။

Public Private Partnership (PPP)လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ

၂၀

၁၅။

ဝန်ကီးဌာနအချိ၌ ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ Public Private Partnership (PPP) လုပ်ငန်းများ

၂၄

၁၆။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ Public Private Partnership (PPP)လုပ်ငန်းအချ ိ ၂၅

၁၇။

နိဂုံး

၃၀

2

အကျဉ်းချပ်
အစိုးရ-ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ(Public Private Partnership-PPP)သည် ယေန�
ေခတ်တွင်အလွန်ေခတ်စား၍ ိုင်ငံတကာ၌ ကျယ်ြပန�်စွာအသုံးြပေနေသာနည်းလမ်း (mechanism)
တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏

အဓိကအေရးပါလာပီး

စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ

ပုဂလိကကသည်

ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်လာေရးအတွက်

အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရ�က်ေနပါသည်။ အစိုးရှင့် ပုဂလိကတိုအကား အြပန်အလှန်ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရ�က်မများ ပိုမိုတိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းြဖင့် အရင်းအှီးများတိုးတက်ရရှိလာြခင်း၊ နည်း
ပညာဖွံဖိးမမှတစ်ဆင့်

ထုတ်ကုန်များတိုးြမင့်ထုတ်လုပ်လာိုင်ြခင်းတိုေကာင့်

ေဈးကွက်

ယှဉ်ပိင်မများ၊ စီမံခန�်ခွဲမများှင့်ပွင့်လင်းြမင်သာမများ တိုးတက်လာကာ ြပည်သူှင့်ိုင်ငံဖွံဖိးမ
အတွက် အကျ ိးေကျးဇူးများ ြဖစ်ေပလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင် အစိုးရ - ပုဂလိက
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မှင့်ပတ်သက်သည့်အေကာင်းအရာများကို စုစည်းတင်ြပထားပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာတို၌ လိုအပ်ေနသည့်အေြခခံ

အေဆာက်အဉီအေြမာက်အြမားရှိပါသည်။ ထိုသို လိုအပ်ချက်များြဖစ်သည့် ကားလမ်းများ၊ မီးရထား
လမ်းများ၊ တံတားများှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိိုင်ေရးအတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်
ကည့်ပါကတည်ေဆာက်ရန် ေြမာက်ြမားစွာကျန်ရှိေနပါေသးသည်။ ၎င်းလိုအပ်ချက်များအား အစိုးရ
အေနြဖင့်

တစ်ဉီးတည်းသက်သက်

လုပ်ေဆာင်ေြဖရှင်းရန်မှာ

မလွယ်ကူပါ။

ပုဂလိကကမှ

အေထာက်အကူများစွာ လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် အစိုးရ-ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ
ပုံစံများ (Public Private Partnership-PPP) ကို အေလးေပးလုပ်ေဆာင်၍ အားယူသင့်ပါသည်။
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၂။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် အစိုးရ၏ ေရရှည်ရည်မှန်းချက်မှာ PPP ကို သိသာထူးြခားေသာ လုပ်ေဆာင်ပုံ

တစ်ခုအြဖစ် ထူေထာင်ပီး ယင်းမှတစ်ဆင့် အေြခခံအေဆာက်အဉီများှင့်ဝန်ေဆာင်မများကို ပံ့ပိုး
ေပးကာ တိုင်းြပည်၏စီးပွားေရးှင့်လူမေရးကအနာဂတ်အား ေကာင်းစွာတိုးတက်ဖွံဖိးေစရန်
အတွက်အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါသည်။ အစိုးရ၏ကာလလတ်ရည်မှန်းချက်မှာ PPP များကို ြဖစ်ေပ
ေစေသာပတ်ဝန်းကျင်ကို

ပိုမိုတိုးတက်ဖွံဖိးေစရန်ှင့်

စွန�်ဉီးတီထွင်မ

PPP

စီမံကိန်းများကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 1
၃။

PPP ၏အဓိကအားသာချက်မှာ ပုဂလိကကမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို အသုံးချ၍ အများှင့်

သက်ဆိုင်ေသာလိုအပ်သည့်အေဆာက်အဉီများကို ေဆာက်လုပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိ PPP ပုံစံသုံး
ေအာင်ြမင်ေနေသာိုင်ငံများထဲတွင် ဗီယက်နမ်၊ အိိယ၊ ကိုရီးယား၊ မကစီကိုှင့်ဘရာဇီးိုင်ငံများ
ပါဝင်ပီး ၎င်းိုင်ငံများရှိ စုစုေပါင်းလုပ်ေဆာင်ေသာစီမံကိန်းအားလုံး၏ ၂၅ မှ ၃၀ ရာခိုင်န်းမှာ PPP ကို
အေြခခံထားေကာင်း သိရပါသည်။ 2
Public Private Partnership (PPP) ဆိုသည်မှာ
၄။

Public Private Partnership (PPP) ဆိုသည်မှာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများှင့် အေြခခံ

အေဆာက်အဉီများဖွံဖိးရန် ပုဂလိကှင့်အစိုးရကား တာဝန်ယူမ၊ အကျ ိးခံစားခွင့်တိုအား ခွဲေဝ
သတ်မှတ်ပီး ချပ်ဆိုသည့် ကာလရှည်စာချပ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ PPP အား လမ်း၊ စွမ်းအင်၊ မီးရထားလမ်း၊
ပညာေရး၊ ေရေပးေဝေရး၊ ကျန်းမာေရးစသည့်ကမျ ိးစုံတွင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါသည်။

1
2

https://www.bandapost.org/public-private-partnerships-policy-and-projects/
အစိုးရှင့်ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ၊ ဇီဝိုင်၊ အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁)၊ ၁.၁.၂၀၁၆၊ NESAC Bulletin.

4

“A long-term contract between a private party, and a government entity, for providing
a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management
responsibility, and remuneration is linked to performance.”

3

ကမာေပတွင် PPP စနစ် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပုံ
၅။

ယူေကိုင်ငံသည် ကမာေပတွင် PPP စနစ်သုံးအကီးဆုံးေဈးကွက်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

သိုေသာ် ၎င်းပုံစံအား နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် အပိင်အဆိုင်အသုံးြပပီး ပထမဆုံး PPP စီမံကိန်းများအား
၁၉၉၀ ခုှစ်များတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရေြပာင်းလဲမများရှိေသာ်လည်း ဆယ်စုှစ်တစ်ေလာက်တွင်
၎င်းတိုသည် Private Finance Initiative (PFI) လက်ေအာက်တွင် ပုံမှန်တိုးတက်မများရှိေနခဲ့
ပါသည်။ 4

3

Public-Private partnership Reference Guide by

Development Bank, 2014, Version
4

World Bank, Asian Development Bank and Inter-American

2.0, Page-12

United Kingdom-England: PPP Units and Related Institutional Framework by European PPP Expertise Centre,

Page(5-7),June,2012

5

History of PPP in England
1989

Government begins to actively promote private finance in public service

1990

First PPP-style project reaches financial close
Private Finance Initiative (PFI) launched First and only toll-road concession

1992

reaches financial close

1993

Private Finance Panel established

1995

List of priority projects produced and procurement begins

1997

New government elected: continues and increases use of PFI
HM Treasury establishes an Infrastructure Finance Unit (TIFU) to support PFI’s

2009

impacted by the credit crisis

2010

New government elected: continues to manage existing pipeline

2011

Government announces its intention to reform PFI

Source- United Kingdom-England: PPP Units and Related Institutional Framework by European PPP Expertise Centre

Public Private Partnership (PPP)ှင့် သမားိုးကျလုပ်ငန်းများ၏ကွာြခားချက်
၆။

Public Private Partnership ှင့် သမားိုးကျလုပ်ငန်းများ၏ ကွာြခားချက်များမှာ ေအာက်ပါ

အတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က) ေငွေကးေထာက်ပံ့မအရင်းအြမစ်၊
( ခ)

အချ ိန်ကာလှင့်ဆိုင်ေသာ ပစည်းဝယ်ယူေရးပုံစံ၊

( ဂ)

လိုချင်ေသာရလဒ်အေပမူတည်၍ လိုအပ်ချက်အားသတ်မှတ်ြခင်း၊

( ဃ) စွန�်စားမများအား ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်း။
၇။

ေငွေကးေထာက်ပံ့မအရင်းအြမစ်ှင့်ပတ်သက်၍ သမားိုးကျစနစ်ြဖင့် အေဆာက်အဉီစီမံကိန်း

များတည်ေဆာက်ြခင်းတွင်

ိုင်ငံေတာ်၏ဘတ်ဂျက်မှ

ကျခံသုံးစွဲကပါသည်။

အစိုးရအေနြဖင့်

ကန်ထိုက်တ စ်ဉီး အားေရ�း ချယ်ပီး လုပ်ငန်းပီး စီးမအေပမူတ ည်၍ ေငွေပးေချြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ တည်ေဆာက်ေရးကာလအတွင်းမှာသာ အစိုးရက ကိတင်ေငွေပးေချမကို ြပလုပ်ရသည့်
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သေဘာြဖစ်ပါသည်။ PPP စီမံကိန်းတွင် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် အေြခခံအေဆာက်အဉီ
အတွက် ေငွေကးကျခံသုံးစွဲရပါသည်။ သိုေသာ် အခမဲ့ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်းမျ ိ းမဟုတ်ပါ။ ရင်းှီး
ြမပ်ှံမမှ အကျိးအြမတ်ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ခြပန်ေပးရသည့်
သေဘာြဖစ်ပါသည်။
၈။

PPP စီမံကိန်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ အကျ ိးအြမတ်ရရန်

ေယဘုယျအားြဖင့် နည်းလမ်း (၂)ခုရှိပါသည်။ ပထမနည်းလမ်းမှာ ၎င်းတိုအေနြဖင့် အေဝးေြပးလမ်း
များတွင် လမ်းအသုံးြပသူများထံမှ လမ်းအသုံးြပခကို ေကာက်ခံခွင့်ရရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဒုတိယ
နည်း လမ်း မှာ အစိုး ရမှပုဂလိကလုပ်ငန်း ရှင်များအား သေဘာတူညီထားေသာ ကုန်ကျစရိတ ်
(အသုံးြပိုင်မအေပေငွေပးေချမ)ကို ြပန်လည်ေပးေချြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အသုံးြပိုင်မအေပ
ေငွေပးေချမဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်း (သိုမဟုတ်) အေဆာက်အဉီ၏ သုံးစွဲိုင်မအချိန်ကာလအေပမူတည်
ပီး ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကို ေငွေပးေချြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် အြမန်လမ်းစီမံကိန်း
များတွင် စာချပ်ပါသတ်မှတ်ထားသည့်စံန်းများအတိုင်း လမ်းအရည်အေသွးေကာင်းမွန်မ ရှိ၊မရှိ၊
လမ်း၏မျက်ှာြပင်အရည်အေသွး လုံေလာက်မရှိ၊မရှိ စသည့်အချက်များကို အစိုးရမှ သတ်မှတ်ချိန်
များတွင် အချ ိန်မှန်စစ်ေဆးြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွးစံသတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီပါက
အစိုးရက သတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ခကို ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား ေပးေချမည်
ြဖစ်ပီး စာချပ်ပါသတ်မှတ်အချိန်အတွင်း အချိေနရာများတွင် အရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်များှင့်
ကိုက်ညီမမရှိပါက အစိုးရမှေငွေပးေချရာတွင် ေလာ့ချေပးေချမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းနည်းလမ်းသည်
ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား

အချ ိန်ှင့်အမ

လုပ်ငန်းအရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေဆာင်ရ�က်ေစရန်

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် သမားိုးကျတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းများတွင် အစိုးရက ကိတင်ေငွေပး
ေချမြပလုပ်ေသာ်လည်း PPP စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေသာလုပ်ငန်းများတွင် တည်ေဆာက်ေရးကာလ
အတွင်း ြပည်သူ�ဘာေငွအား ေပးေချမမရှိဘဲ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကို ေငွေပးေချရာတွင်လည်း
လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ချိန်မှစ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသက်တမ်းတစ်ေလာက် ခွဲေဝ၍ေပးေချပါသည်။
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၉။

အချ ိန်ကာလှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

ပစည်းဝယ်ယူေရးပုံစံှင့်ပတ်သက်၍

ဝယ်ယူေရးတွင် အစိုးရအဖွဲ အစည်း များှင့်

သမားိုးကျပစည်း

ပုဂလိကကန်ထိုက်တာများ၏ဆက်ွယ်မသည်

တည်ေဆာက်ေရးကာလပီးဆုံးပါက အဆုံးသတ်ေလ့ရှိပါသည်။ PPP လုပ်ငန်းများတွင် ဆက်ွယ်မမှာ
လုပ်ငန်းပီးစီးေသာ်လည်း သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအထိ ဆက်လက်တည်ရှိေနပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်
ဆိုေသာ် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အေဆာက်အဉီတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းကာလအတွင်း
သာမကဘဲ ကာလရှည်ထိ အဆိုပါအေဆာက်အဉီကို အသုံးြပေနစဉ်ကာလအတွင်းမှာပါ တာဝန်ရှိ
ေနေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အစိုးရပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် စာချပ်သက်တမ်း
တစ်ေလာက်လုံးတွင် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ေဆာင်ရ�က်မများကို ေစာင့် ကည့်စစ်ေဆးေပးရပါ
သည်။ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် PPP လုပ်ငန်းစာချပ်ပီးဆုံးချိန်တွင် ပစည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား
အစိုးရတာဝန်ရှိသူများထံ ြပန်လည်အပ်ှင်းရပါသည်။ ဤသည်မှာ PPP စနစ်ှင့်ြပည်သူပိုင်ပစည်း
ပုဂလိကပိုင်ြပလုပ်ြခင်းစနစ်တိုအကား အဓိကကွဲြပားြခားနားမတစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

ပုံမှန်စီမံကိန်းများှင့် PPP တိုကား ကွဲြပားြခားနားေစေသာ တတိယအချက်မှာ PPP တွင်

လိုချင်ေသာရလဒ်အေပမူတည်၍

လိုအပ်ချက်သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ပုံမှန်လုပ်ငန်းများတွင်

လိုချင်ေသာအရာအား မည်ကဲ့သိုလုပ်ေဆာင်ရမည်ဆိုေသာ သွင်းအားစုအေပမူတည်၍ လိုအပ်ချက်ကို
သတ်မှတ်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ အြမန်လမ်းတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များတွင်
PPP စနစ်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရာ၌ လမ်းတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ချက်
များထက် လမ်း၏အရည်အေသွးှင့်စပ်လျဉ်းေသာ သတ်မှတ်ချက်န်းကိန်းများကို ထည့်သွင်းက
ပါသည်။ ေလဆိပ်စီမံကိန်းများတွင် ရလဒ်ပိုင်းဆိုသည်မှာ တစ်ှစ်လင် ခရီးသည် ၁၀ သန်း ဝန်ေဆာင်မ
ေပးိုင်ြခင်းဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သွင်းအားစုအေနြဖင့် အနည်းဆုံး ၂၅၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ
ရှိေသာ ဂိတ် ၂ ခုတည်ေဆာက်ေရးစသြဖင့် ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ရလဒ်သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးြပြခင်းသည်
ပုဂလိကကအေနြဖင့် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးြဖင့် ြပည်သူအား ဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ရန်အတွက်
ဆန်းသစ်ေသာေြဖရှင်းချက်များအတွက် အခွင့်အလမ်းများရရှိေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
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၁၁။

ေနာက်ဆုံးအချက်မှာ စွန�်စားမ(Risk)ကို ခွဲေဝသတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရကများ၌

သမားိုးကျပစည်းဝယ်ယူမတွင် စွန�်စားမအများဆုံးရှိေနေသာ်လည်း PPP စနစ်တွင်မူ စွန�်စားရမ
များကို အစိုးရှင့်ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကား မေဝယူကရပါသည်။ ဉပမာအေနြဖင့် PPP လုပ်ငန်း
များတွင် ပုဂလိကကမှ တည်ေဆာက်ေရး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မတိုှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စွန�်စားမများကို
ေတွ�ကံရပါသည်။ စွန�်စားရမ(Risk)ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းတိုင်းတွင် ေတွရေလ့ရှိေသာ ခန�်မှန်းစရိတ်
ထက် အမှန်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ သမားိုးကျပုံစံများတွင် ေငွေကးဆိုင်ရာစွန�်စားမ
သည် အစိုးရအဖွဲအစည်းတစ်ခုတည်းမှာပင် တာဝန်ရှိပါသည်။ PPP စီမံကိန်းပုံစံမှာ ေဆာက်လုပ်ြခင်း
ှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းတို၏စွန�်စားမများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရ�က်ေသာ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်
များကို ခွဲေဝေပးထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ PPP စနစ်တွင် အစိုးရအေနြဖင့် ကုန်ကျစရိတ်ေကျာ်
လွန်သုံးစွဲြခင်းကဲ့သိုေသာ စွန�်စားမမျ ိးမရှိေတာ့ေပ။ PPP စနစ်တွင် စွန�်စားမများကို အများအားြဖင့်
ကနဉီးကတည်းက ေလ့လာသုံးသပ်ထားပီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ စွန�်စားမများအား
စီမံခန�်ခွဲိုင်ရန်အတွက်

သင့်ေတာ်ေသာလုပ်ငန်းရှငမ
် ျားသိုခွဲေဝိုင်ရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲထား

ပါသည်။
အကျ ိးရလဒ်များှင့်ကန�်သတ်ချက်များ
၁၂။

အကျ ိးရလဒ်အေနြဖင့် အစိုးရမှ PPP စနစ်ှင့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရန်စဉ်းစားြခင်းမှာ

ပုဂလိကမတည်ေငွများကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ PPP စနစ်ကို အစိုးရ၏ဘာေငွရရှိမ
အခက်အခဲေကာင့် အေကာင်အထည်မေဖာ်ိုင်ေသာစီမံကိန်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ရန် ေငွရရှိိုင်
မည့်စနစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ကပါသည်။ သိုေသာ် PPP စီမံကိန်းများသည် အခမဲ့ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း
မျ ိးမဟုတ်ဘဲ ပုဂလိကကကို ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက် ြပန်လည်ေပးေချရမည်ြဖစ်ပါသည်။ PPP
ပုံစံသည် ြပည်သူပိုင်ကရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ကာလတစ်ခုကာ သက်သာေစမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ဤနည်းအားြဖင့်

အေဆာက်အဉီတည်ေဆာက်ြခင်း၏ ေငွေကးကုန်ကျမကိစရပ်များကို

သက်သာေစပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းတွင် အသုံးြပသူများထံမှ ေငွေကာက်ခံြခင်းများ၊ ြပည်သူ�ရပိုင်ခွင့်
များမှတစ်ဆင့် ေနာက်ထပ်ဝင်ေငွရရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်းများ ရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဝင်ေငွ
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ဆိုသည်မှာ ေလဆိပ်တည်ေဆာက်ေရးဉပမာအရ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၏အြမင်တွင် “ေလဆိပ်ဆို
သည်မှာ ခရီးသည်ှင့်ေလေကာင်းလိုင်းများကို ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း”ဟုယူဆပီး ပုဂလိကက
တွင်မူ “ေလဆိပ်ကို အေရာင်းဆိုင်၊ ဟိုတယ်ှင့်ကားရပ်နားစခန်းများကဲ့သိုဝင်ေငွရရှိေအာင်ဖန်တီး
ိုင်ေသာေနရာ”အြဖစ်

ြမင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ရရှိေသာဝင်ေငွများအား

ရင်းှီးြမပ်ှံမများတွင်

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအားြဖင့် ြပန်လည်အသုံးြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၃။

PPP ပုံစံအသုံးြပမအတွက် ဒုတိယေြမာက်အကျိးေကျးဇူးမှာ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာစီမံကိန်းများ

ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ စီမံခန�်ခွဲြခင်း၊ နည်းပညာရရှိိုင်မတိုြဖင့် အကျိးရှိေသာ
ရလဒ်များကို ရရှိေစြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ ပုဂလိကက၏အားသာချက်ကို ရယူပီး
ြပည်သူကိုဝန်ေဆာင်မေပးေသာေနရာတွင် အရည်အေသွးပိုမိုေကာင်းမွန်လာရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။
၁၄။

တတိယအချက်မှာ အေြခခံအေဆာက်အဉီများတွင် ေတွရေသာ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း

အရည်အေသွးညံ့ဖျင်းြခင်း၊ လုံေလာက်ေသာထိန်းသိမ်းမမရှိြခင်းတိုအတွက် ေရရှည်ေြဖရှင်းချက်များ
ကို ဖန်တီးိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ေဆာက်ပီး ှစ် ၂၀ ကာ ဆက်လက်
လည်ပတ်ရန်လိုအပ်ပါက

၎င်းအေဆာက်အဉီအား

ေကာင်းမွန်စွာတည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ပီး

အလားတူစွာ လုပ်ငန်းသည် သတ်မှတ်ထားေသာအရည်အေသွးှင့်ကိုက်ညီမမရှိလင် ေငွေပးေချမကို
ရပ်ဆိုင်းထားိုင်ကာ အရည်အေသွးကို ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ေသာသွင်းအားစုများကို ေသချာစွာ
ခွဲေဝသုံးစွဲေပးရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၅။

PPP ပုံစံတွင် လုပ်ငန်းကာြမင့်ချ ိန်အရြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ေလာ့ချ

ိုင်မည့်အားသာချက်များလည်း ရှိပါသည်။ အြမန်လမ်းစီမံကိန်းအေနြဖင့်ေဖာ်ြပရလင် လမ်းတည်
ေဆာက်ရန် နည်းလမ်း (၂)ခု ရှိပါသည်။ ပထမနည်းလမ်းမှာ အစပိုင်း၌ တည်ေဆာက်ေရးစရိတ်
သက်သာေသာ်လည်း ကာြမင့်လာပါက ထိန်းသိမ်းေရးစရိတ်များလာိုင်ပါသည်။ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ
တည်ေဆာက်ေရးကာလတွင် အရည်အေသွးကို ဉီးစားေပး၍ေဆာင်ရ�က်သြဖင့် ကုန်ကျစရိတ်များ
ေသာ်လည်း ကာလရှည်တွင် ထိန်းသိမ်းေရးစရိတ်သိသာစွာ နည်းပါးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ PPP ပုံစံတွင်
ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များက ဒုတိယနည်းလမ်းအား ေရ�းချယ်ကမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့မ
် ူ
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ထိန်းသိမ်းစရိတ်ကို စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏စရိတ်တွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲထားေသာေကာင့် လုပ်ငန်း၏
သက်တမ်းအရ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာေစမည့်နည်းလမ်းြဖစ်လာေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။
၁၆။

ေနာက်ဆုံးရလဒ်မှာ ပုဂလိကကသို စွန�်စားမ(Risk)လဲေြပာင်းေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို

လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်

အစိုးရ၏အေြခခံအေဆာက်အအုံတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်

အြဖစ်များ

ေလ့ရှိေသာ ဘာေငွပိုမိုသုံးစွဲြခင်းကို ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
PPP ကို ေရ�းချယ်ရသည့်အေကာင်းအရင်းများ
၁၇။

အေြခခံအေဆာက်အဉီများ

တည်ေဆာက်ရာတွင်

ပုဂလိကပါဝင်မသည်

ြမန်မာိုင်ငံှင့်

အစိုးရအတွက် ကုန်ကျသုံးစွဲရေသာေငွများကို ထိုက်တန်မရှိေစရန် များစွာေသာနည်းလမ်းများြဖင့်
ကူညီေပးိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် PPP စနစ်အား ေအာက်ပါအေကာင်းအရင်းများေကာင့် ေရ�းချယ်
ကပါသည်(က)

အေြခခံအေဆာက်အဉီများ

တည်ေဆာက်ရာတွင်

ပုဂလိကတီထွင်ေဆာင်ရ�က်မ၊

ကမ်းကျင်မှင့်စီမံခန�်ခွဲမတိုကို ပါဝင်ြဖစ်ေပလာေစြခင်း၊
(ခ)

စီမံကိန်းများကို အချ ိန်မီှင့်ဘတ်ဂျက်အတွင်း ပီးစီးေစြခင်းအပါအဝင် ပိုမိုေကာင်းမွန်
ေသာစီမံကိန်းစီမံခန�်ခွဲမများ ြဖစ်ေစြခင်း၊

(ဂ)

စီမံကိန်းပုံစံ၊

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ေဆာင်ရ�က်မ(လည်ပတ်မစက်ဝန်း)ကို

အေကာင်းဆုံး

ြဖစ်ေစြခင်း၊
(ဃ) အေြခခံအေဆာက်အဉီများ၏စီးပွားေရးအလားအလာကို ပိုမိုေကာင်းစွာသိနားလည်ေစြခင်း၊
(င)

(ေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာကဲ့သိုေသာ) အရာယ်အလားအလာအချ ိကို ပိုမိုထိေရာက်၊
ေငွေကးအကုန်အကျနည်းပါးေသာ စီမံခန�်ခွဲမများြဖင့် ေြဖရှင်းိုင်ြခင်း။

၁၈။ ပုဂလိကပူးေပါင်းပါဝင်မအားြဖင့် ကုန်ကျေငွကို ထိုက်တန်စွာသုံးစွဲမရှိရန်အတွက် အစိုးရသည်
PPP စီမံကိန်းများကို

ရလဒ်အေြခြပပုံစံြဖင့်

ရှင်းလင်းစွာလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ယင်းမှာ

စွန�်စားေဆာင်ရ�က်ရမကို မတစွာသတ်မှတ်ပီး ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်သူများကို တင်ဒါပိင်ရ
ေသာပုံစံြဖင့် ေရ�းချယ်စာချပ်ချပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်သူများအေနြဖင့်
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စာချပ်ထဲတွင်အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားေသာ လုပ်ေဆာင်မစွမ်းရည်န်းထားများကို ြပည့်မီေကာင်း
ေသချာေစရန် စာချပ်ချပ်ဆိုပီးေနာက်ပိုင်း ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်မကိုလည်း ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်ရ
မည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် အစိုးရသည် PPP များ၏ပုံစံဆွဲမ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်သူေခယူမှင့်
ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်မတိုတွင် အဓိကအခန်းကမှပါဝင်မည်ြဖစ်ပီး ထိုအတွက်အထူးပံ့ပိုးမကိုလည်း
ြပလုပ်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။

5

အခက်အခဲများ
၁၉။

PPP ပုံစံသည် စီမံကိန်းအားလုံးအတွက်ကိုမူ သင့်ေတာ်ြခင်းမရှိပါ။ ၎င်းအား တက်ကစွာ

အားေပးြမင့်တင်ေသာိုင်ငံများမှာပင် စီမံကိန်းအချ ိကိုသာ PPP ပုံစံများြဖင့် လုပ်ကိုင်ကပါသည်။
PPP ပုံစံများသည် နည်းပညာကမျ ိးကဲ့သို အေြပာင်းအလဲြမန်ဆန်ေသာေနရာများတွင် မသင့်
ေတာ်ပါ။ သိုေသာ် အေြခခံအေဆာက်အဉီလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်ချက်များအား ကိတင်ခန�်မှန်း
ိုင်ပီး ကာလရှည်လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက PPP ပုံစံကို အသုံးြပိုင်ပါသည်။ ထိုြပင် PPP စီမံကိန်းများ၏
ခက်ခဲပ်ေထွးေသာပုံစံသည် များြပားေသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မကုန်ကျစရိတ်များကို ြဖစ်ေပေစပါ
သည်။ တိုးလာေသာ ဝယ်ယူမကုန်ကျစရိတ်များကိုချ ိန်ညိရန် စီမံကိန်းပမာဏမှာ အေတာ်ပင်ကီးမား
ရပါမည်။ ထိုေကာင့် အချ ိိုင်ငံများတွင် ဉပမာအားြဖင့် ေဒလာသန်း(၂၀)ခန�်ရှိေသာ ဘာေငွ
သတ်မှတ်ချက်ေဘာင်တစ်ခုအေပမူတည်ပီး PPP ပုံစံကို စဉ်းစားကပါသည်။ PPP နည်းလမ်း၏
အြခားကန�်သတ်ချက်မှာ စီမံကိန်းများကို လဲေြပာင်းလုပ်ကိုင်ေစရန်အတွက် ြပည်တွင်းကုမဏီများ
၏လုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်းမရှိမြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်းကုမဏီများအေနြဖင့် PPP ှင့်ဆက်ွယ်ေနေသာ
စွန�်စားမများကို စီမံခန�်ခွဲရန် မသင့်ေတာ်ြခင်းလည်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ PPP ပုံစံသည် ိုင်ငံေရးအြမင်အရ
ထိခိုက်လွယ်ိုင်ပါသည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် “အစိုးရကေပးတာများတယ်၊ လုပ်ငန်းရှင်များကို
လိုက်ေလျာလွန်းတယ်” စသည်ြဖင့် ထင်ြမင်ိုင်ပါသည်။ ခိုင်မာေသာိုင်ငံေရးအရ ေထာက်ခံမများသည်
PPP စီမံကိန်းေအာင်ြမင်ရန်အတွက် အေရးကီးပါသည်။ PPP ပုံစံအားြဖင့် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်
မရှိြခင်း၊ အေြပာင်းအလဲြပလုပ်ရာတွင် အားနည်းြခင်းတိုလည်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် စီမံ

5

http://www.pppmyanmar.gov.mm/my
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ကိန်းကို ေဆာင်ရ�က်ခွင့်ေပးပီးပါက စီမံကိန်း၏သတ်မှတ်ချက်များကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် အစိုးရ
အဖွဲအစည်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များလာိုင်ပါသည်။
Public Private Partnership (PPP) ပုံစံများ
၂၀။

PPP ၏ မတူညီသည့့်ပုံစံများမှာ BOT/BOO အသုံးြပမနည်းလမ်းများ၊ တွဲဖက်လုပ်ငန်း (Joint

Ventures)၊ ေြမငှားစာချပ်၊ ကန်ထိုက်လုပ်ငန်းစီမံခန�်ခွဲြခင်းှင့် အမျ ိးမျ ိးေသာ အစိုးရ-ပုဂလိက
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းများြဖစ်ပါသည်။
၂၁။

PPP တွင် ပါဝင်ေသာ ပုံစံများကို ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်းေတွရှိရပါသည်(က) BOT (Build Operate Transfer) တွင် ပုဂလိကကမှ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း၊ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲ
ြခင်း၊ တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းတိုအတွက် အဓိကတာဝန်
ယူေဆာင်ရ�ကရ
် ေသာ စာချပ်ချပ်ဆိုမပုံစံများြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ထိန်းချပ်မှင့်
သမားိုးကျပိုင်ဆိုင်မများကို အစိုးရသို ြပန်လည်လဲေြပာင်းေပးရပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ
တွင် ၎င်းစနစ်သည် အသုံးအများဆုံးစနစ်ြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

6

BOO (Build Own Operate) သည် ပုဂလိကလက်ထဲတွင် စီမံကိန်း၏ထိန်းချပ်မှင့်
ပိုင်ဆိုင်မများ ဆက်လက်တည်ရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။ BOO စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် ပုဂလိက
ကမှေငွေကးစီမံခန�်ခွဲြခင်း၊ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မေဖာ်ြပြခင်း၊ ေရရှည်ခိုင်မာ
ေသာ အေဆာက်အအုံြဖစ်ေစရန် လိုအပ်ေသာဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�က်ေပး
ပါသည်။

(ဂ)

Leasing သည် စွန�်စားမအပိုင်းများကို ပုဂလိကကသို ြပန်လည်လဲေြပာင်းြခင်းကို
ဆိုလိုပါသည်။

(ဃ) Joint Ventures (JV) သည် ပုဂလိကှင့် အစိုးရကတို၏ ဘာေရး၊ ေအာင်ြမင်မ
ှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
(င)

Operations or management contracts တွင် ပုဂလိကကက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
မသာပါဝင်ြခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။

6

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1276583495802847&id=318455204949019
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(စ)

Cooperative arrangements သည် အစိုးရှင့်ပုဂလိက၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများ
အကားြဖစ် ပွာ းေသာ

လူ ေနမ အိ မ် ရ ာစီ မံ ကိ န်း များအတွ က်

ေဆာင်ရ�က်မများ သမားိုးကျမဟုတ်ြခင်းများကို ဆိုလိုပါသည်။

အကျ ိ းတူပ ူး ေပါင် း
7

ကအလိုက် PPP လုပ်ငန်းပုံစံများ 8
က
ပိုေဆာင်ေရးက

လုပ်ငန်းပုံစံ
 လမ်းများ၊ လိုဏ်ေခါင်းများှင့် တံတားများ၊ ပိုေဆာင်ေရးစနစ်များ၊
ရထားလမ်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ေလဆိပ်များ။

ေရှင့်စွန�်ပစ်ပစည်း

 ေရခွဲေဝြဖန�်ြဖးြခင်းှင့် မိလာသိမ်းစနစ်၊ ေြမသားြပန်းတီးမ စီမံခန�်
ခွဲြခင်းဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း။

စွမ်းအင်

 လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊
 ြဖန�်ြဖးေရးလုပ်ငန်း။

လူမေရးကှင့်
အစိုးရ၏အေြခခံ
အေဆာက်အဉီများ

 ပညာေရး (ေကျာင်းများအတွက် လိုအပ်သည့်အေထာက်အပံ့များှင့်
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ)၊
 ကျန်းမာေရး (ေဆးုံများ၊ အြခားေသာ ကျန်းမာေရးအေထာက်အပံ့များ
ှင့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ)၊
 ေထာင်များ၊
 မိြပများြပန်လည်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူေနမအေဆာက်အဉီ
လုပ်ငန်းများ။

7

8

Advanced Diploma in Civil Service Management Course (2), Group II, Union Civil Service Board, 19.12.2018.

Public-Private partnership Reference Guide by
Development Bank, 2014, Version 2.0, Page-29

World Bank, Asian Development Bank and Inter-American

14

Public Private Partnership (PPP) အစီအစဉ်တစ်ခုဖွံဖိးတိုးတက်ရန် လိုအပ်ေသာအဓိကအဆင့်များ
၂၂။

အစိုး ရတစ် ရ ပ် အေနြဖင့် PPP ဖွံ ဖိ းတိ ုး တက် မ ကိ ုလ ို လ ားေသာ အေြခအေနတစ်ခ ုက ို

တည်ေဆာက်ိုင်ရန်ြပလုပ်ိုင်သည့် ေအာက်ပါအေြခခံအချက် ၄ ချက် လိုအပ်ပါသည်(က) ရှင်း လင်း ေသာမူဝါဒတစ်ခ ု ြပလုပ်ေရးဆွဲြခင်းြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အဉီဖွံ ဖိ း
တိုးတက်ေရးအတွက် ေြဖရှင်းနည်းများကို မည်ကဲ့သိုအသုံးြပရန် စီစဉ်ထားသည်ကို
သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ခ)

အသုံးြပိုင်ေသာ ဉပေဒဆိုင်ရာှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးမူေဘာင်များသည် PPP
များှင့် ကိုက်ညီေကာင်းကို အတည်ြပြခင်း၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများသည် PPP အစီအစဉ်တစ်ခု၏အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေရးအား အေထာက်အကူြပိုင်ေကာင်းကို ၎င်းတိုဘက်မှေသချာေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊

(ဃ) PPP စီမံကိန်း များကိတင်ြပင်ဆင်မကို ေငွေကးေထာက်ပံ့ရန်ှင့် ၎င်း တိုအား
ပုဂ  လိ ကဘက် မှ လု ပ် ေဖာ်က ို င် ဖ က် များအားဆွ ဲေ ဆာင် ရန် လု ံေ လာက် ေ သာအရင်း
အြမစ်များ လိုအပ်ြခင်း။
၂၃။

ပထမအချက်သည်

မူဝါဒေရးဆွဲြခင်းှင့်သက်ဆိုင်ပီး

ြပည်သူပိုင်အေြခခံအေဆာက်အအုံ

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ေပးရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့် PPP များ အသုံးြပြခင်းအတွက်
အြမင်ှင့်နည်းဗျဟာကို အစိုးရကေရးဆွဲရန် အေရးကီးပါသည်။
၂၄။

ဒုတိယအချက်အေနြဖင့် ဉပေဒဆိုင်ရာှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူေဘာင်များ၏အံဝင်ခွင်ကျမ ြဖစ်ပါ

သည်။ ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများအားဆွဲေဆာင်ရန် ဉပေဒြပမတွင် ပုဂလိကကပါဝင်ိုင်ေစရန်
ချိန်ညိေပးရပါမည်။ ("ြမန်မာိုင်ငံမှာ Public – Private Partnership ဥပေဒမရှိေသးပါဘူး။

ဒါေကာင့် PPP နည်းလမ်းနဲ�ေဆာင်ရ�က်မယ့် စီမံကိန်းေတွအတွက် ေကာင်းမွန်တဲ့ မူေဘာင်ေတွရှိဖို
လိုအပ်ပါတယ်။"ဟု စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးဦးဆက်ေအာင်က ေြပာကား
ထားသည်ကိုေတွရပါသည်။ 9)
9

https://myanmar.mmtimes.com/news/123972.html,

ဝန်ကီးချပ်ဖိတ်ေခ၊ြမန်မာတိုင်းစ် (Accessed date-29.8.2019)

သီဟကိုကို၊ရန်ကုနစ
် ီမံကိန်းများတွင်

ရင်းှီးြမပ်ှံရန်
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၂၅။

တတိယအချက်သည် လုံေလာက်ေသာအဖွဲအစည်းဆိုင်ရာစီမံချက်များှင့် ပတ်သက်ေသာ

ပတ်ဝန်းကျင်များရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ မူဝါဒတစ်ခုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းေသာ
တာဝန်ခွဲေဝမ လိုအပ်ပါသည်။ “PPP ရလဒ်ကိုြမင့်တင်ရန် မည်သူကတာဝန်ယူ လုပ်ေဆာင်မည်နည်း?၊
စီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ချန
ိ ်တွင် မည်သူကကီးကပ်စစ်ေဆးမှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမ
ကို ေဆာင်ရ�က်မည်နည်း?” စသည့်အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရ
အရာရှိများသည် PPP စီမံကိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာစွမ်းရည်
ှင့်ကမ်းကျင်မများရှိသင့်ပါသည်။ လိုအပ်ေသာ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးိုင်ရန် အစိုးရ
အချ ိသည် PPP ဌာနများကိုတည်ေထာင်ပီး လုပ်ငန်းများကို ကီးကပ်ေရး၊ ပံ့ပိုးေပးေရးှင့်ြမင့်တင်
ေပးေရးဟူ၍ ခွဲြခားထားပါသည်။ PPP ဌာနများသည် စီမံကိန်းများအတည်ြပေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌
ပါဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂၆။

PPP ၏ ေနာက်ဆ ုံး အေရးကီး ေသာအပိ ု င်း တွ င် ဘာေရးဆိ ု င် ရာ အေထာက် အပံ ့ေ ပးမ

နည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ PPP အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းများကိတင်
ြပင်ဆင်ရန် ေငွေကးသည် ပထမဆုံးေသာ လိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။
စွန�်စားမအမျ ိးအစားများ (Risks of PPP)
၂၇။

မည်သည့်တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းများတွင်မဆို စွန�်စားမအမျိးအစား အနည်းဆုံး (၉)မျိးရှိပီး

ေအာက်ပါအတိုင်းေတွရှိရပါသည် 10 (က) နည်းပညာစွန�်စားမသည် အင်ဂျင်နီယာများှင့် ဒီဇိုင်းေရးဆွဲလုပ်ငန်းမေအာင်ြမင်ြခင်း
တိုေကာင့် ြဖစ်ေပြခင်း၊
(ခ)

ေဆာက်လုပ်ေရးစွန�်စားမသည် ေဆာက်လုပ်ေရးနည်းပညာမှားယွင်းမ၊ ကုန်ကျစရိတ်
ြမင့်တက်မှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေှာင့်ေှးကန�်ကာမတိုေကာင့်ြဖစ်ေပြခင်း၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မစွန�်စားြခင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မကုန်ကျစရိတ် ြမင့်မားမှင့်
ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမကုန်ကျစရိတ် ြမင့်မားြခင်းများ၏အကျ ိးဆက်များ၊
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(ဃ) အခွန်ဘာစွန�်စားမသည် အခွန်ဘာေလျာ့နည်းြခင်းဆီသို ဦးတည်ြခင်း၊
(င)

ေငွေကးစွန�်စားမသည် အခွန်စည်းကပ်မှင့် ေငွေကးကုန်ကျစရိတ်မလုံေလာက်မတို
ြဖစ်ေပေစြခင်း၊

(စ)

Force majeure risk(unavoidable

accident)(စစ်ပွဲများ၊

အြခားေသာသဘာဝေဘးအရာယ်

များှငမ
့် ေမာ်မှန်းိုင်ေသာေဘးအရာယ်များ)၊
(ဆ)

Regulatory/ Political risks (စီမံကိန်းေြပာင်းလဲမများ၊ ဥပေဒေြပာင်းလဲမများှင့်
ဆိုင်းငံ့ထားေသာအစိုးရမူဝါဒများမှ အကျ ိးဆက်များ)၊

(ဇ)

Environmental risks (ပတ်ဝန်း ကျင်အေပဆိုးရ�ားစွာအကျ ိ းသက်ေရာက်မှင့်
ေဘးအရာယ်များေကာင့် ြဖစ်ေပြခင်း)၊

(ဈ)

Project default (အထက်ပါစွန�်စားမများတစ်ပိင်နက်ထဲေပေပါက်လာေသာ စီမံကိန်း
ကျံးမရလဒ်)။

စွန�်စားမ(Risk)ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းှင့် ခွဲေဝေပးြခင်း
၂၈။

စွန�်စားမခွဲေဝေပးြခင်းသည် PPP စီမံကိန်းေအာင်ြမင်ရန် အေရးကီးေသာအချက်ြဖစ်ပါသည်။

စွန�်စားမအားလုံးအား ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်သို လဲေြပာင်းေပးလိုက်လင် စွန�်စားမများလွန်းသည်ဟု
ထင်ရပီး လုပ်ငန်းရှင်များမှ စိတ်ဝင်စားြခင်းမရှိိုင်သကဲ့သို ဘဏ်များမှလည်း ေငွေကးရင်းှီးြမပ်ှံ
မည်မဟုတ်ပါ။ အြခားတစ်ဖက်တွင်လည်း စွန�်စားမသည် အစိုးရဆီမှာသာရှိေနမည်ဆိုပါက ပုဂလိက
လုပ်ငန်းရှင်များအား အကျ ိးရှိစွာေဆာင်ရ�က်ရန် မက်လုံးေပးရာတွင် အကန�်အသတ်ှင့်ြဖစ်သွားိုင်
ပါသည်။ အဆိုပါြဖစ်ရပ်တွင်

PPP ပုံစံများအား သမားိုးကျပုံစံများှင့်ယှဉ်ကည့်ပါက မည်သည့်

တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်ကိုမ ထုတ်လုပ်ိုင်ေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုေကာင့် ဘက်ညီမေသာစွန�်စားမ
ခွဲေဝြခင်းသည် PPP စီမံကိန်းများေအာင်ြမင်ရန် အလွန်အေရးပါေသာအချက်ြဖစ်ပါသည်။
၂၉။

စွန�်စားမများကို ဘက်ညီမစွာစီမံခန�်ခွဲရာတွင် အသင့်ေတာ်ဆုံးအဖွဲအစည်းထံ စွန�်စားမများ

ကိုခွဲေဝေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသူတိုသည် စွန�်စားမများမှ စီမံကိန်းအေပသက်ေရာက်မများကို
ေလာ့ချိုင်ပီး အေကာင်းဆုံးထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။
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၃၀။

ဉပမာအားြဖင့ ် ေြမေနရာရရှိ မ သ ည် အလွန် အေရးကီး ပါသည်။ ေြမေနရာမရှ ိဘ ဲ အေြခခံ

အေဆာက်အဉီစီမံကိန်းများကို အေကာင်အထည်မေဖာ်ိုင်ပါ။ အချ ိအချက်များေကာင့် ေြမေနရာ
အလွ ယ ်တ ကူ မရရှိ ို င ်ြ ခင်း ၊ ညစ် ည မ်း ေသာေြမေနရာများမှ တ စ် ဆ င့် မူ လ အေြခအေနြပန် လ ည်
ေရာက်ရှိရန်ြပလုပ်ရြခင်းတို လိုအပ်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုေသာေရှးေဟာင်းနယ်ေြမများ
ေတွရှိပါကလည်း စီမံကိန်းအတွက် ေှာင့်ေှးမများြဖစ်ေပေစပါသည်။ ၎င်းအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ခွင့်ြပချက်များ (သိုမဟုတ်) ြပန်လည်ေနရာချထားေရးလိုအပ်ချက်များေကာင့် ေနာက်ထပ်ေှာင့်ေှး
မများ ြဖစ်ေပလာိုင်ပါသည်။ ဉပေဒပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုအပ်ေသာေကာင့် ေြမေနရာ
ပိုင်ဆိုင်မအတွက် စွန�်စားမများကိုေြဖရှင်းရန် ေြမေနရာပိုင်ဆိုင်မသည် စီမံကိန်းအေပသက်ေရာက်မ
များရှိိုင်သည့်အတွက် တင်ဒါမေခယူမီ ေြမေနရာပိုင်ဆိုင်မကိုေသချာေစရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃၁။

စွန�်စားမ၏အြခားအမျိးအစားတစ်ခုမှာ

အေြခခံအေဆာက်အဉီေဆာက်လုပ်ေရးှင့်ဆက်စပ်

ေနပါသည်။ ေငွေကးပိုမိုသုံးစွဲရမှင့် ေှာင့်ေှးမများသည် ေဆာက်လုပ်ေရးကာလတွင် ြဖစ်ေပေလ့
ရှ ိပ ါသည်။ အေဆာက် အ အု ံမ ျားကိ ု ေကာင်း စွာ တည်ေ ဆာက် ထ ားမ မရှိ ြခင်း ှ င့် လိ ု အပ်ေ သာ
ဝန်ေဆာင်မကိုမေပးိုင်ေသာအခက်အခဲမျိးလည်း ရှိိုင်ပါသည်။ PPP စာချပ်တွင် တည်ေဆာက်ေရး
ဆိုင်ရာစွန�်စားမကို ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား ခွဲေဝေပးထားပါသည်။
၃၂။

သမားိုးကျလုပ်ငန်းှင့် PPP ပုံစံများအကား င်းယှဉ်ရာတွင် PPP ပုံစံလုပ်ငန်းများသည်

ကနဉီးဘတ်ဂျက်ထက် ေကျာ်လွန်သုံးစွဲရေချေလျာ့နည်းပီး စီမံကိန်းများအချ ိန်မီပီးစီးိုင်ရန် PPP
စီမံကိန်းများတွင် ခိုင်မာေသာဆွဲေဆာင်မမှာ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများမပီးမချင်း လုပ်ငန်းရှင်
များအား ေငွေပးေချမမြပလုပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၃၃။

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများပီးစီးပီးေနာက်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မဆိုင်ရာစွန�်စားမများကို

စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းသည် စီစဉ်ထား
သည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျိုင်ပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် ဝန်ထမ်းလခ (သိုမဟုတ်) သွင်းကုန်ေဈးန်းများ
ေမာ်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျြခင်းသည် စီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်ကို ြမင့်တက်လာ
ေစပါသည်။ ကားြဖတ်လုပ်ေဆာင်ေပးရေသာဝန်ေဆာင်မများသည် ဝင်ေငွကိုသိသာစွာေလျာ့နည်း
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ေစပါသည်။ ၎င်းစွန�်စားမများအား PPP စီမံကိန်းများတွင် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကို ခွဲေဝေပးထား
ပါသည်။ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးြခင်းှင့် ကာလရှည်သွင်းကုန်ေရာင်းချြခင်းစာချပ်တိုအား
အသုံးြပြခင်းြဖင့် သက်သာရာရေစပါသည်။
၃၄။

အြခားစွန�်စားမတစ်မျိးမှာ လုပ်ငန်းစာချပ်ပီးဆုံးသည့်အခါ အစိုးရအား ြပန်လည်လဲေြပာင်းချိန်

တွင်ြဖစ်ေပတတ်ပါသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် စွန�်စားမဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းအရည်အေသွးသည် ေမာ်မှန်း
ထားသည်ထက် သိသိသာသာညံ့ဖျင်းေနေသာေကာင့် အရည်အေသွးေကာင်းေအာင် ြပန်လုပ်ရေသာ
ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စာချပ်ပီးေသာအခါ တစ်ပိင်တည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်
အစိုးရအဖွဲအစည်းများက ဆုံးြဖတ်ေသာအခါ ၎င်းစွန�်စားမမျိးြဖစ်ေပလာတတ်ပါသည်။ ေနာက်ဆုံး
ေငွေပးေချမှင့်လုပ်ငန်းအရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းမချ ိတ်ဆက်ိုငြ် ခင်းသည် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းပီးဆုံး
ေသာအခါ လုပ်ငန်းအား ေကာင်းမွန်ေသာအေနအထားတွင်ရှိေစရန် လုပ်ငန်းရှင်များကို ဆွဲေဆာင်
ိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလဲေြပာင်းချ ိန်တွင် သတ်မှတ်အရည်အေသွးရရှိိုင်ရန် စာချပ်တွင် စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။
၃၅။

လုပ်ငန်းရယူမည့်သူ(ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်)များဘက်မှ စွန�်စားမများကို စဉ်းစားရာတွင် ဝင်ေငွ

ေလျာ့နည်းြခင်းကိုြဖစ်ေစိုင်ေသာ ေမာ်မှန်းအသုံးြပသူ အေရအတွက်နည်းသွားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ကာလရှည်အတွက် ဝယ်လိုအားခန�်မှန်းရြခင်းသည် အလွန်ခက်ခဲိုင်ပါသည်။ စီးပွားေရးှင့် လူဉီးေရ
အေြခအေနေြပာင်း လဲ ြ ခင်း

စသည့ ်အ ချက် များသည်

ဝယ် လိ ု အားကို သ က်ေ ရာက်ေ စပါသည်။

ယှဉ်ပိင်မရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မများတွင် ေမာ်မှန်းထားေသာဝယ်လိုအားထက် ေလျာ့နည်းေစပါသည်။
ဉပမာအေနြဖင့် ေဒသတစ်ခုတွင် ေလဆိပ်တစ်ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ြခင်းသည် ေဒသတွင်းေလေကာင်း
ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းအေပ သက်ေရာက်မရှိေစပါသည်။ အသုံးြပသူများ၏အများဆုံးသုံးစွဲမအေပ
ခန�်မှန်းချက်များသည် မှားယွင်းေနိုင်ပါသည်။ အချ ိေသာအသုံးြပသူများသည် ပိုမိုလျင်ြမန်စွာ
သွားိုင်ေသာ်လည်း အခေကးေငွေပးရေသာလမ်းများကို မသုံးကပါ။ အေကာင်းရင်းမှာ အချိန်ကုန်
သက်သာြခင်းှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုက်ညီမမရှိဟု ယူဆကေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
သူ၏ထိန်းချပ်မေအာက်တွင်မရှိေသာ စွန�်စားမမျိးလည်းရှိပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုသည်
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ကုန်းတွင်းကို

ဆက်သွယ်ေပးေသာလမ်း၏အရည်အေသွးေပတွင်

မှီခိုေနပါသည်။

၎င်းလမ်းအား

ဆိပ်ကမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူအေနြဖင့် ထိန်းချပ်မမလုပ်ိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲများသည်
တိကျမမရှိေသာ ေယဘုယျဆန်သည့် ခန�်မှန်းမများေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
၃၆။

PPP စီမံကိန်းများ�ကံေတွိုင်ေသာ ေငွေကးပိုင်းဆိုင်ရာစွန�်စားမသည် တင်ဒါေအာင်ြမင်သူ

အား စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ြပသည်ှင့်တစ်ပိင်နက်တည်း ေငွေကးရရှိိုင်မ ရှိ၊မရှိှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်မေပးမီတွင် ဆုံးြဖတ်ချက်ချိုင်ရန် ဘဏ်ကစီမံကိန်းဆိုင်ရာအေထာက်အထားအေသးစိတ်
အား ေလ့လာသုံးသပ်မလုပ်ရန်အေြခအေနမရှိပါ။ ဘဏ်မှေငွေကးထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ
စွန�်စားမများရှိပါသည်။ အစိုးရှင့်လုပ်ငန်းရှင်များက အချိန်ှင့်ေငွပါ ရင်းှီးထားရေသာေကာင့် ၎င်းမှာ
ခွဲေဝထားေသာစွန�်စားမတစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ အေစာပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဘဏ်ပါဝင်ြခင်းသည်
ဘဏ်များမှစီမံကိန်းအတွက် ေငွေချးေပးရန်ခွင့်ြပြခင်းအားြဖင့် စွန�်စားမများကို ေလာ့ချိုင်ပါသည်။
အစိုးရမှလည်း တင်ဒါေခယူေသာလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဘဏ်မှေငွေကးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များပါဝင်ရန်
ေတာင်းခံိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မကုန်ကျစရိတ်ြမင့်တက်ေစိုင်ပီး ဘဏ်
၏ကတိကဝတ်များသည်လည်း စီမံကိန်း၏အေြခအေနေပမူတည်ေနပါသည်။ အစိုးရက ေနာက်ထပ်
တင်ဒါေအာင်ြမင်သူကို လုပ်ငန်းအပ်ှံြခင်းမြပခင်အထိ ေငွေကးဆိုင်ရာေဆာင်ရ�က် ပီးစီးရမည့်
အများဆုံးအချ ိန်ကာလကို သတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။
၃၇။

အြခားေငွေကးပိုင်းဆိုင်ရာစွန�်စားမမှာ ေငွေကးကွာဟချက်ေကာင့်ြဖစ်ေသာစွန�်စားမြဖစ်ပီး

ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင် စီမံကိန်းများစွာေအာင်ြမင်မမရရှိပါ။ ၎င်းစွန�်စားမများသည် စီမံကိန်း၏ဝင်ေငွ
ြဖစ်ေသာ ေဒသေငွေကးှင့်ေချးေငွစာချပ်တွင် ပါဝင်ေသာေငွေကးစနစ်တိုအကား ကွာဟမများ
(ြမန်မာကျပ်ေငွှင့်အေမရိကန်ေဒလာေငွေကးတန်ဖိုးကားကွာဟမ)ရှိေသာအခါ

ြဖစ်ေပပါသည်။

ထိုြဖစ်ရပ်တွင် ေချးေငွကို အရစ်ကျေပးေချရန် စီမံကိန်းဝင်ေငွကို စာချပ်တွင်ပါဝင်ေသာေငွေကးသို
လဲလှယ်ရပါမည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်းသက်တမ်းအတွင်း ေဒသေငွေကးသည် တန်ဖိုးကျလင် ဝင်ေငွက
ေချးေငွေပးဆပ်ရန် လုံေလာက်မမရှိိုင်ေတာ့ပါ။ အသင့်ေတာ်ဆုံးအေြဖမှာ ေဒသေငွေကးစနစ်ှင့်
ေချးယူရန်ြဖစ်ပါသည်။
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၃၈။

အြခားေငွေကးဆိုင်ရာစွန�်စားမသည် ိုင်ငံေရးှင့်ဆိုင်ေသာစွန�်စားမြဖစ်ပါသည်။ လုပ်သားများ

မိခင်ိုင်ငံသိုြပန်လည်ေစလတ်ြခင်းှင့် ဝင်ေငွ၏ေငွလဲလှယ်န်းများှင့် ဆက်စပ်ေနပါသည်။ ရင်းှီး
ြမပ်ှံသူများသည် ဝင်ေငွရရှိေသာိုင်ငံတွင်မရှိေသာေကာင့် အြခားိုင်ငံသိုေငွလဲရန် လိုအပ်ပါလိမ့်
မည်။ သိုေသာ်လည်း ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက ရင်းှီးြမပ်ှံမထိန်းချပ်ေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်
ရန်ဆုံး ြဖတ်ိုင်ပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် ေငွေကးအကပ်အတည်း ြဖစ်ေပခဲ့လင် ေငွလဲမများကို
ေလာ့ချပါလိမ့်မည်။ ပုဂလိကကတွင် ေဈးကွက်ေပေပါက်လာြခင်းသည် ၎င်းစွန�်စားမအတွက်
အကာအကွယ်ရရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
Public Private Partnership (PPP)လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ
၃၉။

PPP စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကို ထည့်သွင်း

စဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) စီမံကိန်းေရ�းချယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ခ)

စီမံကိန်းြပင်ဆင်ြခင်း၊

( ဂ)

ေြပာင်းလဲမအဆင့်၊

(ဃ) စီမံကိန်းစီမံခန�်ခွဲမ။

၄၀။



စီမံကိန်းေရ�းချယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊



စီမံကိန်းြပင်ဆင်ြခင်း၊



ေြပာင်းလဲမအဆင့်၊



စီမံကိန်းစီမံခန�်ခွဲမ။

ပထမဆုံးအေနြဖင့် ေသချာေသာစီမံကိန်းေရ�းချယ်သတ်မတ
ှ ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ေယဘုယျ

အားြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အဉီစီမံကိန်းကို ေရ�းချယ်သတ်မှတ်ြခင်းသည် အစိုးရစီမံကိန်းလုပ်ငန်း
ြဖစ်စဉ်၏ရလဒ်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ဉီးစားေပးစီမံကိန်းေရ�းချယ်သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ထိုစီမံကိန်း
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ကို PPP နည်း လမ်း ြဖင့် ေဆာင် ရ� က် သ င့် ၊ မသင့ ်ှ င့ ် သမားိုး ကျေထာက် ပံ ့ေ သာနည်း လမ် း ကိ ု
အသုံးြပသင့်၊မသင့် ေသချာစွာဆုံးြဖတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေသာအခါ
မည်သည့်ေထာက်ပံ့ေရးနည်းလမ်းက အေကာင်းဆုံးြဖစ်သည်ကို စဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင်
စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ PPP နည်းလမ်းြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် တိကျေသချာ
ေသာ အကဲြဖတ်စံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးြပရပါမည်။
၄၁။

၎င်းစံသတ်မှတ်ချက်များတွင် စီမံကိန်း၏ပမာဏ (ဥပမာ-အရ�ယ်အစား)လည်း ပါဝင်ပါသည်။

စီမံကိန်းသည်ပ်ေထွးလွန်းေသာေကာင့် စီမံကိန်းြပင်ဆင်စရိတ်သည် အလွန်များြပားပီး တိုးြမင့်
လာေသာ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မစရိတ်ကိုထိန်းညိိုင်ရန်

စီမံကိန်းပမာဏသည်

လုံေလာက်ေသာ

အရ�ယ်အစားြဖစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄၂။

အြခားစံ သတ် မှ တ ်ခ ျက် တ စ်ခ ုမ ှာ ို င် င ံ ၏ အေြခခံ အေဆာက် အဉီလ ို အ ပ်ခ ျက်ပ မာဏှ င့်

ဆက်စပ်မရှိပါသည်။ အကယ်၍ အေြခခံအေဆာက်အဉီအတွက် ေရရှည်ကိတင်ခန�်မှန်းိုင်ေသာ
လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါက PPP သည် အေကာင်းဆုံးလုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ှစ် ၂၀ စီမံကိန်း
စာချပ်တ စ် ခ ု ကိ ု လက် မှတ ်ေ ရးထိ ုး ြခင် း မြပလု ပ် ပါက ှစ ် အနည်း ငယ် ကာပီး ေနာက် အေြခခံ
အေဆာက်အဉီအတွက် လိုအပ်ချက်မရှိေတာ့ဟု ယူဆထားြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။
၄၃။

ထိုြပင် ပုဂလိကက၏လုပ်ေဆာင်ချက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကီးကပ်စစ်ေဆးရပါမည်။ ဆိုလိုသည်

မှာ စီမံကိန်း၏ရလဒ်ှင့်ပတ်သက်ေသာလိုအပ်ချက်များကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ရပါမည်။ ြပည်တွင်း
ပုဂလိကကအဖွဲအစည်းများ၏ ေရရည်စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်ပီး စီမံခန�်ခွဲိုင်စွမ်းရှိ၊ မရှိကိုလည်း
သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို၏လိုအပ်ချက်များှင့်ကန�်သတ်ချက်များရှိလာပါက
ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံရန်ဆရှိ၊မရှိှင့် အရည်အေသွးပိုင်းဆိုင်ရာ
အကဲြဖတ်ြခင်းအတွက် ေငွေကးတန်ဖိုးအား ပဏာမေဆာင်ရ�က်ေသာအခါ ၎င်းစံန်းသတ်မှတ်ချက်
များကို စဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၄။

အေြခခံအေဆာက်အဉီှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်စီမံကိန်းမဆို ပထမေရ�းချယ်သတ်မှတ်

ြခင်းအဆင့်တွင် ကိတင်ြဖစ်ိုင်ေြခရှိ၊မရှိ ဆန်းစစ်မြပလုပ်ရပါမည်။ ဆန်းစစ်မြပလုပ်ရာတွင် စီမံကိန်း
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၏နယ်ပယ်၊ ရည်ရ�ယ်ချက်များှင့်ပတ်သက်ပီး အေြခခံသတင်းအချက်အလက်များစုေဆာင်းြခင်းကို
လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ ဉပေဒဆိုင်ရာ၊ ေငွေကးပိုင်းဆိုင်ရာှင့်ပတ်သက်၍လည်း
တိုင်းတာအကဲြဖတ်ရပါမည်။ ထိုြပင် ြပည်သူ�ဘာေငွအေထာက်အပံ့ှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်
များကို စဉ်းစားရပါမည်။ ၎င်းအေြခခံအချက်များေပမူတည်၍ PPP စီမံကိန်းအတွက် အလားအလာ
ေကာင်း၊ မေကာင်းကို ဆုံးြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၅။

ဒုတိယအချက်အေနြဖင့် စီမံကိန်းြပင်ဆင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းြပင်ဆင်ြခင်းတွင် စီမံကိန်း၏

စီးပွားေရးကိစြပင်ဆင်လုပ်ေဆာင်ြခင်းှင့် စတင်ပါသည်။ ပထမဉီးစွာ စီမံကိန်းြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းရှိ၊
မရှိှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အေြခခံအားြဖင့် ေရ�းချယ်သတ်မှတ်ြခင်းအဆင့်တွင် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ
ြဖစ် ိ ုင ်ေချအလားအလာဆန်း စစ် မ များကို

ထပ်မ ံတ ိ ုး ချဲ ဆန် း စစ်လ ုပ် ေဆာင်ြခင် း ြဖစ် ပါသည်။

၎င်းေနာက်တွင် စီမံကိန်းမှလိုချင်ေသာရလဒ်ကိုဆုံးြဖတ်ရန်ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်း
ကို ဆန်းစစ်ရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာေလ့လာမများကို လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း
လည်ပတ်မစရိတ်ှင့်ြဖစ်ိုင်ေသာ အရင်းအှီးများကိုလည်း ခန�်မှန်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏
လူမစီးပွားအကျ ိးအြမတ်များကိုလည်း

အကဲြဖတ်ရပါမည်။

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှင့်စီးပွားေရး

တိုးတက်မများအေပသက်ေရာက်မများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄၆။

ထိုြပင် စီမံကိန်း သည် လူမစီး ပွားေရးသတ်မှတ ်ခ ျက်အရ အဓိပာယ်ရှိ၊မရှိ၊ ေငွေကးှင့်

ပတ်သက်ေသာအေကာင်းအရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ မတူညီသည့် ထင်ြမင်
ယူဆချက်များ၊ အေြခအေနများအေပအေြခခံပီး ဖန်တီးထားေသာေငွေကးဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုလည်း
လိ ု အပ်ပ ါသည်။ ေငွ ေကးဆို င် ရ ာေလ့ လ ာဆန် း စစ် မတ ွ င် စီ မံ ကိန ်း ၏ဘာေရးဆိ ုင ် ရာေရရှ ည်
တည်တံ့မကို သုံးသပ်ြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ- စီမံကိန်းသည် အစိုးရအတွက်တတ်ိုင်ေသာ
ေငွေကးြဖစ်၊မြဖစ်၊ ေငွေကးလိုအပ်ချက်များကို အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် အြခားနည်းရှိ၊မရှိ၊ စီမံကိန်း
အတွက် လိုအပ်ေသာအေထာက်အပံ့များအား အစိုးရအေနြဖင့်ေပးိုင်ြခင်းရှိ၊မရှိတိုြဖစ်ပါသည်။
၄၇။

PPP စီမံကိန်းတွင် ရှင်းလင်းေသာဉပေဒဆိုင်ရာအေြခခံလိုအပ်ချက်များ၊ စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း

ဆိုင်ရာ မလိုလားအပ်ေသာကန�်သတ်ချက်များေကာင့် စီမံကိန်းေှာင့်ေှးကန�်ကာမများ၊ လူမေရးှင့်
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စီးပွားေရးဆိုင်ရာဆိုးကျိးများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ကိတင်ြပင်ဆင်မတွင် လုပ်ငန်းေဖာ်တစ်ဉီး
ချင်းစီ၏

အခန်းကှင့်တာဝန်များကို

သတ်မှတ်ေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းေရှဆက်

လည်ပတ်ရန်အတွက် သေဘာတူညီခ ျက်ရရှိရန်လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ ရှိသင့်ပါသည်။
၎င်းသေဘာတူညီချက်သည် အလားအလာမရှိေသာစီမံကိန်းများအား ေရှာင်ရှားိုင်ရန်ှင့် စီမံကိန်း
အတွက် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာသေဘာတူအတည်ြပချက်ြဖစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄၈။

PPP စီမံကိန်းလည်ပတ်မအတွက် တတိယအချက်မှာ ေြပာင်းလဲမအဆင့်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင်

ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ မတမှင့်ယှဉ်ပိင်မစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအရာများ
မပါဝင်ပါက

ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့်

ေလလံဆွဲြခင်းတွင်

ပါဝင်လာမည်မဟုတ်ဘဲ

အစိုးရအေနြဖင့် ေကျနပ်စရာေကာင်းေသာရလဒ်များ မရရှိိုင်ပါ။
၄၉။

ေအာင်ြမင်ေသာ PPP စီမံကိန်းလည်ပတ်မတွင် စီမံကိန်းစီမံခန�်ခွဲမသည်လည်း အေရးပါေသာ

အချက်ြဖစ်ပါသည်။ ရှင်းလင်းေသာစီမံကိန်းစီမံခန�်ခွဲမစည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ေဆာင်ရ�က်မ
ကို ကီးကပ်စစ်ေဆးရန်လုံေလာက်ေသာ အရင်းအြမစ်များခွဲေဝေပးြခင်းှင့် လိုအပ်ပါကြပစ်ဒဏ်
ချမှတ်မများကို

ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

စီမံခန�်ခွဲေရးစည်းမျဉ်းများသည်

ဆက်သွယ်မလမ်း

ေကာင်းများကို ေဖာ်ထုတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဉပမာအားြဖင့် အစိုးရသည် တင်ြပရမည့်အစီရင်
ခံစာတွင်ပါဝင်ရမည့်အချက်များကို

လုပ်ငန်းရှင်များအား ချမှတ်ေပးြခင်းြဖင့်

စီမံကိန်းတိုးတက်မ

အစီရင်ခံစာသည် အစိုးရထံတွင်ရှိေနပီး ြဖစ်ေပလာေသာြပဿနာများကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
၅၀။

စီမ ံက ိန် း စီ မံခ န�်ခ ွဲ မ လ ုပ ် ငန် း စဉ် များသည် ကာလရှ ည ်စီ မံ ကိ န်း များတွ င် လိ ု အပ် ိ ုင ်ေ သာ

စဉ်ဆက်မြပတ်ညိင်းမများှင့်ပတ်သက်ေသာ ကျင့်ဝတ်များကိုချမှတ်ထားသင့်ပါသည်။ ဥပမာအား
ြဖင့် မေမာ်မှန်းိုင်ေသာြဖစ်ရပ်များတွင် စာချပ်ကိုြပန်လည်ညိင်းရန် စည်းမျဉ်းများချမှတ်ထားသင့်
ပါသည်။ PPP စီမံကိန်း၏ေအာင်ြမင်ေသာစီမံခန�်ခွဲမသည် အစိုးရှင့်ပုဂလိကအကား အြငင်းပွားမ
များကို

လျင်ြမန်မတစွာေြပလည်ေစရန်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ရန်လည်း

လိုအပ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်းစာချပ်စီမံခန�်ခွဲမသည် စာချပ်ကာလအဆုံးပိုင်းှင့်သက်ဆိုင်ပီး အပီးသတ်ေငွေပးေချမှင့်
စာချပ်ကာလအဆုံးပိုင်းရှိ လုပ်ငန်းအေြခအေန စသည်ြဖင့်ပါဝင်ပါသည်။
ဝန်ကီးဌာနအချ ိ၌ ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ Public Private Partnership (PPP) လုပ်ငန်းများ
၅၁။

စက်မဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

သာဂရစက်မနယ်ေြမရှိစက်ုံများမှ

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်

ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပမည့် Multi-Fuel Engine ှင့် ဓာတ်အားေပးမီးစက်များ၊ လပ်စစ်
ဘတ်စ်ကားများ၊ Mini Hydro Turbine များ၊ ေကာက်ပဲသီးှံအေြခာက်ခံစက်များှင့် Silo များကို
ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်များှင့် ိုင်ငံတကာစံချိန်စံန်းများအတိုင်း အစိုးရ-ပုဂလိက ပူးေပါင်း၍ PPP
စနစ်ြဖင့်

မူဝါဒများှင့်အညီ

ေပါင်းစပ်ညိင်းထုတ်လုပ်ိုင်ေရး

စီမံေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေကာင်း

သိရှိရပါသည်။ 11
၅၂။

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲတိုပူးေပါင်း၍ ရန်ကုန်မိ

၏ယာဉ်ေကာပိတ်ဆိုမကိုေလာ့ချိုင်ရန်အတွက်

အဓိကရည်ရ�ယ်တည်ေဆာက်ေသာ

ရန်ကန
ု ်မိုးပျ ံ

အြမန်လမ်းစီမံကိန်းကို Public Private Partnership (PPP)ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်းအရှည်မှာ ၄၇ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာြဖစ်ပီး Phase-1 အြဖစ် အေရှ
ဘက်ြခမ်းေလးလမ်းသွားလမ်းမကီး ၁၉ ကီလိုမီတာ၊ အေရှှင့်အေနာက် ချ ိတ်ဆက်ထားေသာ ေလး
လမ်းသွား ၆ ကီလိုမီတာ၊ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ှင့်ဆက်သွယ်ထားေသာ ှစ်လမ်းသွား ၂
ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ စုစုေပါင်း ၂၇ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိပါသည်။ ဤစီမံကိန်းကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊
ဇူလိုင်လတွင် စတင်၍ တည်ေဆာက်ရန် ရည်မှန်းထားပီး (၃)ှစ်အတွင်း ပီးစီးိုင်မည်ဟု ခန�်မှန်း
ထားပါသည်။ ဤစီမံကိန်းတည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် ရန်ကုန်မိတွင်း၌ �ကံေတွေနရေသာ ယာဉ်
ေကာပိတ်ဆိုမြပဿနာများကို ေလာ့ချေပးိုင်မည့်အြပင် ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းများ

11

https://myanmar.gov.mm/web/guest/news-media/news/latest-news/-/asset_publisher/idasset354/content/--

5867 (Accessed date-17.9.2019)
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ဖွံဖိးတိုးတက်လာကာလူမစီးပွားဘဝလည်းြမင့်မားလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 12
၅၃။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၏ကီးကပ်မြဖင့် တင်ဒါေအာင် TWC ကုမဏီက အကျ ိးတူ

ေဆာင်ရ�က်ေသာ လင်သာယာေငွပင်လယ် (Dry Port) ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းအား ၂၀၁၈
ခုှစ်မှ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် အပီးသတ်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ပုဂလိကကဒီဇိုင်းထုတ်၍တည်ေဆာက်ပီး ဘာေငွေထာက်ပံ့လည်ပတ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းအတွက်

အဆိုြပစာချပ်သက်တမ်းမှာ

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်က

ခွင့်ြပ

ထားေသာ အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနည်းတူ ှစ် ၅၀ ြဖစ်ပီး ၁၀ ှစ်သက်တမ်းြဖင့် (၂) ကိမ်
တိုးခွင့်ေပးထားပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာမှာ ၁၉၄ ဒသမ ၉ ဧက ြဖစ်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏ
ေငွကျပ်မှာ ၁၅၄ ဒသမ ၀၇၂ ဘီလီယံ ြဖစ်ပါသည်။
၅၄။

13

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ဉီးေဆာင်၍ ြပည်တွင်းေလဆိပ်များြဖစ်သည့်

ဟဲဟိုး၊

ေကာ့ေသာင်းှင့်ေမာ်လမိင်ေလဆိပ်တိုအား

အဆင့်ြမင့်တင်ရာတွင်

ပုဂလိကှင့်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရ�က်ရန် တင်ဒါေရ�းချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအဆင့်၌ ဟဲဟိုးေလဆိပ်အတွက် အေမရိကန်
ေဒလာ သန်း ၄၀၊ ေကာ့ေသာင်းေလဆိပ်အတွက် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၆သန်းှင့် ေမာ်လမိင်
ေလဆိပ်အတွက် အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၂၀ ကုန်ကျမည်ဟု ခန�်မှန်းထားပါသည်။ 14
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ Public Private Partnership (PPP) လုပ်ငန်းအချ ိ
၅၅။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ Public Private Partnership (PPP) လုပ်ငန်းစီမံကိန်း

အချ ိအား ေအာက်ပါအတိုင်းေတွရပါသည်-

12

(၁)

လပ်စစ်စွမ်းအားစီမံကိန်း၊

(၂)

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစီမံကိန်း၊

(၃)

တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ေရးစီမံကိန်း။

https://myanmar.gov.mm/web/guest/news-media/news/latest-news/-/asset_publisher/idasset354/content/-

phase-1-pre-bid-conference13

14

https://www.moi.gov.mm/?q=news/5/10/2018/id-20897 (Accessed date-22.10.2019)
https://news-eleven.com/article/124112 (Accessed date-၂၃.၁၀.၂၀၁၉)
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၅၆။

လပ်စစ်စီမံကိန်းအမျိးအစားအတွက် မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြမင်း�ခံမိနယ်တွင် တည်ေဆာက်၊

လည်ပတ်၊ လဲေြပာင်း (BOT) စနစ်ြဖင့် စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ရန် ပုဂလိကကမှ အမှီအခိုကင်းေသာ
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သူအဖွဲကို ေရ�းချယ်ခဲ့ပါသည်။

15

ထိုစီမံကိန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဓိက

အချက်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်(က) စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ် အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၂၅၀ ခန�်မှန်းထားပီး ၂၅၀
မဂါဝပ်သဘာဝဓာတ်ေငွသုံးဓာတ်အားေပးစက်ုံတစ်ခုပါဝင်ပါသည်။
(ခ)

ဤစီမံကိန်းအတွက် IFC ှင့် IDA Guarantee ထံမှ ေငွေကးဆိုင်ရာအ�ကံာဏ်
အေထာက်အပံ့ရယူပီး ြမန်မာိုင်ငံရှိ ပုဂလိကကမှငှားရမ်းသူှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံ
သူများအတွက် ထိခိုက်ဆုံးံးိုင်ေြခနည်းပါးရန်ေဆာင်ရ�က်ထားပါသည်။

(ဂ)

ဤစီမံကိန်းသည် ထိေရာက်မြမင့်မားေသာ CCGT (Combined Cycle Gas
Turbine) နည်းပညာကို အသုံးြပထားပီး ယင်းနည်းပညာသည် သဘာဝဓာတ်
ေငွမှ လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးှင့်ထုတ်
လုပ်မအားေကာင်းေစပီး ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လင့်မကိုလည်း အနည်း
ဆုံးြဖစ်ေစပါသည်။

15

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/20136963/myanmar-myingyan-power-generation-

project-mpgp(Accessed date- 5.7.2019)
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၅၇။

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစီမံကိန်းအမျ ိးအစားအတွက်

မေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ှင့်

ရန်ကုန်၏အေရှေြမာက်ဘက် ၇၀ ကီလိုမီတာခန�်တွင် တည်ေဆာက်မည့် ဟံသာဝတီအြပည်ြပည်
ဆိုင်ရာေလဆိပ်သစ်ကီးများ၌ နည်းစနစ်များကို အသုံးြပပီး ေလဆိပ်လည်ပတ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထူ
ေထာင်ြခင်းှင့်

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများကို

ြပလုပ်ပါသည်။ 16

ထိုစီမံကိန်းအတွက်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဓိကအချက်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်-

16

http://www.pppmyanmar.gov.mm/my/projects/mandalay-and-hanthawaddy-airport-projects (Accessed date-

5.7.2019)
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(က) JALUX INC. (JALUX) မစ်ဆူဘီရှီေကာ်ပိုေရးရှင်း (MC)ှင့် ြမန်မာမှ SPA
ကုမဏီအုပ်စု၏ Yoma Development Group Limited တိုသည် ြမန်မာ့ေလ
ေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမဉီးစီးဌာန (DCA)ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ
တွင် ခွင့်ြပသေဘာတူစာချပ်တစ်ခုချပ်ဆိုခဲ့ပီး

မေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ေလဆိပ်ကို ှစ် ၃၀ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ DCA ှင့် အပီးသတ်
သေဘာတူညီချပ်ဆိုခဲ့သည့်စာချပ်အရလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများကို ၂၀၁၅ခုှစ်၊
မတ်လခန�်တွင် စတင်ရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
(ခ)

JGC Corporation Yongnam Holdings Limited အုပ်စုှင့် Changi Airports
International

တိုပါဝင်ေသာအုပ်စုသည်

ြမန်မာ့ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရး

န်ကားမဉီးစီးဌာနှင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်မူေဘာင်သေဘာတူညီမ
စာချပ်ချပ်ဆိုပီး

ဟံသာဝတီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်စီမံကိန်းအတွက်

သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကို စိုက်ထူခဲ့ိုင်ပါသည်။ ယင်းသည် အသိအမှတ်ြပသေဘာ
တူစာချပ်အပီးသတ်ြခင်းအတွက် အေရးပါေသာအဆင့်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း
အုပ်စုသည် ေလဆိပ်ကီးအတွွက် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် တင်ဒါ
ေအာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းစီမံကိန်းအား ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် အပီးသတ်ရန်
စီစဉ်ထားပီး ေလဆိပ်ကီးသည် ကနဉီးအေနြဖင့် တစ်ှစ်လင်ခရီးသည် ၁၂ သန်း
အထိဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ရန် ခန�်မှန်းထားပါသည်။

29

၅၈။

တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ေရးစီမံကိန်းအမျ ိးအစားအတွက်

ေနာ်ေဝိုင်ငံမှ

တယ်လီေနာှင့်

ကာတာမှေအာ်ဒီဒူးတိုအား ေရ�းချယ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ၎င်းတိုအတွက် လိုင်စင်
များထုတ်ေပးခဲ့ပီး စီးပွားေရးအရ ဝန်ေဆာင်မများကို ထိုှစ်ေှာင်းပိုင်းတွင် စတင်လုပ်ေဆာင်ေစခဲ့
ပါသည်။ ြမန်မာအစိုးရသည် စည်းမျဉ်းမူေဘာင်များှင့်စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ချက်
များထားရှိပီးေနာက် ပိင်ဆိုင်မြပင်းထန်ေသာ ပွင့်လင်းြမင်သာေသာလိုင်စင်ထုတ်ေပးမလုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့်
ေလာက်ထားသူများကို ေရ�းချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအဓိကအချက်
များကိုလည်း သိရှိရပါသည်(က) အေမရိကန်ေဒလာ ၁.၀ ဘီလီယံရှိေသာ တယ်လီေနာြမန်မာှင့်သေဘာတူ
ညီမသည် ၂၀၁၄ ခုှစ်အတွက် အကီးမားဆုံးသေဘာတူညီမြဖစ်ပါသည်။ ၁၅ှစ်
သက်တမ်းရှိလိုင်စင်ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက ထိုစီမံကိန်းအတွက် အေမရိ
ကန်ေဒလာသန်း ၅၀၀ ြမပ်ှံခဲ့ေသာ ေနာ်ေဝမှ တယ်လီေနာအုပ်စုကို ေပးအပ်ခဲ့ပီး
ေပးေချမကို ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်န်း၊ ၂၀၁၅ ခုှစ် တွင် ၂၅ရာခိုင်န်း
ှင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ၂၅ ရာခိုင်န်းြပလုပ်ရန် အချိန်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
(ခ)

ဒုတိယအကီးမားဆုံး စီမံကိန်းသည်လည်း ြမန်မာိုင်ငံတွင်ြဖစ်ပီးအေမရိကန်
ေဒလာသန်း ၅၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် အူရီဒူးြမန်မာြဖစ်ပါသည်။ အူရီဒူးသည်အစိုးရ
ကိုအေမရိကန်ေဒလာသန်း ၅၀၀ ေပးအပ်ခဲ့ပီး ြမန်မာ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်
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ေရးကကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အေမရိကန်ေဒလာ ၁၅ ဘီလီယံကူညီမည်ဟု
ကတိြပထားပါသည်။ ၎င်းသည်ကွန်ယက်ကို လျင်ြမန်စွာ ြဖန�်ကျက်ရန်ရည်ရ�ယ်
လုပ်ေဆာင်ေနပီး LTE-ready အေြခခံအေဆာက်အဉီြဖင့် ၅ှစ်အတွင်းိုင်ငံ
လူဉီးေရ၏ ကီးမားေသာပမာဏကို လမ်း�ခံိုင်ရန် ေမာ်မှန်းထားပါသည်။
နိဂုံး
၅၉။

လက်ရှိအေြခအေနတွင်

ြမန်မာကုမဏီများ၌

နည်းပညာအား၊

အုပ်ချပ်မအား၊

နည်းစနစ်အားများသည် အဖက်ဖက်မှ အားနည်းမများစွာရှိေနေသာ်လည်း PPP လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ
ပီြပင်စွာ ေပေပါက်လာပါက Private Sectors များအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အများှင့်သက်ဆိုင်
ေသာ Public Sectors များအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း အကျိးရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ PPP ၏အခရာ
ကျသည့် တင်ဒါေခယူြခင်းကတွင်လည်း လူအများအတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာေစပီး ယှဉ်ပိင်ိုင်မကို
အေလးေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုမှသာ ြမန်မာကုမဏီများ၏စွမ်းေဆာင်ိုင်မှင့်စွမ်းရည်ကို ြမင့်တင်
ေစိုင်မည်လည်းြဖစ်သည်။ ထိုြပင် အြခားေသာိုင်ငံများမှ Models များကို ေလ့လာအသုံးချ၍ PPP
လုပ်ငန်းများ ပီပီြပင်ြပင်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန် ကိးစားသင့်ပါေကာင်း ရှာေဖွစုစည်းတင်ြပအပ်ပါသည်။
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