ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ အကံေပးကုမဏ
္ပ ီ (Consulting Firm) တင်ဒါေခါ်ယူစီစစ်ေရွးချယ်မှု
ရလာဒ်အား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ အကံေပးနိငု မ် ည့် အကံေပးကုမ္ပဏီ
(Consulting Firm) အုပ်စုအား မိတ်ဆက်ပအ
ဲွ ခမ်းအနား
(ဒု၀န် ကီးဦးြမင့်သိန်း မိန့်ခွန်း)
၁။ အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm) တင်ဒါေခါ်ယူစီစစ်ေရွးချယ်မှု ရလာဒ်အားသတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲနှင့် တင်ဒါေအာင် ြမင်ေသာ အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm) အုပ်စုအား မိတ်ဆက်ပွဲ
အခမ်းအနားသို့ တက်ေရာက်လာက
ြ ေသာ ြပည်ေထာင်စု၀န် ကီးများ၊ တိုင်းေဒသ၀န် ကီးများ၊
သံအမတ် ကီးများနှင့် သံတမန်များ၊ အကံေပးကုမ္ပဏီများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ စာနယ်ဇင်းအသီးသီးမှ
သတင်းေထာက်များ၊ ေကျာက် ြဖူအထူးစီးပွါးေရးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်ေနတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊
လူထုအေခ
ြ ြပုအဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက် BEAC အဖွဲ့၀င်များနှင့် ေရွးချယ်ခံထားရေသာ
အကံေပးကုမ္ပဏီအုပ်စု (Consulting Firms Consortium) နှင့် အရံအြဖစ်ေရွးချယ်ထားေသာ
အကံေပးကုမ္ပဏီအုပ်စု (Consulting Firms Consortium) တို့မှကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးကို
မဂလာပါလိ
င်္
ု့ဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။
၂။ ဒီကေန့ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားဟာ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် ေအာင် ြမင်စွာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူများ (developers) တင်ဒါ
ေခါ်ယူရာတွင် အကံေပး၀န်ေဆာင်မှုများ ေပးနိုင်ရန်အတွက် အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm)
တင်ဒါေခါ်ယူစိစစ်ေရွးချယ်မှု လုပ်ငန်းစဥ်တွင် တင်ဒါေအာင်တဲ့ အကံေပးကုမ္ပဏီအား ေက
ြ ြငာ
မိတ်ဆက်သည့် အခမ်းအနားဖ
ြ စ်ေပမဲ့လည်း၊ အခွင့်ရတုန်း ကျွန်ေတာ့်အား ေကျာက် ြဖူအထူး စီးပွားေရး
ဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ ဥက္က ဋ္ဌတာဝန်ကို စတင်တာ၀န်ေပးအပ်သည့်အချိန်မှ ယေန့အချိန်ထိ အေကာင်
အထည် ေဖာ်လုပ်ေဆာင်ေနမှုများ၊ ေရှ့ဆက်လုပ်ေဆာင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များကိုပါ ထည့်သွင်း
အသိေပးေပ
ြ ာက
ြ ားသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအဆင့်ဆင့်
၃။ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန်ကိုအဆင်(့ ၄)ဆင့် ြဖင့်
လျက်ရှိပါတယ် -

အေကာင်အထည်ေဖာ်

လုပ်ေဆာင်

(က) ပထမအဆင့်အေနဖ
ြ င့် စိတ်ကူးစီမံချက် Conceptual Plan ေရးဆွဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိလည်းေကာင်း။
(ခ)

ဒုတိယအဆင့်အေနဖ
ြ င့်် အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm) အား အိတ်ဖွင့်
တင်ဒါေခါ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ြသဂုတ်လမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ
အထိလည်းေကာင်း။
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(ဂ)

တတိယအဆင့်အေနဖ
ြ င့် ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူ (Developer) အား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ
ေခါ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မတ်လ မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နို၀င်ဘာလအထိ
လည်းေကာင်း။

(ဃ) စတုတ္ထအဆင့်အေနဖ
ြ င့် ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူ (Developer) ေရွးချယ် ြပီးေနာက်
အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမက
ံ ိန်းလုပင် န်းများ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်
(Project Implementation) အပိုင်းအဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျှက်
ရှိပါတယ်။
အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်နည်းလမ်း
၄။ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ စတင်အေကာင်
အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်စဉ်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ လုပ်ငန်းတိုင်းအဆင့်တိုင်းကို နိုင်ငံေတာ်မှချမှတ်
ထားေသာ မူဝါဒသေဘာထားများ၊ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသလို
ြပည်တွင်းြပည်ပမှ တတ်သိနားလည်ေသာ ပညာရှင်များ၏ အကံဉာဏ်များကိုရယူ ြခင်း၊ ေဒသခံြပည်သူ
လူထု၏ သေဘာထား အမ
ြ င်များကို သိရှိကာထည့်သွင်းစဉ်းစား နိုင်ရန်အတွက်၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား
အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အထူးစီးပွါးေရးဇုန် စီမံကိန်း
လုပ်ငန်းများနှင့် ပက်သက်နိုင်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ၏ သေဘာထားများပါမကျန် စီမံကိန်း၏ စိတ်ကူး
အစီအစဉ် Conceptual Plan တိုင်ပင်ေရးဆွဲသည့်ကာလကတည်းကပင် ယခုအချိန်ထိ (က) သက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါ၀င်နိုင်သည့်နည်းလမ်း Participatory Approach
(ခ)

ြပည်သူလူထု၏သေဘာထားကို အေခ
ြ ခံသည့် နည်းလမ်း (Bottom-Up Approach)

(ဂ)

သက်ဆငုိ တ
် မ့ဲ တ
ိ ဖ် က်အဖွ့ဲ ေပါင်းစုနံ ငှ ့်
Approach)

ေဆွးေနွးတိုင်ပင်သည့်နည်းလမ်း(Consultative

(ဃ) ပွင့်လင်း ြမင်သာသည့် နည်းလမ်း (Transparent Approach)
(င)

တာ၀န်ခံနိုင်သည့်နည်းလမ်း (Accountable Approach)များကို သုံးကာ

၂၀၁၄ ခုနှစ် ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန် ဥပေဒ အခန်း(၆) ပုဒ်မ(၁၄)ပါ ြပဌာန်းချက် ြဖစ်တဲ့
ဗဟိုအဖွဲ့သည် - ပုဒ်မခွဲ(က) ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူကို တင်ဒါေခါ်၍ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်း များနှင့်အညီ ေရွးချယ်နိုင်သည်၊
- ပုဒ်မခွဲ(ခ) အထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူကို အခ
ြ ားနည်း ြဖင့်
ေရွးချယ်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံေတာ်နှင့်နိုင်ငံသားများအားအကျိုးရှိေစနိုင်မှု၊
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စီမံကိန်းကို လျှင် ြမန်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်မှုနှင့် အများပ
ြ ည်သူ
ပါဝင် ြပီး ပွင့်လင်း ြမင်သာမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် အထူး
စီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှု အေတွ့အကုံရှိသူအား ဦးစားေပး ေရွးချယ်
နိုင်သည်ဆိုသည့် ဥပေဒပ
ြ ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်
လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။
၅။ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန်၏
ပထမအဆင့်ြဖစ်တဲ့ conceptual plan ေရးဆွဲတဲ့
လုပ်ငန်းစဉ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပထမ(၂)လခန့်မှာ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ တတ်သိနားလည်သည့် အသိ
ပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ အထူးသဖ
ြ င့်ေဒသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား (resource persons) များနှင့်
လူထုအေခ
ြ ြပု လူမူေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရခိုင်သဟာရအသင်းတို့နှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်းများ ြပုလုပ်
ကာ ြပင်ဆင်မှုများကို စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ Conceptual Plan ကို ကူညီေရးဆွဲေနစဉ် ကာလ
မှာလည်း Japan Development Institute (JDI) မှ ပညာရှင်များ၊ ေကျာက် ြဖူ အထူး စီးပွားေရးဇုန်
အကံေပးအဖွဲ့ဝင်များ၊ မိတ်ဘက်အဖွဲ့ေပါင်းစုံတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ေကျာက်ြဖူမ
ြ ို့သို့ (၄) ကိမ်
သွားေရာက်ကာ ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့ြပီး ေဒသခံ ြပည်သူများနှင့်ေတွ့ဆုံရှင်းလင်း ေဆွးေနွးြခင်းများ
ြပုလုပ်ကာ ေမ
ြ ြပင်အေနအထားအား ကနဦးဆန်းစစ်ေလ့လာခ
ြ င်း၊ ေဒသခံ ြပည်သူများ၏ သေဘာထား
အမ
ြ င်များကို ရယူြခင်းများပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း ေကျာက် ြဖူ အထူး စီးပွားေရးဇုန်
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် ြပီး မိတ်ဘက်အဖွဲ့ေပါင်းစုံပါဝင်ေသာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲများ ကို၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
ေအာက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်ေန့တွင် IBC ခန်းမ၌ ပထမအ ကိမ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၆)ရက်
ေန့တွင် ရန်ကုန်ြမို့ MICT Park မှာ How to Develop an Environmental Friendly Kyauk Phyu
SEZ ေခါင်းစဉ် ြဖင့် ဒုတိယအ ကိမ် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ေပါင်းစုံရဲ့ အကံြပုချက်
များနှင့်သေဘာထားများကိုရယူကာ စီမံကိန်းအေကာင် အထည်ေဖာ် လုပ်ေဆာင်သည့် အဆင့်တိုင်းမှာ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ေဆာင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၆။ ဒါ့အ ြပင် ဒုသမ္မတ ကီး၏ ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၃ ရက်ေန့မှ ၅ ရက်ေန့အထိသွားေရာက်ခဲ့တဲ့
ရခိုင်ြပည်နယ်ခရီးစဥ်မှာလည်း အထူးစီးပွားေရးဇုန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မည့် လုပ်ငန်းစဥ်
အဆင့်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်ေနသည့်နည်းလမ်း၊ လက်ရှိေဆာင်ရွက် ြပီးစီးမှု အေခ
ြ အေနနဲ့
ေရှ့ဆက်လုပ်ရန်ကျန်ရှိေနသည့်လုပ်ငန်းစဥ်များကို ေကျာက် ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် တည်ေနရာအနီးရှိ
စစ်ေတာ ေကျးရွာအုပ်စု သို့သွားေရာက်ကာ ေဒသခံရွာသူရွာသားများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများအား ေတွ့ဆုံ
ရှင်း ြပခဲ့ပါတယ်၊ ။
၇။
ြပည်သူလူထုများ၊ သက်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်မှုများမှ ရရှိခဲ့တဲ့
အဓိကသေဘာထားများကို ြခုံြပီးတင်ြပရလျှင် -
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(က)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို အဓိကဦးတည်ေသာ Environmental Friendly SEZ
ြဖစ်ေရး၊

(ခ)

SEZ တည်ေဆာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ထာဝရရှင်သန်ဖွံြဖိုးတိုးတက်မှု
Sustainable Development သို့ ဦးတည်ေဆာင်ရွက် ြခင်းရှ/ိ မရှိ၊ ေဒသခံအများစု
ပါဝင်ေသာ ေစာင့် ြကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲ့ (Monitoring Committee) ဖွဲ့စည်း
ေစာင့် ြကည့်ခွင့်ရရှိေရး၊

(ဂ)

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိေရးအပါအဝင် ေဒသခံများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ြဖိုး
တိုးတက်ေရး (Socio Economic Status)တိုးတက်ေရးအေပါ် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်
ေရး၊ စသည့်သေဘာထားများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။

Conceptual plan
၈။ ထိုရရှိခဲ့တဲ့ ြပည်သူလူထုသေဘာထားများကို အေခ
ြ ခံကာ အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များ၏
အကံ ြပုချက်များဖ
ြ င့် ပထမအဆင့်ြဖစ်တဲ့ conceptual plan ေရးဆွဲတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အား
ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ြပီး ထိုေရးဆွဲထားတဲ့ conceptual plan ကို
ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ လမ်းညွန်မှုနှင့်အတည်ြပုချက်များရယူကာ ေကျာက် ြဖူမ
ြ ို့၏ အေရှ့ေတာင်ဘက်
(၄) မုိင်ခန့်အကွာရှိစစ်ေတာေကျးရွာနှင့် စည်ေမာ်ေကျးရွာများ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိေရနက် ဆိပ်ကမ်း
တည်ေဆာက်ရန် အသင့်ေတာ်ဆုံးေနရာနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့်ေနရာ၌ ေမ
ြ ဧရိယာ ဧက ၁၀၀၀
ေကျာ်တွင် ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန်နှင့် ေကျာက်ြဖူေရနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းအား ေရးဆွဲနိုင်ခဲ့
ပါတယ်။
၉။ ဤလျာထားေမ
ြ ဧက (၁၀၀၀) ေကျာ်တွင်တည်ေဆာက်ရန် စီမံကိန်းများတွင်ပါ၀င်တဲ့ ေကျာက်ြဖူ
အထူးစီးပွါးေရးဇုန်နှင့် ေရနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းများမှာ ထုတ်လုပ်မှုကို အေခ
ြ ခံတဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက်
အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့်ကနဦးစီမံကိန်းများဖ
ြ စ်ြပီး၊ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုအေပါ်
မူတည်၍ ထိုစီမံကိန်းများကို အပ
ြ န်အလှန်အားဖ
ြ င့် အေထာက်အကူြပုကာ ေဒသနှင့်တိုင်းြပည်၏
စီးပွားေရးတိုးတက် ြဖစ်ထွန်းေရးအတွက် အလားအလာေကာင်းများကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးနိုင်မည့် အေခ
ြ ခံ
အေဆာက်အအုံလုပ်ငန်းများနှင့် ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆုိင်တဲ့အ ြခားေသာ စီမံကိန်းများကိုပါ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားရန် ေရးဆွဲထား ပါတယ်။
၁၀။ ပထမအဆင့်တွင် ေရးဆွဲထားတဲ့ conceptual Plan အေပါ် မူတည်၍ ဒုတိယအဆင့် ြဖစ်တဲ့
အကံေပးကုမ္ပဏီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခါ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm) အား
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခါ်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း၊ အဆင့်အတန်းများနှင့်အညီ
ပွင့်လင်း ြမင်သာစွာလုပ်ေဆာင်နုိင်ခဲ့ပါတယ်။
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၁၁။ ထိုသို့ေအာင်ြမင်စွာလုပ်ေဆာင်နိုင်ဖို့အတွက် ပထမဦးစွာ တင်ဒါေခါ်ယူေရးနှင့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရး
ေကာ်မတီ BEAC (Bid Evaluation and Awarding Committee) ကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး၏
ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ (၁၇) ၇က် ေန့မှစတင်ပီး
(က) အထူးစီးပွားေရးဇုန် ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ၀န် ကီး၊ ဒု၀န် ကီးများ။
(ခ)

ေကျာက် ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ၏ အကံေပးအဖွဲ့၀င်များ။

(ဂ)

ေကျာက် ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် ေလ့လာေစာင့် ြကည့်ေရးဆိုင်ရာ ရခိုင်ေဒသခံ လူထု
အေခ
ြ ြပုအဖွဲ့အစည်းများမှ တတ်သိနားလည်ေသာ resource person များဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်း
လိုက်ြပီး အကံေပးကုမ္ပဏီ တင်ဒါေခါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် တိုင်းကို နိုင်ငံတကာ
စံချိန်စံညွန်းများနှင့်အညီ ပွင့်လင်း ြမင်သာစွာြဖင့် အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ေဆာင်ခဲ့တာ
ေက
ြ ာင့် ယခုလိုရလာဒ်ေကာင်းများ ရလာခ
ြ င်း ြဖစ်ပါတယ်။

၁၂။ အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm) အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခါ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အရ
စိတ်၀င်စားမှုေဖာ် ြပလွာ EOI ဖိတ်ေခါ်သည့် စက်တင်ဘာ လ (၈) ရက်ေန့ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်တွင်
ြပုလုပ်ခဲတ
့ ့ဲ (Launching Ceremony) မှစတင်ကာ နိုင်ငံတကာမှအ ကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting
Firm) အား ဖိတ်ေခါ်ခဲ့ရာ အကံေပးကုမ္ပဏီ (Consulting Firm) အုပ်စု (၃၁) အုပ်စု
စိတ်၀င်စားေက
ြ ာင်းေဖာ် ြပခ့ဲ ြကပါတယ်၊ ယင်းတို့အားလုံးကုိ တင်ဒါအဆိုြပုလွှာများတင်ရန် ဖိတ်ေခါ်
ခဲ့ရာ အကံေပးကုမ္ပဏီ (၁၇) အုပ်စုြပိုင်ခဲ့ ြကကာ ယင်းတို့တင်သွင်းလာတဲ နည်းပညာနဲ့ ေငွေ ြကး
အဆိုြပုလွာများကို BEAC အဖွဲ့၀င်များက အဆင့်ဆင့်စိစစ်ကာ အထူးစီးပွားေရးဇုန် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့် ြပု
ချက်ြဖင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအေြခစိုက် CPG (Creative Professional Groups) အကံေပးကုမ္ပဏီ
အုပ်စုအား ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက် ရင်းနှီး
တည်ေဆာက်သူ (Developer) များ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခါ်ယူေရး လုပ်ငန်းစဥ်အတွက် အကံေပး
၀န်ေဆာင် မှုေပးရန် ေရွးချယ် ြခင်းခံရတဲ့ အကံေပးကုမ္ပဏီအုပ်စုအြဖစ် ေရွးချယ်လိုက်ေ ြကာင်း ေက
ြ ြငာ
အပ်ပါတယ်။ အရန်အ ြဖစ်ေရွးချယ်ထားတဲ့ အကံေပးကုမ္ပဏီကေတာ့ KPMG ကုမ္ပဏီ ြဖစ်ေ ြကာင်း
ေက
ြ ြငာအပ်ပါတယ်။
၁၃။ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရဇုန် အေနဖ
ြ င့်ေရှ့ဆက် ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရန်များလုပ်ငန်းများ
အဖ
ြ စ် (က) ေရွးချယ်လိုက်ေသာ အကံေပးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်မည့်
အေသးစိတ် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ေရးဆွဲအတည်ြပုခ
ြ င်း
(ခ) စာချုပ်ပါသေဘာတူညီချက်အားစီမံခန့်ခွဲ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ် ြခင်းနှင့် ေစာင့် ြကည့်ြခင်း
(ဂ) ေကျာက် ြဖူေဒသသို့ကွင်းဆင်းကာ ေဒသခံြပည်သူလူထုနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ေပါင်းစုံေဆွးေနွး
တိုင်ပင် ြခင်း
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(ဃ) ဆက်စပ်အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများဖ
ြ စ်သည့် လျှပ်စစ်မီး၊ ေရ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးနှင့်
ဟိုတယ်များ အေကာင်အထည်ေပါ်လာေစေရးအတွက် စိတ်၀င်စားေသာ ရင်းနီးြမှုပ်နှံသူ
(Investors) များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ၀န် ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ်အစိုးရတို့နှင့် ချိတ်ဆက်
ေဆာက်ရွက်ြခင်း၊ ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူများ လုပ်ေဆာင်ရမည့်နယ်ပယ် (scope of
work) တွင် ပါ၀င်ေစရန်စီစဥ်ထားခ
ြ င်း
(င) ေဒသအတွင်း ကွျမ်းကျင်လုပ်သားထုတိုးပွားလာေစေရးအတွက် Work Force Development
Plan ေရးဆွဲကာ Skill Development training နှင့် capacity building training
များစနစ်တကျလုပ်ေဆာင် ြခင်း
(စ) ေကျာက် ြဖူအထူးစီးပွါးေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီအဖွဲ့၀င်များအတွက် capacity
building trainings များ လိုအပ်သလို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ြဖိုးမှု မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင် ြခင်း။
(ဆ) ေဒသခံများ၏သေဘာထားများနှင့် အကံြပုချက်များပါ၀င်သည့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ
ေလ့လာေစာင့် ြကည့်မည့် အစီအစဥ် (Environmental Management Plan)
ေရးဆွဲ ြခင်း
(ဇ) သဘာ၀နှင့်လူမှုေရးထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ြခင်း (Environmental and Social Impacts
Assessment) ေရးဆွဲ ြခင်း
(ဈ) စီမံကိန်းေက
ြ ာင့် အကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိနိုင်သည့် ေဒသခံြပည်သူများအတွက် ေနရာ
ချထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ပတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာကို ကမ ာ့ဘဏ်၏
Involuntary Resettlement Sourcebook ပါ လမ်းညွန်ချက်နှင့်အညီေရးဆွဲြခင်းများ
ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်လို့
အသိေပးေပ
ြ ာက
ြ ားရင်း ေကျာက် ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မိမိတတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ဝိုင်း၀န်းကူညီ ြကပါရန် ပန် ြကားရင်း နိဂုံးချုပ်
အပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

