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(This short report was prepared for, https://www.mingalarrealestateconversation.com/, on 
the last weekend of January, 2021. Therefore, please be aware that it does not reflect the new 
situation after February 1, 2021 even if there would be no change in Myanmar's fundamental 
potential.) 

 
Myanmar with Strong Potential   
At  the beginning of  last year, nobody could have predicted what would happen  to  the world 
throughout the year, 2020. Who could predict that the worldwide coronavirus cases surpass 100 
million and the death of 2 million in January, 2021 since the first case was reported in China in 
December, 2019? 
The world economy in 2020 faced probably the worst recession since Great Depression of 1930s. 
According to the World Bank, the world average GDP growth of 2020 (estimated) was ‐4.3% and 
most of the countries reported negative growth. However, Myanmar was reported to be positive 
with 1.7%, which  is one of the very few exceptional countries with positive growth. The other 
positive countries in Asia are only China(2%), Vietnam(2.8%), and Bangladesh(2%). 
On the other hand, the world economy is forecasted to grow by 4.0% in 2021 and 3.8% in 2022, 
assuming that vaccines are widely, equally, and efficiently distributed. Myanmar is expected to 
see 1.7% in 2021 and 8.0% in 2022, whereas 7.9% and 5.2% in China, 6.7% and 6.5% in Vietnam, 
and 1.6% and 3.4% in Bangladesh. 
Why can Myanmar stay in better position within the region even during the difficult situation? It 
is easy to answer. With 54 million of population with average age of 28, abundant  labor force, 
high  literacy  rate,  and  rich  natural  resources,  the  country  is  in  full  of  growth  potential  and 
attractive enough  for  the  foreign direct  investment(FDI). Despite  the COVID‐19  situation,  the 
amount of FDI for one year from Oct, 19 to Sep, 20 did reach $5.7 billion, which is only 0.1 billion 
shorts of its original target. 
Key to attract FDI into Myanmar Real Estate Market 
It has to be said, however, that real estate market in Myanmar has suffered due to current difficult 
times. Like other countries, the number of tourists from foreign countries have become virtually 
zero,  domestic  travels  were  also  heavily  restricted,  and many  foreign  businesspersons  and 
residents in Yangon have temporarily left for their home countries. A lot of restaurants and shops 
were  forced  to  close  during  the  lockdown  period.  As  a  result,  hospitality  industry,  high‐end 
residential apartments for expatriates, retail industry such as restaurant and shops are suffering 
enormous damages. 
Like many other countries, everybody  in the real estate  industry  is desperately waiting for our 
lives to return normal soon. Myanmar's real estate market will definitely recover  in a V shape 
after we  overcome  Corona  pandemic,  because Myanmar  is  one  of  the most  attractive  and 
promising markets in ASEAN region. 
On the other hand, real estate investments have been heavily linked with financial products all 
over the world. Attractiveness of the market and quality of specific development are obviously 



key to attract the investors. However, whether or not the country or the real estate product meet 
with global standard is another key factor for qualified investors. 
What  is  the  global  standard  for  their  decision‐making  process?  It  is  absolutely  a  degree  of 
transparency. The more transparent the market, the more investments are induced to the market. 

There is a globally acknowledged research report named “Global Real Estate Transparency Index”, 
conducted by JLL and LaSalle headquartered in Chicago, USA. The 2020 version of the report is 
performed “based on a combination of quantitative market data and survey  results across 99 
countries and territories. 210 individual measures are divided into 14 topic areas, which are then 
grouped and weighted into six broad sub‐indices of 1) Performance Measurement 25%, 2) Market 
Fundamentals 16.5%, 3) Governance of Listed Vehicles 10%, 4) Regulatory and Legal 23.5%, 5) 
Transaction Process 15%, and 6) Sustainability 10%” 
Myanmar was ranked at 72out of 99 countries in the 2020 report. Though Cambodia,    Laos and 
Brunei are not  included  in  the  report, Myanmar  is  raked at  the bottom among other ASEAN 
countries(Singapre‐14, Malaysia‐29, Thailand‐33, Indonesia‐40, Philippines‐44, and Vietnam‐56). 
This fact might make us feel Myanmar  is still far behind the global standard. Nevertheless, it 
could also make us think that Myanmar has a lot of rooms to improve. 
I would repeatedly like to emphasize that the growing potential of Myanmar is more enormous 
than other neighboring countries and I believe that the transparency ranking of Myanmar will be 
higher in the JLL’s 2021 report. 
I would finally like to assure you that I, as a valuer, would be able to provide with more reliable 
valuation services in Myanmar, should the market become more transparent. 
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မန််းန နဂျင််း ဒါရ  ိုကတ်ာ ၊ ဂျပန ်ဗယ ်လ ်း၀ါးါ်းစ် မမနမ်ာ  ကိုမဗဏီ လီမီတ က ်

 

( ယ ခိုန ရ်းသာ ်းန သာ  တင်မပချက်သည် ၂၀ါး၂၁  ခိုနစှ်၊ ဇန်န၀ါးါရ ီ လ န နော ကဆ် ို်း ရကသ်တ တပတ ်တငွ်  

https://www.mingalarrealestateconversation.com/ အတွက ် န ရ်းသာ ်းခ ဲ့မခင််း မြစပ်ါသည်။ 

ထ ိုို့န  ကာ ငဲ့်၊  ယ ခို တင်မပချကသ်ည် မမနမ်ာ န ိုင်င  ၌ ၂၀ါး၂၁  ခိုနစှ် န ြန ြာ ်၀ါးါရ ီ၁ ရကန် နို့နနောက် ပ ိုင််းတငွ် မြစန် ပေါ်ခ ဲ့ န သာ  

န ိုင်င န ရ်း အန မခအန နမျာ ်းက ို ထင်ဟပ်မခင််း မရှ ပါန ကာင််း သ န စအပ်ပါသည။် ) 

အလ ျေးအလ မက င်ျေးြ  ျေးနှငာ့ ်မြန်ြ နိိုငင်ြံ 

ပပ ျေး ွဲာ့မသ  2020 ိုနှ ်  အန စာ ပ ိုင််း ကာလတ ွင် ကမဘာ ကကီ်းတ ွင် မည်သ ိုို့န သာ  အမခင််းအရာမျာ်း မြစန် ပေါ် လာ မညက် ို 

မည်သ မျှ မခနို့်မှန််းန ိုင်ခ ဲ့ပါ။  ၂၀ါး၁ ၉ ဒီဇင်ဘာလတ ွင ် တရ ိုတ ်န ိုငင် တ ွင် အစမပြုခ ဲ့န သာ ပထမဆ ို်း က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ်  

က ်းစက်မှုမှ စတ င်ပပီ်း အခို ၂၀ါး၂၁  ခိုနစှ် ဇန်န၀ါးါရလီအထ  ကမဘာဲ့ လ ဥ ီ်းန ရ သန််း ၁ ၀ါး၀ါး က ်းစက်ခ ခ ဲ့ရပပ်ီး၊ ၂ သန််းနကျာ ်

န သဆ ို်းခ ဲ့ရမည်က ို မည်သ မျှ  မခနို့်မှန််းထာ ်းခ ဲ့န ချ။   

၂၀ါး၂၀ါး ခိုနစှ် ကမဘာဲ့စီ်းပွာ်းန ရ်း အန မခအန နသည် ၁၉၃၀ါး ခိုနစှ် Great Depression မြစပ်ပ်ီးန နော က ်

ရင်ဆ ိုင်ကက ြုနတ ွွေ့န နရန သာ အဆ ို်းရ ာ ်းဆ ို်း စီ်းပွာ်းန ရ်း ကျဆင််းမှု  ပင် မြစန် ိုင်ပါသည်။  ကမဘာ ဲ့ဘဏ်၏ 

ထိုတ ်မပန်ချကအ်ရ တ ကမဘာလ ို်း၏ ၂၀ါး၂ ၀ါး ခိုစ် ပျမ် ်းမျှ  ဂျဒီီပီ ညွှန််းက န််းသည်  ခနို့်မှန််းန မခ ၄.၃ရာ ခ ိုင်နှုန််း ကျဆင််းခ ဲ့ပပီ်း  

ကမဘာဲ့န ိုငင် နတာ ်နတ ာ ်မျာ ်း မျာ်း၏ ဂျ ဒီီပီ ညွှန််းက န််းသည်လည််း ကျဆင််းခ ဲ့ပါသည်။  သ ိုို့န သာ ်လည််း  

စီ်းပွာ်းန ရ်းတ  ို်းတ က်မှု  က ို နတ ွွေ့ရန သာ  န ိုင်င  အနည််း ငယတ် ွင် မမနမ်ာ န ိုငင် လည််း ပါ၀ါးင်ခ ဲ့ပါသည်။  မမနမ်ာ န ိုငင် ကမ  

ဂျ ဒီီပီ ညွှန််းက န််း ၁ .၇ ရာခ ိုင်နှုန််း တ  ို်းတ က်မှုရှ ခ ဲ့သညက် ို နတ ွွေ့ရှ ခ ဲ့ ရပါသည။်  အမခာ ်းန သာအာ ရနှ ိုငင် မျာ်းတ ွင်  တ ရ ိုတ ် 

( ၂ ရာခ ိုငန်ှုန််း)၊ ဗီယ က်နမ် (  ၂ ဒဿ မ ၈ ရာခ ိုင်နှုန််း) နှငဲ့် ဘဂ်လာ ်း နဒဲ့ရှ ် ( ၂ ရာခ ိုင်နှှူန််း) စသမြငဲ့် အသီ်းသီ်း ဂျ ဒီီပီ 

တ  ို်းတက်မှုမျာ ်းက ို ရှ ခ ဲ့ပါသည်။   တ ြကတ်ငွ်လည််း   န ရာဂါကာ ကယွန် ဆ်းမျာ ်း ကမဘာအနှ ို့ တ  နမပ်းညီ ရရှ  

ထ ို်းနှ န ိုင်မည်ဟို ယ  ဆပပ်ီး တကွ်ချက်ပါက ကမဘာဲ့စီ်းပွာ ်းန ရ်းသည် ၂၀ါး၂၁  ခိုနစှ်တွင ် ၄ ရာခ ိုင်နှုန််း နှငဲ့် ၂၀ါး၂၂ ခိုနစှ်တွင ် 

၃ ဒဿ မ ၈ ရာခ ိုင်နှုန််း မြငဲ့် အသီ်းသီ်း တ  ို်းတ က်မှုမျာ ်းရှ လာ မည်ဟို ခနို့်မှန််းထာ ်း ကပါသည်။  ၂၀ါး၂၁  ခိုနစှ် နငှဲ့် ၂၀ါး၂ ၂  

ခိုနစှ်တငွ် တ ရ ိုတ ်န ိုင်င  သည် ၇.၉ ရာခ ိုင်နှုန််း နှငဲ့် ၅.၂ ရာခ ိုင်နှုန််း၊ ဗီယ က်နမ်န ိုငင် သည ် ၆.၇ ရာခ ိုင်နှုန််း နှငဲ့် ၆.၅  

ရာခ ိုင်နှုန််း နငှဲ့် ဘဂ် လာ ်းနဒဲ့ရှ် န ိုင်င သည် ၁ .၆ရာခ ိုငန်ှုန််းနှငဲ့် ၃.၄ရာ ခ ိုင်နှုန််း အသီ်းသီ်း တ  ို်းတ က်မှုမျာ ်းက ို 

မမင်န ိုင်မည်ဟို ခနို့်မှန််းထာ ်းပပ်ီး မမနမ်ာ န ိုငင် သည်လည််း ၂၀ါး၂၁  ခိုနစှတ် ွင် ၁ .၇ ရာခ ိုင်နှုန််း နှငဲ့် ၂၀ါး၂၂ ခိုနစှ်တငွ် ၈  

ရာခ ိုင်နှုန််း တ  ို်းတက်မှုမျာ ်းရှ မည်ဟို ခနို့်မှန််းထာ ်းပါသည်။   

ထ ိုက ဲ့သ ိုို့ ခက်ခ န သာ  အနမခ အန နတငွ် မမနမ်ာ န ိုငင် သည် အဘယ် န  ကာ ငဲ့် န ဒသတ ွင််း နကာင ််းမွနန် သာ  

အလာ ်းအလာ မျာ ်းနှငဲ့် ရှ န နန ိုင်ပါသနည််း။  အနမြသည် မခက်ခ ပါ။  ပျမ််းမျှအသက် ၂၈  နှ စ်ရှ နသာ လ ဦ ်းန ရ ၅၄ သန််း 

https://www.mingalarrealestateconversation.com/


နငှဲ့်အတ   မျာ ်းမပာ်းနသာ လိုပ်သာ ်း အရင််းအမမစ၊် စာတ တ ်န မမာကမ်ှုနှုန််း မမငဲ့်မာ ်း မခင််း နှငဲ့် န ပါမျာ ်း ကကွယ ်၀ါးန သာ  

သဘာ ၀ါးအရင််းအမမစ်မျာ ်းသည် န ိုင်င မခာ ်းရင််းနှီ်းမမြှပ်နှ မှုမျာ ်းက ို မျက် စ ကျန စနသာ ၊ အကျ  ြု်းမျာ ်းန စသညဲ့်  

အချက်မျာ ်းမြစန် နမခင််း န  ကာငဲ့် မြစပ်ါသည်။  က ိုဗစ-် ၁ ၉ ကပ်န ရာဂါမြစ်ပွာ ်းန နခ ဲ့န သာ ်လည််း ၂၀ါး၁ ၉ န အာက်တ ိုဘာ  

မှ ၂၀ါး၂၀ါး စက်တင ်ဘာ အထ  တ စ်နစှ်တာ  ကာ လအတ ွင််း မမနမ်ာ န ိုငင် ၏ န ိုင်င  မခာ ်း ရင််းနှ်ီးမမြှပ်နှ မှု ပမာ ဏသည် 

န ဒေါ် လာ ၅.၇ ဘီလီယ   အထ  န ရာက်ရှ ခ ဲ့ပါသည။်  ယင််းပမာ ဏသည် မ လခနို့်မှန််းတ နြ် ို်းရရှ ရန်  ၀ါး.၁  ဘီလီယ   

သာ လ ိုအပ်နတ ာ ဲ့န သာ  ပမာဏမြစပ်ါသည်။ 

မြနြ် ာ့ အိြ်ခ ြံမမြမ  ျေးကကွ်တငွ်  နိိုင်ငြံမ  ျေးြှ ရင်ျေးနှ ျေးမြြှပ်နှြံြှုြ  ျေးအတွက ်  ိတ်၀င်  ျေးြှု ရိှလ မ ရန် 

လိုပ်မဆ င်သငာ့မ်သ  အ  ကြ်  ျေး 

မည်သ ိုို့ပင်မြစန် စကာ မ  ယ ခိုကက ြုန တွွေ့န နရနသာ  အခက်အခ မျာ ်း န  ကာငဲ့် မမနမ်ာ န ိုငင် သည်လည််း 

အမခာ ်းန သာ န ိုင်င  မျာ ်းနည််း တ   န ိုင်င ရပ်မခာ်းမှ ကမဘာလညှဲ့် ခရီ်းသွာ်း၀ါးင်န ရာ က်မှုသည်လည််း လ ို်း၀ါးမရှ ခ ဲ့မခင််း၊ 

န ဒသတ ွင််း ခရီ်းသွာ်းလာ မှုမျာ ်းက ိုလည််း ကနို့်သတ ်ထာ ်းရမခင််း တ  ိုို့အမပင် ရနက်ိုနတ် ွင် န နထ ိုင် ကန သာ  န ိုငင် မခာ ်း 

စီ်းပွာ်းန ရ်းလိုပ်ငန််းရှင်မျာ ်းလည််း ၄င််းတ ိုို့၏န နရပ်န ိုင်င  မျာ ်းသ ိုို့ မပနရ်မခင််းတ  ိုို့န  ကာငဲ့် မမနမ်ာ ဲ့အ မ်ခခ န မမနစျ်းကွကသ် ည်  

အထ နောခ ဲ့ ပါသည။် စာ်းန သာ က်ဆ ိုင်မျာ ်း နှငဲ့် နစျ်း၀ါးယ ်စငတ် ာ မျာ ်းလည််း 

က ိုဗစ်ကာကယွန် ရ်းညွှန ်ကာ ်းချက်မျာ ်းနှငဲ့အ်ညီ ပ တ ်ထာ ်းခ ဲ့ရပါသည်။  ထ ိုို့န  ကာငဲ့် ခရ်ီးသွာ်း၀ါးန်န ဆာင်မှုဆ ိုင်ရာ 

လိုပ်ငန််းမျာ ်း၊ အဆငဲ့်မမငဲ့ ် ကွန်ဒ ို တ  ိုကခ်န််း ဌာ ်းရမ််းမှုလိုပ်ငန််းမျာ ်း နှငဲ့် စာ်းန သာ ကဆ် ိုငန်ှငဲ့်  

န စျ်း၀ါးယ ်စငတ် ာ က ဲ့သ ိုို့န သာ  နရာင ််း၀ါးယန် ရ်းလိုပ်ငန််းမျာ ်းလည််း ကက်ီးမာ ်းန သာ  ဆ ို်းရ  ှု်းမှုမျာ ်းစွာ ရင်ဆ ိုင်ခ ဲ့ရပါသည်။   

အမခာ ်းန သာ  န ိုင်င  မျာ ်းနည််း တ  ၊ မမနမ်ာ န ိုငင်  အ မ်ခခ နမ မလိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင် ကန သာ  သ မျာ ်းသည်လည််း 

အ မ်ခခ နမ မန စျ်းကကွ်အန နအထာ ်း   မ ကာ ခင်အချ  နတ် ွင််းမှာပ  မ လပ ိုမှန်အန မခအန နသ ိုို့ မပနလ်ည်န ရာက်ရှ ရနက် ို 

အလွန်အမင််းန မျှာ ်လငဲ့န် န ကပါသည်။  မမနမ်ာ န ိုင်င  သည် အာ ဆီယ  တ ွင ် ဆွ နဆာင်မှုအရှ ဆ ို်းနငှဲ့် 

အလာ ်းအလာန ကာ င််းသညဲ့် န ိုင်င မြစ်သညဲ့်အတ ွက် က ိုဗစ် ကပ်န ရာ ဂါက ို န ကျာ်လွှာ ်းပပ်ီးပါက မမနမ်ာ န ိုငင် ၏ 

အ မ်ခခ နမ မန စျ်းကကွ် အန နအထာ ်းသည် V ပ ိုစ က ဲ့သ ိုို့ မပန်လည်နလန်ထ လာ န ိုင်မည်မှာ ကျ  န််းန သပါသည်။   

အမခာ ်းတ ြက်မှ ကညဲ့်လျှင်လည််း  အ မ်ခခ န မမဆ ိုင်ရာ ရင််းနှီ်းမမြှပ်နှ မှုမျာ ်းသည် ကမဘာဲ့န ိုင်င မျာ ်းတငွ်  

န ငွ န  က်းဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန််းမျာ ်း၊ ၀ါးန်န ဆာ င်မှုမျာ ်းနှငဲ့ ် အလွန်န်ီးကပ်စွာ ဆက်စပ်လျှက်ရှ ပါသည်။  

န စျ်းကွက၏်အာ ်းသာ ချက်မျာ်း နှငဲ့် ြွ ွေ့ပြ ြု်းန ရ်းလိုပ်ငန််းမျာ ်း၏အရည်အန သွ်း မမငဲ့်မာ ်းမှုမျာ ်းသည် ရင််းနှီ်းမမြှပ်နှ သ  

လိုပ်ငန််းရှင်မျာ်းအတ ွက် စဥ ််းစာ်းန လဲ့ရှ နသာ  အဓ ကကျန သာ  အချက်မျာ ်းမြစပ်ါသည်။  သ ိုို့န သာ ်မငာ ်းလည််း 

န ိုင်င တ စ်ခို၏ အ မ်ခခ န မမရလဒ်မျာ်းနှငဲ့် ၀ါးနန် ဆာ င်မှုမျာ ်းသည် ကမဘာဲ့စ ချ  နစ် ညွှန််းမျာ ်းနှငဲ့် က ိုက်ညီမှု ရှ မခင််း 

မရှ မခင််းဟ န သာ  အချက်က ို လည််း  န ိုင်င တ ကာ  ရင််းနှ်ီးမမြှပ်နှ သ မျာ ်းက  ထညဲ့်သွင််းစဥ ််းစာ်းန လဲ့ရှ  ကပါသည။်   

ရင််းနှီ်းမမြှြုပန်ှ မှုအတ ွက် ဆ ို်းမြတ ်ချကခ်ျမှုလိုပ်ငန််းစဉ်မျာ ်းအန ပေါ်  ကမဘာဲ့စ ချ  နစ် ညွှန််းနငှဲ့် က ိုက်ညီနသာ  တ  ိုင််းတ ာ မှုက 

ဘာ လ ? န သချာန ပါက်အန မြမှာ ပွငဲ့်လင််းမမင်သာ မှု ( Transparency)  မည်မျှအတ  ိုင််းအတ ာ ရှ လ  အန ပေါ် မ တ ည်၍ 

သတ ်မှတ ်ထာ ်းမခင််း ပငမ်ြစသ်ည်။  နစျ်းကွကဆ် ိုင်ရာ  အချကအ်လက်မျာ ်း ပွငဲ့်လင််းမမင်သာမှုရှ နလ၊ ယင််းနစျ်းကွကသ် ိုို့  

ရင််းနှီ်းမမြှပ်နှ မှုမျာ ်း ၀ါးင်န ရာ ကန် လပင် မြစပ်ါသည်။  အန မရ ကန်န ိုငင် ၊  ချကီာဂ ို အနမခစ ိုက် “JLL and LaSalle” မှ  

ဥ ီ်းန ဆာ င်မပြုစိုသညဲ့် န ိုငင် တကာ အသ အမှတ ်မပြုထာ ်းနသာ  “Global Real Estate Transparency Index” 



ဟိုဆ ိုသညဲ့် သိုန တ သန စာတ မ််းထိုတ ်မပန်ချက ်ရှ ပါသည်။  ၂၀ါး၂၀ါး ခိုနစှ် ထိုတ ်မပန်န သာ  ၄င််း စာတ မ််းသည် န ိုင်င န ပါင််း 

၉၉ န ိုင်င နှင်ဲ့ ၄င််းတ  ိုို့ န ဒသမျာ ်းမှ ကွင််းဆင််းန ကာက်ခ ရရှ န သာ  ရလဒ်မျာ်း နှငဲ့် န စျ်းကကွ် အချက်အလက်မျာ ်းက ို 

န ပါင််းစပ် အန မခခ ပပ်ီး ထိုတမ်ပန်ထာ ်းမခင််းမြစ်ပါသည။်  အချက်အလက်အမျ  ြု်းအစာ်း န ပါင််း ၂၁ ၀ါး က ို သက်ဆ ိုင်ရာ  

န ခါင််းစဥ ် ၁ ၄ ခိုအတငွ််း ခွ ထိုတ ် စီစဥ ်ပပီ်း အိုပ်စိုလ ိုက ်ရညည်ွှန််းချက် ၆ ခို  က ို စိုစည််း ထိုတ ်မပန်ခ ဲ့ပါသည။်  ၎င််းတ  ိုို့မှာ- 

၁ . Performance Measurement, 25% 

၂. Market Fundamentals, 16.5% 

၃ . Governance of Listed Vehicles, 10% 

၄. Regulatory and Legal 23.5% 

၅. Transaction Process 15% နှငဲ့ ်

၆. Sustainability 10% တ  ိုို့မြစ် ကပါသည်။ 

၂၀ါး၂၀ါး ခိုနစှ် ထိုတ ်မပန်ချကအ်ရ မမနမ်ာ န ိုင်င  သည် န ိုငင် န ပါင််း ၉၉ န ိုငင် တ ွင် ၇၂ နနရာတငွ် ရပ်တ ည်ခ ဲ့ပါသည်။  

ကန မဘာဒီ်းယာ ်း၊ လာ အ ို နှငဲ့ ် ဘရ  န ိုင််း န ိုင်င တ  ိုို့ သည် အဆ ိုပါထိုတ ်မပန်ချက ် စာ ရင််းတ ွင် မပါ၀ါးင်ခ ဲ့န သာ ်လည််း 

မမနမ်ာ န ိုငင် သည် အမခာ်းန သာ အန ရွှေ့နတ ာင် အာရ ှန ိုငင် မျာ်း (  စင်ကာ ပ -၁ ၄၊ မန လ်းရာှ ်း- ၂၉၊ ထ ိုင််း- ၃၃၊ အငဒ် ိုနီ်းရာှ ်း-

၄၀ါး၊ ြ လစ်ပ ိုင်- ၄၄ နငှဲ့် ဗီယကန်မ် - ၅၆) နှငဲ့အ်တ   စာ ရင််း၀ါးငခ် ဲ့ပါသည်။  အဆ ိုပါအချကအ်လက်က ို န ထာက်ရှုမခင််းမြငဲ့် 

မမနမ်ာ န ိုငင် သည် န ိုငင် တကာ စ ချ  န်စ ညွှန််းနငှဲ့် အတ  ိုင််းအတာ တ စခ်ိုအထ  အလှမ််း ကွာန နန သ်းသည်ဟို 

ခ စာ်းရမ န စပါသည။်  သ ိုို့န သာလ်ည််း ၄င််းအချကသ်ည်ပငလ်ျှင် မမနမ်ာ န ိုင်င သည် ယ ခိုထက် ပ ိုမ ို တ  ို်းတ က်န ိုင်ရန်  

အခွင်ဲ့အန ရ်း အလာ ်းအလာနကာင ််းမျာ ်း ရှ န နသည် ဟို နတ ွ်းဆ၍ရန ိုင်ပါသည။်   

မမနမ်ာ န ိုငင် ၏ ြွ ွေ့ပြ ြု်းတ  ို်းတက်မှုအလာ ်းအလာ သည် ၄င််း၏အ မ်နီ်း ချင််းန ိုငင် မျာ်းထက ် ပ ို၍မြစန် ိုငန် ချ ရှ သညဟ်ို 

ကျွန်ိုပ် အန လ်းန ပ်းန မပာ ကာ်းလ ိုပါသည်။  မမနမ်ာ န ိုင်င ၏ ပွငဲ့်လင််းမမင်သာမှု ညွှန််းက န််းသည် လာ မည်ဲ့နှစ်တ ွင ်

အဆငဲ့်မမငဲ့တ် က်လာ လ မဲ့်မညဟ်ို ယ ို ကည်မ ပါသည်။ 

အဆ ို်းသတ ်အန နနငှဲ့်  ကျွန်ိုပ်က ိုယတ်  ိုင်သည် လည််း Valuer တ  နယ ာ က ် မြစသ်ညန်ှငဲ့်အညီ မမနမ်ာ န ိုင်င  တငွ် ပ ိုမ ို၍ 

န စျ်းကွက ် ပွငဲ့်လင််းမမင်သာမှု ရှ လညမညယ်  ဆရင််း ပ ိုမ ိုစ တ ်ချယ  ို ကည်ရနသာ valuation ၀ါးန်န ဆာင်မှုမျာ ်း 

န ပ်းန ဆာ င်န ိုင်လ မဲ့်မည်ဟို ထပ်န လာ င််းန ြာ ်မပလ ိုပါသည။် 
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