
ချင်းြပည်နယ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပဲွတွင် 

ဒတိယသမ္မတ ဦးြမင့် ဆွ ြပာကားမည့် မိန်ခွ့န်း 

( ၁၆-၃-၂၀၁၉ ရက် န ့) 

 

ယ နြ့ပပွဲအခမ်းအနားသိ  ့ က ရာက်လာကတဲ့ ဂဏ်သ ရရှိလူ ကီးမင်းများအားလး 

“မဂလာပါ” လိ ့နတခ်ွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ 

ပထမဆးအကိမ် ကျင်းပတဲ့ ချင်းြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပွဲကိ 

က ရာက်လာကတဲ့ ဧည့်သည် တာ်များအားလးကိ လက်လှဲစွာ ကိုဆိပါ ကာင်းနဲ ့ အခလိ 

တွဆ့ ြပာကားခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်း ြမာက်ဂဏ်ယူပါ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

ဒီ နပဲွ့ကိ စီစဉ်ကျင်းပတ့ဲ ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် နိင်ငြခား 

စီးပွားဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ချင်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများ 

ညန် ကားမဦးစီးဌာနနဲ  ့ ဝိင်းဝန်းပ့ပိး ပး ကသူများအားလးကိ ဝမ်း ြမာက်ဂဏ်ယူစွာြဖင့် 

ကျးဇူးတင်ရှိ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

ဒီရင်းနှ ီးြမုပ်နှမနဲ  ့ ဒသထွက်ကန်ြပပွ ဲက တာ့ ချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့ရင်းနှ ီးြမုပ်နှမ  

အခွင့်အလမ်း တွကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ တွ သိရှိ စဖိ န့ဲ  ့ ချင်းြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ စီးပွား ရး 

လပ်ငန်း တွရဲ  ့ ဒသထွက်ကန် တွနဲ ့ဝန် ဆာင်မ တွကိ ြပသနိင်ဖိ ့ကျင်းပတာြဖစ်ပါတယ်။  

ဂဏ်သ ရရိှ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

အာရှဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်ရဲ  ့တွက်ချက်မအရ ၂၀၁၈ ခနှစ်မှာ တစ်ဦးကျ ဝင် ငွတိးတက်မနန်း 

(၅.၉)ရာခိင်နန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ မှာ တာ့ (၆.၃)ရာခိင်နန်း ရရှိဖိ ့ မာ်မှန်းထားပါတယ်။  

ယခလိ တိးတက်မ တွ ရရိှလာတာက တာ့ မတပီး ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းရိှတ့ဲ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ဝန်းကျင ် ဖန်တီး ပးတ့ဲ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တွက နတစ်ဆင့် ကန် တာ်တိရ့ဲ  ့ စီးပွား ရးကိ 

ပိမိပွင့်လင်းလာ အာင် လပ် ဆာင်နိင်မ ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တမွှာ 

ကမ္ပဏီများဥပ ဒအသစ ် ြပ ာန်းြခင်း၊ ဥပ ဒနဲ ့စည်းမျဉ်းမူ ဘာင်များကိ ခတမီ်လာ အာင် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စြခင်းကိ ြမင့်တင်ြခင်း၊ ကန်သွယ်မနဲ ့

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆာင်ရွက်ချက်အားလးကိ အ ထာက်အကူြပုနိင်ဖိအ့တွက် တိင်း ဒသကီးနဲ ့

ြပည်နယ် တွရဲ  ့စွမ်း ဆာင်ရည်ကိ ပိမိအား ကာင်းလာ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနဲ ့ဘဏ်လပ်ငန်းနဲ ့

ရင်းနှီးြမုပ်နှမက အ ြပာင်းအလဲ တွ ပါဝင်ပါတယ်။  
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ပဂ္ဂလိကက အတွက် လပ်ကိင်ခွင့် ပးထားတ့ဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ြမင့်တင် ပးြခင်းကလည်း 

ြမန်မာအစိးရရဲ  ့ စီးပွား ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမအစီအစဉ် တွရဲ  ့ အဓိကမ ိုင်ပ ဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီလိ ဆာင်ရကွ်တာက ကာလလတ်နဲ ့ကာလရှည် တွမှာ အလပ်အကိင် တွ ဖန်တီး ပးနိင်ဖိန့ဲ ့

စီးပွား ရးဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ ရရှည်တည်တ့ စဖိ ့လိအပ်တ့ဲ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွကိ ဆဲွ ဆာင်နိင်ဖိ ့

အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။  

ကန် တာ်တိရ့ဲ  ့ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးအစီအစဉ်တစ်ခအ နနဲ ့“ြမန်မာနိင်င၏ ရရှည် 

တည်တ့ခိင် မဲ ပီး ဟန်ချက်ညီ သာ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မစီမကိန်း (Myanmar Sustainable 

Development Plan - MSDP)” ကိ ရးဆဲွြပ ာန်းခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါတယ်။ စီမကိန်းရဲ  ့ရည်ရွယ်ချက် 

က တာ့ စစ်မှန်၍ အားလးပါဝင်နိင် ပီး အသွင်ကူး ြပာင်း သာ စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်မ 

ရရှိဖိအ့တက်ွ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်တဲ့ နည်းလမ်း တွကိ ထတ် ဖာ်ရာမှာ တိင်းြပည်ရဲ  ့

မူဝါဒရည်မှန်းချက်နဲ ့အဖဲွအ့စည်း တွရဲ အ့ကားမှာ အြပန်အလန်ှ ညီညွတ်မ ရှိ စဖိ ့အတွက်ပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစီမကိန်းဟာ တိင်းြပည်ရဲ  ့ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအတွက် သင့် လျာ်တ့ဲ လမ်းြပ ြမပ 

တစ်ခအ နနဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင်မှာ ြဖစ်တ့ဲအြပင် ကန် တာ်တိ ့နိင်ငအတွက် များစွာလိအပ် န သးတ့ဲ 

စည်းလးညီညွတ်မကိလည်း ရရှိ စဖိအ့တွက်လည်း ကတိကဝတ်ြပုထားတာြဖစ်ပါတယ်။  

ြမန်မာနိင်င၏ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ ပီး ဟန်ချက်ညီ သာ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မစီမကိန်း 

(Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) မှာ တိင်းြပည်ဖွ ့ဖို းတိးတက်ဖိ ့ 

မဟာဗျူ ဟာကျတ့ဲ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွရဲ  ့အ ရးပါမကိ အသိအမှတ်ြပုထား ပီး အချို ့ သာ 

က တွနဲ ့လပ်ငန်း တွမှာ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမကိ အသးြပုဖိ ့တိက်တွန်းထားပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် ကန်သွယ်မနဲ ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တွကိ အတားအဆီးြဖစ် စတ့ဲ ကန်သ့တ်မူဝါဒ တွကိ 

ပယ်ဖျက်သွားနိင်ဖိအ့တွက် လပ်ငန်းစဉ် တွကိလည်း ချမှတ် ဆာင်ရက်ွသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။  

အစိးရအ နနဲ ့ ြပည်တွငး်/ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမ တွကိ ြမင့်တင်ဖိအ့တွက်နဲ ့ စီးပွား ရး 

ဝန်းကျင်ကိ တိးတက် စဖိအ့တွက် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင် ရးစီမကိန်းကိလညး် 

၂၀၁၈ ခနှစ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစီမကိန်းမှာ ၂၀၂၀ ခနှစ်၌ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ  ့

စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ ြမန်မာနိင်ငကိ အဆင့် ၁၀၀ အတွင်း 

ရာက်ရှိ စဖိန့ဲ  ့ ၂၀၃၀ ခနှစ်မှာ တစ်ဦးချင်းဝင် ငွ အ မရိကန် ဒ လာ ၃၀၀၀ ရရှိ စဖိ  ့

ရည်မှန်းထားပါတယ်။  
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ဂဏ်သ ရရိှ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ (Private Sector Development-PSD) ဟာ နိင်င တာ်ရဲ  ့

စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်မအတွက် အ ရးပါတဲ့အတွက် ကာင့် ကန် တာ်တိ ့ အစိးရအ နနဲ ့

ပဂ္ဂလိကက ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးမူ ဘာင်နဲ  ့လပ်ငန်းစဉ်ကိ ၂၀၁၆ ခနှစ်မှာ ချမှတ်ခဲ့ ပီး 

ကန် တာ်ကိယ်တိင် ဥက္က အ နနဲ ့ ဆာင်ရွက် နတဲ့ ပဂ္ဂလိက ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရး ကာ်မတီ 

ကိလည်း ဖဲွစ့ည်း ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါတယ်။ ပဂ္ဂလိကဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးမူ ဘာင်ကိ ရးဆဲွခ့ဲရာမှာ 

ပူး ပါင်းပါဝင်သူ တွရဲ  ့ အြမင်နဲ  ့ လက် တွ ့ကားက ကွာဟချက်ကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်၊ 

စီးပွား ရးလပ်ငန်း တွ ရင်ဆင်ိ နရတ့ဲ အခက်အခဲ တွကိ သိရိှနားလည် စရနနဲ် ့လမ်းြပ ြမပ 

အ နနဲ ့ ဆာင်ရွက်နိင် စရန်အတွက် ရးဆွဲထားတာြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရိှမှာ တာ့ အစိးရအ နနဲ ့ြပ ြုပု ြပာင်းလဲမအရိှန်အဟန်အတွက် အ ြခခအတ်ြမစ်တစ်ခ 

အ နနဲ ့အသးြပုနိင်ဖိန့ဲ ့အစိးရဌာနအဖဲွအ့စည်း တွအားလး အသးြပုနိင် စဖိန့ဲ ့သက်ဆိင်ရာ 

ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မမိတ်ဖက် တွရဲ  ့ ဆာင်ရွက်နိင်မ တွနဲ  ့ ညိနင်း ဆာင်ရွက်နိင် စဖိအ့တွက် 

ပဂ္ဂလိကဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးမူ ဘာင် (PSD Framework) ကိ အဆင့်ြမင့်တင်ဖိ  ့ စီစဉ် 

ဆာင်ရွက် နပါတယ်။ ဒီလိ ဆာင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဥပ ဒနဲ ့ စည်းမျဉ်းဝန်းကျင်၊ ဘ ာ ငွ 

ရယူနိင်မ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနဲ  ့ ကန်သွယ်မ တွကိ ြမင့်တင်ဖိ ၊့ စီးပွား ရးလပ်ငန်း တွနဲ  ့

ဝန် ဆာင်မ တွ ပ့ပိးကူညီ ပးတဲ့ နရာမှာ နိင်င တာ်ရဲ  ့ အခန်းက ကိ  ြပန်လည် 

တည် ဆာက်ရန်နဲ  ့လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ် အ ြခခတည် ဆာက်ဖိ  ့စတဲ့ အ ကာင်းအရာ 

မ ိုင ်(၅)ခက နတဆင့် ဆာင်ရွက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ။်  

ဒီလိ ကျယ်ြပန်တ့ဲ့ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တွကိ ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့တိင်း ဒသကီးနဲ ့ြပည်နယ် တွ 

အားလးရဲ  ့ စီးပွား ရးဝန်းကျင် တွကိ ြမင့်တင် ပးဖိ ့ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမနဲ  ့မညီမ မ တွရဲ  ့အဓိကစိန် ခ မ တွကိ ြဖရှင်းဖိ န့ဲ  ့ပိမိ ကာင်းမွန်တဲ့ 

လူမပတ်ဝန်းကျင်ကိ ဖန်တီး ပးဖိအ့တွက် ပဂ္ဂလိကရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွရဲ  ့အင်အားကိ အသးြပု 

သွားမာှြဖစ်ပါတယ်။  

အစိးရအ နနဲ  ့နိင်င တာ်ရဲ  ့ဖွ ့ဖိုးမရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ြဖစ်တဲ့ “အလပ်အကိင် 

ဖန်တီး ရးနှင့် ပဂ္ဂလိကက  ဦး ဆာင်သည့် ဖွ ့ဖိုး ရး” ကိ ရရိှ စဖိအ့တွက် စီမကိန်းဘဏ် 

(Project Bank)က နတစ်ဆင့် စီမကိန်း ဆာင်ရွက်မ တွကိ ညိနင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ချင်းြပည်နယ ် အပါအဝင ် တိင်း ဒသကီးနဲ ့ ြပည်နယ် တွက န 

အ ြခခအ ဆာက်အအဦးစား ပးစီမကိန်း တွကိ ထတ်ြပန် ကညာဖိအ့တွက် စီမကိန်းဘဏ်ကိ 
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စတင် ဆာင်ရွက် တာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီစီမကိန်းဘဏ်က တာ့ အစိ းရဘတ်ဂျက် 

ခွဲ ဝ ဆာင်ရွက်မကိ  ညိနင်း ဆာင်ရွက်ဖိ န့ ဲ  ့ ပဂ္ဂလိကက ရင်းနှ ီးြမုပ်နှမနဲ  ့ ဖွ ့ဖိုးမ 

အ ထာက်အပ့ တွ လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စဖိ  ့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် စီမကိန်းဘဏ်ဟာ 

MSDP ရဲ  ့ပန်းတိင်နဲ ့မဟာဗျူဟာ တွနဲလ့ည်း ချိန်ညိဖိ ့ရည်ရယ်ွထားတာြဖစ်ပါတယ်။  

ဂဏ်သ ရရိှ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

   ယခအချိန်မှာ တိင်းြပည်မှာ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွ တိးတက်လာ စဖိ ့တခါးဖွင့်လှစ်ထား ပီး 

ြဖစ်တဲ့အြပင် လက်ရှိ ဆာင်ရွက် နတဲ့ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တွက 

အခွင် ့အလမ်း တွကိ ဖိတ် ခ လျက်ရှိပါတယ်။ အ ြခခအ ဆာက်အအ  မလ လာက်တဲ့ 

စိန် ခ မ တွက တာ့ ရှိ နဆဲြဖစ် ပမယ့် ဒီစိန် ခ မ တွကိ  အခွင် ့အလမ်းများအြဖစ် 

ြပာင်းလဲနိင်ပါတယ်။  

 ြမန်မာနိင်ငဟာ တရတ်နဲ  ့အိန္ဒိယနိင်ငအကားမှာ ပါင်းကူးနယ် ြမ ဒသအ နနဲ  ့

တည်ရှိ နတဲ့အြပင် အြခား သာအာဆီယနိင်င တွနဲပ့ါ ဆက်သွယ်နိင်တဲ့ ထူးြခားတဲ့ ပထဝ ီ

တည် နရာအ နအထားကိ ပိင်ဆိင်ထားတဲ့အတွက် စီးပွား ရးအခွင့်အလမ်း အများအြပား 

ရှိ နတဲ့ နိင်ငတစ်ခပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိ အားကျဖွယ်ရာ ကာင်းလှတဲ့ နိင်ငရဲ  ့တည် နရာ 

အ နအထားနဲ  ့ချင်းြပည်နယ်က အိန္ဒိယနိင်ငနှင့် နယ်နိမိတ်ြခင်းထိစပ်မ တွဟာ သိသာ 

ထင်ရှားလှတဲ့ စျးကွက်အလားအလာ တွကိ ဖာ် ဆာင် ပး နတာပဲြဖစ်ပါတယ။် 

မဲ ခါင်-အိန္ဒိယ စီးပွား ရးစ ကကလည်း တိက်ရိက်ကန်သွယ်မ တွနဲ  ့ တစ်ဆင့်ခ 

ကန်သွယ်မ တွ ဆာင်ရွက်နိင်မှာြဖစ်တဲ့အြပင် စီးပွား ရးစကတစ် လာက်မှာရှိတဲ့ စက်မဇန် 

တွနဲ ့အထူးစီးပွား ရးဇန် တွ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်ဖိကိ့လည်း အ ထာက်အကူြပုနိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။  

ဂဏ်သ ရရိှ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

ယခ ကန် တာ့အ နနဲ  ့ချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ 

အ ကာင်းကိ ဆက်လက် ြပာ ကားလိပါတယ်။ ချင်းြပည်နယ်ဟာ လူမ ရး၊ စီးပွား ရး 

ဖွ ့ဖိုးတိးတက်ဖိအ့တွက် လမ်းဖွင့်ထားတဲ့ ြပည်နယ်တစ်ခြဖစ်ပါတယ်။ ချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့

ကဲွြပားြခားနားတ့ဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ရိးရာယက်ကန်း၊ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၊ လူထအ ြခြပု 

ခရီးသွားလပ်ငန်း၊ ရအားလ ပ်စစ်နဲ  ့အ ြခခအ ဆာက်အအ  စတဲ့ အ သးစားစီးပွား ရး 

လပ်ငန်း တွက န ကီးမားတဲ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်း တွအထိ ရင်းနီှးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်း 

အမျို းမျို းရိှ နတာကိ တွရ့မှာြဖစ်ပါတယ်။ 
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ချင်းြပည်နယ်ဟာ အ ရှဘ့က်မာှ မ ကွးတိင်း ဒသကီးနဲ ့ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ 

တာင်ဘက်မှာ ရခိင်ြပည်နယ်၊ အ နာက် တာင်ဘက်မှာ ဘဂလား ဒ့ရ်ှနိင်ငနဲ ့အ နာက်ဘက်နဲ ့

ြမာက်ဘက်မှာ အိန္ဒိယနိင်ငနဲ  ့နယ်နမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့ပထဝီ 

တည် နရာအ နအထားအရ အိန္ဒိယနိင်ငနဲ  ့ ြမန်မာနိင်ငအကား နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဟာ 

အနာဂတ်မှာ ပိမိများြပားလာ စဖိအ့တကွ် ခိင်မာတဲ့ အလားအလာ ကာငး် တွ ရှိ နပါတယ်။ 

ဆာင်ရွက် နဆဲြဖစ်တ့ဲ ပိ ့ ဆာင်ဆက်သွယ် ရးနှင့် အ ြခခအ ဆာက်အအဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ တွ 

ကလည်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်းအ ြမာက်အများကိ ဖိတ် ခ နတာြဖစ်ပါတယ်။  

ဂဏ်သ ရရိှ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

ကန် တာ့်အ နနဲ  ့ ဒီက နပ့ွဲဟာ အလားအလာရှိတဲ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ တွအတွက် 

ချင်းြပည်နယ်မှာ ရှိ နတဲ့ ရင်းနီှးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်း တကိွ သိရိှနားလည် စဖိန့ဲ ့ အမအိရ 

ဆပ်ကိင်နိင်ဖိအ့တွက် ဆာင်ရွက် ပးနိင်လိမ့်လိ ့ယကည်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ဧည့်သည် တာ်များ 

အ နနဲ ့ချင်းြပည်နယ်ကိ ခရီးမထွက်ရ သးဘူးဆိရင် တာ့ ချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့အလှအပများကိ 

တွ ့ြမင်နိင်ဖိနဲ့ ့ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွ ြပုလပ်နိင်ဖိအ့တွက် ြဖစ်နိင်သမ  ြမန်ြမန်သွားကဖိ ့

ကန် တာ့်အ နနဲ ့တိက်တွန်းလိပါတယ်။  

နိဂးချုပ်အားြဖင့် ဒီက နအ့ခမ်းအနားကိ တက် ရာက် ပးကတ့ဲ ဧည့်သည် တာ်များ 

အားလးကိ ကျးဇူးတင်ရိှပါ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ချင်းြပည်နယ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

နှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပွဲ အာင်ြမင်ြဖစ် ြမာက် စဖိအ့တွက် ပူး ပါင်းပါဝင်ခဲ့ ကတ့ဲ DFID ၊ 

DaNa Facility ၊ VDB Loi Co., Ltd. ၊ ချင်းြပည်နယ ် ကန်သညမ်ျား၊ စက်မလက်မ 

လပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ ့KBZ ဘဏ်တိကိ့လည်း ကျးဇူးဥပကာရတင်ရိှ ကာင်း ြပာကားလိ 

ပါတယ်။ 

အားလးကိ ကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။  


