
ချင်းြပည်နယ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပဲွ ကိ ရန်ကန် မို ၊့ 
ြမန်မာကွန်းဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ကျင်းပြခင်း 

ချင်းြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပွဲကိ  ၂၀၁၉ ခနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက် န ့
နှင့် ၁၇ ရက် နတ့ိတ့ွင် ရန်ကန် မို ရ့ှိ ြမန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ ( Myanmar Convention 
Center-MCC) တွင် ကျငး်ပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ြပပွဲသည ် ချင်းြပည်နယ် အတွင်း 
ကနသ်ွယမ်နငှ့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ြမင့်တငရ်န်၊ အလားအလာရှိသည့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီး 
ြမုပ်နှသူများအကား ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်မကိ ဖန်တီးနိင်ရန်နှင့် ချင်းြပည်နယ်၏ စီးပွား ရး 
ပိမိတိးြမင့် စရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ြပပွဲတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆိင်ရာ 
ဆွး နွးပွဲများ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအကား ချိတ်ဆက် ဆွး နွးြခင်းများ၊ ဒသထွက်ကန် 
များြပသြခင်း စသည့်အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။  

   
    ြပပွဲကိ ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရငှ်၊ ရင်းနှီးြမုပ်နမှနှင့်နိင်ငြခားစီးပွား ဆက်သွယ် ရး 
ဝန် ကီးဌာန၊ ချင်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ န့ှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမ ဦးစီးဌာန 
တိပ့ူး ပါင်း၍ ချငး်ြပညန်ယ် ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မ လပ်ငနး်ရှငမ်ျားအသငး်၊ ဓနအဖွဲ  ့
အစည်း (DaNa Facility)နှင့် VDB Loi Co., Ltd. တိ၏့ ပါဝင် ကူညီမတိြ့ဖင့် ကျင်းပခဲ့ 
ပါသည်။      
    အဆိပါ ြပပွဲအခမ်းအနားသိ ့ဒတိယသမ္မတ ဦးြမင့် ဆ၊ွ ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် 
ဥက္က ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သွယ် ရး ဝန် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စ ဝန်ကီး 
ဦး သာင်းထွန်း၊ စီးပွား ရးနငှ့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးသန်းြမင့်၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရး ဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးအန်း မာင်၊ 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ချင်းြပည်နယ် ဝန်ကီးချုပ် ဦးဆလိင်းလျန်လွယ်၊ 
တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ်များ၊ ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးများမှ ဝန်ကီးများ၊ 
ြမန်မာနိင်င ဆိင်ရာြပည်ပသရးများမှ သအမတ်ကီးများနှင့် သရးအရာရှိကီးများ၊ လတ် တာ် 
ကိယ်စားလှယ်များ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းတိမ့ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ 
စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများ စစ ပါင်း(၈၀၀) ကျာ် တက် ရာက်ခဲ့ ကပါ 
သည်။    
    ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မစတင်မီ ချင်းရိးရာအကများြဖင့် ကြပ ဖျာ် ြဖ ပီး နာက် ချင်းြပည်နယ် 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ဒတိယသမ္မတ ဦးြမင့် ဆွ၊ ြမန်မာနိင်င 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ဥက္က  ဦး သာင်းထွန်း၊ ချင်းြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ် ဦးဆလိင်းလျန်လွယ် 



တိမ့ှ စက်ခလပန်ှိပ် ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ဒတိယသမ္မတ ဦးြမင့် ဆွမှ အဖွင့်အမှာ 
စကား ြပာကားရာတွင် “ ချင်းြပည်နယ်သည် လူမ ရး၊ စီးပွား ရး ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရန်အတွက် 
လမ်းဖွင့်ထားသည့် ြပည်နယ်တစ်ခြဖစ် ကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ်၏ ကွဲြပားြခားနား သာ 
ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်သည့် ရိးရာယက်ကန်းလပ်ငန်း၊ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငနး်၊ လူထအ ြခြပု ခရီးသွား 
လပ်ငန်း၊ ရအားလပ်စစ်နှင့် အ ြခခအ ဆာက်အအလပ်ငန်း စသည့် အ သးစား စီးပွား ရး 
လပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့် ကီးမား သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမစီမကိန်းများအထိ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အခွင့်အလမ်း ြမာက်များစွာရှိသည့်အတွက် ချင်းြပည်နယ်တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှ ကရန် တိက်တွန်း 
ပါ ကာင်း” ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ဒတိယသမ္မတသည် တက် ရာက် လာကသည့် 
ဧည်သည် တာ်များနှင့်အတူ ြပပွဲတွင် ခငး်ကျငး်ြပသထားသည့် ထတ်ကနြ်ပခနး်များအား 
လှည့်လည်ကည့်ရခဲ့ ကပါသည်။    
    ယင်း နာက် အခမ်းအနားအား ဆက်လက်ကျင်းပရာ ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် 
ဥက္က  ဦး သာင်းထွန်း နှင့် Dr. Gail Marzetti, Head of UK Department for International 
Development (DFID) Myanmar တိမ့ှ အမှာစကားအသီးသီး ြပာကား ခဲ့ပါသည်။   
    ဆက်လက်၍ ချငး်ြပညန်ယ်၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်းများကိ ချင်းြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ် 
ဦးဆလိင်းလျန်လွယ် မှ လည်း ကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ ် စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရး၊ သစ် တာနှင့် 
သတ္တ ုဝန် ကီး ဦးမန်ဟင်းဒါလ်း မှ ချင်းြပည်နယ်၏ စိက်ပျိုး ရးနှင့် မွးြမူ ရး ဆိင်ရာ 
အခွင့်အလမ်းများကိလည်း ကာငး်၊ ဌာနဆိင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပဂ္ဂလိက က  တိမ့ှ 
အ ြခခအ ဆာက်အများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွား 
လာ ရး၊ လပ်စစ်စွမ်းအားရရှိမ၊ စိက်ပျိုး ရးနှင့် သက်ဆိင်သည့် အ သးစား၊ အလတ်စား၊ 
စက်မလက်မ လပ်ငန်းများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နများ စသည့်   
ခါင်းစဉ်များြဖင့်လည်း ကာင်း အသီးသီး ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ ထိ ့ နာက် ချင်းြပည်နယ်၏ 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ စကားဝိင်း ဆွး နွးပွဲကိ ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့ရာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် 
ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး အာင်နိင်ဦး၊ အိန္ဒယနိင်ငသအမတ်ကီး 
H.E Mr. Saurabh Kumar၊ စီးပွား ရးနငှ့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 
အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး အာင်စိးနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ပါဝင် ဆွး နွးခဲ့ကပီး တက် ရာက် 
လာသူများ၏ မးခွန်းများအား ြပန်လည် ြဖကား ပးခဲ့ ကပါသည်။ 

    မွန်းလွဲပိင်းတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် ဒသတွင်း လပ်ငန်းရှင်များ 
(၂၀၀) ဦးခန်ပ့ါဝင်သည့် တွဆ့ပွဲကိ ဆက်လက်ကျငး်ပြပုလပ်ခဲ့ရာ လပင်န်းရငှ်များမှ  မိမိတိ ့
စိတ်ပါဝင်စားမ က များအလိက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ဆွး နွးခဲ့ 
ကပါသည်။ 



    ၂၀၁၉ ခနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက် နတ့ွင် ချင်းြပည်နယ်၏ ဒသ ထွက်ကနပ်စ္စညး်များနငှ့် 
ချင်းရိးရာ ဓ လ့ထးစများကိ ြပခန်းအသီးသီးတွင် ဆက်လက်၍ ခင်းကျင်းြပသခဲ့ပါသည်။ 


