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၂၀၁၈ ခနှစ် မလ (  ၂၆ ) ရက် န၊့ 

ကယားြပည်နယ်၊ လိွုင် ကာ် မို  ့ြပည်နယ်ခန်းမ 

 

 ယ နအ့ခမ်းအနားသိ ့ က ရာက်လာပါ သာ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပညန်ယ် ဝန်ကီးချုပ်များ၊ 

နိင်ငတကာသရးများမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်တွငး် ြပည်ပ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်ကီးများ ၊ 

သက်ဆိင်ရာ နယ်ပယ် အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ၊ မီဒီယာများမှ ကိယ်စားလှယမ်ျား 

အားလးကိ မဂလာပါလိ ့ဦးစွာ နတ်ခန်ွးဆက် ပါတယ။် 

 ယ နအ့ခမ်းအနားမာှ တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခငွ့်ရတဲ့ အတွက် အလွန် 

ဝမ်းသာမိပါတယ်။ 

 ဦးစွာပထမအားြဖင့် ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ကိယ်စား  ကယားြပည်နယ် 

အစိးရအဖဲွနှ့င့် ကယားြပည်နယ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီတိအ့ား ယခလိ ရင်းနီှးြမုပ်နှမဖိရမ်ကိ 

ကျင်းပခ့ဲတ့ဲအတွက် လွန်စွာဂဏ်ယူမိပါ ကာင်း ဦးစွာ ြပာကားလိပါတယ်။  ဒါ့အြပင် ယခလိ 

စည်ကားသိက် မိုက်လှတဲ့ ရင်းနှီးြမုပန်ှမဖိရမ် ကျင်းပနိင် ရးအတွက် အဖက်ဖက်မှ 

အားထတ်ကို းပမ်းခဲ့ကတဲ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမ ဦးစီးဌာနနှင့်အတူ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အဖဲွအ့စညး်များ အားလးကိလညး် ပ့ပးိကူညီမများအတွက် 

ကျးဇူးအထူးတငရ်ှပိါ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

 ဒါ့အြပင ် ယ နအ့ခမ်းအနားသိ ့ စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက် ရာက်လာက သာ ကယားြပညန်ယ် 

အတွင်းရှိြပည်တွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းရှင်များ ၊ အြခား သာ တိင်း ဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်များမ ှလပင်နး်ရင်ှများနင့်ှ နိင်ငြခားလပ်ငနး်ရှင်များ အားလးကိလည်း ကျးဇူးတင် 

ရှိပါ ကာင်း ထပ် လာင်း ြပာကားလိပါတယ်။ 

 ယ နက့ျငး်ပတဲ့ ရငး်နှီးြမုပ်နမှဖိရမ်ဟာဆိရင် တိင်း ဒသကီး ြပညန်ယ် အစိးရအဖွဲ မ့ျားရဲ  ့

ကိုးစားအားထတ်မနဲ ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရင်းနီှးြမုပ်နှမဖိရမ်များအနက် ဒတိယအကိမ် ြမာက် 
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ကျငး်ပတဲ့ ဖိရမတ်စ်ခ ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမအကိမ်အ နနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အစးိရ 

အဖွဲ မှ့ ဦးစီး ပီး "Yangon Investment Forum 2018"ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ် မလ ၉ ရက် နတွ့င် 

ကျငး်ပခဲ့ရာ တက် ရာက်သူဦး ရ ၁၂၀၀ ကျာ်ြဖင် ့ စည်ကားသကိ် မို က်စွာ ကျင်းပနိင်ခဲ့ 

ပါတယ်။  

 ြပညတ်ွင်းြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအကား ချိတ်ဆက်မများ ရရှိ စရန် နှင့် ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှမအလားအလာ ကာင်းများကိ ဖာ်ထတ်နိင် စရန် အလိငှ့ာ အလားတူ ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမြပပဲွများကိ ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး မန္တ လး မို၌့ လည်း ကာင်း၊ ၂၀၁၇ 

ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင် ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ကီး မို၌့ လညး် ကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခနှစ် 

နိဝင်ဘာလတွင် ကရင်ြပည်နယ ် ဘားအမို ၌့ လည်း ကာင်း အသီးသီး 

အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင်ခဲ့ပါတယ်။  

 ဒါ့ ကာင့် ယ နက့ျင်းပတ့ဲ ကယားြပည်နယ်ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဖိရမ်ကိလည်း အာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပနိင်ရန် မ ာ်လင့်ထား ပီး၊ ကယားြပည်နယ်အတွင်းရိှ တန်ဖိးရိှလှစွာ သာ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

အလားအလာ ကာင်းများကိ ယ နအ့ခမ်းအနား ဆွး နွးမများမှ တစ်ဆင့် 

ဖာ်ထတ်နိင်ရန်လည်း များစွာ မာ်လင့်မိပါတယ်။  

 အားလသိရှိ ပီး ြဖစ်တဲ့အတိင်း ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်ရှင်ဟာ ြမနမ်ာနိင်င ၏ 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှြမင့်တင် ရး  ဆာင်ရွက်ရာမှာ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပညန်ယ် အားလးတွင် 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ တိးြမင့် ရးကိ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တိင်း ဒသကီး 

နှင့်ြပည်နယ်အားလး တ ြပးညီ အချိုးမတစွာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရး တွင်  တိင်း ဒသကီး 

အသီးသီးသိ ့ရင်းနီှးြမုပ်နှမများ စီးဝင်လာ စ ရးသည် လွန်စွာ အ ရးကီးသည့် အချက်တစ်ချက် 

ြဖစ် ပီး နိင်ငတစ်ဝှမ်းလး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိ ဆာင်ကျဉ်း ပးနိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ၂၀၁၆ ခနှစ် ဇူလိင်လတွင် ထတ်ြပန် ကြငာခဲ့တဲ့ နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး မူဝါဒသည ်

အမျိုးသားြပန်လည်စည်းလး ရးကိ အ ထာက် အကူြပု စရန်နှင့် တိင်း ဒသကီးနှင် ့

ြပည်နယ်များအကား ဘက်ည ီ မတစာွ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စသည့် စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုး 

တိးတက်မကိ ရရှိ စ ရးကိ ဦးတည်ထတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းြဖစပ်ါတယ်။ ယခကျင်းပတဲ့ 

ကယားြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဖိရမ် ကျင်းပြခင်းမှာလည်း အဆိပါ မ ာမှ်န်းချက် များကိ 

ြဖည့်ဆညး်နိင် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ချက ်တစ်ခပဲြဖစ်ပါတယ်။ 
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 တစ်ဆက်တည်း နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးမူဝါဒများကိ အာင် အာင် ြမင်ြမင် 

အ ကာင်အထည ် ဖာ်နိင်ရန်အတွက ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ မူဝါဒကိလည်း ၂၀၁၆ ခနှစ ်

ဒီဇင်ဘာလတွင် ရးဆွဲြပဌာန်းခဲ့ပါတယ။် ရင်းနှီးြမုပ်နှမမူဝါဒတွင် တာဝန်ယူမ ရှိ သာ 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ လပ်ငန်းများကိ ကိုဆိအား ပးြခင်းဆိတဲ့ ကိစ္စရပ်ကိ ထည်သ့ွင်း 

ရးဆွဲထားပါတယ။် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒသစ်ကိလည်း ၂၀၁၇ ခနှစ ် ဧပီလ ၁ ရက် နတွ့င် 

စတင်ကျင့်သးခဲ့ ပီး တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ ် အသီးသီး တွင်လည်း တိင်း ဒသကီးနှင် ့

ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ(၁၅)ခကိ ဖွဲ စ့ည်း ခဲ့ပါတယ်။  တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီများသိ ့ လပပ်ိင်ခွင့် အာဏာများ ခွဲ ဝ ပးသည့် အ နြဖင် ့

အ မရိကန် ဒ လာ ငါးသန်း (သိမ့ဟတ်) ြမန်မာကျပ် ငွ ကျပ်သိန်း ြခာက် ထာင် အာက ်

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ လပ်ငန်းများအား အတညြ်ပုမိန်ထ့တ် ပးခွင့်ကိလည်း ခငွ့်ြပုထားပါတယ်။ 

ကယားြပည်နယ် ရင်းနှီး ြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှလည်း ယင်းလပ်ပိင်ခွင့်အာဏာကိ 

အြပည့်အဝကျင့်သးနိင် ရး ဖွဲ စ့ည်းထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ထိအ့ြပင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် 

ကမ္ပဏီများညန်ကားမ ဦးစီးဌာနရးခွဲများကိလည်း တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် 

(၁၅)ခလးတွင် ဖွင့်လှစ် ထားပါတယ်။ ကယားြပည်နယ် လိွုင် ကာ် မိုတ့ငွလ်ည်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန ကယားြပည်နယ ်ရးခဲွကိ ဖွင့်လှစ်ထား ပီး၊ 

ကယား ြပည်နယ် အတွင်းရှိ လက်ရှိရင်းနှီး ြမုပ်နှသူများနှင့် အလားအလာရှိ သာ ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှသူများအတွက် လိအပ်သည့် ဝန် ဆာင်မများကိ ထိ ရာက်စွာ ပ့ပိး ပးနိင်ရန် အတွက် 

ကယားြပည်နယ် အစိးရ အဖွဲ နှ့င့် အြခား သာ အစိးရဌာန အဖွဲအ့စည်း များနှင် ့  ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါတယ်။ 

လးစားအပ်ပါ သာ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

 ယ နအ့ခမ်းအနားတွင် ဆွး နွး ြပာကားမည့်သူများမှာလည်း ကယားြပညန်ယ်မှာ ရှိတဲ့ 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ အခွင့်အလမ်းများအ ကာင်းကိ ရှင်းလငး် ြပာကားမှာ ြဖစ်တဲ့ အတွက် 

ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ထူးြခားတဲ့ တည် နရာ အ နအထားကိပဲ ြပာကား လိပါတယ်။ 

 ကယားြပည်နယ်ဟာ ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့အ ရှဘ့က်ြခမ်းမှာတည်ရိှ ပီး ြမာက်ဘက်တွင် ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

အ ရှဘ့က်တွင် ထိင်းနိင်င မယ် ဟာင် ဆာင်ြပည်နယ်နှင့် တာင်ဘက် နှင့် ြမာက်ဘက် တွမှာ 

ကရင်ြပည်နယ်နဲ ့နယ်နမိတ်ထိစပ်လျက် ရိှပါတယ်။ 
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 ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ စီးပွား ရးဟာ သဘာဝ သယဇာတ ပစ္စည်းများ ထတ်ယူမကိ 

အ ြခခတဲ့စီးပွား ရး ြဖစ်ပါတယ်။ ကယားြပည်နယ်မှာ  စကျင် ကျာက်၊ သ၊ အဖိုက်နက် စတဲ့ 

တွင်းထွက်သတ္တ ုများနှင့် ကန်းသစ်ပင်နင်ှ့ ထင်းရှူးပင်ကဲ့သိ ့ သာ အဖိးတန်သစ် တွ 

ထွက်ရှပိါတယ်။ အဓိက သီးနှက တာ့ စပါးြဖစ် ပီး တာ့ အြခား သီးနှ တွအ နနဲ ့

နှစား ြပာင်း၊ ြပာင်းဖူး၊ နှမး်၊ ြမပဲ၊ ကက်သွန်ြဖူနဲ ့ ဟင်းသီး ဟင်းရကွ် စတာ တွ 

ထွက်ရှပိါတယ်။ 

 ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ လာပိတ ရအားလပ်စစ ် ဓါတ်အား ပးစက်ရမှ ထွက်ရှိတ့ဲ 

ရအားလပ်စစ်က ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့ လပ်စစဓ်ါတ်အား ြဖန်ြ့ဖူး ရးမှာ အဓိက အ ရးပါတ့ဲ 

အရင်းအြမစ် ြဖစ် ပီး တာ့ ြမန်မာနိင်င၏ စစ ပါင်း လပ်စစ်ဓါတ်အားရဲ  ့၂၀ ရာခိင်နန်း ကျာ် 

ထာက်ပ့ ပးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 အထူးသြဖင့် ကယားြပည်နယ်မှာ ခရီးသွားလာ ရး လပ်ငန်း အလားအလာအတွက် ရတခွန်၊ 

ရကန် တွ၊ စမ်း ချာင်း တွနဲ ့ တာ တာင်စတ့ဲ သဘာဝ အလှအပ တွကိ ပိင်ဆိင်ပါတယ်။ 

လက်ရိှမှာ တာ့ ကယားြပည်နယ်အ နနဲ ့ တည်ရိှ နတ့ဲ အလားအလာ တွကိ ပိမိ 

သိရိှနိင်ရန်အတွက် လ့လာသူ တွနဲ ့ရင်းနီှးြမုပ်နှသူ တွကိ ဖိတ် ခ လျက် ရိှပါတယ်။  

 ယခလိ  ကယားြပည်နယ်ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဖိရမ်ကိ ကျင်းပြခင်းအားြဖင့် ကယားြပည်နယ် သည် 

ကာင်းမွန်သည့် စီးပွား ရး ဝန်းကျင် ကာင်း ြဖစ်ပါ ကာင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှ 

သူများကိအာမခ ပးထား ပီး၊ ြပညတ်ွင်းြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအကား ချိတ်ဆက် 

ဆာင်ရွက်မများ ြဖစ်ထွန်းလာ စ ရးနှင် ့အမျိုးမျိုး သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်းများကိ 

ဖာ်ထတ်နိင် စမှာပဲ ြဖစ် ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

 ယခ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဖိရမ်မှာ  ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်း တွနဲ ့

အလားအလာ တွကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ ပမိိ နားလည် စဖိအ့တွက် ြပည်စ့သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များြဖင် ့ ဆွး နွး ြပာကားကမာှ ြဖစ်ပါတယ်။  

 ယခ ကယားြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဖိရမ်ကိ ဆွး နွးပွဲ၊ ြပပဲွ၊ လပ်ငန်းရှင် တွဆ့ပွဲနှင့် 

လ့လာ ရးခရီး စတဲ့ အစီအစဉ် (၄) ခနဲ ့ ကျင်းပြပုလပ်သွားမှာ ြဖစပ်ါတယ။် 

ဆွး နွးပွဲအစီအစဉ် မှာ တာ့ ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်း တွကိ 

က တစ်ခချင်းအလိက် ပညာရှငအ်သီးသီးမှ တင်ြပချက် (၇) ခြဖင့် ဆွး နးွ တင်ြပသွားမာှ 
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ြဖစ်ပါတယ်။ ထိ ့ နာက် ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ အလားအလာ တွကိ ဆွး နးွမယ့် 

စကားဝိင်း ဆွး နွးပွဲကိ ဆက်လက ်ကျင်းပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 တင်ြပချက် တွထဲမှာ ကယားြပည်နယ် အစိးရရဲ  ့ ဦး ဆာငမ်ြဖင့် Myanmar Marketing 

Research and Development (MMRD) မ ှ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ ့ “Kayah State 

Investment Opportunities Survey” ဟ ခ သည့် ဆန်းစစ်ချက် တစ်ခကိ အ ြခခထားတ့ဲ 

ဆွး နွးတင်ြပချက် တစ်ခလည်း ပါဝင်မှာ ြဖစ်ပါတယ။်  

 ြပပွဲကိ တာ့ ဆွး နွးပွဲ မတိင်ခင် ဖွင့်လှစ်မှာ ြဖစ် ပီး တာ ့ ည နပိငး်အထိ ဆက်လက ်

ဖွင့်လှစ်ထားမှာ ြဖစပ်ါတယ။် ြပပဲွတွင် ြပခန်း (၂၀) ကျာ် ပါဝင်မှာ ြဖစ် ပီး တာ ့

ကယားြပည်နယ်ရဲ  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နမှ အလားအလာ တွအ ပ မှာ အ ြခခတ့ဲ လက် တွ  ့

သတင်းအချက် တွက ိြပသ ပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

  လပ်ငန်းရှင် တွဆ့ပွဲ အခမ်းအနားကိ တာ့ ဒီက န ့ နလ့ည်ပိငး်မာှ ယခ ခန်းမမှာပဲ 

ကျငး်ပြပုလပ်သွားမှာြဖစ် ပီး အခမ်းအနားမှာ ကယားြပည်နယ ် လပ်ငန်းရှင်များ မှလည်း 

အလားအလာရှိတ့ဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ တွကိ လပ်ငန်းအသစ် တွ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်ဖိ ့

အတွက် ကိုဆိသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 လ့လာ ရးခရီးသွား ရာက်လိသူများအတွက် မနက်ြဖန် မနက်ပိင်းမှာ အလားအလာ ရိှတ့ဲ 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ နရာ တွကိ လ့လာရန် စီစဉ်ထား ပီး တာ့ သတင်းအချက်အလက် 

ဝန် ဆာင်မ တွကိ ဆာင်ရွက် ပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 

 

လးစားအပ်ပါ သာ လူ ကီးမင်းများခင်ဗျား 

 မိမိတိအ့ နနဲ ့နစှဦ်းနစှ်ဖက် အကျိုးြဖစ်ထွနး် စ ပီး တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းနှီး ြမုပ်နှမများကိ 

ကိုဆိပါသည်ဟ ြပာကားခဲ့တဲ့အတိင်း မိမိတိ၏့ ကိုးစား အားထတ်မအြပင် 

ကယားြပည်နယ်ရှိ ြပည် ထာင်စအဆင့်၊ ြပညသူ်လူထများမှလည်း နှစဦ်းနှစ်ဖက် 

အကျို းြဖစ်ထွနး် စ ပီး တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပန်ှမများကိ ကိုဆိနိင် ရး ကိုးစား 
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လပ် ဆာင်သွားမာှ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခရင်းနှီးြမုပ်နှမဖိရမ်မှ ကယားြပည်နယ်၏ 

အလားအလာများကိ ရှာ ဖွ တွရ့ှိနိင်မှာ ြဖစပ်ါတယ်။ 

 ကယားြပည်နယ်သိ ့ လာ ရာက် ရင်းနီှးြမုပ်နှမည်ဟ စဉ်းစားမည်ဆိပါက လူကီးမင်း တိ၏့ 

စီးပွား ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ ကယားြပည်နယ်၊ လိွုင် ကာ် မို  ့ ရိှ ရင်းနီှး ြမုပ်နှမနှင့် 

ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနရးခဲွသိ ့ ဆက်သွယ်ရန် ြပာကားလိ ပါတယ်။ သိမှ့သာ 

လူကီးမင်းတိအ့တွက် အကဉာဏ်နှင့် ပိမိ ြပည့်စသည့် သတင်း အချက်အလက်များကိ 

စီစဉ် ပးနိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။  

 နိဂးချုပ်အားြဖင် ့ ြမန်မာနိင်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်နှင့် ပူး ပါငး်စစီဉ်သူများ ကိယ်စား 

ကန် တာမ်ှ ယခရင်းနှီးြမုပ်နှမဖိရမ်မှ န၍ ကယားြပည်နယ်သိ ့ စီးပွား ရး လာ ရာက် 

လပက်ိင်ကမည့် လူ ကီးမင်းများအားလးနှင့် ကယားြပည်နယ်တွင်းရှိ ြပည်သူလူထနှင့် 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကျိုးအြမတမ်ျားစာွ ရရှိ လိမ့်မည်ဟ အ လးအနက် 

ယကည်ပါ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

 အားလးကိ ကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။  

 


