
ကယားြပည်နယ်အတွင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမများ တိးြမင့်လာ စရန်ရည်ရွယ်၍ 
ကယားြပည်နယ်ရင်းနီှးြမုပ်နှမဖိရမ် ကျင်းပြပုလပ်ြခင်း 

ကယားြပည်နယ်အတငွ်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန်အတွက် ရင်းနှီး 
ြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဖိတ် ခ ၍ ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊ ြပည်နယ်အတွင်းရှိ  ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အခွင့်အလမ်းများ ြမင့်တင် ပးရန်နှင့် ြပည်တွင်းစီးပွား ရး လပ်ငန်းရှင်များအား အလားအလာ 
ရှိသည့် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကယားြပည်နယ် 
အစိးရအဖွဲ  ့ နှင့် ကယားြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ စီစဉ်မ၊ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
ကာ်မရှင်၏ ပ့ပိးကူညီမြဖင့် ကယားြပည်နယ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဖိရမ်ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၂၆ 
ရက် န၌့ ြပည်နယ်ခန်းမ၊ လွိုင် ကာ် မို ၊့ ကယားြပည်နယ်တွင် ကျငး်ပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမဖိရမ် အခမ်းအနားသိ ့ ကယားြပည်နယ ် ဝန်ကီးချုပ် ဦးအယ်လ် ဖာင်းရ၊ 
ကယားြပည်နယ် လတ် တာ်ဥက္က  ဦးလှ ထွး၊ စီမကိန်းနှင် ့ ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ဒတိယ 
ဝန် ကီး ဦး မာင် မာင်ဝင်း၊ ကယားြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ ဝန်ကီးများ၊ နိင်ငြခား သရးများမ ှ
သအမတ် ကီးများနှင့် သရးအရာရှိ ကီးများ၊ ဌာနဆိင်ရာ အကီးတန်း အရာရိှ ကီးများ၊ 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မ လပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်မှ 
ကိယ်စားလှယ်များ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မ လပ်ငန်းရှင်များ 
အသင်းချုပ်မှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ နိင်ငတကာ အဖဲွအ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်တွင်း 
ြပည်ပမ ှစီးပွား ရး လပ်ငန်းရှင်များ၊ သတင်း မီဒီယာများ စစ ပါင်း (၅၀၀) ကျာ ်တက် ရာက် 
ခ့ဲကပါသည်။ 

အစီအစဉ်အရ ကယားြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ် ဦးအယ်လ် ဖာင်းရ၊ ကယားြပည်နယ် 
လတ် တာ်ဥက္က  ဦးလှ ထွး၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဦး မာင် မာင်ဝင်း၊ 
ကယားြပည်နယ် စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန ဝန် ကီး ဦး မာ် မာ် နှင့် ြမန်မာနိင်င 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် အတွင်း ရးမှူး ဦး အာင်နိင်ဦးတိမှ့ ကယားြပည်နယ် ရင်းနီှးြမုပ်နှမဖိရမ်ကိ 
ဖဲ ကိုးြဖတ်၍ အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ် ပးခ့ဲပါသည်။ ထိ ့ နာက် ကယားြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်နှင့် 
တက် ရာက်လာ သာ ဧည့်သည် တာ်များက ြပပဲွတွင် ခင်းကျင်း ြပသထားသည့် ကယားြပည်နယ် 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ အလားအလာများ၊ ကယားြပည်နယ် ထွက်ကန်ြပခန်းများအား လှည့်လည်ကည့်ရ 
ခ့ဲကပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ အစီအစဉ်အရ ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပခဲ့ရာ အခမး် 
အနားတွင် ကယားြပည်နယ် ဝန်ကးီချုပ ် ဦးအယ် ဖာင်းရ မ ှ ကိုဆိနတ်ခွန်းဆက်စကား 



ြပာကားခဲ့ ပီး စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ဒတိယဝန် ကီး ဦး မာင် မာင်ဝင်းမှ 
အဖွင့်အမှာစကား အသီးသီး ြပာကားကာ ဆွး နွးပွဲကိ ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  

ထိ ့ နာက် ကယားြပည်နယ်၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ 
နိငင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် အတွင်း ရးမှူး ဦး အာင်နိင်ဦးက ရငှး်လင်းတငြ်ပခဲ့ ပးီ စိက်ပျိုး 
ရးက ၊ သတ္တ ုက ၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားက စသည့်က များအလိက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အခွင့်အလမ်းများကိ ဌာနဆိင်ရာ အသးီသးီမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ရငှ်းလငး် ဆွး နွးခဲ့ က ပါသည်။ 

နလ့ည်ပိင်းတွင် လပ်ငန်းရှင် တွဆ့ပွဲ အခမ်းအနားကိ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ ပးီ 
ကယားြပည်နယ်ရှ ိ လပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကယားြပည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြပုလပ်ရန ်
စိတ်ဝင်စားသည့် ြပည်တွင်း ြပည်ပလပ်ငန်းရှင်များ တွဆ့ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။  

ကယားြပည်နယ်ရငး်နှီးြမုပ်နှမဖိရမ်သိ ့ ပါဝင်တက် ရာက် နသူများသည် ၂၀၁၈ ခနှစ် 
မလ ၂၇ ရက် နတ့ငွ် လွိုင် ကာစ်က်မဇန်၊ လာပတိ ရအားလပ်စစ်စက်ရနှင် ့ ငွ တာငဆ်ည ်
စသည့် နရာများအပါအဝင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အလားအလာရှိ သာ နရာများသိ ့ သွား ရာက် 
လ့လာကမည်ြဖစ် ပီး မလ ၂၈ ရက် နတ့ွင် လွိုင် ကာ် မို  ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဒသများနှင့် မာခ်ျးီ 
သတ္ထ ုတွင်းသိ ့လှည့်လည ် လ့လာကည့်ရကမည်ြဖစ် ကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

                    

 


