
ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးအတွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ကိ ြမင့်တင်မည့် 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးရငး်နှီးြမုပ်နှမြပပွဲကိ ငွ ဆာင်ကမ်း ြခတွင် ကျင်းပြပုလပ ်

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးအတွင်း ရင်းနှီးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်းများ ြမင့်တင် ပးရနန်ှင့် 

ြပည်တွင်း စးီပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအား အလားအလာရှိသည့် နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ 

များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၊ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ န့ှင့် ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါငး် ဆာင်ရွက် ရး 

အဂျင်စ ီ(JICA) တိ ့ပူး ပါင်း၍ Japan External Trade Organization (JETRO) နှင့် 

Myanmar Survey Research Co., Ltd. တိ၏့ ပ့ပိးကူညီမြဖင့် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၃၀ ရက် န ့ ၌ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ 

ငွ ဆာင်ကမ်း ြခရိှ ယမနာဦးဟိတယ်တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲ အခမ်းအနားသိ ့စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာငး်ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၊ ြမန်မာနိငင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် 

ဒတိယဥက္က  ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ဝန် ကီးချုပ် ဦးလှမိး အာင်၊ 

ဧရာဝတီ တိင်း ဒသကီး လတ် တာ ်ဥက္က  ဦး အာင် ကျာ်ခိင်၊ ြပည်နယ်များနှင့် တိင်း ဒသ 

ကီး များမ ှဝန် ကီးချုပ်များ၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့င် ဝန်ကီးများ၊ နိင်ငြခား 

သရးများမှ သအမတ် ကီးများနှင့် သရးအရာရှိကီးများ၊ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၊ 

JICA နှင့် JETRO တိမ့ ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကားထားသည့် ဧည့်သည် တာ်များ၊ 

ြပည်တွင်းြပည်ပမှ စီးပွား ရး လပ်ငန်းရှင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများစစ ပါင်း (၆၀၀) ကျာ် 

တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

အစီအစဉ်အရ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမြပပဲွဖင့်ွပဲွအခမ်းအနားကိ 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် ြမန်မာနိင်င 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာမ်ရှင် ဒတိယဥက္က  ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

ဝန်ကီးချုပ် ဦးလှမိး အာင်၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး လတ် တာဥ်က္က  ဦး အာင် ကျာ်ခိင ်

တိမ့ ှ ဖဲကို းြဖတ်၍ ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ပါသည်။ထိ ့ နာက် တက် ရာက်လာကသည့် ဧည့်သည် 

တာ်များက ြပပဲွတင်ွ ခင်းကျင်းြပသထားသည့် ထတ်ကန်ြပခန်းများအား လှည့်လည ်

ကည့်ရခဲ့ကပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပခ့ဲရာအခမ်းအနားတွင် ဧရာဝတ ီ

တိင်း ဒသကီး ဝန်ကီးချုပ် ဦးလှမိး အာင် မှ ကိုဆိနတ်ခွန်းဆက်စကား ြပာကားခဲ့ ပီး 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် ြမန်မာနိင်င 

ရင်းနီှး ြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ် ဒတိယဥက္က  ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စ ီ (JICA) မှ Chief Representative ြဖစ်သူ Mr. 



Masayuki Karasawa နှင့် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မ 

လပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္က  ဦးဝင်းြမင့်လင်တိမ့ှ အဖွင့်အမှာစကား အသီးသီး ြပာကား 

ကာ ဆွး နွးပွဲကိဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

ထိ ့ နာက် ဧရာဝတီတိငး် ဒသကီး၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက ်

၍ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်အတွင်း ရးမှူ း ဦး အာင်နိင်ဦးက ရှင်းလင်း တင်ြပ 

ခဲ့ ပီး စိက်ပျို း ရးက ၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားက ၊ စက်မက ၊ ထာက်ပ့ ပိ ့ ဆာင် ရး 

က  စသည့်က များအလိက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်းများနှင့် တိးတက်မများကိ ဌာန 

ဆိင်ရာအသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသူများမှ ရှင်းလငး် ဆွး နွးခဲ့ကပီး ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်း စစ်တမ်းအစီရင်ခစာကိလည်း တင်ြပခ့ဲပါသည်။ ဆက်လက်၍ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှရန်အတွက် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၏ အားသာချက်များ ခါင်းစဉ်ြဖင့် 

စကားဝိင်း ဆွး နွးပဲွကိလည်း ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  

နလ့ည်ပိင်းတွင် လပ်ငန်းရှင် တွဆ့ပွဲက ိဆက်လက်ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ ပီး စိက်ပျို း ရး 

လပ်ငန်း၊ စား သာက်ကန်ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်း၊ စက်မလပ်ငန်း၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွား 

လပ်ငန်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်း 

၊ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း၊ အြခားဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ စသည့် လပ်ငန်း များမ ှ

ြပည်တွင်းြပည်ပ လပင်န်းရှငမ်ျားမှ ပါဝင် ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။  

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမြပပွဲသိ ့ပါဝင်တက် ရာက်သူများသည ် ၂၀၁၈ 

ခနှစ ် ဒီဇငဘ်ာလ ၁ ရက် နတွ့င် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးရိှ အိမ်ရာစီမကိန်းများ၊ ပစန်ွ 

မွးြမူ ရးလပ်ငန်း၊ ပသိမ်စက်မဇန်နှင့် ပသိမ်စက်မ မို ့ တာ်တိသ့ိ ့ သွား ရာက် လ့လာ 

ကမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမြပပဲွသည် ရင်းနီှးြမုပ်နှသူများအား တိင်း 

ဒသကီး အတွင်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်းများကိ ပိမိ နားလည် စမည် ြဖစ် ပီး  

ရင်းနီှးြမုပ်နှမများ ဆဲွ ဆာင်နိင်မည့် အ ထာက်အပ့တစ်ခ ြဖစ် စမည် ြဖစ်ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 


