
နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် ြပည်တငွ်းလပ်ငန်းရှင်များအကားဆက်သွယ်မ ြမင့်တင်ရန် 

မန္တ လး စီးပွား ရးဖိရမ ်နှင့် ြပပွဲကျင်းပ 

မန္တ လး၊ နိဝငဘ်ာလ ၉၊ ၂၀၁၈ 

 ၂၀၁၈ မန္တ လးစီးပွား ရးဖိရမ ် (Mandalay Business Forum 2018) ကိ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လးကွန်ဗင်းရှင်ဗဟိဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းဖိရမ်ကီး 

ြဖစ် ြမာက် ရးအတွက ် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီ၊ ြမန်မာနိင်င ရငး်နီှး 

ြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ စးီပွား ရးနငှ့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန နှင့် New Starlight Group of Companies တိ ့

ပူး ပါင်း စီစဉ်ခဲ့သည်။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအတွင်းရိှ ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

အခွင့်အလမ်းများကိ ြမင့်တင် ပးရန်၊ ပိမိ ကာင်းမွန် သာ ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ြဖစ်လာ စရန် နှင့် ြပည်တွင်းစီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များကိ အလားအလာ 

ရိှ သာ နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် ချိတ်ဆက် ပးရန် ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  

 မန္တ လးကွန်ဗင်းရှင်ဗဟိဌာနတွင် ကျင်းပခ့ဲ သာ မန္တ လးစီးပွား ရးဖိရမ်သိ ့ ြမန်မာ 

နိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ် ဥက္က ၊ ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွ ဝ့န် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စ 

ဝန်ကီး ဦး သာင်းထွန်း၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် ဒါက်တာ ဇာ်ြမင့် မာင်၊ 

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ ် ဒါကတ်ာ အးဇ၊ စစ်ကိင်းတိင်းဝန်ကီးချုပ် ဒါက်တာြမင့်နိင်၊ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းတယ် ရးဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန် ကီး ဦး အာင်ထူး၊ မန္တ လး 

တိင်း ဒသကီး အစိးရ အဖွဲ မ့ှ ဝန်ကီးများ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ မ့ျားမ ှ

စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရး ဝန် ကီးများ၊ ဌာနဆိင်ရာအရာရှိများ၊ နိင်ငြခားသရးများ 

သအမတ်ကီးများ၊ နိင်ငတကာအဖွဲ  ့ အစညး်များမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိင်ငြခား ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှသူများ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ အသင်းအဖွဲ မ့ျားနှင့် မန္တ လးမှ စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းရှင်များတက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 မန္တ လး မိုသ့ည ် ြမန်မာနိင်င၏ ဒတိယအကီးဆး မို ြ့ဖစ် ပီးြမန်မာနိင်ငအထကပ်ငိး် 

နှင့် ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပင်ိးတိ၏့ စီးပွား ရးအချက်အချာ ဒသြဖစ်သည့်အြပင် အိမ်နီးချင်း 

နိင်င များနှင့် နယ်စပ် ကန်သွယ် ရးလပ် ဆာင်ရန ် အလားအလာ ကာင်းများစွာရှိ နသည်။ 
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အလား အလာ ရိှ သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ြမာက်များစွာ 

တည်ရိှ န သာ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးသိ ့ နိင်ငြခားနှင့် ြပည်တွင်းစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ 

ထပ်မဝင် ရာက်လာရန် ကန်သွယ်မ နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွား ရး 

ဖွ ဖ့ို း စမည့် အချက်အလက်များကိ ဘက်စြမင့်တင် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ မန္တ လးစီးပွား ရးဖိရမသိ် ့ အင်အား ၉၀၀ ကျာ် တက် ရာကခ့ဲ် ပီးအစီအစဉ် 

လးမျိုးြဖင့် ကျင်းပခ့ဲရာ နိဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင ် မန္တ လး ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ြပပွဲများ၊  ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆွး နွးပွဲများ၊ Breakout Session နှင့် စီးပွား ရး တွဆ့ပဲွများ 

ကျင်းပခဲ့သည်။ နိဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နတွ့င် လ့လာ ရးခရီးစဉ ် ပါရိှသည်။ မန္တ လး 

ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြပခန်းများ ကျင်းပရြခင်းမှာ မန္တ လးတိင်း၏ ကန်သွယ်မနှင့် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဝန်းကျင်များ၊ အ ြခခအ ဆာက်အအများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိ ဖာ်ထတ် 

ြပသရန်ြဖစ်သည်။ က ပါင်းစြဖစ် သာ စက်မ၊ စိက်ပျို း ရးမှ အစြပု၍ဟိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်းများ အထိပါဝင် သာ ြပခန်း (၂၂၅)ခန်းပါဝင် ြပသခ့ဲသည်။ ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှမ ဆွး နွးပဲွတွင်တင်ြပချက်မ (၇) ခကိ ြပုလပ် ဆွး နွးခဲ့ ပီး ၏ရင်းနှီးြမုပ်နမ 

စကားဝိင်း ကိလည်း ြပုလပ်ခဲ့ သည်။  

 နလ့ည်ပိင်းတွင် Breakout Session နှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအကား ချိန်ဆက ်

ဆာင်ရက်ွမစီအစဉ်တိက့ိ တစ် ပို င်နက်တည်းကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ Breakout Session တွင ်

ြမန်မာနိငင်ကမ္ပဏီများဥပ ဒ၊ ကန်သွယ် ရးမူဝါဒများ၊ ြမန်မာနိင်င၏ အခွန်ဆိင်ရာ ကိစ္စရပ် 

များနှင့် ကာက်ခွန်ဆိင်ရာကိစ္စရပ် များတိက့ိ ဆွး နးွက ပီး အလားအလာရိှ သာ နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် ြပည်တွင်းစးီပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအကားဆက်သွယ်မ ြမင့်တင်ရန ်

ြပုလပ် သာ စီးပွား ရး တွဆ့ပွဲတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ လပ်ငန်းရှင်များ ၁၂၀ ခန်ဦ့း 

အသီးသီး ပါဝင် ဆွး နွးခ့ဲသည်။ မန္တ လးတိငး်၏ ဖဲွ ့ဖိုးတိးတက်လျက် ရိှ သာ 

စီးပွား ရးအ ြခခ အ ဆာက ် အအများကိ လ့လာရနအ်တွက် နိဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နတ့ွင ်

ြပုလပ်မည့် လ့လာ ရးခရီးကိ စီစဉ်ထားရှိ ပီး နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှသူများနှင့် 

နိင်ငတကာအဖဲွအ့စညး်များစီမှ အင်အား ၂၀၀ ကျာ်က လိက်ပါ လ့လာကမည ်ြဖစ်သည်။   


