
ချင်းြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ဒသထွက်ကန်ြပပွဲတွင် 

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်ဥက္က  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦး သာင်းထွန်း ြပာကားမည် ့မိန်ခ့ွန်း 

၂၀၁၉ ခနှစ ်မတ်လ (  ၁၆ ) ရက် န၊့ 

Myanmar Convention Center၊ ရန်ကန် မို ။့ 

 စီးပွား ရး မို  ့ တာ်ြဖစ်တဲ့ရန်ကန် မို မှ့ာယ နက့ျင်းပတ့ဲ ချင်းြပည်နယ်ရငး်နီှးြမုပ်နှမနင့်ှ 

ဒသထွက်ကန်ြပပွဲသိ ့ က ရာက်လာကတဲ ့ ဂဏ်သ ရရိှလူ ကီးမင်းများအားလးကိ 

“မဂလာပါ” လိ ့နတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။  

 ချင်းြပည်နယအ် နနဲစ့းီပာွး ရးဆိင်ရာစိန် ခ မများကိရင်ဆိင်နိင် အာင် ကိုးပမ်း နချိန် 

မှာစိတ်အားထက်သန်စွာရင်းနှီးြမုပ်နှလိတဲ့ စးီပွား ရးလပ်ငန်းရှင် တွနဲ  ့ ြမန်မာ့စီးပွား ရး 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိ ဖာ် ဆာင်ရာမှာဝိင်းဝန်း ဆာင်ရွက် ပးလိသူများအားလးကိယခလိမျိ

ုးတစ်စတစ်စည်းတညး် တွဆ့ခွင့်ရတ့ဲအတွက် အထူးပဲဝမ်းသာမိပါတယ။် 

 ဒီက န ့ ကျင်းပတ့ဲချင်းြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနဲ  ့ ဒသထွက်ကန်ြပပွဲဟာ ချင်းြပည်နယ် 

အတက်ွ ပထမဆးကျင်းပတဲ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနဲ  ့ ဒသထွက်ကန်ြပပွဲပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်း 

အနားကချင်းြပည်နယ်အတွက် ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွဆွဲ ဆာင်ရာမှာ အခွင့်အ ရးတစ်ခ 

ြဖစ်လာနိင်ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် ရင်းနှီးြမုပ်နှသူ တွအတွက် တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခမရှိတဲ့ 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမဝန်းကျင် ကာင်းတစ်ခဖန်တီး ပး နတ့ဲ အစိးရရဲ ့ ဆာငရ်ွက်မ တွ ကိြပသ 

နိင်တ့ဲအခွင့်အ ရးတစ်ခလည်းြဖစ်ပါတယ်။  

 ကန် တာ်တိ ့ ဒီ န ့ ဒီအခမ်းအနားမာှ တွဆ့ကရတာက တာ့ ချင်းြပည်နယ် မှာရှိတဲ့ 

များြပားလှတဲ ့ ရငး်နီှးြမုပနှ်မအခွင့်အလမ်းများကိ ဖာ်ထတ်ြခင်းြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ 

ကိဖိတ် ခ ဖိပ့ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

 ချင်းြပည်နယ်မှာရင်းနှီးြမုပ်နှဖိ ့ စိတ်ဝင်စားတဲ ့ လပ်ငန်းရှင်များနဲ  ့ စီးပွား ရး အသိက် 

အဝန်းများအတွက် ယ နအ့ခမ်းအနားကချင်းြပည်နယ်မာှလပ်ကိင်နင်ိမယ့် အခွင့်အလမ်း 

သစ်များကိသိရှိနိင်ရသာမကနိငင်ြခားရင်းနီှးြမုပနှ်မများနဲ  ့ ဒသခစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

များကိတိက်ရိက်ချိတ်ဆက်နိင်မယ့် အခွင့်အလမ်းများရရှိနိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။  

 ယ နအ့ခမ်းအနားကိြဖစ် ြမာက် အာင ် ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲကတ့ဲ ချင်းြပညန်ယ် အစိးရ 

အဖွဲ ၊့ ချင်းြပည်နယက်န်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှငမ်ျားအသင်း၊ 
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ရင်းနီှးြမုပ်နှမနင့်ှ နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား 

ကျးဇူးတင်ရိှပါ ကာငး် ြပာကားလိပါတယ်။ 

 ဒါ့အြပင် အဓိကကူညီပ့ပိးသူများြဖစ်ကတဲ့ UK Aid၊DaNa Facility၊DFID, KBZ 

Bank, VDB Loiနဲ  ့ ယ နအ့ခမ်းအနားကိြဖစ် ြမာက် အာင ် စစီဉ် ဆာင်ရွက ်

ပးကသူများကိလည်း ကန် တာ့်အ နနဲ  ့ ကျးဇူးတင်ရှိ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

 အထူးသြဖင့် မကာမီကာလအတွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမြမင့်တင် ရးနှင့် လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရး 

မဟာဗျူဟာချမတ်ှနိင် ရးအတွက် ချင်းြပည်နယ် အစိးရကိနည်းပညာ အကူအညီများ 

ပ့ပိး ပးလျက်ရှိတ့ဲ UK Aid နှင့် DaNa Facilityတိက့ိလည်း အထူး ကျးဇးူတင ်

ရှိ ကာင်း ြပာကားလိပါတယ်။  

ဂဏ်သ ရရိှလူကီးမင်းများခင်ဗျား 

 ြမနမ်ာနိင်ငကိအာရှရဲ ့ နာက်ဆး စျးကွက်ဟ ြပာစမှတ်ြပုကပါတယ်။အဲဒီလိပဲချင်းြပည်

နယ်ကိလည်းရင်းနှီးြမုပ်နှဖိ ့ ကာင်းတ့ဲ နရာအြဖစထ်ည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

 ချင်းြပည်နယ်ဟာြမန်မာနိင်ငရဲ  ့ အ နာက်ဘက်ြခမ်းမှာတည်ရှိ ပီး တာ ့ တရတ်နှင် ့

အိန္ဒယနိင်ငတိ ့ အားဆက်သယ်ွ ပးတဲ့ ပါင်းကူးတတားလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိ 

အချက်အချာကျတ့ဲ နရာမှာရှိ န ပမယ့်လည်းချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့ တာင်တန်း တွနဲ  ့

အ ြခခအ ဆာက်အဦများမြပည့်စမတိက့ချင်းြပည်နယ်အတွက်စိန် ခ မတစ်ရပ်ြဖစ်ပါ 

တယ်။ဒစိီန် ခ မ တွကရင်းနီှးြမုပ်နှသူများအတွက် အခွင့်အလမ်း များလည်းြဖစ်နိင်ပါ 

တယ်။  

 လက်ရှိအစိးရအ နြဖင့် ချင်းြပည်နယ်အတွင်းအ ြခခအ ဆာက်အဦများနှင့် ဒသခများရဲ  ့

လူ နမအဆင့်အတန်းများ ြမင့်မားလာ စဖိအ့တွက် တိးတက်လာဖိအ့တွက ်

အားသွန်ခွန်စက်ိ ကို းပမ်း ဆာင်ရွက် လျက်ရိှပါတယ်။ 

 ဒီလိကို းပမ်းတဲ့ နရာမှာြပန်လည်ြပည့် ဖို း မဲစွမ်းအင်က တွင် ရင်းနီှးြမုပ်နှဖိ ့ အခွင့် 

အလမ်းများစာွရိှ နပါတယ်။ အ သးစား ရအားလပ်စစ် စီမကိန်းအတွက် အစီအစဉ် 

များနှင့် လအားလပ်စစ်စီမကိန်းတိမ့ှာမဟာဓာတ်အားလိင်းမ ရာက်ရှိနိင်သည့် ကျး 

လက် ဒသတင်ွ လပ်စစ်မီးရရိှနိင် ရးအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် အလားအလာ 

များြဖစ်ပါတယ်။  

 ဂဏ်သ ရရိှလူကးီမင်းများခင်ဗျား 
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 ချင်းြပည်နယ်ဟာသဘာဝသယဇာတများ ပါကယ်ဝ ပမယ့် အဲဒီ ဒသခြပည်သူ တွ ဟာ 

အချိုးညီမတ သာရငး်နီှးြမုပ်နှမအကျိုး ကျးဇူးများကိအြပည့်အဝမခစားနိင် သးတာကိ

တွရ့ှိရပါတယ်။  

 ြပည်နယ်၏ အဓိကစးီပွား ရး တစ်ခြဖစ်တဲ့စိက်ပျို း ရး က မှာအလားအလာများစွာ 

ရိှ နပါတယ်။ ချင်းြပည်နယ်ဟာ အာ်ဂဲနစ်သစ်သီးက တွင် ကီးမား သာ အလားအလာ 

ရိှတ့ဲြပညန်ယ်တစခ်ြဖစ်ပါတယ်။  

 ချင်းြပည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်ယက်ကန်းနည်းပညာများနဲ  ့ တမထူူးြခားတ့ဲရိးရာအထည် 

အလိပ်လပ်ငန်းများဟာြပည်တွင်းနဲ  ့ြပည်ပမှ ဝယ်ယသူူများကိဆွဲ ဆာင်လျက်ရိှပါတယ်။ 

 ချင်းြပည်နယ်သည် တာင်ထူထပ်သည့် ြမမျက်နှာသွင်ြပင ် အ နအထားများ၊ 

အသက်ရမှား လာက်သည့် အလှတရားများနဲ  ့ ကျာ်ကားတ့ဲ ြပည်နယ် တစ်ခြဖစပ်ါတယ်။ 

ဗစ်တိးရီးယား တာင်လိ ့ လူသိများတ့ဲ နတ်မ တာငဟ်ာ အ ရှ ့ တာင်အာရှမှာ 

အြမင့်ဆး တာင်များအနက် တစ်ခအပါအဝင်ြဖစ် ပီးအာဆီယ၏ ယဉ် ကျးမ 

အ မွအနှစ်ပန်းြခတစ်ခအြဖစ်နဲ  ့ ငှက်ကည့်ြခင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်း 

စာင့် ရှာက်တဲ့ နရာတစ်ခအြဖစ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက် ထငရှ်ားတဲ့ 

နရာတစ်ခြဖစ်ပါတယ်။ 

 

ဂဏ်သ ရရိှလူကီးမင်းများခင်ဗျား 

 ယခအချိန်ဟာချင်းြပည်နယ်မှ ရင်းနှီးြမုပ်နှဖိ ့ ကာင်းမွနတ်ဲ့ အချိန်ပဲြဖစ်တယ် 

ဆိတာကိမိမိအ နနဲ  ့ဒီ နရာမှာနိဂးချုပ် ြပာကားလိတာက တာ့  

 ယ န ့ ြမန်မာနိင်ငဟာရင်းနီှးြမုပ်နှမအခင့်ွအလမး်များြပန်လညပွ်င့်လန်းလာတဲ့အချိန ်

ြဖစ်တ့ဲ အတွက် ချင်းြပည်နယ်ကိလည်းဒီအခွင့်အလမ်း တွခစားရရှိ စဖိ ့ မလဲွမ သွ 

ကိုးစားရ ဆာင်ရွက် သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

 မိမိတိအ့ နနဲ  ့

ရင်းနီှးြမုပ်နှမများကိြပုလပ်တဲ့အခါမှာအကျို းအြမတ်ကျန်ရှိ စရသာမကချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့

စီးပွား ရးနဲ  ့လူမ ရး တွကိဘယလိ်အ ကာင်းဆးပ့ပိး ပးနိင်မလဲဆိတာကိပါ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။  ချင်းြပညန်ယ်က့ဲသိ ့ “Frontier” စျးကွက် တွမှာ 

တာဝန်ယူမရှိ ပီး တာ ့ ကာင်းမွန်တ့ဲ ရင်းနီှးြမုပ်နမှြဖစ် စဖိအ့တွက် စီမကိန်းများနဲ  ့

ဦးစား ပးမများကိဘက် ပါငး်စက နထည့်သွင်းစဉ်းစားဖိလိ့ပါတယ်။ ဘာ ကာင့်လဲ 

ဆိ တာ့ ဒီလိ ပီးြပည့်စတဲ့ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တွဟာချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့ စဉ်ဆက်မြပတ် 
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ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနဲ  ့ ဒသခ တရဲွ  ့ လူ နမဘဝဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရးအတွက် တိက်ရိက် 

အကျိုးြဖစ်ထွနး် စမာှြဖစ်ပါတယ်။ 

 ဒီက နအ့ခမ်းအနားဟာချင်းြပည်နယ်အတွက် ပထမဆးအကိမ် ကျင်းပတာြဖစ်တဲ့ 

အတက်ွ ဒီအခမ်းအနားက န ကာင်းမွန်ခိင်မာတ့ဲ ရင်းနီှးချစ်ကည်မ တွကိ ဆာင်ကဉ်း 

ပးနိင်မယ်လိ ့ဆန္ဒြပုပါတယ်။ 

 ြမနမ်ာနဲခ့ျင်းလူမျို းတိအ့ကားကာရှည်ခိင် မဲတဲ့ ရင်းနီှးချစ်ကည်မ တွနဲ  ့ အခွင့်အလမ်း 

များကိ ြမင့်တင်ဖိန့ဲ  ့ လူမစီးပွားတိးြမင့် စဖိအ့တွက် စျးကက်ွများ ပ ထွန်းလာ စရန ်

အတတူကွ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ကပါစိ၊့။ 

 ဂဏ်သ ရရိှလူကးီမင်းများခင်ဗျား 

 ဒီက န ့ အခမ်းအနားကိတက် ရာက်လာတဲ့ ကန် တာ်တိအ့ားလးဟာချင်းြပည်နယ်ရဲ  ့

ထူးြခားလှတ့ဲ စီးပွား ရး အလားအလာ ကာင်း တွကိ ြပည်တွင်းြပည်ပ မှာရှိတဲ့ 

စီးပွား ရးအသိက်အဝန်း တွနဲ  ့မိတ်ဆက်ြမင့်တင် ပးတ့ဲ သတမန် များ ပဲြဖစ်ပါ တယ်။ 

 ြမနမ်ာနိင်ငရဲ  ့ အလှအပဆးအစိတ်အပိင်းြဖစ်တဲ့ ချင်းြပညန်ယ်ရဲ  ့ စီးပွား ရး 

အခွင့်အလမ်း ကာင်း တွကိ ဖာ်ထတ်နိင်ဖိအ့တွက်  ချင်းြပည်နယ် DICA ရးအဖွဲနဲအ့တူ 

ကန် တာ်တိ ့ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် နိငင်ြခားစးီပွားဆက်သွယ် ရး ဝန်ကီးဌာနအဖွဲ သ့ားများ 

အားလးကဝမ်း ြမာက်စွာနဲ  ့ ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးဖိ ့ အသင့်ရှိ န ကာင်း ြပာကား 

လိပါတယ်။  

 ကျးဇူးတင်ပါတယ်။  

 


