
ဟာင် ကာင်က ြပန်ခဲ့တယ် 

ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့ 

 ဟာင် ကာင် မို မ့ှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇွန်လ ၂၇ ရက်မှ ၂၉ အထ ိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရပ်ဝန်းနဲ  ့

လမ်း ကာင်းညီလာခ-၂၀၁၈ ကိ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ဥက္က ၊ ဦး သာင်းထွန်း 

ဦး ဆာင်တဲ့ ြမန်မာအစိးရကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့တက် ရာက်ခဲ့ကပါတယ်။ ဒါအြပင် ြပည် ထာင်စ 

သမ္မတြမန်မာနိင်ငကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ ် ဥက္က ၊ 

ဦး ဇာ်မင်းဝငး် ဦး ဆာင်တ့ဲ ြမန်မာလပ်ငန်းရှင ် ၅၀ ကျာ်လည်း ပါဝင်တက် ရာက်ကတဲ့ 

အတွက် ြမန်မာနိင်ငသား တွရဲ  ့ တက် ရာက်မက တာ ့ အားရဘွယ်ြဖစ်ပါတယ်။ ညီလာခက 

တာ့ ဟာင် ကာင်ကိယ်ပင်ိအပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသအစိးရနဲ  ့ ဟာင် ကာင်ကန်သွယ်မ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ကာင်စီတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပတ့ဲ တတိယအကိမ် ြမာက ်ညီလာခြဖစ်ပါတယ်။ 

တိက်တိက် ဆိင်ဆိင် ဒီနှစ်က တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငရဲ  ့တခါးဖွင့်စီးပွား ရးကျင့်သးတ့ဲ နှစ် 

(၄၀) ြမာက်ြဖစ်တဲ့အတွက် ဟာင် ကာင်အစိးရအ နနဲ  ့ ညီလာခနဲ  ့ ပတ်သက်လိ ့ အ တာ ်

ကိုးစား ဆာင်ရွက်ထားတာ တွရ့ပါတယ်။ ဟာင် ကာင်ဟာ တရတ်ြပည်မကီးရဲ  ့

စီးပွား ရးဝင် ပါက် သဖွယ်ြဖစ် နတဲ့အြပင ် ဒသတွင်း ဘ ာ ရးဆိင်ရာ အချက်အချာ 

ဒသလည်း ြဖစ်တဲ့အတွက ်ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်း အစီအစဉ် (Belt & Road Initiative) မှာ 

အ ရးပါတဲ့ အခန်းက က ပါဝင်နိင်ဘိလ့ည်း အဆင်သင့်ြပင်ဆင်ထားတာ တွခ့ဲ့ရပါတယ်။ 

ညီလာခက ိ နိင်င ပါင်း (၅၅) နိင်ငက အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက၊ အဖဲွအ့စညး်များက ကိယ်စားလှယ် 

၅၅၀၀ ကျာ ် တက် ရာက်ခဲ့ကပါတယ်။ ဒီနစ်ှရဲ  ့ ဂဏ်ထူး ဆာင် တက် ရာကသူ်က တာ့ 

ထိင်းနိင်ငက ဒတိယဝန် ကီးချုပ် Mr. Somkid Jatusripitak ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိက ညီလာခ 

ကျင်းပတ့ဲ ဇွန်လ ၂၇ နဲ  ့ ၂၈ နှစ်ရက်လးမှာ Hong Kong Convention and Exhibition 

Centre မှာ တက် ရာက်သူ များစွာနဲ  ့ ြပည့်ကပ် နတာ တွရ့ပါတယ်။ တက် ရာကသူ်များ 

အားလးအတွက် အစစ မလစ်ဟင်း စဘိ ့ တာဝန်ယူ စီစဉ် ဆာငရ်ွက်သူများက စနစ်တကျ 

ြပင်ဆင်ထားတာကိလည်း နမူနာယူဘွယ ် တွခ့ဲ့ရပါတယ်။  

ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်း ဖိရမ၊် ညီလာခနဲ  ့ြမနမ်ာကိယစ်ားလှယအ်ဖွဲ  ့

 ညီလာခ စတင်ကျင်းပတဲ့ ၂၇ ရက် န ့စားပွဲဝိင်း ဆွး နွးပွဲမှာ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ကာ်မရှင ် ဥက္က  ပါဝင်တက် ရာက် ပီး ရပ်ဝန်းနဲ  ့ လမ်း ကာင်း အစီအစဉ်မှာ ြမန်မာနိင်ငနဲ  ့

ပတ်သက်တဲ့ အ ြခအ နအရပ်ရပ်ကိ အဓိက ဆွး နွးချက်အ နနဲ  ့ ပါဝင် ဆွး နွးခ့ဲပါတယ်။ 

ဇွနလ် ၂၈ ရက် နမှ့ာ တာ့ ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်း ထိပသ်ီး ဆွး နွးပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပခ့ဲ ပီး 

နလ့ည်စာစားပွဲ မျက်နှာစညီ ဆွး နွးမအစီအစဉ်မှာ တာ့ ဥက္က ၊ ဦး သာင်းထွန်းက Georgia 

နိင်ငက ကန်သွယ် ရးနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန် ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး၊          

Mr. Genadi Arveladze ၊ ယူနိက်တက်ကင်းဒမ်းနိင်ငက ကန်သွယ်မနှင့် ပိက့န်ြမင့်တင် ရး၊ 

နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မဌာန ဝန် ကီးြဖစ်တ့ဲ Baroness Fairhead ၊ က မ္ဘာဒီးယားနိင်င ြပည်သူ ့
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လပ်ငန်းနှင့်ပိ ့ ဆာင် ရး ဝန်ကီး Mr. Lim Sidenine တိန့ဲအ့တူ ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်း 

ဆိင်ရာအစီအစဉ်ရဲ  ့အ ရးပါမ၊ ဒသတွင်းဆက်သွယ်မ၊ ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့ပါဝင်မတိကိ့ ရတ့ဲအချိန် 

အတွင်း ထိထိ ရာက် ရာက ် ဆွး နးွခ့ဲပါတယ်။ ဥက္က ရဲ  ့ ဆွး နွးမ တွကိ တက် ရာက်လာသူ 

တွက သာင်း သာင်းြဖြဖ ထာက်ခကတာကိလည်း တွရ့ပါတယ်။ ဟာင် ကာင်လပ်ငန်း 

ရှင်ကးီတစ်ဦးက တာ့ ဥက္က ရဲ  ့ ဆွး နွးချက်ဟာ  ြမန်မာနိင်ငအ ပ  တက် ရာက်သူအများစရဲ  ့

အာရစူးစိက်မရ စခဲ့တယ်လိ ့ ဆိပါတယ်။ ၎ငး် နမ့ာှဘဲ ကာ်မရှင် အတွင်း ရးမှူး 

ဦး အာင်နိင်ဦးက ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်း အစီအစဉ်အ ပ မှာ တရတ်-ြမန်မာစီးပွား ရးစက 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ြပင်ဆင် နတ့ဲ အ ြခအ န တွနဲ  ့ ြမန်မာနိင်ငအတွင်းမှာ စတင ်

ဆာင်ရွက် နတဲ့ ပဂ္ဂလိကစီမကိန်းအချို န့ဲ  ့ ၎င်းစကဆက်စပ်မကိ မျက်နှာစညီ ဆွး နွးတ့ဲ 

အစအီစဉ်မှာ ထည့်သွင်း ဆွး နွးခ့ဲပါတယ်။  

ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ရ့ဲ  ့သီးြခားအစီအစဉ်များ 

ည နဘက်မှာ တာ့ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲဟ့ာ ဟာင် ကာငကိ်ယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ဒသ အမ ဆာင်ချုပ ်Mrs. Carrie Lam ကိ သွား ရာက် တွဆ့ခ့ဲ ပးီ ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်း 

အစအီစဉ်မှာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်တဲ့ နယ်ပယမ်ျားနဲ  ့ ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့ လူသားအရင်းအြမစ် 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိစ္စ တွမှာ ဟာင် ကာင်က အကူအညီ ပး ရး တွကိလည်း ဆွး နးွ 

ညိနင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက် ပီး တာ့ ဟာင် ကာင်ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ အတွင်းဝန် Mr. Edward Yau နဲလ့ည်း တွဆ့ 

ပီး နှစ်နိင်ငပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးကိစ္စများကိ ညိနင်းခ့ဲကပါတယ်။ ဒါ့အြပင် ဇွန်လ ၂၉ ရက် န ့

မှာ Bank of China, Hong Kong ရးချုပ်ကိ သွား ရာက်က ပီး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နင်ိမည့် 

နယ်ပယ် တွကိ ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ပါတယ်။  

မဟာကမ်း ြခ ဒသ အစီအစဉ်နဲ  ့ြမန်မာနိင်င 

တရတ်သမ္မတရီှကျင်းဖျင်ရဲ  ့အစီအစဉ်တစ်ခြဖစတ့ဲ် မဟာကမ်း ြခ ဒသ (Greater Bay 

Area) အစီအစဉ်ဟာ အနာဂတ်မှာ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနဲ  ့ ဒသတွင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရက်ွ 

မမှာ အ ရးပါလာမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ကွမ်တြပည်နယ်က အဓကိ မို ့ကီး 

(၉) ခနဲ  ့ ဟာင် ကာင်၊ မကာအိ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသနှစ်ခတိ ့ စ ပါင်း ပီး အဓကိ 

စီးပွား ရးရပ်ဝန်းကီးတစ်ခ ထူ ထာင်သွားမည့် အစီအစဉ်တစ်ခလည်းြဖစ်လိ ့ နိငင်တကာ 

ငွ ကးအချက်အချာ ဒသြဖစ်တ့ဲ ဟာင် ကာင်ဟာ အနာဂတ်မှာ ယခထက်ပိမိ ပီး အ ရးပါတ့ဲ 

ဒသတစ်ခြဖစ်လာမှာပါ။ လက်ရိှအ နအထားမှာလည်း ဟာင် ကာင်ဟာ ဒသတွင်းမှာ 

အ ရးပါရသာမက ြပည်ပကိသာွး ရာက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အများဆးလပ်တဲ့ ထိပ်သီး (၁၀) နိင်င 

ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့နိင်ငလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနိင်ငမှာလည်း ဟာင် ကာငဟ်ာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

အများဆး စတတ္ထ နိင်ငြဖစ် နတဲ့အြပင် ရပ်ဝန်းနဲလ့မ်း ကာင်းအစီအစဉ်ရဲ  ့ စမီကိနး် တွမာှ 
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ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့ ပါဝင်ရင်းနီှးြမုပ်နမှည့် အစီအစဉ် တ ွ ရှိ နတဲ့အတွက် ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့

နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမနဲပ့တ်သက် ပီး ပိမိအ ရးပါလာမည့် နိင်ငတစ်ခလည်း ြဖစ်ပါတယ်။  

ဇွန်လ ၂၉ ရက် န ့နနက်ပိင်းမှာ ဟာင် ကာင် ကန်သွယ်မဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ကာင်စီရဲ  ့

စီစဉ် ပးမအရ အစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက ကိယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တ့ဲ ြမန်မာအဖွဲ ဟ့ာ တရတ်ြပည်မ ကီး၊ 

ဟာင် ကာင်၊ မကာအိက လပ်ငန်းရှင်များနဲ  ့ စားပဲွဝင်ိး ဆွး နွးပဲွ ကျင်းပခ့ဲ ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

များကိ ဖိတ် ခ ခ့ဲပါတယ်။ ည နပိင်းမှာ ရှန်ဂရီလာဟိတယ်မှာ Greater Bay Area Myanmar 

General Chamber of Commerce က ဦး ဆာင်ကျင်းပတ့ဲ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ြမင့်တင် ရး 

Seminar မှာ ြမန်မာအစိးရ၊ ပဂ္ဂလိက ကိယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက် ရာက်ခဲ့ကပါတယ်။ 

တရတ်ြပည်မကီး၊ ဟာင် ကာင်နဲ  ့ မကာအိက စိတဝ်ငစ်ားစွာ ပါဝင်တက် ရာက်သူ တ ွ

များြပားတာ ကာင့် ခန်းမြပည့်လသွား ပီး ထိင်ခမရလိ ့ မတ်တပ်ရပ ် နား ထာင်ကတ့ဲသူ တွ 

အများအြပားရိှခ့ဲတာကိလည်း တွရ့ပါတယ်။ Seminar မှာ ဥက္က က ြမနမ်ာနိင်ငရဲ  ့ ြပုြပင် 

ြပာင်းလဲမ တွကိ အကျယတ်ဝင့် ရှင်းြပ ပီး ြမန်မာနိင်ငကိလာ ရာက ် ရင်းနှီးြမုပ်နှကဘိ ့

ဖိတ် ခ ခဲ့ပါတယ်။ အတွင်း ရးမှူးကလည်း ြမနမ်ာနိင်ငမှာ ရင်းနီှးြမုပနှ်မ ဆာင်ရွက်နိင်မည့် 

အခွင့်အလမ်း တွ အ သးစိတ် ဆွး နွး ပးခဲ့ပါတယ်။  ပါဝင်တက် ရာက်တဲ့ လပ်ငန်းရှင် ကီး 

တစ်ဦးက တာ ့ ဟာင် ကာင်မှာ ယခနှစ်အပါအဝင် သးနှစ်ဆက်တိက် ကျင်းပခ့ဲတ့ဲ ရပ်ဝန်းနဲ  ့

လမ်း ကာင်းညီလာခမှာ ဒီနှစ်ြမန်မာနိင်ငအ ပ  တက် ရာက်သူများက စိတ်ဝင်စားမကိ ယခင ်

ဘယ်နိင်ငကမှ မရခ့ဲဘူးလိ ့ ြပာပါတယ်။  

အ ရးကီးတဲ့ ၃ ရက်တာ 

 ြမနမ်ာနိင်ငရငး်နီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်အ နနဲ  ့ ညီလာခကာလ ြပခနး်တစ်ခရယူ ပီး ြမန်မာ 

နိင်ငရဲ  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနဲပ့တ်သက်တဲ့ အ ြခအ နအရပ်ရပ်ကိ လာ ရာက်ဆက်သွယ် မးြမန်းသ ူ

တွကိ အ သးစိတ ် ရှင်းလငး် ဆွး နွး ပးခဲ့ ပီး လိအပ်တဲ့ ဥပ ဒ တွ၊ လမ်းညန် တွ၊ အြခား 

အချက်အလက် တွကိ စာအပ်၊ စာ စာင်၊ CD တွ ြဖန် ့ ဝ ပးနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခ 

သးရက်တာ ကာလအတွင်း ကိယ်စားလှယ်အဖွဲဟ့ာ အစီအစဉ် တွမှာ ြဖန်က့ျက် ပီး ြမန်မာနိင်င 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမြမင့်တင် ရးအတွက် တက်တက်ကက ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ လကရိှ် 

နိင်ငအတွင်း ြဖစ် ပ နတ့ဲ အ ြခအ နအရပ်ရပ် ကာင် ့အ နာက်ဖက်က ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တွကိ 

မာ်မှန်းအားြပုလိ ့ မရနိင် သးတဲ့ အ နအထားမှာ အ ရှဘ့က်နဲ  ့ အာဆီယက ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

တွကိ တိးြမင့်ဖိတ် ခ သွားဘိ ့လိအပ် နချိန်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ညီလာခကာလအတွင်း ဥက္က  

ဦး ဆာင်တဲ့ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ရဲ့  ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင် ရး အစီအစဉ် တွဟာ 

အနာဂတ်ကာလ ြမန်မာနိင်ငစီးပာွး ရးဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မအတွက် အ ထာက်အပ့ ကာင်းတစ်ခ 

ြဖစ် စမယ်လိ ့ယကည်ပါတယ်။  


