
ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်းရင်းနီှးြမုပ်နှမများဖိတ် ခ နိင်ရန်ရခိင်ြပည်နယ် 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမြပပဲွကိငပလီကမ်း ြခတွင်ကျင်းပြခင်း 

ရခိင်ြပည်နယ်၏ စီးပွား ရးဖွ ့ဖို း တိးတက် စရန်အတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်းများ 
ြမင့်တင် ပးရန်နှင့် ဒသတွင်း စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များအား အလားအလာရှိသည့် ြပည်တွင်း 
ြပည်ပမ ှ ရင်းနှီးြမုပ်နသှူများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရခိင်ြပည်နယ်အစိးရ 
အဖွဲ၏့ဦး ဆာင်မြဖင့် ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၊ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပးူ ပါငး် 
ဆာင်ရွက် ရး အဂျငစ်(ီJICA) ဂျပန်ြပည်ပကန်သွယ်မ အဖွဲ အ့စည်း(JETRO)နှင့် 

Myanmar Survey Research Co., Ltd. (MSR)နှင့် ပဂ္ဂလိကက မ ှ
ကမ္ပဏီများ၏ပ့ပိးကူညီမြဖင့် ရခိင်ြပည်နယ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲ ၂၀၁၉ ကိ ၂၀၁၉ ခနှစ ်
ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် နတ့ငွ ်ရခိင်ြပည်နယ်၊ သတွဲ မို န့ယ်၊ ငပလီကမ်း ြခရှိ Jasmine Ngapali 

Resort ဟိတယ်တွင် ကျငး်ပ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆိပါြပပွဲအခမ်းအနားသိ ့နိင်င တာ်၏ အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ် ဒ အာင်ဆန်းစကည်၊ ြပည်ထဲ ရး 
ဝန် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒတိယဗိလ်ချုပ်ကီး ကျာ် ဆ ွ ၊ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 
ကာ်မရှင ် ဥက္က ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် နိင်ငြခားစီးပာွးဆက်သွယ် ရး ဝန်ကးီဌာန ြပည် ထာင်စ 
ဝန် ကီး ဦး သာင်းထွန်း၊ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့းဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဦးမင်းသူ၊ 
စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာ အာင်သူ၊ 
လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးဝင်းခိင်၊ ဟိတယန်ှင့်ခရီးသွားလာ ရး 
ဝန် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးအန်း မာင်၊ ရခိင်ြပည်နယ် ဝန် ကီးချုပ် ဦးညပီ၊ မ ကွးတငိး် 
ဒသကီး ဝန်ကးီချုပ ် ဒါက်တာ အာင်မိးညို၊ ပဲခူးတိင်းဝန် ကီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ ြပည်နယ်နှင့် 
တိင်း ဒသကီးများမှ ဝန် ကီးများ၊ ြမန်မာနိင်င ဆိင်ရာြပည်ပသရးများမှ သအမတ်ကီးများနှင့် 
သရးအရာရှိကီးများ၊ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယမ်ျား၊ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက် ရး အဂျငစ်ီ၊ ဂျပန်ြပည်ပ ကန်သွယ်မအဖွဲ အ့စည်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်း 
တိမ့ ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမ ှ စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ၊ သတငး်မီဒယီာများ 
စစ ပါင်း(၆၀၀) ကျာ ်တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

အစီအစဉ်အရ ရခိင်ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
ကာ်မရှင ် ဥက္က  ဦး သာင်းထွန်း၊ လပ်စစ်နှင့်စွမး်အင်ဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးဝင်းခိင်၊  ဟိတယန်ှင့်ခရးီသွားလာ ရးဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးအန်း မာင် နှင့် 
ရခိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် ဦးညီပတိမ့ှ ဖဲ ကိုးြဖတ်၍ ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် တက် ရာက် 
လာကသည့် ဧည့်သည် တာ်များကြပပွဲတွင် ခင်းကျင်းြပသထားသည့် ထတ်ကန်ြပခန်း များအား 
လှည့်လည်ကည့်ရခဲ့ ကပါသည်။ 



ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပခဲ့ ပးီ နိင်င တာ်၏အတိင်ပင်ခပဂ္ိုဂ လ် 
ဒ အာင်ဆန်းစကည်က မနိ်ခ့နွ်း ြပာကားရာ၌ တာဝန်ယူမရှိ ပီး ကာင်းမွန်စွာ 
အ ကာင်အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများက နိင်င၏ 
စီးပွား ရးအနာဂတ် အလားအလာ ဖာ ် ဆာင်ရာတွင် ရခိင်ြပည်နယ်ကိ ဖွ ့ဖို းတိးတက်မ 
လမ်း ကာင်းဆ ီ တနွ်းတင် ရနအ်တက်ွ အ ရးပါသည့် အခန်းက တွင် ပါဝင် နပါ ကာင်း၊ 
ထိ ့ ကာင့် ရခိင်ြပည်နယ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲက ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ြခင်း မြပုလပ်ရ သး သာ 
အခွင့်အလမ်းများ အြပည့်ရှိ နသည့် ရခိင်ြပည်နယ်ကိ ဖာထ်တြ်ပသ ပးသွားမည် 
ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ခင်မင်ရင်းနှီး ဖာ် ရွ ပီး ၎င်းတိ ့ ဒသ၏ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မအတွက် စိတ်အား 
ထက်သန် နသည့် ြပည်သူများက ရင်းနှီးြမုပ်နှ သူများကိ ကိုဆိလျက်ရှိပါ ကာင်း၊ အစိးရအဖွဲ ၊့ 
ဖွ ့ဖို းမမိတ်ဖက်များနငှ့် ပဂ္ဂလိကက မ ှ အသးြပုလိက်သည့် ငွ ကးတိင်းသည်  
ရခိင်ြပည်နယ်၏ ရခိင်ြပည်သူ ြပညသ်ားများ အတွက်  ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးကိ အ ထာက ်
အကူြဖစ် စပါ ကာင်း၊ ပီးခဲ့သည့် လက နြပည် တာ်၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ ပီး ကိယ်စားလှယ် 
၁၆၀၀ ခန် ့ တက် ရာက်ခဲ့သည့် Invest Myanmar Summit 2019 တွင် လမ်း၊ လဆိပ၊် 
တည် ဆာက် ရးစီမကိန်းများမှ စက်မဇန်များနှင့် မို သ့စ်များ တည် ဆာက် ရး စီမကိန်းများ 
အထ ိပါင် သာ ရခိင်ြပည်နယ်တွင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် စီမကိန်းအသစ်များကိ 
မ ဝခဲ့ပါ ကာင်း၊ အဆပိါ စီမကိန်းများသည် စီမကိန်းဘဏ်တွင် ပါဝင် ပီး ယင်းစီမကိန်းများ 
စတင်သည့်အခါ တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ဆာင်ရွက်ကမည် ြဖစ်ပါ ကာင်း 
ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ယင်း နာက် ြမန်မာနငိ်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ဥက္က  ဦး သာင်းထွန်း၊ ရခိင်ြပည်နယ် 
ဝန် ကီးချုပ် ဦးညီပနှင့် ြမနမ်ာနိင်ငဆိင်ရာ ဂျပန်သရးမှ သအမတ် ကီးMr. Ichiro 
Maruyamaတိမ့ ှ အမာှစကား အသီးသီး ြပာကားခဲ့ ပးီ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ 
ရခိင်ြပည်နယ်၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အခွင့်အလမ်းစစ်တမ်း အစီရင်ခစာကိMyanmar Survey 
Research Co., Ltd. (MSR) မ ှ လည်း ကာင်း၊ ဌာနဆိင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများမှ“Government Policy and Priority Sectors”၊ 
“Doing Business in Rakhine State and Responsible Investment”၊ “Potentially of 
Rakhine State” ခါင်းစဉ်များြဖင့် က အလိက ် စကားဝိင်း ဆွး နွးပွဲ လည်း ကာင်း 
အသီးသီး ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

မွန်းလွဲပိင်းတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများနှင့် ဒသတွင်း လပ်ငန်းရှင်များ 
တွဆ့ပွဲကိ ဆက်လက်ကျငး်ပြပုလပ်ခဲ့ရာ လပင်န်းရငှ်များအချင်းချငး် မမိိစိတပ်ါဝင်စားမ 
က အလိက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ဆးွ နွးခဲ့ကပါသည်။  

ရခိင်ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲသိ ့ပါဝင်တက် ရာက်သူများသည် ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၃ 
ရက် နန့ှင့် ၂၄ ရက် နမ့ျားတွင ်ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း ကမ်း ြခသစ်များရှ ိဟိတယ်စီမကိန်းများ၊ 



ရထွက်ပစ္စည်းထတလ်ပ်မစက်ရများ၊ အိမ်ရာစီမကိန်းများ၊ ပစွန် မွးြမူ ရး လပ်ငန်းများနှင့် 
သဘာဝအ ြခြပုခရီးသွားစီမကိန်းများသိ ့သွား ရာက် လ့လာကမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရခိင်ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပပွဲသည် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ကနသ်ွယမ်နငှ့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဝန်းကျင် 
အ ြခအ နကိ ြမင့်တင် ပးနိင်မည့်အြပင် စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်မဆိင်ရာ သတငး် 
အချက်အလက်များကိ မ ဝနိင်မည်ြဖစ်ပါသြဖင့် ရခိင်ြပည်နယ်သိ ့ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းနှီး 
ြမုပ်နှသူများကိ ဆွဲ ဆာင်နိင်မည့် အ ထာက်အပ့တစ်ခြဖစ် စမှာြဖစ်ပါသည်။ 

 


