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၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ဘာှစ် (ေအာက်တိုဘာလမှ ဇူလိုင်လထိ) ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ ကုန်စည်ြပပဲွများစာရင်း 

စဉ် ြပပွဲအမည် ကာလ ေနရာ မှတ်ချက် 

၁။ 

 

EXPO 2020 Dubai 
 

၁-၁၀-၂၀၂၁ မ ှ
၃၁-၃-၂၀၂၂ 
ထိ 

အာရပ် 
ေစာ်ဘွားများိုင်ငံ၊ 
ဒူဘိုင်းမိ 

Offline 
 

၂။ Myanmar National Day 
အခမး်အနားကျင်းပြပလုပ် 
ြခင်း 

၂၀-၂-၂၀၂၂ အာရပ ်
ေစာ်ဘွားများိုင်ငံ၊ 
ဒူဘိုင်းမိ 

EXPO 2020 Dubai 
၏ AI Wasl Plaza 
တွင် Myanmar 
National Day 
အခမး် အနားအား 
ကျင်းပ ြပလုပခ်ဲ့ပါ 
သည်။ 

၃။ ASEAN Trade Fair 2022 
ကုန်စည်ြပပွဲ 

၇-၆-၂၀၂၂ မှ 
၁၀-၆-၂၀၂၂ ထိ 

ကုိရီးယားသမတ 
ိုင်ငံ၊ Ilsan မိ 

ြမန်မာုိင်ငံ 
ကုိယ်စားြပကုမဏီ 
(၂)ခု Golden 
Myanmar Honey 
Co., Ltd. ှင့် 
Shwe Zeek- wat 
Co., Ltd. တိုသွား 
ေရာက်ြပသ 
ခဲ့ပါသည်။ 

၄။ 

 

Lancang-Mekong 
International Food 
Exposition (LMIF Expo) 

၁၁-၆-၂၀၂၂ မှ 
၁၉-၆-၂၀၂၂ ထိ 

လာအုိိုင်ငံ၊ 
ဗီယင်ကျနး်မိ 

ြမန်မာုိင်ငံမ ှ
စားေသာက် ကုန် 
ကုမဏီ (၃) ခု၏ 
နမူနာပစည်း 
များအား ေပးပို၍ 
Lancang-Mekong 
ြပခန်းတွင် 
ခင်းကျင်း 
ြပသိုင်ခဲ့ ပါသည်။ 

၅။ 67th Bangkok Gems & 
Jewelry Fair (BGJF) 2022 

၇-၉-၂၀၂၂ မ ှ
၁၁-၉-၂၀၂၂ 
ထိ 

ထိုင်းိုင်ငံ၊ 
ဘန်ေကာက်မိ 

ကမာေပရိှအေကျာ် 
ကားဆုံးှင့် 
သက်တမ်းအရှည်
ဆုံး ေကျာက် 
မျက်ရတနာေရာင်း
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ဝယ် 
ေရးြပပွဲများထဲတွင် 
တစ်ခုအပါ အဝင် 
ြဖစ်ပီး ှစ်စဉ်ပါဝင် 
ြပသိုင်ရန်အတွက် 
ြမန်မာကုန်သွယ်မြ
ြ ှင့်တင်ေရးအဖွဲမှ 
ဦးေဆာင် 
ေပးလက်ရှိ 
ပါသည်။ 

၆။ “(၁၉) ကိမ်ေြမာက် 
အာဆီယံ- 
တုတ်ကုန်စည်ြပပွဲ (China-
ASEAN Expo)” 

၁၆-၉-၂၀၂၂ မ ှ
၁၉-၉-၂၀၂၂ ထိ 

တုတ်ြပည်သူသမ
တိုင်ငံ၊ 
ကွမ်ရှီးကမ့်ကုိယ် 
ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 
ေဒသ၊ နန်နင်းမိ 

ယခုှစ် 
ကုန်စည်ြပပွဲ၌ 
ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖ
င့် Nanning 
International 
Convention & 
Exhibition Center 
(NICEC) ၏ Hall 
13 , 2F , Zone D 
တွင် 
ြပခန်း(၃၀)ခန်း 
ပါဝင်ြပသမည်ြဖစ်
သည်။ 

၇။ Korea Auto Industry & 
Global Transport Tech 
Show 

၅-၁၀-၂၀၂၂ မှ 
၇-၁၀-၂၀၂၂ ထိ 

ကုိရီးယားသမတို
င်ငံ၊ ဆိုးလ်မိ 

ြမန်မာုိင်ငံ 
ကုိယ်စားြပ 
Proven 
Technology 
Industry Co.,Ltd 
(TOYO Battery) မှ 
ပါဝင်ြပသ 
မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

၈။ တတိယအကိမ် ြမန်မာ 
(လားး)-တုတ် (လင်ချန်း) 
နယ်စပ်စီးပွားေရးှင့်ကုန် 
စည်ြပပွဲ 

၂၇-၁၀-၂၀၂၂ 
မှ  
၃၀-၁၀-၂၀၂၂ 
ထိ 

ရှမ်းြပည်နယ် 
(ေြမာက်ပိုင်း)၊ 
လားးမိ၊ 
မိေတာ်ခန်းမ 
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၉။ Biofach 2023 
 

၁၄-၂-၂၀၂၃ မ ှ
၁၇-၂-၂၀၂၃ ထိ 

ဂျာမနီိုင်ငံ၊ 
ူရင်ဘတ်မိ 

၂၀၂၂ ခုှစ် တွင် 
၂၆ -၇ -၂၀၂၂ မှ ၂၉-

၇-၂၀၂၂ 
ရက်ေနအထိ 
ကျင်းပခ့ဲပီး  
လာေရာက်ြပသသူ
ေပါင်း )၂၂၇၆ (ှင့် 
ေလ့လာကည့်သူ

ေပါင်း )၂၄၀၀၀ (
ရှိခဲ့ပါသည်။ 

၁၀။ The 95th Tokyo 
International Gift Show 
2023  

၁၅-၂-၂၀၂၃ မ ှ
၁၇-၂-၂၀၂၃ ထိ 

ဂျပန်ိုင်ငံ၊ 
တိုကျိမိ၊ Tokyo 
Big Sight (Tokyo 
International 
Exhibition 
Center)  

ဂျပန်ိုင်ငံ 
တွင်အကီးဆုံး 
ကုန်စည် ြပပဲွတစ်ခု 
ြဖစ်ပီး ကုမဏီ 
ေပါင်း )၃၀၀၀(  
ေကျာ်ခန ် 
ပါဝင်ြပသ မည့် 
ိုင်ငံ 
တကာြပပွဲတစ်ခုြဖ
စ်ပါ သည်။ 

     

 

စဉ် ြပပွဲအမည် ကာလ ေနရာ 

၁။ 

 

တိုင်းရင်းသားေဒသထုတ်ကုန်ြမင့်တင်ေရး 

ကုန်စည်ပွဲ 

၃-၃-၂၀၂၂ မ ှ

၆-၃-၂၀၂၂ ထ ိ

မေလးမိ၊ 

Capital Center 

၂။    

 

 

 


