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ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္- ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၄ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

ျမန္မာႏိုငင
္ ၏
ံ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ UK aid က
ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈ အရွန
ိ ျ္ မွင့တ
္ င္

ရန္ကုန္ - ယူေက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa Facility
ႏွင္႔ ICCO ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၊ ဖန္တီးရာ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဂဟစနစ္ စီမံကိန္းအသစ္ႏွစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းနီးပါး ပူးေပါင္းရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏံသ
ွ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ICCO, Truvalu ႏွင့္ One to Watch အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၾကြယ္ဝမႈမ်ားကုိ အားလံုးမွ်ေဝခံစားႏုိင္ေစေရး
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္
မည့္စီမံကိန္းကို ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ နည္းပညာအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္
ေသာ စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွတစ္ဆင့္ ICCO ႏွင့္ ဖန္တီးရာတို႔က အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေဂဟစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ စီမံကိန္း ကနဦးစတင္သည့္ အဆင့္မွစတင္၍

ေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ အရွိန္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ အမ်ားႏွင့္အက်ံဴးဝင္

ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဂဟစနစ္

စတင္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စို္က္ပ်ိဳ း

ေရးနည္းပညာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာနည္းပညာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအခန္းက႑မ်ားတြင္ အနည္း
ဆံုး စီမံကိန္း ၁၀ ခုကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားပါမည္။ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္ ဝင္ေငြအနည္းပါးဆံုး ျဖစ္ေနသူမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တန္ဖိုးကြင္းဆက္
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင္႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႕အတြက္ သံုးဦး

သံုးဖလွယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးအရ ခိုင္မာျပီး ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္
ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ICCOႏွင့္ ဖန္တီးရာတို႔သည္ အလားအလာရွေ
ိ သာ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME)

မ်ားကို စုစည္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ပထဝီဝင္အေနအထားအရ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ေရးကို ရည္မွန္းပါသည္။ ၄င္းတို႕က

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားကို အလားအလာရွိ
ေသာ ရင္္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီသြားပါမည္။ ယင္း

နည္းလမ္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႀကီးထြားလာၿပီး စားသံုးသူဘက္ကျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္သူဘက္က
ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးအေျခအေနနိမ့္ပါးသူမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက အမ်ားႏွင့္

အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြကသ
္ ူမ်ားအၾကား စိတအ
္ ား

တက္ႂကြမႈ၊ ခိုင္မာေသာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ေဂဟစနစ္
တည္ေဆာက္သြားရန္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစနစ္သည္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈကို ကူညီ႐ုံသာမက
တစ္ႏိုင္ငလ
ံ ုးံ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

DFID ျမန္မာ၏ Inclusive and Livelihoods အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Tom Coward က

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီIB ေမာ္ဒယ္က သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္တ့ဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိမွာကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္တ့အ
ဲ တြက္ ယူေကႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနအေနနဲ႔ အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစနစ္ကို အထူးအာ႐ုံစိုက္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေနတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ခိုင္မာျပီး အားလံုးအက်ံဳးဝင္တဲ့
စီးပြားေရးေဂဟစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆုေ
ိ တာ့ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးကို
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္တဲ့ အေနအထားဆီကို ေမာင္းႏွင္ရာမွာ အဲဒီစနစ္က

ႀကီးမားၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈကုိ ေပးႏိုင္လို႔ပါပဲ။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဖန္တီးရာ၏ Accelerator Director João Dutra (ေက်ာ္ေအာင္) က ယေန႔ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ “DaNa
Facility နဲ႔ DFID အဖြဲ႕တို႕ရဲ႕ အကူအညီန႔ဲ ဖန္တီးရာက စြန္႔ဦးတည္ထြင္သူ ၁၀ ဖြဲ႕ရဲ႕ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရည္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္နဲ႕ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဘဝတိုးတက္

လာေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ။ကၽြန္ေတာ္တု႔ရ
ိ ဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေျပာင္း
အလဲေတြမွာ နည္းပညာကို တြဲဖက္အသုံးခ်ၿပီး အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေပးဖို႔ပါ။ DaNa Facility နဲ႔ DFID ရဲ႕အကူ
အညီက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုၿပီး အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျ ပန္႔ ျဖစ္သာြ းေစမွာပါ။”

One to Watch ျမန္မာရဲ႕ Country Director ျဖစ္သူ Robbert Groenen က “အစိုးရ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသမ
ူ ်ား၊
အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လက္လီ လက္ကား

ေဈးကြက္မ်ား၊ NGO မ်ား၊ အျခားပုဂၢလိက က႑နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္
ျပီး စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ေဂဟစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕

အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းထဲကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုတိုးလာေစဖို႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္း
ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္” လို႔ေျပာသြားပါတယ္။
ၿပီး

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္စုတုိ-

အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလုပ
ိ ါက DaNa Facility ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဌာန ဖုန္း ၀၉ ၇၈၂၅၀၀၇၅၂ (သို႕)
အီးေမးလ္ danapress@danafacility.com ကို ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

DaNa Facility- DaNa Facility သည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ကေထာက္ပံ့ေပး
ထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမ ၂၀၁၆ တြင္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္

DFID ၏ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ‘မွ်ေဝၾကြယ္ဝျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္း’ (BSP) အစီအစဥ္၏ က႑ ၃ ရပ္တြင္
တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ DaNa Facility သည္ DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ တိုးျမွင့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး
တက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးလ်က္႐ွိပါသည္။

DaNa Facility အေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလုိပါသ www.danafacility.com တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ျပီး
DaNa Facility ၏ Twitter | Facebook မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ICCO ေကာ္ပေ
ို ရး႐ွငး္ - ICCO ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူထုႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြေဆာင္႐ြက္၍ ကမာၻ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဆင္း
ရဲမႈႏွင့္ မတရားမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေရးျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက တြဲဖက္လပ
ု ္

ကိုင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တာဝန္ခံယူမႈ႐ွိေသာ လုပ္ငန္း၊ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေဈးကြကမ
္ ်ားႏွင့္ ေရရွည္
တည္ၿမဲႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္သုးံ စြဲမႈတို႔ကို ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.icco-cooperation.org တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

One to Watch - One to Watch သည္ နီေပါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ SME မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎က ကနဦး အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ အရွိန္အဟုန္

ျမႇင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြရာတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုး
ပါသည္။

Truvalu – တီထြင္ဆန္းသစ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ အလားအလာေကာင္းမြန္သည့္ SME မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး လိုအပ္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီ၏လည္ပတ္မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတစ္

ေလွ်ာက္ပံ့ပိုးျခင္းေပးျခင္းျဖင့္ မွ်တၿပီး အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္း
မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဖန္တးီ ရာ - ဖန္တီးရာ (creation place) သည္ နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျပာင္း

အလဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရန္ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဖန္တးီ တီထြင္စမ္းသပ္သည့္

အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖန္တီးရာသည္ ေဒသတြင္းနည္းပညာ စတင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ စြန္႕ဦး
စြန္႔ဦးတီထြင္သူ အသစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ အရည္အခ်င္း ႐ွိသူမ်ားကို

စုစည္းထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဖန္တီးရာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ၎၏ ၁၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ႐ွိသည့္
တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္ေနရာမွေန၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ မ်ား၊ CSO
မ်ားႏွင့္ တစ္သးီ ပုဂၢလမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ သက္ေရာက္မႈ ပိုမိုျ မင့္မားေရးအတြက္
နည္းပညာအသုံးျပဳမႈတြင္ ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

