သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္- ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္၊ အဂၤါေန႔
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ွ စ္ဆင့္

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UK aid ၏ လုပ္ငန္း

တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa

Facility

တိ႔သ
ု ည္

အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားႏွင္

သက္ဆိုင္ရာ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဒသတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္မ်ားကို ပံ့ပိုးရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ bonded

warehouse စနစ္ကို မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ bonded warehouse တစ္ခု၏ အဓိကက႑မ်ားကို
အထူးေဖာ္ျပေပးရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို
ယေန႕စတင္လိုက္ပါသည္။

Bonded warehouse မ်ားသည္ စက္မႈ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႕

ေရးဆြဲထားၿပီး အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္သို႔မဟုတ္ သြင္းကုန္ခြန္ တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနၿဖင့္ bonded
warehouse မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားထားရွိကာ ဝယ္ယူလိုသည့္ ဝယ္သူ ရွာမေတြ႕မီ သို႔မဟုတ္

တင္ပို႔ရန္ ေဈးကြက္ မရရွိမီ ၄င္းတို႔တင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရန္
ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ခြင့္ ရရွိသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ၄င္းတို႕၏ ေငြေၾကး လွည့္ပတ္မႈကို
လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံႏိုင္ပါမည္။

Bonded warehouse စနစ္သည္ ပုိ႕ကုန္ေစ်းႏႈန္းတြင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ စည္းၾကပ္အခြန္အခမ်ား

မပါဝင္သျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေဈးကြက္မ်ားသုိ႕ တင္ပို႔သည့္ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
အတြက္ ေဈးႏႈန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပုိမုိအားေကာင္းေစပါသည္။ ထုိသုိ႕ ပုိ႕ကုန္တင္ပုိ႕မႈတြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ

အားသားၿခင္းၿဖင့္ bonded warehouse system သည္ တုိင္းၿပည္၀င္ေငြရရွိေစေရးအတြက္ အေရးပါ
ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းၿခင္းအတြက္

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သိသိသာသာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေတာင္းျခင္းက ေစ်းကြက္တြင္ၿပိဳ င္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ရပ္
ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အသံုးဝင္မည့္ စနစ္တခု ၿဖစ္ပါသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္မွာ-

“အေကာက္ခြန္ကုန္ေလွာင္ရံုလပ
ု ္ငန္းဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာတာနဲ႔အတူ တိုး
တက္လာပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ CMP ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြဟာ ကုန္ပစၥညး္ ေတြကို

စားသံုးသူလက္ထဲ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေပးပို႔ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႕ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား ေခၽြတာ

ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ေဈးကြက္ထဲဝင္ဖို႔ ပိုၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ျမင့္မားတဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ရရွိလာႏိုင္ျခင္းဆို
တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာတိုးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပိုင္ရွင္အေတြအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တု႕ိ

ႏိုင္ငံကုိ ၾကားခေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္၊ Bonded Warehouse ေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ တိုးလာ
ရံုမကဘဲ အေကာက္ခြန္နဲ႔ အခြန္အခမ်ားေကာက္ယူမႈလည္း တိုးလာမွာပါ။ ေနာက္ျပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ
ၿပဳလုပ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ကုန္သယ
ြ ္မႈမွာလည္း အေကာက္ခြန္နဲ႔ bonded warehouse ေတြ
ရွိလာရင္း ပိုျပီးဖြံ႕ျဖိဳးလာႏိုင္ပါတယ္။”

Bonded warehouse စနစ္သည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ၿပီး

အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ အဓိက ကုန္ထုန္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာေရးတြင္
လည္း ပါဝင္ကူညီမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ရံုသာမက အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ ၿပည္တြင္းၿပည္ပရွိ

ႏုိင္ငံၿခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား အၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုလည္း
ဖန္တီးေပးပါသည္။

DaNa Facility ၏ အႀကီးတန္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Peter Brimble က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စစ္တမ္း
အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ အၫႊန္းကိန္းသည္ ၁၆၀ တြင္ ၁၃၇ အျဖစ္
ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပရင္း- “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထိေရာက္မႈရွိတ့ဲ bonded warehouse စနစ္ကုိ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္လာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီအၫႊန္းကိန္းကို တိုးတက္သြားေအာင္ ပံ့ပိုးေပးမယ္လို႕
ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ DFID ၏ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းေဆာင္ Jenni Hall က ဖြင့္ပြဲတြင္ေျပာၾကား
သည္မွာ - “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ပုဂၢလက
ိ အခန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွ

တစ္ဆင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုတုးိ တက္လာေစရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားထဲက အဓိက
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဒီဆန္းသစ္တဲ့ bonded warehouse လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးရတာ ကၽြန္မတို႕
အေနနဲ႕ ဝမ္းသာဂုဏ္ယမ
ူ ိပါတယ္။”
ၿပီး

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္စုတုိ-

အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလုိပါက DaNa Facility ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဌာန ဖုန္း +၉၅ ၉၇၈၂၅၀၀၇၅၂
(သို႕) အီးေမးလ္ danapress@danafacility.com ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

DaNa Facility- DaNa Facility သည္ UK aid ကေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမလ

၂၀၁၆ တြင္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ UK aid ၏ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လွေသာ

‘မွ်ေဝၾကြယဝ
္ ျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္း’ (BSP) အစီအစဥ္၏ က႑ ၃ ရပ္တင
ြ ္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

DaNa Facility သည္ DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး

တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္
စီးဆင္းမႈ တိုးျမွင့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလက
ိ
က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးလ်က္႐ွိပါသည္။

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

