သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္- ၂၀၁၉ ေမလ ၇ ရက္၊ အဂၤါေန႔

ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ွံ လ
ႈ ပ
ု င
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ွိ ည့္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ
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ူ ခ်ာေမြ႕ ခုိငမ
္ ာေစရန္ ရည္ရယ
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။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမဏ
ၸ ီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

(DICA) ႏွင့္ UK aid ၏အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ The DaNa Facility တုိ႔မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ သက္ဆိုင္
သည့္ အစုိးရဌာန(၁၆)ခုုမွ အရာရွ(ိ ၅၀)ေက်ာ္ႏွင႔္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး

တစ္ေန႕တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႕က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အလုုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

သူမ်ားအေပၚ မလုိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
DICA ႏွင္႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ အရာရွိမ်ားအၾကား
ပုိမုိနားလည္လာေစရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင္႔တင္အားေပးမႈ၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္

ျပီးျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၆-၁၇ရက္မ်ားတြင္လည္း
ေကာင္း၊ တတိယအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂၀-၂၁ရက္
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအားလုံးတြင္ DICA ႏွင့္ DaNa
Facility တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပဳစုထားသည့္ United Nations Economic and Social

Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕
ေစေရး လက္စြဲစာအုပ္ကလ
ို ည္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္င္ငံျခားစီးပြားဆက္သယ
ြ ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေရးႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း

၏ အေရးပါပံုကို အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး
ဆိသ
ု ည္မွာ ဒဂၤါးျပားတစ္ခု၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သုိ႔ပင္ ခြဲျခား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကူညီပံ့ပုိးမႈမရွိ

လွ်င္ ထိေရာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ဖြ႕ံျဖိဳးေရး

အစီအစဥ္အရ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးတုိ႔၏ အေရးပါ
မႈကုိ အေလးထားေၾကာင္း၊ ကူညီပံ့ပုိးျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ညီညႊတ္မွ်တျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္
ထိန္းညွိျခင္း စသည္တုိ ႔မွာ မိမိတုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအတြက္
အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တာဝန္ခံယူမႈရွိျပီး အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ႏွင့္ ပုဂလ
ၢ ိကက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစရွိသည္တု႕ိ ၏ ေနာက္ဆုံးတုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ျပန္လန
ွ ္သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
၄င္းတုိးတက္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၀န္းက်င္ကုိ ခုိင္မာတည္တံ့ေစသည့္အျပင္ ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑

အေနျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔
အတြက္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တးီ ေပးရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါမည္။
အျပိဳင္အဆိုင္ အားေကာင္းသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိ္င္းေဒသႀကီးအသီးသီးတို႕၏ အားသာခ်က္မ်ားကို

အေျခခံ၍ တာဝန္ခံယူမႈရွိျပီး အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္
ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးသာယာဝေျပာမႈ
စသည္တိ႔က
ု ုိ ပံ့ပုိးေပးရာတြင္ အဓိကက်သည့္ က႑မွ ပါ၀င္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

DaNa Facility ၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး Peter Brimble က 'ပုဂၢလက
ိ က႑ကတစ္ဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကုိ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလံုး သိရွိျပီး ျဖစ္ပါ

တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တု႕ိ ယေန႕လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စီးပြားေရးဝန္းက်င္
ကုိ ဘယ္လုိပံ့ပုိးေပးေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ဒီဆန္းသစ္တီထြင္တ့ဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွဳင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူ

ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အစုိးရရဲ႕ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အလံုးစံုခ်ဥ္းကပ္ပုံ အတြက္
မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္'ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ပုဂၢလက
ိ က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအားလုံးအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ

ရွင္သန္ႏုိးၾကားေစမည္ျဖစ္ကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတုိးတက္ျ ခင္း
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အိပ္မက္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဘ၀တုိးတက္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ ပုဂၢလက
ိ က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ မမွ်တမႈတိ႔က
ု ုိ

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးသား ထုတ္ကုန္စြမ္းအား၊ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုံျခဳံမႈတုိ႔ကုိ အားျဖည့္ေပး

မည္ျဖစ္ပါသည္။
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။

