သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ - ၂၀၁၉ ေမလ ၂၀ရက္၊ တနလၤာေန႕

အထက္ျမန္မာႏိုငင
္ ရ
ံ ွိ တိုငး္ ေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈ
ျမွင့တ
္ င္ေရးႏွင့္ လြယက
္ ေ
ူ ခ်ာေမြ႕ေစေရးတို႕ကို ပိမ
ု ေ
ို ကာင္းမြနစ
္ ြာ ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ာ
ႏိင
ု ေ
္ စရန္ ျမန္မာႏုိငင
္ ရ
ံ င္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ွံ ေ
ႈ ကာ္မရွငက
္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ အလုပရ
္ ုံ
ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမး္ ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိင
ု း္ ေဒသၾကီး၊ မေကြးတိုငး္
ေဒသၾကီး၊ စစ္ကင
ို ္းတိင
ု း္ ေဒသၾကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္

မႏၱေလး။

။ အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၈ခု
အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး ႏွစ္ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂ဝ-၂၁ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္းကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္

ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားမွ က်ား၊မ မေရြး
အတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးၾကီးပါ
သည္။

UK aid ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ပြဲကို DaNa Facility ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန

(ITC) တို႕ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံမႈမ်ား စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ပါ
သည္။ ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာရန္အလို႕ဌာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္

နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္
မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္သဘာေပါက္ရန္အတြက္ အသိပညာျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ပထမအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၆-၁၇ ရက္မ်ားတြင္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္က “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အထက္ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့အတြက္ ဝမ္း

သာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြ

တိုးလာရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္
ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဗဟိုဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္ ပိုမို

ေကာင္းမြန္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္
အတြက္ ေတာင္းဆိုလိုကပ
္ ါေၾကာင္း၊ ယေန႕တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ

သီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး အသိပညာ
ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ နည္းလမ္း
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တာဝန္ခံယူမႈရွိျပီး အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္

ႏိုင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကက်ျပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ႏွင့္
ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ပ့ံပိုးေပးမည့္အျပင္

အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးက႑မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္လည္း
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လယ
ြ ္က “ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳ းတိုးတက္မအ
ႈ တြက္

ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အဓိကေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တု႕ိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လြယက
္ ူေခ်ာေမြ႕ေစေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ အာရံုမစိုက္မိပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ဇြန္လပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္
ႏွံမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးသည္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ တိုင္းေဒသၾကီး
ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္အတြက္ အေရးပါသည္ကုိ နားလည္သေဘာ
ေပါက္လာေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္

ျပပြဲသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ယေန႕က်င္းပသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး
တက္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့က်လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏးပြဲတြင္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဝင္
မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အစိုးရ
အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခား ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၆ဝ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ

သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို DICA ႏွင့္ DaNa Facility တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာဘာသာသို႕ ျပဳစုထား

သည့္ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)၏
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး လက္စြဲစာအုပ္ကုလ
ိ ည္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါ
သည္။
ၿပီး

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္စုတုိ-

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

DaNa Facility အေၾကာင္း။ DaNa Facility သည္ UK aid ကေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၂၀၁၆ တြင္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ UK aid ၏ ပိုမို

က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ‘မွ်ေဝၾကြယ္ဝျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္း’ (BSP) အစီအစဥ္၏ က႑ ၃ ရပ္တြင္ တစ္ခု

အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ DaNa Facility သည္ DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ တိုးျမွင့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး
တက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးလ်က္႐ွိပါသည္။

DaNa Facility အေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလုိပါက www.danafacility.com တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ျပီး
DaNa Facility ၏ Twitter | Facebook မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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ု ာန (ITC) အေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံတကာကုန္သယ
ြ ္မႈဗဟိုဌာနသည္ ကမာၻ႕

ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢတို႕၏ ပူးတြဲ ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ITC ကဖြဲ႕ျဖိဳ းဆဲႏိုင္ငံ
မ်ားမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအား ကမာၻ႕ ေစ်းကြက္တြင္ ပိုမုိယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြကေ
္ ပးလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႕
စီးပြားေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အကူေပးေရး
အစီအစဥ္ (Aid-for-Trade Agenda)ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

ရည္မွန္းခ်က္ (Sustainable Development Goals) မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။
ႏုိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာနအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလုပ
ိ ါက www.intracen.org တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့
လာႏုိင္ပါသည္။

