သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ - ၂၀၁၉ ေမလ ၁၆ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႕

ျမန္မာႏုိငင
္ ရ
ံ င္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ွံ ေ
ႈ ကာ္မရွငက
္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္
ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈ ျမွင့တ
္ င္ေရးႏွင့္ လြယက
္ ေ
ူ ခ်ာေမြ႕ေစေရးတိ႕ု ကို ပိမ
ု ေ
ို ကာင္းမြနစ
္ ာြ
ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ာႏိုငေ
္ စရန္ ရည္ရယ
ြ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္
ရန္ကုန္။

။ အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လြယ္ကူ

ေခ်ာေမြ႕ခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး ႏွစ္ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ပြဲကို က်င္းပလ်က္ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းဝန္းက်င္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား

သည့္ေဒသမ်ားမွ က်ား၊မ မေရြးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားတိုးတက္လာေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးၾကီးပါသည္။

UK aid ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ပြဲကို DaNa Facility ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟိဌ
ု ာန

(ITC) တို႕ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ျပည္တင
ြ ္း

ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ထိနး္ သိမ္းထားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ပါဝင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္အလို႕ဌာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္

နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တိင
ု ္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ
ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သဘာေပါက္ရန္အတြက္ အသိပညာျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေကာ္မတီ

အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးတြင္ ဗဟိုဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္

တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေထာက္အကူျပဳဝန္းက်င္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ
အၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၆-၁၇ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပလ်က္ရျွိ ပီး ဒုတိယအၾကိမ္

ေဆြးေႏြးပြဲကို အထက္ျမန္မာ ျပည္အတြက္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂၀-၂၁ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ယခု
က်င္းပလ်က္ရွိေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕က ဘားအံႏွင့္ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ ျပဳ
လုပ္ခဲ့ေသာ အလားတူေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခု၏ အဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ တိုင္း

ေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ စြမး္ ေဆာင္ရည္ကို

သိသိသာသာ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအၾကီးစားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွုပ္ႏံွမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုင
ိ ္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား

မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုက ခြင့္ျပဳမိန္႕ေပးေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရလဒ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားအေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တာဝန္ခံယူမႈရွိျပီး အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳး
ဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး

အသီးသီးရွိ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ႏွင့္ ပုဂၢလက
ိ က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစရွိသည္တို႕၏ ေနာက္ဆံးု တိုးတက္
ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ တာဝန္ခံယူမႈရွိျပီး အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကက်ျပီး

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္
ပ့ံပိုးေပးမည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးက႑မ်ား
ဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UK aid ၏ ပုဂၢလိက႑ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေခါင္းေဆာင္ Jenni Hall က UK aidအေနျဖင္ ့ အစိုးရ
ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျပီး ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ

အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “အစိုးရႏွင့္ လက္တဲြ
ပူးေပါင္းျပီး ပုဂၢလိကက႑ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမွတဆင့္ အားလံုးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္
ရြကသ
္ ြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီး ဦးသန္းႏိုင္က “ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံ
ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္နယ္ကုိ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာရန္ႏွင့္ ေဒသခံေတြကို အလုပ္အကိုင္

ဖန္တီးေပးႏိုငစ
္ ြမ္း ျမင့္မားလာျပီး ဝင္ေငြတိုးပြားရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္လု႕ိ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အလြန္
တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ UK aid၊ DaNa Facility အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းျပီး ကရင္ျပည္နယ္မွာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕အတြက္
လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခား

ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၅ဝ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္လာ
သူမ်ားကို DICA ႏွင့္ DaNa Facility တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပဳစုထားသည့္ United Nations

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္
ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး လက္စြဲစာအုပ္ကိုလည္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

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။

