သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္- ၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕

ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အရွန
ိ အ
္ ဟုန္ျမွင့တ
္ င္ရန္အတြက္ အေကာက္ခန
ြ ရ
္ ုးံ ကုနေ
္ လွာင္ရံု
(Bonded Warehouse) အစီအစဥ္မတ
ွ စ္ဆင့္ ပံပ
ံ့ းို သြားမည္
ရန္ကုန္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ UK aid ၏လုပ္ငန္း

အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa Facility အဖြဲ႕တို႕ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာက္ခြန္ရံုး

ကုန္ေလွာင္ရံု (Bonded Warehouse) အစီအစဥ္ ျမွင့္တင္ေရး ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
ကို ဇူလုိင္ ၁-၅ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရ
ဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ပါဝင္ျပီး အေကာက္ခြန္ရံုး

ကုန္ေလွာင္ရံုတစ္ခု၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏
bonded warehouse တြင္ပါဝင္ရမည့္ အခန္းက႑ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
Bonded warehouse မ်ားသည္ စက္မႈ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို 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 ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေဈးကြက္မ်ားသုိ႕ တင္ပို႔သည့္ ကုန္ေခ်ာ
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ပို႕ကုန္ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပုိမုိအားေကာင္းေစျပီး

တိုင္းျပည္ဝင္ေငြတိုးပြားေစပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္း

တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သိသာသာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေတာင္းျခင္းက ေစ်းကြက္တြင္ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္
အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အသံုးဝင္မည့္ စနစ္တခု ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက “Bonded warehouse စနစ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးပါတဲ့က႑က
ပါဝင္ေနပါတယ္။ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာဆိုရင္ ျပည္တြင္းစက္မႈထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြအတြက္
ေကာင္းမြန္တဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြယူေဆာင္လာႏိုင္ျပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္

တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပံ့ပိုးေပးတဲ့ UKaid နဲ႕ DaNa Facility ကိုအထူးဘဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

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။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို

အဓိကေဆြးေႏြးျပီး ၄င္းသည္ ဧျပီလ ၂၉-၃၀တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတလ
္ ုပ္ငန္း

မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏

ဒုတယ
ိ ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါသည္။ UK aid မွတစ္ဆင့္ DaNa Facility အေနျဖင့္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု
အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ေရရွည္တြင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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။

