သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္
ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၆
ၿဗိတသ
ိ ်

ကုနသ
္ ည္ႀကးမ် းအသင္း(ျမန္မ )က

ျမန္မ ာႏိုငင
္ သ
ံ ႔ ို

ၿဗိတသ
ိ ်

ကုမ
ု ၸဏမ် း

ဝင္ေရ က္

လုပက
္ င
ို ာႏ
္ ိုငေ
္ ရးအတြက ္ စးပြ းေရး ဝန္ေဆ င္မမ
ႈ ် း စတင္ေဆ င္႐က
ြ ္
ၿဗိတိသ် ကုမၸဏမ် း ျမန္မ ာႏိုင္ငံေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရ က္လုပ္ကိုင္ာႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညရန္ ျမန္မ ာႏိုင္ငံရိ ၿဗိတိသ်
ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းက စးပြ းေရး ဝန္ေဆ င္မႈမ် းစြ ကို စတင္ေဆ င္႐ြက္ေနၿပ ျဖစ္သည္။ အသင္းႀကးက
ၿဗိတိသ်

စးပြ းေရးလုပ္ငန္းမ် းအတြက္

ကုန္သြယ္ေရးာႏင့္

ရင္းာႏးျမႇဳပ္ာႏံမႈ

အခြင့္အလမ္းမ် း

ရရိေအ င္

ျမႇင့္တင္ေဆ င္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပး ယင္းကုမၸဏမ် းအတြက္ ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ အခြင့္အလမ္းမ် း ရရိေရးာႏင့္
လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ် း ခ်ိတ္ဆက္ာႏိုင္ေရးတို႔ကို ေထ က္ကူေပးသြ းမည္ ျဖစ္သ ည္။
လြန္ခ႔သ
ဲ ည့္ာႏစ္က ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းဝင္ ေ႐ြးေက က္ပဲမ
ြ ် း က်င္းပၿပးေန က္ ၿဗိတိန္ာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မ ာႏိုင္ငံ
ေစ်းကြက္အေပၚ စိတ္ဝင္စ းမ် းမႈမ် း ျမင့္တက္လ လ်က္ရိၿပး ျမန္မ အစိုးရသစ္ကလည္း တ ဝန္ယူမႈရိေသ
ာႏိုင္ငံျခ းရင္း ာႏးမႈမ် း ဝင္ေရ က္မႈကို ဆက္လက္အ းေပးမည့္ လကၡဏ မ် း ျပသလ်က္ရိသည္။
ၿဗိတိသ် ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းသည္ ကုမၸဏမ် း ေစ်းကြက္သို႔ လက္ေတြ႔က်က် ဝင္ေရ က္ာႏိုင္ေရးအတြက္
ဝန္ေဆ င္မႈမ် းေပးရန္

အထူးတလည္

ပါဝင္ေဆ င္႐ြက္လ်က္ရိၿပး

ရည္႐ယ
ြ ္ေနေသ

ၿဗိတိသ်စးပြ းေရးလုပ္ငန္းအတြက္

ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္

လုပ္ငန္းစဥ္၏

ရင္းာႏးျမႇဳပ္ာႏံရန္
ပထမေနရ အျဖစ္

ေဆ င္႐ြက္ေ ပးလ်က္ရိသည္။
ၿဗိတိသ် ကုမၸဏမ် းကို ေပးေသ အဓိက ဝန္ေဆ င္မႈမ် းတြင္ - လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ပါတန ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းာႏင့္ လုပ္ငန္းတြဖ
ဲ က္ျခင္း၊
- ေစ်းကြက္ေလ့လ ေရး ခရးစဥ္မ် းာႏင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ် း စစဥ္ေပးျခင္း၊
- ထုတ္ကုန္မ် းာႏင့္ ဝန္ေဆ င္မႈမ် းကို ခင္းက်င္းျပသရန္ ပြလ
ဲ မ္းမ် း စစဥ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ကုန္သြယ္ေရး

ပူးေပါင္းေဆ င္႐ြက္ျခင္း ာႏင့္

ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မတ္ရန္
ကြန္ရက္ာႏင့္

ၿဗိတိသ်

အလ းအလ ရိေသ

ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းသည္

ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္

လုပ္ေဆ င္သြ းမည္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏမ် းအတြက္
ယင္း၏

ျဖစ္သည္။

ျမန္မ ာႏိုင္ငံ

ဧရိယ မ် း

အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏ မ် း၏

ျမန္မ ကုမၸဏမ် းသည္

ျပည္တြင္း

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ပါတန မ် း၊

ေဖ က္သည္မ် း၊

ကိုယ္စ းလယ္မ် းာႏင့္

ျဖန္႔ခ်ိသူမ် းအ း

ရ ေဖြေနေသ

ၿဗိတိသ်ကုမၸဏမ် းကို စတင္ဆက္သြယ္လုပ္ေဆ င္ျခင္းမ အက်ဳိးအျမတ္မ် း ရရိလိမ္႔မည္ ျဖစ္သ ည္။
“ၿဗိတိသ် ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းဟ

ျမန္မ ာႏိုင္ငံမ

ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းာႏးျမႇဳပ္ာႏံေရးေတြကို ဆြေ
ဲ ဆ င္ရ မ

ထူးထူးျခ းျခ း အေရးပါတဲ႔ က႑က ပါဝင္ေနပါတယ္။ ၿဗိတိန္နဲ႔ ျမန္မ ာႏိုင္ငံ စးပြ းေရးလုပ္ငန္းေတြၾက းမ
ေအ င္ျမင္တဲ႔ မိတ္ဖက္ေဆ င္႐ြက္မႈမ် းစြ ရိေနပါၿပ။
“အခုဆို

ၿဗိတိသ်

ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းက

ဝင္ေရ က္ာႏိုင္ဖို႔အတြက္

ဝန္ေဆ င္မႈေတြ

ၿဗိတိသ်

ေပးေနတယ္ဆိုတ

ကုမၸဏေတြ

ျမန္မ ာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကို

ၾက းရေတ ့

အ းတက္မိပါတယ္။

ဒလိုလုပ္ျခင္းအ းျဖင့္ ျမန္မ ာႏိုင္ငံကို ေန က္ထ ပ္ ၿဗိတိသ်ကုမၸဏေတြ ဝင္ေရ က္လ ဖို႔ ဆြေ
ဲ ဆ င္ာႏိုင္မ

ျဖစ္ၿပး

လက္ရိ ရိေနတဲ႔ ကၽြန္ေတ ္တို႔ာႏစ္ာႏိုင္ငံၾက း စးပြ းေရး ပူးေပါင္းေဆ င္႐က
ြ ္မႈကို ထပ္ၿပး ျမႇင့္တင္ာႏိုင္မယ္လို႔
ကၽြန္ေတ ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။
“ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္

အေျခအေနနဲ႔

ပတ္သက္လို႔

ကၽြန္ေတ ္တို႔

န းလည္ထ းတ ေတြကို

ာႏုိင္ငံရပ္ျခ း

ကုမၸဏေတြကို မ်ေဝဖို႔ ႀကးမ းတဲ႔ အ သသ ရိသလို သူတို႔ဘက္ကလည္း ကၽြန္ေတ ္တို႔ရ႕ဲ ပုဂၢလိကက႑
စးပြ းေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သူတို႔ရ႕ဲ ာႏိုင္ငံတက
ကၽြန္ေတ ္တို႔ဟ

အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ရင္းာႏးျမႇဳပ္ာႏံမႈေတြ မ်ေဝာႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။

တစ္ဥးနဲ႔တ စ္ဥး အမ် းႀကး အျပန္အလန္ သင္ယူာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မ ကုန္သ ည္ႀကးမ် းာႏင့္

စက္မႈလုပ္ငန္းရင္မ် းအသင္းခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ ဥးဝင္းေအ င္က ေျပ ၾက းသည္။
ၿဗိတိသ် သတဳတြင္း အႀကးစ း စက္ကိရိယ
မန္ေနဂ်

ထုတ္လုပ္သူ MMD ၏ နည္း ပည ာႏင့္ စမံကိန္း ေထ က္ပံ႔ေရး

Carl Emerson (က းလ္အမ ဆင္ ) ကလည္း “ ကၽြန္ေတ ္တို႔ ျမန္မ ာႏိုင္ငံေစ်းကြက္မ

စိတ္အ းထက္သန္ပါတယ္။

ၿပးေတ ့

ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းနဲ႔

ကၽြန္ေတ ္တို႔

ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔

ကုန္ပစၥည္း ေတြအတြက္

အလ းအလ ရိတဲ့ ကိုယ္စ းလယ္ေတြ၊ ျဖန္႔ခ်ိသူေတြန႔ဲ ေဖ က္သည္ေတြကို စၿပးေတ ့ သုေတသန လုပ္ေနပါၿပ။
“ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းဟ

ကၽြန္ေတ ္တို႔

မဝင္ေရ က္ာႏိုင္ေသးတဲ့ေနရ မ်ိဳးမ

အလြန္ေက င္းမြန္တဲ့

ပစ္မတ္ထ း ေစ်းကြက္ေလ႔လ ေရးခရး အစအစဥ္ကို စစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတ ္တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ
ရရိာႏုိင္ေအ င္ ေဆ င္ရြက္ေပးပါတယ္။ ”
“ဝန္ေဆ င္မႈအတြက္

ေပးရတဲ့ေငြအတြက္

အလြန္ထိုက္တန္ပါတယ္။

ၿပးေတ ့

ကၽြန္ေတ ္တို႔

ကုမၸဏရဲ႕

ေစ်းကြက္ဝင္ေရ က္ေရး မဟ ဗ််ဴဟ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြလည္း ေပးထ းပါတယ္။
ျမန္မ ာႏိုင္ငံမ

ဒလို လုပ္ငန္းဝန္ေဆ င္မႈေတြ ရတဲ့အတြက္ ၿဗိတိသ် ကုမၸဏေတြဟ

ေျပ ၾက းခဲ႔ပါသည္။

ကံေက င္းပါတယ္” ဟု

အယ္ဒတ မ် းထံ အသိေပးခ်က္
ၿဗိတသ
ိ ် ကုနသ
္ ည္ႀကးမ် းအသင္း(ျမန္မ )
ယခုအခါ ၿဗိတိသ် ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းတြင္ ျမန္မ ၊ ၿဗိတိသ်၊ အ ဆယံာႏင့္ ဥေရ ပရိ စးပြ းေရးလုပ္ငန္းမ် း
အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏေပါင္း ၂၀၀ ေက် ္ ရိေနၿပ ျဖစ္သ ည္။
ၿဗိတိသ်

ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္းသည္

ခ်ိတ္ဆက္ာႏိုင္သည့္

အခြင့္အလမ္းမ် း၊

ေန က္ဆုံးရရိထ းေသ

သက္ဆိုင္ရ

စးပြ းေရးလုပ္ငန္း
ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္

အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္
စးပြ းေရးလုပ္ငန္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ် းာႏင့္

ပုံမန္ကြန္ရက္

ေဆ င္႐က
ြ ္ျခင္းဆိုင္ရ

ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္

စးပြ းေရး

ဝင္ေရ က္လုပ္ကိုင္သူမ် း လုပ္ငန္းတည္ေထ င္ရ တြင္ ေတြ႔ၾကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ် းအတြက္ အၾကံျပဳျခင္းမ် း
ေပးအပ္လ်က္ရိသ ည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းအသင္းႀကးက ျမန္မ ာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသ် ကုန္သြယ္မႈာႏင့္ ရင္းာႏးျမဳပ္ာႏံမႈကို
အ းေပးလ်က္ရိက ၿဗိတိသ် ကုမၸဏမ် းကို ျမန္မ ာႏိုင္ငံမ အခြင့္အလမ္းမ် း တိုး၍ရရိေစလ်က္ရိသည္။
ၿဗိတိသ် ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္း၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခြင့္ကို ၿဗိတိသ် ကုမၸဏအ းလုံးာႏင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး
ခ်ိတ္ဆက္မႈရိသည့္ ၿဗိတိသ် မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏအ းလုံး၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းတို႔ကို ေဖ ္ေဆ င္လိုေသ
ကုမၸဏမ် းကို ဖြင့္ေပးထ းသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ခြင့္အတြက္ ေန က္ထ ပ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ် းကို
www.britishchambermyanmar.com တြင္ ဝင္ေရ က္ဖတ္႐ဳာႏိုင္ ပါသည္။
ပင္လယ္ရပ္ျခ း စးပြ းေရးလုပင
္ န္းကြနရ
္ က္ ေရ႕ေဆ င္အစအစဥ္(OBNi)
OBNi (The Overseas Business Network Initiative) သည္ ကမ႓ လုံးဆိုင္ရ အစအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပး ယင္းကို
ၿဗိတိသ် အစိုးရက ေငြေၾကးေထ က္ပံ့သည္။ ယင္းအစအစဥ္က တိုးတက္ာႏႈန္းျမင့္က
ေစ်းကြက္မ် းသို႔ ဝင္ေရ က္လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသ

ဝင္ေရ က္ရန္ ခက္ခေ
ဲ သ

ၿဗိတိသ် ကုမၸဏမ် းကို လုပ္ငန္းဝန္ေဆ င္မႈမ် း

ေပးလ်က္ရိသည္။
ယင္းအစအစဥ္၏

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္

ၿဗိတိသ်

ကုန္သည္ႀကးမ် းအသင္း(ျမန္မ )

သည္

ၿဗိတိသ်

ကုမၸဏမ် းအတြက္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရ က္ာႏိုင္ေရး ဝန္ေဆ င္မႈမ် း ေပးလ်က္ရိၿပး ယင္းတို႔ထဲတြင္ လုပ္ငန္းပါတန
ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မတ္ျခင္း ာႏင့္

တြဖ
ဲ က္ေပးျခင္း၊

တိက်သည့္

ေစ်းကြက္ခရးစဥ္

အစအစဥ္မ် း

စစဥ္ေပးျခင္းာႏင့္

ပြဲလမ္းစမံခန္႔ခဲမ
ြ ႈမ် း ပါဝင္သည္။
ၿဗိတသ
ိ ် ကုနသ
္ ည္ႀကးမ် းအသင္း(ျမန္မ )
စတုတၳထပ္၊ အမတ္ ၁၉၂၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း (အလယ္ဘေလ က္)၊ ပုဇြန္ေတ င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ေန က္ထပ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ် းအတြက္

ဆက္သြယ္ာႏိုင္ပါသည္။

chloe@britishchambermyanmar.com

သို႔

