သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ရန္ကုန္ ၅၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၅

ျမန္မာႏွင့္ ျဗိတိန္ စီးပြားေရးလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ မွတ္တိုင္သစ္Aျဖစ္
ကုန္သည္စက္မႈ Aသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားAသင္းတို႕ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးပြဲ
တာဝန္သိေသာ တာဝန္ယူေသာ ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ Aဖြဲ႕ဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီမ်ား ခ်ိတ္ဆက္လက္တြဲႏုိင္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား Aသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားAသင္း (British Chamber of Commerce) တို႕
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္္ကို ယေန႕ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
ကုန္သည္စက္မႈAသင္းခ်ဳပ္ Uကၠဌ Uီးဝင္းေAာင္ႏွင့္ ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားAသင္း Uကၠဌ Mr. Tony Picon တုိ႔မွ
ႏွစ္ဖက္Aသင္းကိုယ္စားျပဳ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံသံAမတ္ၾကီး Mr. Andrew Patrick၊ ကုန္သည္စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္ Uကၠဌ Uီးဝင္းေA ာင္
ႏွင့္ ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္းခ်ဳပ္ (British Chambers of Commerce) A ေထြေထြ A တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.
John Longworth တို႕က A သီးသီး A မွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ A ခမ္းA နားကို ကုန္သည္စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္၊ ျဗိတိန္
ကုန္သည္မ်ားA သင္းႏွင့္ UK Trade တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ကုန္သည္စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္းတို႔ A ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈတိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ စီးပြားေရး A သိုက္A ဝန္းတစ္ခုက္ိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
လက္ကိုင္ထားျပီး
လုပ္ငန္းမ်ား

ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရး

A ခြင့္A လမ္း

ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း

သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား

စသည္တုိ႔ျဖင့္

တာဝန္ယူေသာ

မွ်ေဝျခင္း၊

ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရး

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

စီးပြားေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္းခ်ဳပ္ A ေထြေထြ A တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. John Longworth မွာလည္း ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံ
ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ရန္A တြက္ ျမန္မာႏွင့္ ျဗိတိန္ စီးပြားေရးA သိုက္A ဝန္းမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္
ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္ Uကၠဌ Uီးဝင္းေA ာင္က
“A ခု နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာက ျမန္မာႏုိင္ငံA တြက္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရာမွာ တကယ့္ကို
A ေထာက္A ကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း UK - ျမန္မာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြရွိေနေတာ့
A ခုလို A သင္းA ခ်င္းခ်င္းလက္တြဲလိုက္တာက UK စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ပိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္မွာပါ ” ဟု ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္းခ်ဳပ္ A ေထြေထြ A တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. John Longworth က
“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈA တြက္ ျဗိတိန္ကလည္း တစ္ခန္းတစ္က႑ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ A ဲဒိရည္မွန္းခ်က္A တြက္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ Institution ေတြ ျမွင့္တင္ဖို႕ ႏွစ္ဖက္A သင္း
မ်ားက လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္.” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္း Uကၠဌ Tony Picon ကလည္း
“ ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္းA ေနနဲ႕ ကုန္သည္စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို တန္ဖိုးထား
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျဗိတိန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိတာ
ေၾကာင့္ UMFCCI A သင္းဝင္မ်ားကို Capacity building သင္တန္းေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါတယ္။
ျမန္မာလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း A ခုလို ကုန္သည္မ်ားA သင္းေတြမွာ ပါဝင္ပူးေပါင္းျခင္းA ားျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ
စီးပြားေရး A ခြင့္A လမ္းေတြ ဖန္တီးရယူၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား A သင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)
ကုန္သည္စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ A ၾကီးမားဆံုး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ A သင္းၾကီးျဖစ္ပါသည္။
A သင္းသားUီးေရ သံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္း (ျမန္မာ) (British Chamber of Commerce Myanmar)
ျဗိတိန္ ကုန္သည္မ်ားA သင္းကို BG Group, Jardines, Prudential and Standard Chartered Bank တို႔၏
ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုA ခါ Gold sponsors ၁၁ ခုႏွင့္
A သင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား ၁၄၀ ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ A သင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျမန္မာ၊ ျဗိတိန္၊ A ာဆီယံႏွင့္
Uပေရာပမွ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။
A သင္း၏ A ခန္းက႑မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္

A ခြင့္A လမ္းမ်ား

သတင္းA ခ်က္မ်ား

ေစ်းကြက္တြင္း

ေဝငွေပးျခင္း၊

ဖန္တီးေပးျခင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း

စတင္ဝင္ေရာက္မည့္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားA တြက္

A ၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။
ျဗိတိန္ႏွင့္

ကုန္သြယ္မႈရွိေသာ

ဝင္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ရန္

ကုမၸဏီမ်ားနွင့္

ဖိတ္ေခၚA ပ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္ရန္

A ေသးစိတ္ကို

ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာ

ကုမၸဏီမ်ား

A သင္းသို႔

www.britishchambermyanmar.com

တြင္

ေလ့လာႏုိုင္ပါသည္။
Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
UMFCCI
No.29, Min Ye Kyaw Swa Road
Lanmadaw Township
Yangon
http://umfcci.com.mm
British Chamber of Commerce
4th Floor
192 Bo Myat Htun Street (Middle Block)
Pazundaung Township
Yangon ထပ္မံ A ေသးစိတ္သိရွိလုိပါက stephanie@britishchambermyanmar.com သို႔ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

