သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - ဗုဒၶဟူးေန ့ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ကို ယေန ့တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ စထရင္းဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ
အခမ္းအနားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြငလ
့္ ွစ္လိုက္သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန ့တြင္ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္သည္။
ယူေကႏိုင္ငံသည္

ဥေရာပသမဂၢ

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ

စီးပြားေရး

ပိတ္ဆို

့မႈမ်ား

ပယ္ရွားလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစျပီး ဌာေနဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းသစ္
တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ေသာ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရ၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္င၌
ံ
ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသည့္အခါ တာ၀န္ယူမႈ၊ ေရရွည္တည္ျမဲေစမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး တုိ ့ကို အေထာက္အပံ့
ေပးႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ပိမ
ု ုိ က်ယ္ျပန္ ့စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဗိတိသွ်အစိုးရမွမ်ိဳးေစ့ခ်ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဂုဏ္သိကၡာ
ျမင့္မားေသာ

BG

Group,

Jardines,

Prudential

ႏွင့္ Standard

Chartered

Bank

စသည့္

ျဗိတိသွ်လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက နာယကႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးထားပါသည္။ ထို ့အျပင္ Aggreko, British
American Tobacco, Herbert Smith Freehills, Shell ႏွင့္ Stephenson Harwood တို ့ကလည္း
အဓိကပံ့ပိုးေပးသည္။ စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၌ အဖြဲ ့၀င္ေပါင္း
၈၆ ခု ရွိျပီျဖစ္သည္။
ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏အခန္းက႑မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ ့ရႈကာ
အေရာင္းျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊
ျဖစ္သည္။

ႀကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊

လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္

ပ႔ံပိုးျခင္းႏွင့္

ကိုယ္စားျပဳျခင္းတုိ

့ျပဳလုပ္ရန္

ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည္ ့ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို အစိုးရအဖဲြ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္
ရန္ အဖဲြ ့၀င္မ်ားအတြက္ ေဒါက္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ပံပ
့ းုိ
ေပးမည္ျဖစ္သကဲ့သို ့ ေစ်းကြက္အတြင္း အသစ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြရာတြင္
လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္လွ်င္ ေတြ ့ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္
လည္းေကာင္း ကူညီပ႔ံပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတုိ ့ႏွင့္ လက္တက
ြဲ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ုန္သည္မ်ားႏွင့္

စက္မႈလက္မႈ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္လည္း

နီးကပ္စြာလက္တြဲ

ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေႀကာင္း လက္ခံရရွိ
ထားျပီး ဘုတ္အဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာတစ္ဦး ကိုလည္း
ခန္ ့အပ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ မွာ Colliers International မွ
အန္တိုနီ ပိုင္ကြန္ (Antony Picon) ျဖစ္ျပီး အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာမွာ စတက္ဖနီ အက္ရွ္မိုး (Stephanie
Ashmore) ျဖစ္သည္။

ျဗိတိသွ် ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး ေလာ့ဒ္ လစ္ဗင္စတန္ မွ "ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယခုကဲ့သုိ ့ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း
ကို ျမင္ရသည္မွာ၀မ္းေျမာက္ေႀကာင္း၊ ျဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ မိမိတုိ ့၏လုပ္ငန္းမ်ားအား
ပ႔ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳ
ထားေႀကာင္း၊ ထို ့ေႀကာင့္လည္း ႏိင
ု င
္ ရ
ံ ပ္ျခားလုပင
္ န္းကြနယ
္ က္စမ
ီ က
ံ န
ိ း္ မွတဆင့္ ယခုအသင္းႀကီးကို
မ်ိဳးေစ့ခ်ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း၊ ျဗိတိသွ် ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္င၌
ံ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိျပီး

ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားကို

မွန္ကန္စြာအသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္

ၿဗိတိသွ်

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ UKTI အဖြဲ ့ႏွင့္အတူ ပ့ံပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်
ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႀကီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ဆုေတာင္းပါေႀကာင္း" ေျပာႀကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီီး အင္ဒရူး ပက္ထရစ္ မွ “ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ပ႔ံပိုးေပးသည့္အေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်လုပ္ငန္းမ်ားသည္
အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္း စသည့္ အဓိကက်ေသာ
က႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ဟု ယံုႀကည္ေႀကာင္း၊ ဖြဲ ့စည္းထားျပီးျဖစ္ေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း
၀မ္းေျမာက္ေႀကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းေႀကာင့္အနာဂတ္တြင္လည္းပိုမိုမ်ားျပားစြာဖြဲ ့စည္း
ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္ေႀကာင္း ၊ အဖြဲ ့၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာေနလုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းတုိ ့အား အေကာင္းဆံုး
ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးျပီး ျဗိတိသွ်သံရံုးမွလည္း အျပည့္အ၀ ပ႔ံပိုးေပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း" ေျပာႀကား
ခဲ့သည္။
အန္တိုနီ ပိုင္ကြန္ (Antony Picon) ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ မွ “

ေရရွည္တည္ျမဲေသာစီးပြားေရးႏွင့္

လူမႈေရးဖြံ

့ျဖိဳးမႈမ်ားကို

ေရွ

့ရႈကာ

လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္
ျဖစ္ေႀကာင္း၊ အသင္းႀကီးသည္ တက္ႀကြျပီး အဖြဲ ့၀င္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေသာလုပ္ငန္းအဖဲြ ့
မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႀကမည့္

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

တန္ဘိုးရွိေစရန္

ရည္ရြယ္ေႀကာင္း၊ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္းအသင္းႀကီးတြင္ပါ၀င္ကာ ကမၻာအႏွံ ့ရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၏
လားရာလမ္းေႀကာင္းမ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္

ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

တုိက္တြန္းလိုေႀကာင္း" ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။
အဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကြန္ယက္မ်ား က်ယ္က်ယ္
ျပန္ ့ျပန္ ့အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အေရးပါျပီး သတင္းစံုလင္ေသာ ေတြ ့ဆံုမမ
ႈ ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး
ႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးမႈမ်ားကို

၃

လ

တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊

ျဗိတိသွ်

သံရံုး၊

ယူေက

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္လည္း တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းတုိ ့ပါ၀င္သည္။

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္မွတ္စုမ်ား


ယူေကႏိုင္ငံသည္

ဥေရာပသမဂၢ

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ

စီးပြားေရး

ပိတ္ဆို

့မႈမ်ား

ပယ္ရွားလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစျပီး ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ေသာ
ပထမဦးဆံုး

ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း

အမ်ိဳးသားကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအျဖစ္
(ဥပမာ-အေမရိကႏွင့္

ႀသစေတးလ်)။

ျပင္သစ္လုပ္ငန္းအုပ္စုတည္ရွိခ့ျဲ ပီး

အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း
တည္ေထာင္ထားသည္
၁၉၉၀

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္
ကို

မွတ္သားသင့္သည္။

အေစာပိုင္းကာလ

ကတည္းကပင္

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအျဖစ္

မႀကာမီကပင္

ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။


ျဗိတိသွ်အစိုးရအေနျဖင့္

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအတြက္

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

သည္

"ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းကြန္ယက္စီမံကိန္း" (OBNI) ၏တစိတ္တေဒသျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၁ ႏိုင္ငံရွိ
လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ခုိင္မာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ ယင္းစီမံကိန္းအား ယခင္ျဗိတိသွ်
ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး

ေလာ့ဒ္

ဂရင္းမွစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ဇြန္လတြင္

၀န္ႀကီး၏

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အျပီး စီမံကိန္းအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


လက္ရွိျဗိတိသွ်

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ

၀န္ႀကီးမွာ

ေလာ့ဒ္

လစ္ဗင္စတန္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ႀကည့္ႏိုင္သည္။ here.


ျဗိတိသွ်လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ

အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ

စိတ္၀င္စားမႈမွာ

ျမင့္မားျပီး မႀကာမီက ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ ့ကိုလည္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
o

အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ပိုျပီး ျဗိတိသွ်ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ (BG Group, Shell ႏွင့္ Ophir) က
ကမ္းလြန္ လိုင္စင္ ၂၀ တြင္ ၈ခု အထိရရွိျခင္း။

o

ယူေကႏိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္
ဂ်ာဂြာ လင့္ရိုဗာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္

o

ယူေကႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Dulwich College,
Harrow International ႏွင့္ British International School တုိ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေႀကျငာျခင္း။

o

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး၏ခရီးစဥ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္က႑ဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ၂ ခုကို မႀကာမီက လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း။ အေသးစိတ္
အခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ႀကည့္ႏိုင္သည္။ here

o

ယူေကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့တင္ပို ့သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း
စတာလင္ေပါင္ ၁၂.၈ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတာလင္ေပါင္၄၄သန္း အထိ
(၂၄၄%) တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယူေကသို ့တင္ပို ့ေသာတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ စတာလင္ေပါင္ ၄၄သန္းခန္ ့ရွိခ့ရ
ဲ ာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတာလင္ေပါင္၆၅သန္း
အထိ (၄၈%) တိုးတက္ခဲ့သည္။

အသင္း၀င္ျခင္း
ယူေကကုမၸဏီမ်ားအားလံုး သို ့မဟုတ္ ယူေကႏိုင္ငံမွ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး
အခ်ိတအ
္ ဆက္ရိသ
ွ ည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သို ့မဟုတ္
ကုမၸဏမ
ီ ်ားအတြက္

ျဖစ္သည္။

ယူေကႏို္င္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္

အသင္း၀င္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို

www.britishchambermyanmar.com ႀကည့္ႏိုင္သည္။
ျဗိတိသွ်သံရံုး
အမွတ္ ၈၀၊ ကမ္းနားလမ္း။
စာတိုက္ေသတၲာအမွတ္ ၆၃၈၊
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း
ဟသၤာ လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (Hintha Business Centre)
အမွတ္ ၆၀၈၊ တတိယထပ္၊ ကုန္သည္လမ္း ( ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ၃၁ လမ္းေထာင့္)
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ ့နယ္၊
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို stephanie@britishchambermyanmar.com သို ့
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

