သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္
လန္ဒန္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ ျဗိတိန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းပါသည္
ျဗိတိန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဌာန(UKTI) ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအား ပံ့ပိုးေပးရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္
မိပါသည္။
ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔

က႑ေပါင္းစံုမွ

ဤအစည္းအေဝးသည္

တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား

ေနာက္ဆံုးအေျခအေနတို႔အျပင္

ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီေပါင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

၂၀၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေက်ာ္

တက္ေရာက္မည္ဟု

စီးပြားေရးႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေလ့လာခြင့္ ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အျမင္
ျဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္

ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စီးပြားေရး

လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ႏွင့္ အမ်ားစုလမ
ြဲ ွားေနေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို
ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္သန္၍ ပြင့္လင္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဌာေနမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းအေပၚ

လက္ေတြ႕က်ေသာ

အၾကံဥာဏ္မ်ားအျပင္

စြမ္းအင္ႏွင့္

ပညာေရးတို႔ကဲ့သ႔ို သတ္မွတ္ထားေသာ က႑အခ်ိဳ႕အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အျမင္မ်ားကိုလည္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဓိကအေရးႀကီးေသာ ျမန္မာေဆြးေႏြးသူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ 

ဦးဆက္ေအာင္၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ႏွင့္ ဥကၠဌ၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး
ေကာ္မတီ



ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပး



ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊

အတြင္းေရးမွဴး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ေကာ္မရွင္

ႏွင့္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန


ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္၊

တြဖ
ဲ က္

အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴး၊

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး

စီးပြားေရးခ်ိန္ခြင္ကို

ထိန္းညႇိႏိုင္ေသာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္

စီးပြားေရးကို

တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ အၾကားတြင္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ၂၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
အလြန္နည္းပါးေသာ

ပမာဏျဖင့္

စတင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း

လက္ရွိတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္

ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ

ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီ

၄၀-၅၀

ရွိေနပါသည္။

၎တို႔အနက္မွ

အမ်ားစုမွာ

ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊

စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်က္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ပါလီမန္ ဒုတိယအတြင္းဝန္ (Parliamentary Under Secretary of

State) Baroness Neville-Rolph မွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Baroness Neville-Rolfe သည္
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရွိခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
သူမက -

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၅၂သန္းေသာ ငယ္ရြယ္ၿပီး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္လွ်က္ရွိတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေဈးကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ-

ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာဆိုင္ရာနဲ႔

ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေတြအျပင္

လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြလို

ျဗိတိန္ႏိုင္ငံက

ပို႔ကုန္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈေတြဟာ စတင္စီးဆင္းေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ
ဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ သင္တန္းေတြနဲ႔ နည္းပညာေတြ ပံ့ပိုေပးႏိုင္တဲ့
စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းေတြအျပင္

အျမင့္မားဆံုးေသာ

ႏိုင္ငံတကာ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

စံႏႈန္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ရွိပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။
UKTI ျမန္မာ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ Lisa Weedon က -

“ဒီထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ကၽြန္မတကယ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတာျဖစ္ၿပီး တကယ္ကို ထူးျခားတဲ့ ေဆြးေႏြးသူေတြဆီကေန
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းရဲ႕ လက္ေတြ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီေတြအေနန႔ဲ ေလ့လာႏိုင္မယ့္
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ဒီအစည္းအေဝးက ေပးလိမ့္မယ္လို႔လည္း ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေဝးဟာ ၿဗိတိသွ်
လုပ္ငန္းေတြကို ဒီမွာလာၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ ႏွစ္ျမႇပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ပိုၿပီး တိုက္တြန္းအားေပးႏိုင္မယ္လုိ႔
ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” ဟုဆိုပါသည္။
ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း - ျမန္မာ ၏ အမႈေဆာင္ ၫြန္ၾကားေရးမွဴး၊ Stephanie Ashmore က

“ဒီအခမ္းအနားကို ပံ့ပိုးေပးရတဲ့အတြက္ ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း-ျမန္မာ(BCCM) အေနနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္လွပါတယ္။
ဒီအခမ္းအနားကေန လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ တန္ဖိုးရွိတဲ့
အေတြးအျမင္ေတြ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အသင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ
ခုႏွစ္လၾကာရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုထိပ္သီးအစည္းအေဝးလို
ဟုဆိုပါသည္။

အခမ္းအနားမ်ိဳးေတြဟာ

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕

အေရးႀကီးတဲ့

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါတယ္”

ကမကထျပဳမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့


ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ျဗိတိန္-အာဆီယံ စီးပြားေရး ေကာင္စီ၊ ျဗိတိန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာန ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်
ကုနသ
္ ည္ႀကီးမ်ားအသင္း-ျမန္မာႏိုင္ငံ တိ႔၏
ု ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ City and Financial Global မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပပါသည္။



ကမကထျပဳသူမ်ားအျဖစ္ Allen and Overy၊ Prudential ႏွင့္ ကာတာေလေၾကာင္းလိုင္း တို႔ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာမ်ားသို႔ မွတ္စုမ်ား
1. ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
2. ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ http://exportbritain.org.uk/events/98.html သို႔ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈပါ။
3. UKTI ျမန္မာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ကုန္သြယ္မႈမစ္ရွင္ ရွစ္ခုကို စီစဥ္ခဲ့ၿပီး
ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
4. UKTI ျမန္မာ - https://www.gov.uk/government/world/organisations/ukti-burma
5. ၿဗိတိသွ် ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း-ျမန္မာႏိုင္ငံ - http://www.britishchambermyanmar.com/
6. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သီရိသန္႔မြန္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး http://www.britishchambermyanmar.com/resources/online-resources.html
7. စံုစမ္းရန္ အတြက္ UKTI ျမန္မာ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ Ms Lisa Weedon, lisa.weedon@fco.gov.uk အား ေက်းဇူးျပဳ၍
ဆက္သြယ္ပါ။

