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ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း

EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၎၏ အဓိကတာဝန္မွာ နိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိ ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ 
အာဆီယံေဒသတြင္း ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔တြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔ကို ဥေရာပစက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားမွစိတ္ဝင္စားမႈကိုေထာက္ခံမႈေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတိုးတက္လာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးေနပါသည္။

EuroCham Myanmar သည္ အႀကံျပဳတင္ျပတိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ 
ကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဥေရာပစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ခိုင္မာ၍ က်ယ္ျပန႔္မ်ားျပားလာေသာ မိတ္ဖက္ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က် ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

EUROCHAMBRES (ဥေရာပ၏ အႀကီးမားဆုံး ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း) ႏွင့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ကုန္သည္စက္မႈ 
အသင္း (FMCCI) တို႔သည္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ ပံ့ပိုးေပးေငြျဖင့္  EuroCham Myanmar ကို တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ 
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ EuroCham Myanmar သည္ ဥေရာပကိုယ္စားျပဳ ေထာက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္ရြက္ 
နိုင္လာၿပီး ထူးျခားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) 
အပါအဝင္ ဂ်ာမနီ၊ ဂရ၊ိ အီတလီ ႏွင့္ ယူေကတို႔မွ ကုန္သည္အသင္းမ်ား ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား (MoU) ကိုလည္း 
လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ပါသည္။

EuroCham Myanmar ၏ အႀကံျပဳတင္ျပတိုက္တြန္းမႈ လုပ္ငန္းရွိ အဓိက အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား မၽွေဝျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အတြက္ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ Advocacy Groups ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ 
အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ (၁) ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္။ (၂) စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တစ္ရပ္လုံး တိုးတက္လာေစရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအား 
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း က႑အလိုက္ နိုင္ငံတကာ နည္းလမ္း မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ (၃) အျခား အစိုးရဌာနမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာ လာေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယခု White Book သည္ EuroCham Myanmar မွ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္ကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ 
ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ EuroCham အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို 
ႀကီးစြာသက္ေရာက္ေစေသာ ယခုႏွစ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

White Book သည္ EuroCham Myanmar ၏ Advocacy Group မ်ားမွ မူၾကမ္း ေရးဆြဲ ထားေသာ စကၠဴျဖဴ စာတမ္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုထားကာ  ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ 
ကိုယ္စားလွယ္၊ သံအမတ္မ်ား၊ ေကာင္စစ္ဝန္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္မ်ား၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ က႑ အလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႕က်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂ဝ၂၀
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ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ရန္ အတည္ျပဳၿပီးသူ

ဥေရာပ၏ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ၊ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္တို ႔အတြက္စတင္လုပ္ေ
ဆာင္ေနသည္တို႔တြင္လည္းအျပည့္အဝေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ 
ဥေရာပ သမဂၢ အေထြေထြဦးစားေပးမႈ စီမံခ်က္ (GSP) မွရရွိလာေသာတစ္ဖက္သ
တ္ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္ထူးမ်ားကိုျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ေတာ့ဥေရာပ-ျမန္
မာအျပန္အလွန္ကုန္္ပစၥည္းကုန္သြယ္မႈမွာ ၂၀၁၉ အတြင္းမွာပင္ယူရို ၃.၄ ဘီလီယံ 
တန္ဖိုးရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈအျမင့္ဆုံး အေျခအေနေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနၿပီး Corona Virus ေရာဂါမ်ား
ၾကားမွပင္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ဆက္လက္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
အေျခအေန မ်ားသည္ ထိုဖြံ့ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ကမၻာဘဏ္၏ 
Doing Business 2020 တြင္ စီးပြားေရးတစ္ခု စတင္ရန္ ေထာက္ကူေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူနည္းစု ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ရွိလာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားကာ ျမန္မာနိင္ငံသည္ 
တိုးတက္မႈအေကာင္းဆုံး နိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ဝန္း တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာအထင္အရွား 
က်န္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို မေျဖရွင္းပါက ဥေရာပႏွင့္ ျမန္မာၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ 
ဆက္ဆံေရးအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္စီးပြားေရးပါ က်ဆင္းနိုင္ပါသည္။နိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ 
GSP လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေဒသအားလုံးတြင္ 
ေရရညွ္ေျဖရငွ္းခ်ကမ္်ားကုိ ရွာေဖြရန္ႏငွ့ ္လူ႔အခြင့အ္ေရး ခ်ိဳးေဖာကခ္ရံမႈမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းနရန ္ႏစွဖ္ကန္ိငုင္ၾံကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ု
အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေဈးကြက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာမူ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
တာဝန္ေပျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ထိုကဲ့သို႔ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။ 

ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤဆက္ဆံေရး၏ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမႈတို႔ကို 
ျမႇင္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိမႈကုိ ဆက္လက္ထင္ဟပ္ေနေစရန္ႏွင့္ႀကံ့ႀကံ့ခံတည္
ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ EuroCham Myanmar White Book 2020 သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနကို 
တိုးတက္ေစရန္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး   
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ျပထားရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဤ White Book သည္ ပို၍ ပြင့္လင္းၿပီး ထိန္းထားနိုင္ေသာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
ဥေရာပႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ EU ၏ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ပါ ကိုးကားရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။  

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤႏွစ္ White Book အတြက္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ Eurocham Myanmar ႏွင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း အလြန္ပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

Ranieri Sabatucci
ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ရန္ အတည္ျပဳၿပီးသူ

EUROCHAM MYANMAR ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒

ခိုင္မာတည္တံ့၍ အလုံးစုံပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးကို ပုံေဖာ္ျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥေရာပရင္းႏွီး
ျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္မ်ားစြာေသာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုအက်ိဳးရရွိေစမည့္လူမႈေရးႏွင့္စီး
ပြားေရးတန္ဖိုးမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည့္အေလ်ာက္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အေျခခ်လုပ္ကိုင္လိုသည့္ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားကိုတက္ႂကြစြာပံ့ပိုးကူညီ
ေပးေနပါသည္။

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈသည္ မၽွတ၍ ေရရွည္
တည္တ့ံေသာလူတုိ င္း မ ၽွ မ ၽွတတပါဝ င္ေဆာ င္ရြ က္ နုိ င္ေသာအေျခအေနတစ္ရ ပ္
ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါသည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ ယုံၾကည္ပါသည္။ 
ႏွစ္ စ ဥ္ႏွ စ္ တို င္း အ ၾ ကဳံျ ပဳ တို က္ တြ န္း ခ် က္ မ်ား ၏ အ ၿ ပီး သ တ္ စု စ ည္း မႈ အေ နျ ဖ င့္  
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို EuroCham 

Myanmar Whitebook တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ EuroCham Myanmar ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခိုင္မာေစရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၾကား 
အျမဲမျပတ္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ထင္ရွားေသာ သက္ေသပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ အားလုံးေသာ 
အစိုးရအရာရွိလူႀကီးမင္းမ်ားအား ေက်းဇူးဥပကာရအထူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ယေန႔တြင္ EuroCham Myanmar ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၊ Advocacy အဖြဲ႕မ်ား၊ မိတ္ဖတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုယ္စား စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ တည္းျဖတ္မႈကို ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။

စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလူမႈအက်ိဳးစီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေ
စရန္ရည္ရြက္ေသာ EuroCham Myanmar တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပဏာမေဆာင္ရြက္မႈ(EMRBI) သည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိဥ ေရာပလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အ ေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ခဲ့ေသာ) EMRBIႏွင့္ အတူ EuroCham Myanmar Digital Initiative(EMDI)ႏွင့္ EuroCham Myanmar Anti-Illicit 
Trade Initiative(EMAIT) တို႔ကိုလည္းယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤပဏာမေဆာင္ရြက္မႈInitiative 
သုံးခုသည္ ပိုမိုနားလည္သ ေဘာေပါက္မႈရွိလာေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ က႑ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး
မႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္အလိုက္ အားလုံးပါဝင္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ဤဖြံၿ့ဖိဳးတိုးတကမ္ႈမ်ားသည ္လကရ္ွိေစ်းကြကတ္ြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအခြင့အ္လမ္းမ်ား၏ သက္ေသသာဓကမ်ားပင္ျဖစပ္ါသည။္ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မ်ားစြာေသာ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္ကို 
သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာ
င္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တို႔အတြက္ အခရာက်ပါသည္။ MyCoကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္နိုင္ေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသိဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဆိုင္
ရာဥပေဒကို ျပဌာန္းျခင္း၊  ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း(MSDP)ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အာမခံက႑ကို လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းတို႔အပါအဝင္ သိသာထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈမ်ားကို 
ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ဤ WhiteBook သည္ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိအခင္းအက်င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေ
သာသေဘာထားအျမင္တစ္ရပ္ကိုေပးစြမ္းနိုင္လိမ့္မည္ဟုကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ EuroCham Myanmar၏ ဘက္စုံဖြံ 
့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ အင္မတန္စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္းျပသေနေသာ 
ျပယုဒ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇု
ပ္ႏွံသူမ်ားအားအက်ိဳးရွိေစမည့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားျပန႔္ပြားလာေစေရး အင္တိုက္အားတိုက္ လု
ပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။စင္စစ္အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေရရွည္တန္ဖိုးတစ္ခုဖန္တီးရန္ရည္
ရြယ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လူတိုင္းပါဝင္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကို 
 အေထာက္အကူေပးနိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Nicolas Delange 
EuroCham Myanmar ဥကၠ႒
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ျပဳစုေရးသားပုံနည္းလမ္း

၁

EuroCham Myanmar White Book 2020 သည္ ဥေရာပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ ရွယ္ယာရွင္မ်ား အက်ယ္တျပန႔္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားၾကသည္မ်ားမွ ေရးသားျပဳစုထားကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စာတမ္းအစတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တာဝန္သိတတ္ၿပီး 
ေရရွည္ထိန္းထားနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကို EuroCham Myanmar Responsible 
Business Initiative (EMRBI) က အသားေပးေဖာ္ျပထားပုံႏွင့္ စတင္ထားသည္။ 

စီးပြားေရး အေျခအေနက႑တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္းက်င္၏ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို တင္ျပထားပါသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ  အဟန႔္အတားမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေထာက္ျပထားၿပီး ဖတ္ရႈသူမ်ား သိရိွနိုင္ေစရန္  ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေပးစြမ္းနုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပိုင္းမ်ားတြင္ Advocacy Group တစ္ခုစီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ေရွ႕ေျပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေထြေထြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အပိုင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္  ျပည္တြင္းစီးပြားေရး 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္နိုင္မႈကို ဟန႔္တားနိုင္သည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ေစရန္ အားကိုး 
ယုံၾကည္နိုင္ ေလာက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။  မူဝါဒ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပိုင္းတြင္ ၂၀၁၉ 
တစ္ႏွစ္လုံး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္နိုင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ ဤ EuroCham Myanmar’s White Book ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝျခင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အ
အုံက႑၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ စဦးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈ က႑၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးက႑၊ 
ဥပေဒႏွင့္ အခြန္က႑၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး က႑ ႏွင့္ ဝိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ လုပ္ငန္းက႑  စသည္တို႔မွ  သက္ဆိုင္သူမ်ား 
ႏွင့္အတူ အနီးကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤ white book ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္  ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခုရရွိေစေရးတို႔တြင္ အစိုးရအား အေထာက္အကူေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္အျပဳသေဘာေဆာင္
သည့္  အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

ဤစာတမ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ 

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

ဤအပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အဆိုးရြားဆုံး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအေ
ပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ဤအပိုင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတြက္  အလားအလာရွိေသာ  အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို 
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တိုင္းတာနိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိနိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္။ 

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္အေလးအနက္ထားလိုၿပီးေဖာ္
ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အစိုးရႏွင့္အတူတက္ႂကြစြာေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္
ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလားအလာရွိေသာ  
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျပဳနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ဟု EuroCham Myanmar မွ ခိုင္မာစြာ 
ယုံၾကည္ထားပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |   ျပဳစုေရးသားပု ံနည္းလမ္း
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မိတ္ဆက္: EUROCHAM MYANMAR 
၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစျပဳလႈပ္ရွားမႈ

၂

နိဒါန္း

သေဘာတရား

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ လူမႈေရး တိုးတက္မႈ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အခိုင္အမာ ယုံၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။ 

EuroCham Myanmar သည္ နိုင္ငံတြင္းရွိ သာယာဝေျပာၿပီး မၽွတေသာ စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြင္းတြင္ကြင္းဆက္တုံ႔ျပန္
မႈတစ္ခု ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္သက္ေရာက္မႈေပၚမူတည္၍
သာ ျဖန႔္က်က္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနပါသည္။ 

EuroCham Myanmar သည္ ၄င္း၏ ကနဦးအစကတည္းကပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပမွ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အေလ့အက်င့္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ားအား 
အားေပးျခင္း၏ အက်ိဳးရွိမႈအား ပို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ EuroCham Myanmar သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးကို ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး EuroCham Myanmar Responsible Business Initiative (EMRBI) အား 
အစပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ EMRBI အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား၏ 
တန္ဖိုးကို ေဆာ္ဩေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

EMRBI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ၄င္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္သိေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ထိုးထြင္းအျမင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားအေၾကာင္း အားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပဏာမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးအား ၄င္းတို႔၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈႏွင့္ တာဝန္သိမႈတို႔အား ပို၍ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ၾကေစရန္ တြန္းအားေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

EMRBI သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ဖလွယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပးထားၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျပန္အလွန္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တာဝန္သိစြာ စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားအား 
ေဝမၽွေပးနိုင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
စီမံကိန္း (MSDP) အား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ EuroCham Myanmar ႏွင့္ EMRBI တို႔သည္ အစိုးရအား ဤစီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ေရးတို႔တြင္ အားေပးသြားရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ EMRBI အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္

၁။ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရး ေၾကညာစာတမ္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ EMRBI သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အျခား ေရွ႕ေန႐ုံးခန္း ၁၁ ႐ုံးႏွင့္ အတူတကြ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ “ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရး ေၾကညာစာတမ္း” အား အစပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ 
ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားက်င္းပရာ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ 
- ေရသန႔္ဗူးမ်ား၊ ပိုက္မ်ား၊ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ ကုန္ထုပ္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔) ကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ပြဲတစ္ခု 
က်င္းပရာတြင္ ၄င္းတို႔ကို ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ကတိျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ၏ အကူအညီျဖင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔သည္ 
စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျပည္သူဆီသို႔ ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) အား ပို၍ ေထာက္ခံအားေပးနိုင္ရန္ ၄င္းတုိ႔၏ စကားသံမ်ားကို အသုံးျပဳေနလ်က္ရွိပါသည္။ 
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ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏အဖြဲ႕ဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္နည္း 
ကိုင္နည္း ပုံစံတူမ်ား က်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္းကာ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ႏွင့္ အျခားစြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား တတ္နိုင္သမၽွ 
အနည္းဆုံးေလၽွာ့ခ်ရန္ အတူတကြ ေလၽွာ့ခ်ျခင္း (reduce)၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း (reuse) ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသုံးခ်ျခင္း 
(recycle) တို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ ဤပဏာမေျခလွမ္းသည္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အားေပးရာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သို႔ အျပန္အလွန္ ျပည့္စုံေစနိုင္ေၾကာင္း 
သ႐ုပ္ျပနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။ 

၂။ သုံးလတစ္ႀကိမ္ မနက္ခင္းစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မ်ား

EMRBI ကုိယ္တိုင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၄င္းတို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ တာဝန္သိေသာ မည္သည့္ စီးပြားေရး 
ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကိုမဆို စင္တင္ေပးသည့္ ဗဟုသုတ မၽွေဝရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ခံယူထားပါသည္။ EMRBI သည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပႏွင့္ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ကိစၥမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပရန္ မနက္ခင္းစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မ်ားအား 
သုံးလတစ္ႀကိမ္ တင္ဆက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

စကားဝိုင္း ၁။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

EMRBI သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအား မည္သို႔ 
အားေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ပုဂၢလိက က႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(NFPs) အား စုစည္းရန္ မနက္ခင္းစကားဝိုင္းတစ္ခု စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူအားလုံးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ 
အနာဂတ္တစ္ခုရရွိရန္ ေဝမၽွရမည္ျဖစ္ေသာ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) 
ကို အမ်ားျပည္သူ လုပ္ငန္းက႑သည္ တစ္ဦးတည္း ေအာင္ျမင္ရယူနုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NFP) ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အတူတကြ ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔၏ တန္ဖိုးကို သိျမင္သည္ႏွင့္ အညီ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ သမာရိုးက် လႈတန္းမႈကို အေျခခံသည့္ ေငြမတည္မႈ ပုံစံမွ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖက္စလုံးရွိ 
လုပ္ငန္းသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ဥပမာ -ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ျမႇပ္ႏွံထားေသာ 
ဝန္ထမ္းအင္အားမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ တက္ႂကြစြာပါဝင္သည့္ မိတ္ဖက္ပုံစံအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာၾကပါသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ပုံစံသည္ တန္းတူညီမႈ၊ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကဲ့သို႔ေသာ 
တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္သာမက အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖက္စလုံးႏွင့္ 
အစိုးရအတြက္ပါ ေအာင္ျမင္မႈရေစနုိင္ေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္။ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NFP) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္စြာ လည္ပတ္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါသည္။  ပုဂၢလိက 
လုပ္ငန္းက႑သည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ၊ ဖယ္က်ဥ္ခံရေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ဝင္ေငြမ်ား 
ရရွိရန္ ပိုမိုဖန္တီးေပးနိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အလားအလာေကာင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းသည္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ဖန္တီးေပးေနၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၏ လုံျခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
သက္ငယ္အလုပ္သမားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ စံမ်ားအား ပိုမိုခ်မွတ္လာေစနိုင္ပါသည္။ မနက္ခင္း စကားဝိုင္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ အစုစပ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရရန္ အစိုးရအပါအဝင္ လုပ္ငန္းသက္ဆိုင္သူမ်ားအား အားေပးရန္အတြက္ 
မက္လုံးမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္အျဖစ္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအခန္းက႑၏ အေရးႀကီးပုံကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မနက္ခင္းစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
• အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NFP) ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းမႈကို အားေပးရန္ 
မက္လုံးမ်ားႏွင့္ အထူးစည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

• အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑အား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား အခက္ခဲဆုံးေသာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ - 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ) ထဲမွ အခ်ိဳ႕အား ေျဖရွင္းနိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲနိုင္ေသာ 
ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးနိုင္ပါသည္။ 
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• ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ လႉဒါန္းသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးထားေသာ နည္းပညာႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္သိေသာ 
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္ေစသင့္ပါသည္။

စကားဝိုင္း ၂ ။ အလုပ္ေနရာတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈ

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈအား ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရး 
အေလ့အက်င့္မ်ား၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရား တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားထားၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ EM-
RBI သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊မ တန္းတူညီမၽွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (BCGE) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မနက္ခင္း 
စကားဝိုင္းတစ္ခု စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ 
က်ား၊မ တန္းတူညီမႈရွိေရးသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လြန္ခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္၏ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ 
စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္လာပါသည္။ အလုပ္ေနရာမ်ား ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပိုမိုတာဝန္ထမ္းေဆာင္လာၾကေသာ္လည္း က်ား၊မ တန္းတူညီမႈ (က်ား၊မ တန္းတူ ရည္တူ ခံစားခြင့္) ဟု ဆိုရာတြင္ 
အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ က်ား ႏွင့္ မ အခ်ိဳးက် ရွိေနျခင္းမၽွကိုသာ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ 
အဆင့္တူ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ လစာမ်ား ရရွိနိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား 
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈသည္ မၾကာခဏ အဓိပၸာယ္မွားယြင္းၿပီး မွတ္ယူခံေနရပါသည္။ 
လူအမ်ားအျပားသည္ ဤကိစၥရပ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္္ယွက္မႈႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ဤကိစၥသည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ယုံၾကည္ေနၾကပါသည္။ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈ ရရွိနိုင္ရန္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈအား 
အားေပးျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတုိင္ နံပါတ္ ၅ (က်ား၊မ တန္းတူညီမႈ)၊ နံပါတ္ ၈ 
(သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ) ႏွင့္ နံပါတ္ ၁၀ (ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရး) 
တို႔ကို ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားမႈကို အားေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဖန္တီးမႈ အပိုင္းတို႔တြင္ 
တိုးတက္လာပုံေပါက္ေၾကာင္း မနက္ခင္း စကားဝိုင္းတြင္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ က်ား၊မ 
တန္းတူညီမႈသည္ ၄င္းတို႔၏ တီထြင္ဆန္းသစ္နိုင္စြမ္း သာမက ၄င္းတို႔၏ ဆြဲေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိမႈ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းတို႔အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ 
အျပန္အလွန္ ပုံစံျဖင့္သာ အလုပ္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ 
အလုပ္သမားဘက္မွလည္း ေပးလာေသာ အခြင့္အေရးအား ယုံၾကည္လက္ခံရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

က်ား၊မ တန္းတူညီမႈအား ပို၍အားေပးရန္ EuroCham Myanmar သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊မ တန္းတူညီမၽွေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (BCGE) ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MoU) တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အတြက္ 
ေက်နပ္အားရလ်က္ရွိပါသည္။ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MoU) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခု အၾကား ၄င္းတို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းနယ္ပယ္ အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို ဖြံ့ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊မ တန္းတူညီမၽွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (BCGE) သည္ EMRBI ၏ 
မူဝါဒေဘာင္ေအာက္၌ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈအေလ့အက်င့္မ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေရးကို 
အားေပးရန္ အတြက္ EuroCham Myanmar ၏ အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
မနက္ခင္းစကားဝိုင္းၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ က်ား၊မ 
တန္းတူညီမႈႏွင့္ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔၏ အေရးႀကီးပုံကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အတူတကြ ပိုမိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မနက္ခင္းစကားဝိုင္းတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္တို႔အား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
• အစိုးရအေနျဖင့ ္ကမုၸဏမီ်ားအား ေရရညွတ္ညတ္ံဖ့ြံၿ့ဖိဳးေရးအတြက ္လုပင္န္းအေလအ့က်င့မ္်ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္
ပိုမိုအားေပးမည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊မ တန္းတူညီမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ ေဒသခံ သက္ေသအေထာက္အထား အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီေပးမည့္ 
သုေတသန ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားအား အားေပးသင့္ပါသည္။
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• လက္ရွိဥပေဒသည္ လုပ္ငန္းခြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိသည္ႏွင့္ အညီ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အသိအျမင္ မရွိျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားနိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရး 
ဥပေဒေအာက္ ေမြးကင္းစကေလးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဖခင္ျဖစ္သူ ရရွိေသာ ခြင့္ရက္မ်ား၊ ကေလးထိန္းေထာက္ပံ့မႈ၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ 
အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒေအာက္ ရရွိေသာ ခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေပးေငြမ်ားအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ 
အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားသည္ အားနည္းေနေသးၿပီး ရံဖန္ရံခါမၽွသာ အသုံးျပဳေလ့ ရွိပါသည္။
 
• အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမႈ ပဏာမလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတိုင္း အလုပ္ခန႔္ တာဝန္ေပးေနေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ေလၽွာ့ေပါ့ေပးေသာ မက္လုံးမ်ား ေပးနိုင္ပါသည္။

• ျပည္နယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပို၍ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရသည္ က်ား၊မ 
တန္းတူညီမႈအား ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
နိုင္ငံတြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္သည့္ ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (က်ား၊မ တန္းတူညီမႈ ရရွိေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာန)၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန (MO-
LIP) (အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားအတြက္ ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာန) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ နိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
(MIFER) (ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား SDG အတြက္ ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာန) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

• ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုေဝမၽွသင့္ၿပီး ၄င္းသည္ 
၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ ႏွင့္ မည္သို႔ ဖြံ့ၿဖိဳးႀကီးထြားရန္ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း အပါအဝင္ ၄င္းတို႔၏ 
အေကာင္းဆုံး စီးပြားေရး အေလ့အက်င့္မ်ားအား ေဝမၽွသင့္ပါသည္။ 

စကားဝိုင္း ၃ ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝမ်ိဳးကြဲမ်ား- ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ပန္းတိုင္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ရရွိနိုင္မည္နည္း

EMRBI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ အေျခအေနအရ 
အဓိပၸာယ္ျပန္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔အား ပံ့ပိုး္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔သည္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ 
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ နည္းပညာမ်ားအား စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တစ္ကမၻာလုံးရွိ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ 
ေလထုအရည္အေသြးအား တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရမ်ား၊ လုပ္ငန္းက႑မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းတို႔အား ပန္ၾကားျခင္းတို႔အေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ 
လမေစ့သားဖြား ေသဆုံးမႈေပါင္း ခန႔္မွန္းေၿခ ၄၅၀၀၀ ခန႔္သည္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္ႏွင့္ အညီ ဤ အာေဘာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လြန္စြာ ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔သည္ သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲ တည္ရွိမႈ အာေဘာ္အေပၚ မူတည္ေနခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ နိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲတည္ရွိမႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ပါသည္။ 
ဥေရာပ သမဂၢသည္ အစိမ္းေရာင္ ကုန္သြယ္မႈ၏ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေစျခင္းအေပၚတြင္ ပို၍ ရႈျမင္လာပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နည္းနိုင္သမၽွ အနည္းဆုံးသာ ပါဝင္ရမည္ဟူေသာ 
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္၌ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကုန္သြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ EMRBI သည္ ဤအာေဘာ္ကို 
လက္ခံၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲ တည္ရွိမႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑အေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ပို၍ ပါဝင္လာပါသည္။  သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲ တည္ရွိမႈအား ကာကြယ္ျခင္းသည္ 
ကုလသမဂၢ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားအား အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ 
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္အမွတ္ ၁၄ သည္ 
သမုဒၵရာမ်ား၊ ပင္လယ္မ်ားႏွင့္ ေရထြက္သံယဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ 
ဆင္ျခင္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ပန္းတိုင္အမွတ္ ၁၅ သည္ ကုန္းေနေဂဟစနစ္မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ အသုံးျပဳမႈအား 
ကာကြယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ အားေပးျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေစရန္ စီမံျခင္း၊ တစ္စတစ္စ 
သဲကႏၲာရ ျဖစ္လာျခင္းအား တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ ေျမယာပ်က္စီးျခင္းအား ရပ္တန႔္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ေျပာင္းလဲေစနိုင္ျခင္းႏွင့္ 
သက္ရွိအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲတည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ဆုံးရႈံးေနမႈမ်ားအား ဟန႔္တားျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႀကီးသည္ “ပို၍ေကာင္းမြန္ရန္ တဖန္ျပန္ 
တည္ေဆာက္မည္” ဟူသည့္ ႏွိုးေဆာ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိပါသည္။ OECD မွ ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ပင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါမွ 
စီးပြားေရးမ်ား ျပန္လည္နလန္ထူရာတြင္ တာရွည္ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ရန္ ယခင္ လုပ္ငန္းပုံစံမ်ား ျပန္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို 
ထိခိုက္ေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 
သဘာဝမ်ိဳးကြဲမ်ား မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းတို႔ကဲ့ေသာ အဟန႔္အတားမရွိသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားသည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ EMRBI သည္ ဤေျပာင္းလဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္က႑တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးရန္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ 
ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ လုပ္ငန္းက႑တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးျခင္း 
အစရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ သဘာဝအတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ 
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (WWF) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI) တို႔မွ ၎တို႔၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ပုဂၢလိကက႑သည္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို မၽွေဝခဲ့ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို နားလည္သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သံယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဌာနမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသဘာဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ရန္ပုံေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ
႕အစည္းမွ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈစစ္တမ္း 
(EIA) ႏွင့္ ၎တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ပိုမိုမၽွေဝနိုင္မည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

EMRBI သည္ သဘာဝအတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (WWF) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ႏွင့္ 
သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI) တို႔ႏွင့္ စတင္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ 
အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

• ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ေစ်းမ်ားသည္ တရားမဝင္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈအား အားေပးၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝေပါမ်ား
ေသာ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားအား အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ႏွင့္ အညီ ထိုေစ်းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ 
ပိတ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ထိုေစ်းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ 

• COVID-19 ေရာဂါအား ေက်ာလ္ႊားနိငုၿ္ပီးေနာက ္စီးပြားေရးပိငုရ္ငွအ္မ်ားအျပားသည ္ပုမံနွအ္တုိင္း စီးပြားေရးလပုင္န္းအျဖစသ္ာ
၄င္းတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးကို အာ႐ုံစိုက္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္
ျမဲေရး အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဦးစားေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ 
ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေစျခင္းသည္လည္း အရွိန္ေလ်ာ့သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 အေျခအေနသည္ အစိုးရအား 
နာလန္ထူ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး စီးပြားေရး အေလ့အက်င့္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု 
ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားဆီသို႔ အရွိန္ရသြားေစမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လူမႈေရး အကာအကြယ္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ 
ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္သတ္မွတ္သြားသင့္ပါသည္။ 

• အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑မွ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား ေတာင္းခံရယူေနစဥ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဇီဝမ်ိဳးစုံ၊ မ်ိဳးကြဲ 
ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕အတြက္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရန္ပုံေငြ တည္ေထာင္ထားသင့္ပါသည္။ 
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• ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေျခရာရွိေသာ (လူတစ္ဦး၊ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚသက္ေရာက္မႈ) လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ခိုင္ခံ့ေသာ ဥပေဒမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းကို ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာအေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားအား 
၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူလက္ခံၿပီး သီးျခားျဖစ္ေသာ အရန္စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း စတင္မိတ္ဆက္သင့္ပါသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စံႏႈန္းဥပမာမ်ားတြင္ သစ္ေတာဘ႑ာေရး ေကာင္စီ (FFC)၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ား 
ေထာက္ခံျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္ (PEFC)၊ ျမင့္မားေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတန္ဖိုး (HCV) ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
အုန္းဆီအေၾကာင္း စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈ (RSPO) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

• ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကာဗြန္အသုံးျပဳမႈေလၽွာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္မ်ား ဖယ္ရွား
ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ေတာရိုင္းပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထား
ျခင္းျဖစ္ေစ ၎တုိ႔ႏငွ့ ္ဆကစ္ပ္ေသာ ေရရညွတ္ညတ့ံ္ ဖြံၿ့ဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိငုမ္်ားႏငွ့ ္နိငုင္ံေတာ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ 
ဥပေဒမ်ားအေပၚ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

• ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ေစတနာ့
ဝန္ထမ္းလုပ္မႈမ်ားအား ဥပမာ - အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း လူထုမဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO) မ်ားထံသို႔ အလႉေငြမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း အစရွိသျဖင့္ 
အားေပးနိုင္ပါသည္။
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သို႔ေသာ္လည္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္၊ ထို႔နည္းတူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္(COVID-19) ႐ုတ္တရက္ကူးစက္ျပန႔္ႏွံမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာနိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ နိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း အသြင္အျပင္ကို 
လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ Euro-
Cham Myanmar ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တဖက္ကလည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပစီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ခိုင္မာေအာင္ျမႇင့္တင္ 
ထိန္းသိမ္းလ်က္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၀

၂၀၁၄

၂၀၁၂

၂၀၁၆

၂၀၁၁

၂၀၁၅

၂၀၁၃

၂၀၁၇

၂၀၁၈

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ အရပ္သားအစိုးရသစ္၏ သမၼတျဖစ္လာသည္။
• တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အျငင္းပြားဖြယ္ ျမစ္ဆုံေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက 
ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ 
• လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ 
• အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းခဲ့သည္။ 
• လက္နက္မွလြဲ၍ အျခားကုန္စည္မ်ား တင္ပို႔ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ၏ 
ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အ ေရး(GSP)ကို ရရွိခဲ့သည္။ 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ မဲဆႏၵနယ္  ၄၄ခုအနက္ ၄၃ခုတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
• အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အိုဘာမား လာေရာက္ 
လည္ပတ္ခဲ့သည္။ 
• အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ဥေရာပေကာ္မရွင္အႀကီးအကဲ Jose Manuel Barroso သည္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအကူအညီအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအား အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေပးရန္ကတိျပဳခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝနီးပါးအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေန႔စဥ္သတင္းစာေလးေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
• ဥေရာပသမဂၢသည္ က်န္ရွိေနေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို 
ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ 
• ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား 
ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 
• နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ နိုင္ငံေတာ္အလည္အပတ္ 
ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ပါဝင္ေနသျဖင့္ အေမရိကန္က အခ်ိဳ႕ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို 
ကာလတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။
• အစိုးရက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သုံးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
• အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၁၆ဖြဲ႕အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။
• သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ပထမအဆင့္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတျဖစ္လာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
• အေမရိကန္အစိုးရသည္ က်န္ရွိေနေသာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ 
• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း(YSX)ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 
• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကို ၇ 
လၾကာ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ 
• ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ နိုင္ငံတကာ terminal အပိုင္းကို 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ 
ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
• အစိုးရသည္ (၂၀၁၉ခုႏွစ္မွစ၍ ) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကို ေၾကညာခဲ့သည္။ 
• ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ 

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။
• ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို GSP သေဘာတူညီခ်က္မွ 
ဖယ္ရွားရန္ ဥေရာပသမဂၢ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
• ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ  ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
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နိဒါန္း 

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္  တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ေျဖေလၽွာ့မႈဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန႔္ တသီးတျခားျဖစ္ခဲ့မႈမွ ႐ုန္းထြက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါ
သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို တစ္ဖက္က တည္ၿငိမ္ တိုးတက္ေသာ နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိစဥ္ 
တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည့္အတြက္
ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ
မႈကို တုိးတက္ေစၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အျပင္  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ 
အခရာက်ပါသည္။ ။ 

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဥပေရာပသမဂၢ၏ လက္နက္မွလြဲ၍ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ 
ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အ ေရး(GSP) ကို ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ
မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ သိသိသာသာတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ GSP အားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားရွိကုန္စည္တင္ပို႔သူ
မ်ားသည္ ဥ ေရာပေစ်းကြက္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမွအပ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး
အတြက္ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ ပမာဏအကန႔္အသတ္ အျပည့္အဝကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။၁

၂၀၁၅ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစု ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ 
အစိုးရသစ္ တက္လာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါနိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈတြင္ 
အေရးပါေသာမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဥေရာပေကာင္စီႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္ တို႔သည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္လ်က္ “ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္” ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။၂ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ႂကြယ္ဝေသာသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အေနအထား၊ ႏွင့္ ငယ္ရြယ္တက္ႂကြေသာ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ 
ယခုအခါ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေစ်းကြက္အေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားၾကား စိတ္ဝင္စားမႈ တစ္ဖန္္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ EuroCham Myanmar ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈစစ္တမ္းအရ  စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၃၈% က  ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဝန္းက်င္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ 
၁၂ လ အတြင္း တုိးတက္လာခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးႀကီးမားမား တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုၾကပါသည္။ ၄င္းသည္ ၈၁% 
ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဥ  ေရာပကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုံးစုံ စီးပြားေရးဝန္းက်င္သည္ အားနည္းေသးသည္ 
သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ထက္စာလၽွင္ ၁၉ % တိုးတက္လာခဲ့ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အဆိုးျမင္ (၂)ႏွစ္အၿပီးဝယ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေစ်းကြက္အေပၚ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ယုံၾကည္မႈရွိလာေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံၿဖိဳးမႈမွတဆင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ျပန္လည္တိုးတက္မႈကို ရရွိလိမ့္မည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္အတူ 
EuroCham Myanmar က ယုံၾကည္ပါသည္။ အားနည္းေသာ က်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံ 
နည္းပါးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား  က အေရးႀကီးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လူမႈစီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းပုံကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လိုေသာ ဆႏၵရွိေနသည္ကို အစိုးရ၏ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ ၂.၇ ထရီလီယံ (က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ခုႏွစ္ရာ)က 
သာဓကေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

အက်ဥ္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ(၂၀၁၇)၊ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒ(၂၀၁၆) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ (၂၀၁၆) ကဲ့သို႔ လူစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားေသာ ၾကာရွည္ေစာင့္ခဲ့ရေသာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အတူ  စီး
ပြားေရးအေပၚပို၍အာ႐ုံစိုက္လာေသာ အစိုးရ၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကတိုးတက္မႈမ်ားကို 
အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပို ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အာမခံက႑ကဲ့သို႔ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္လည္း 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
၁ Moser, S. F. (၂၀၁၈). အီးယူ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအထူးအခြင့္အေရး(GSP) ႏွင့္ ၄င္း၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္.  Bonn: GIZ. https://www.commerce.gov.
mm/sites/default/files/EU%20GSP%20Handbook_English_Oct%202018.pdf မွရယူပါသည္။
၂ ဥေရာပေကာ္မရွင္. (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၇ ရက္)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ .https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/myanmar/ မွရယူပါသည္။
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ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၈ ၁၉၁၄ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ျဖင့္ 
အစားထိုးလိုက္သည္။ ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
၃၅%အထိ နိုင္ငံျခားသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါဥပေဒတြင္ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေဝစုအျမတ္မ်ား၊ ကနဦးမ
တည္ရင္းႏွီးေငြေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အစုရွင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္
တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို အက်ိဴးသက္ေရာက္ေစသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

၂၀၁၇

စားသုံးသူကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ၉

၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့ပါ
သည္။ စားသုံးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
မသမာမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ဥပေဒကို ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဥပေဒသည္ 
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ရပ္စလုံးကို ကိုင္တြယ္ၿပီး စားသုံးသူမ်ားသို႔ 
ေဘးကင္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။၁၀

၂၀၁၉

လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၁၁ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
ႏွင့္ စြန႔္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေခတ္မီလူမြဲခံယူျခင္းစနစ္တစ္ရပ္စ
တင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အစိုးရသည္လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသစ္
ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဥပ ေဒကို ကုလသမဂၢနိုင္ငံတာကုန္သြယ္မႈ
ဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မရွင္(UNCITRAL) ၏ မူမ်ားကို ထင္ဟပ္ေရးဆြဲထား
ျခင္းျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လူမြဲခံယူမႈမ်ားကိုပါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ 
ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ဥပေဒ၏အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ျခင္းႏွင့္ျပန္
လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ ရန္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၀

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
ဥပေဒသစ၁္၂

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အဆိုပါဥပေဒသည္ 
တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ စက္မႈဇုန္ ၆၀ ေက်ာ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီ
မံကြပ္ကဲမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

၂၀၂၀

ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ၁၃ 

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ေမလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာယာဥ္အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒသည္ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မူလရည္ရြယ္ခ်က္သည္အရည္
အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုသာလိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး 
ဤနည္းျဖင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၀

၃ Umezaki, S. (၂၀၁၂). အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
၊ လာရာ ႏွင့္ လားရာမ်ား။ BRC သုေတသန အစီရင္ခံစာ, (၁၀).
၄ McNulty, L. (၂၀၁၂). အထူးသီးသန႔္: အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျမန္မာ ျပင္ဆင္၊ International Financial Law Review.
၅ Finch, J., & Aye, T. (၂၀၁၆). ျမန္မာနိုင္ငံ ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဥပေဒပါ နိုင္ငံတကာခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ၊ Asian International Arbitration Journal, 12(2), 235-252.
၆ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္. (၁၈ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆). ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၆ - ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒ 
၇ ရည္ရြယ္ျမင့္. (၂၀၁၇၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၉).သုံးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာဥပ ေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားခိုင္မာလာ. The Myanmar Times. https://www.
mmtimes.com/news/after-three-years-regulations-under-condominium-law-firm.htmlမွရယူပါသည္။ 
၈ Lai, K. (၂၀၁၇) ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္၊ International Financial Law Review
၉ Zico. (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္). ျမန္မာနိုင္ငံစားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၉၊ https://zico.group/blog/myanmar-consumer-protection-law-2019/ မွ ရယူပါသည္။
၁၀ ထူးသန႔္၊ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ရက္) ၊စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒသည္ အစိုးရစီးပြားေရးက႑ေပၚတြင္လည္း လႊမ္းျခဳံမႈရွိသည္-တရားဝင္၊  The Myanmar Times.  https://
www.mmtimes.com/news/consumer-protection-law-also-applies-public-sector-official.html မွ ရယူပါသည္။
၁၁ASEAN Briefing၊ (၂၀၂၀, ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္)၊  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမြဲခံယူျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသစ္လမ္းညႊန္၊ https://www.aseanbriefing.com/news/guide-myanmars-new-
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၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးစီးေကာ္မတီတည္ေထာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ 
သေဘာတူညီခဲ့သည္။၃

• အာမခံလုပ္ငန္းက႑ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ 
• ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ေၾကညာခဲ့သည္။ 
• လက္လီ၊ လက္ကား အေရာင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၉

၂၀၂၀
ေနျပည္ေတာ္မွ  အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား ကို တေနရာတည္းတြင္ သိုမွီးရန္ႏွင့္ 
ထုတ္ျပန္ရန္ Project Bank ကို စတင္ခဲ့သည္။ 
• ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားမႈ၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
COVID -19 စီးပြားေရး ကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
• နိုင္ငံျခားျဖစ္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား တင္သြင္းမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
• ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ နိုင္ငံျခားမ်ားအား ဘဏ္လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းကို 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 
• ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ 

မၾကာေသးမီက ဥပေဒမူေဘာင္အေျပာင္းအလဲမ်ား

ဥပေဒ/အက္ဥပေဒ ရွင္းျပခ်က္ ျပ႒ာန္း သည့္ႏွစ္

အာဆီယံဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ 
သေဘာတူညီခ်က္၃

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ၄

ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ 
ဥပေဒ၅

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒ၆

အာဆီယံ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္သည္ 
၂ဝ၁၅ တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုရရွိေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီးေပါင္
စပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အာဆီယံေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပႏ္ွံမႈ ကို 
အားေပးေထာက္ခံပါသည္။

၂၀၁၂

အဆိုပါဥပေဒ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ တင္ပို႔မႈမ်ား၊ နိုင္ငံ 
ျခားေငြေၾကး ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တိုးျမႇင့္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား(SEZs) 
အတြင္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ျပဳပါသည္။

ခုံသမာဓိ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈျဖင့္ ျပည္ပစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္္ရန္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
တရားမၽွတ၍ ထိေရာက္မႈရွိစြာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ ဥပေဒသည္ ၁၉၄၄ ျမန္မာနိုင္ငံ ခုံသမာဓိ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေလၽွာက္လႊာတင္ျခင္းလုပ္ငန္း
စင္ကို မ်ားစြာ ရိုးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ 
ဇုန္မ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ မက္လုံးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား၊  အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အကာအကြယ္မ်ားေပးထားပါသည္။ 

၂၀၁၄

၂၀၁၆

၂၀၁၆

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အဦး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၇

အဆိုပါဥပေဒသည္ နိုင္ငံျခားသား ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကို ပိုမို 
ဝင္ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ 

၂၀၁၆
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အစိုးရသည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအေပၚတြင္ တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္
ျခင္းမွ စတင္၍ တင္းက်ပ္ေသာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားက႑၊ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑ႏွင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားအေပၚ စီးပြား ေရးအရ တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑သည္ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္သမားမ်ား၏ ၂၇%ကို အလုပ္အကိုင္မ်ားေပးထားၿပီး 
ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(GDP)၏ ၁၆%အထိရွိပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
အဓိက အလုပ္အကိုင္ေပးေသာက႑ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရွိ ေက်းလက္လုပ္သားထု၏ ၈၀%ခန႔္ကို အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ဖန္တီးေပးပါသည္။၂၃ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အဓိကဦးေဆာင္က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီးပို႔ကုန္စုစု
ေပါင္း၏ ၁၃% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမား သိန္းေသာင္းမ်ားစြာကို အလုပ္အကိုင္မ်ားေပးအပ္ထားပါသည္။၂၄ အသြားအ
လာကန္႔သတ္ခ်က္အစီအမံမ်ားသည္ အလုပ္သမားထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ 
နိုင္ငံ့စီးပြားေရး၏ ၃၆%အထိ ရွိေသာ နိုင္ငံ၏စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို က်ဆင္းေစပါသည္။ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ -၀.၂%အထိ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈႏွင့္ ၾကဳံနိုင္ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းထားပါသည္။၂၅ 

ဤကဲ့သို႔ေသာအေနအထားမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္အေပၚ စီးပြား ေရးအရမွီခိုမႈသည္ အက်ပ္အတည္းအေနအထား 
ေရာက္ေနပါသည္။နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားပိတ္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္မွ ျမန္မာသို႔ စီးဝင္ေသာ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ 
ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ရပ္တံ့ေစၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာဝယ္လိုအားလည္း နည္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၂၆ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေသာနိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ၂၀%သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ တဝက္ခန႔္ (GDP၏ ၁၀%ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ၂ %နီးပါး) ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ပါ
သည္။၂၇ ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အေနအထားကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ျပန္ရနိုင္ဦးမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းၾကပါသည္။ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရမွ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
အ ေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အလ်င္ျမန္ဆုံးတိုးတက္လာသည့္ စီးပြားေရးမ်ားထဲက တစ္ခုအျဖစ္ရွိ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
အာရွဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္၏ အဆိုအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အၾကား ပ်မ္းမၽွ ျပည္တြင္းအသားတင္ကု
န္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး(GDP)တိုးတက္မႈသည္ ၇.၅% ရွိခဲ့ပါသည္။၂၈ အဆိုပါတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္သည္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားအတြက္နိုင္ငံမွ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ စုျပဳံက်ေရာက္လာျခင္းမွ အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ စီးပြားေရးေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားက ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း၊ လက္လီအေရာင္းက႑၊ 
လက္ကားအေရာင္းက႑ႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ အျခားေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမ်ားက အစိုးရသည္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းရန္ လိုလားေၾကာင္းညႊန္ျပေနပါသည္။  
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ တည္ေနရာ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပါႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္အလုပ္သ
မားေစ်းကြက္တို႔က နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားစြာကို မ်က္စိက်ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အၾကား ေမၽွာ္မွန္း
ဝင္ေငြျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စားသုံးမႈ တိုးတက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္ထုအတြက္လည္း စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပၚေပါက္ ေစပါသည္။ 
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ဂ်ီဒီပီ ပကတိတိုးတက္မႈ ( အရင္းအျမစ္ - ကမၻာ့ဘဏ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ သည္ လာအိုနိုင္ငံ၊ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ 
ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔၏ တိုးတက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိနိုင္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ရွိ ေႂကြးၿမီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာသစ္၊ ေမလ/ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) 
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၁၄ ကမၻာ့ဘဏ္ ၊ (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ) ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသစီးပြားေရး Update, ဧၿပီလ ၂၀၂၀: ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။
၁၅Textor, C. (၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅၇က္) ၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း အဓိကက႑မ်ားရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ added value ေျပာင္းလဲမႈ၊ https://
www.statista.com/statistics/1109575/china-monthly-industrial-production-change-by-sector/ မွ ရယူပါသည္၊၊
၁၆ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ https://www.worldbank.org/en/country/
myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္၊၊
၁၇Workman, D. (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ရက္)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္ ၁၀မ်ိဳး၊ http://www.worldstopexports.com/myanmars-top-10-exports/ မွ 
ရယူပါသည္၊၊ 
၁၈ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ https://www.worldbank.org/en/country/
myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္။ 
၁၉ EuroCham Myanmar. (ေမလ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္). ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံျခားကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမ်ား ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ - ကိုဗစ္-၁၉ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ Webinar. https://
eurocham-myanmar.org/event/209/Foreign-Chambers-of-Commerce-in-Myanmar-together-with-World-Bank-Impact-of-COVID-19 မွရယူပါသည္။ 
၂၀ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဧၿပီလ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသစီးပြားေရး Update, ဧၿပီလ ၂၀၂၀: ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။ 
၂၁ Worldometer. ျမန္မာ၊ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/myanmar/ မွရယူပါသည္။
၂၂ ေက်ာ္စန္းေဝ. (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁ရက္)၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ COVID-19၊ The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/05/myanmar-and-covid-19/ မွရယူပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း မေသခ်ာမႈမ်ား၏ ရိုက္ခတ္မႈကိုခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမသုံးလျဖတ္ကာလကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ ေရာဂါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က႑မ်ားစြာအေပၚ သက္ ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ ျဖစ္ပြားရာ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေပၚ မ်ားစြာ 
မွီခိုေနရၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ 
ပို႔ကုန္က႑အသီးသီး ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္အထိ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၄ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ ေဘက်င္းအစိုးရအဖို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုးတက္မႈသည္ အႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
အျဖစ္ အႏုတ္လကၡဏာျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း ၄င္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။၁၅ COVID-19 
မျဖစ္မီက ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈသည္ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆.၃ % အထိ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
၂၀၂၀/၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆.၄% အထိ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။  ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဆိုအရ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏  ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္နိုင္ၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ လက္ရွိမွန္းထားသည့္ တိုးတက္မႈႏႈန္းေအာက္ 
၀.၅% အထိ  ေလ်ာ့က်သြားနိုင္သည္။၁၆ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာတစ္လႊားရွိ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
အႏုတ္ေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ိဳး ၾကဳံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ခိုင္မာဆဲ တစ္ဦးခ်င္းစားသုံးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ရရွိလာမည့္အက်ိဴးအျမတ္မ်ားႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တြင္းထြက္ေလာင္စာႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားျဖစ္ေသာ 
(စုစုေပါင္းကုန္တင္ပို႔၏ ၂၃ % ႏွင့္ ၂၁% အသီးသီးရွိၿပီး ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၄ ဘီလီယံ ႏွင့္ ၄ ဘီလီယံ 
အသီးသီးရွိသည့္)    အားေကာင္းေသာ နိုင္ငံျခား တင္ပို႔ကုန္မ်ားက ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္၂၀၂၀
/၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇.၂%အထိ တိုးတက္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားပါသည္။၁၇,၁၈ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဆိုအရ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္ခုလုံးသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျပန္လည္ရရွိလာၿပီး ၂၀၂၁တြင္ ၈.၅% အထိတိုးတက္လာမ
ည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားပါသည္။၁၉ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာရွ ေဒသတစ္ခုလုံးျခဳံငုံေျပာပါက စီးပြားေရးေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္
အေကာင္းျမင္မႈနည္းပါးပါသည္။ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ (EAP)၏ တ႐ုတ္နိုင္ငံ မပါသည့္ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ ၁.၃%ႏွင့္ -၂.၉% အၾကားတြင္ ရွိလိမ့္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က 
ခန႔္မွန္းထားပါၿပီး ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံး တိုးတက္မႈ ၄.၇% ရွိခဲ့သည့္ ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိုင္းစာလၽွင္ ၄င္းသည္ 
စီးပြားေရး သိသိသာသာက်ဆင္းမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။   ဤစီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ ေဒသတြင္းလူထုအေပၚ 
ႀကီးစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္အထိ ေဒသ၏ စီးပြားေရးသည္ 
တိုးတက္မႈအႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ခဲ့ပါက ၂၀၂၀ႏွစ္ကုန္တြင္ ေနာက္ထပ္လူဦးေရ ၁၁ သန္း သည္ (တစ္ေန႔လၽွင္ အေမရိကန္   
ေဒၚလာ ၅.၅ ေအာက္ ဝင္ေငြသာ ရလ်က္) ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ေရာက္သြားနိုင္သည္ဟုမွန္းၾကပါသည္။၂၀

က်န္းမာေရးေစာင့္  ေရွာက္မႈ ရႈေထာင့္မွေျပာရလၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံအမ်ားစု နည္းတူ 
ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနုိင္ပါသည္။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လအစပိုင္းအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 
ကူးစက္ခံရသူ ၂၉၉ ေယာက္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ေသဆုံးသူ ၆ ဦးႏွင့္ ျပန္လည္သက္သာလာသူ ၂၂၁ ဦး ရွိပါသည္။၂၁ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၌ အၾကမ္းအားျဖင့္ လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ လၽွင္ သူနာျပဳ ၇ ေယာက္ႏွင့္ ဆရာဝန္ ၁၀ ဦး ထက္ 
နည္းၿပီး ၂၀၂၀အေစာပိုင္းအထိ အ ေရးေပၚလူနာၾကပ္မတ္ကုတင္အေရအတြက္ ၆၀၀ ဝန္းက်င္သာရွိသျဖင့္ လူဦးေရ 
၁၀၀,၀၀၀ လၽွင္ ၁ ကုတင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး(WHO)က ခန႔္မွန္းထားပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုံးရွိ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေဖာင္ႀကီး)တြင္ ကုတင္ ၂၀၀၀ ပါ  
အေရးေပၚၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ (ICU)ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကိုတုန႔္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကူးစက္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္သည္ 
ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးက႑တို႔မွ ေထာက္ပံ့ လႉဒါန္းေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။၂၂ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ျပန႔္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 

စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္
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ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ရွားပါးေသာအရင္းအျမစ္မ်ားလိုအပ္သည္ကို အသိအမွတ္ 
ျပဳေသာအားျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေႂကြးၿမီသက္သာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။၃၄

CERP ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလုံးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ အစိုးရအသုံးစရိတ္သည္ ကာလတိုတြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံနီးပါး ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႀကီးမားေသာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၁ 
ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက ၄င္း၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈကို ကုစားရန္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁.၃ ထရီလီယံ (ခန႔္မွန္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္) ကို ေခ်းယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။၃၅ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ဟန႔္တားနိုင္ရန္ ေဆာ္ၾသ စည္း႐ုံးလ်က္ရွိပါ
သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈ သက္သာေရး စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ ခ်ထားေပးေရး စီစဥ္ေနပါသည္။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တုန႔္ျပန္မႈအစီအစဥ္ (Global Response Plan) 
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုဗစ္-၁၉ အေရးေပၚအေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၅၀ကို ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီ (IDA) ေခ်းေငြသည္ အမ်ိဳးသား 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစနစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ကို အေထာက္အကူေပးနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကို Essential Health Service Access Project (အ ေရးႀကီး က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေရးစီမံကိန္း)
အတြက္ ခ်ထားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအထိ အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းခ်ထားေပးၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။၃၆  ထို႔အျပင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း
(IMF)ထံမွ စီးပြားေရး ျပန္လည္တိုးတက္နိုးထေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသုံးစရိတ္ကို သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေခ်းယူရန္အဆိုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။၃၇ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဥ ေရာပသမဂၢသည္ 
အလုပ္အကိုင္ဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံအဝွမ္း ရွိ စက္႐ုံ ၁၀ ႐ုံပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး လစာမရရွိခဲ့ေသာ  ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္ 
အလုပ္သမားမ်ားကို အကူအညီေပးသည့္အေနျဖင့္ ယူရိုေငြ ၅ သန္းကို လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။၃၈ ရန္ပုံေငြသည္ ေဒသတြင္းသို႔ 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့မႈ၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္ပါသည္။ ဘရပ္ဆဲလ္ သည္ ကိုဗစ္-၁၉ 
တိုက္ဖ်က္မႈတြင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ယူရိုေငြ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ကို ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။၃၉

ကိုဗစ္-၁၉ ၏ စီးပြားေရးအ ေပၚတိုက္ရိုက္အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိ GDP တိုးတက္မႈ 
ေႏွးေကြးျခင္းသည္ အေကာင္းဘက္မွၾကည့္လၽွင္ FDI က်ဆင္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အစိုးရသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တိုင္းျပည္၏ စာရင္းလိုေငြျပမႈကို FDI ျဖင့္ ျဖည့္တင္းေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ၾကားတြင္ ပုဂၢလိက ျပည္ပ ႏွင့္ 
ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈသည္ အလယ္အလတ္သာရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) သည္ FDI စီမံကိန္း အနည္းငယ္သာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ( ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
ယွဥ္လၽွင္ ၁၄%က်ဆင္းမႈျဖစ္ပါသည္) FDI ဝင္ေရာက္မႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈသည္ ၂၀၁၈ တြင္လည္း က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။  
သို႔ေသာ္လည္း  ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈသည္ ကမၻာ့ဝယ္လိုအားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး အဓိအားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ FDI 
စီးဝင္မႈ အေနအထားမွတဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအေပၚ ထပ္မံအက်ိဳးသက္ ေရာက္နိုင္ပါသည္။၄၀

သို႔ေသာ္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူအမ်ားအျပားသည္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားနည္းပါးျခင္း၊ လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ေသခ်ာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အားနည္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပၾကၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ GD-
Pတိုးတက္မႈေႏြးေကြးသြားရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၉ စီးပြား ေရး လုပ္ကိုင္ရန္လြယ္ကူမႈ အညႊန္ကိန္းတြင္ ယခင္အဆင့္ ၁၇၁ မွ အဆင့္ ၁၆၅ သို႔ ၆ ဆင့္ 
ခုန္တက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔တိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း FDI ဝင္ေရာက္မႈပမာဏသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ႏွိုင္းစာလၽွင္ 
နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနဆဲတိုင္းရင္းသားပဋိကၡ၏ ရိုက္ခတ္မႈကို 
စိုးရိမ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ပင္ ရခိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၄င္း၏GSPမွ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဖယ္ရွားရန္ ေျပာေနသည့္ 
ဥေရာပသမဂၢက ေထာက္ျပေနေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
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GDP ပကတိ တိုးတက္မႈ (အရင္းအျမစ္ - ကမၻာ့ဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ)

Myanmar GDP Growth (Annual%) from 2013 to 2020F
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ကိုဗစ္-၁၉ (COVID-19) ကပ္ေရာဂါမျဖစ္မီကပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မိုက္ခရိုစီးပြားေရးရပ္ဝန္းကို အျခားေသာ အေၾကာင္းတရား
မ်ားက ရိုက္ခတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  ပထမဦးစြာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလအၾကား ျမန္မာက်ပ္ေငြ (MMK) 
သည္ ေမရိကန္ေဒၚလာ (USD)ႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ ၁၈ % အထိ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုေစ်းအတက္အက် 
အေျပာင္းအလဲကာလသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၁၅၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္သြားခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ 
အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကး တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၅.၅%မွ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၈.၈% အထိ တက္လာေစပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေလာင္စာ၊ နိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာ 
စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ အဓိကကုန္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ သြင္းကုန္စရိတ္
မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၂၉ ၄င္းသည္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ဝယ္ယူနိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး စားသုံးသူအျပဳအမူဆိုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၁၀.၉ % အထိ အျမင့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၉ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆.၈%၃၀ သို႔ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ၏ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ 
တိုက္ရိုက္အက်ိဴးဆက္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ေလာင္စာေစ်းႏႈန္မ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းမႈႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီတာေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ျမင့္တက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုသင့္တင့္သည့္ ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ဟု မွန္းဆၾကပါသည္။၃၁ 

ထို႔အျပင္ သြင္းကုန္ဝင္ေငြမ်ား ျမင့္တက္လာစဥ္ ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈမွ ဝင္ေငြမ်ားက ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ကို ေထာက္ၾကည့္ပါက 
သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြသည္ ၃.၃ % မွ ၂၀၂၀တြင္ ၃.၈ % သို႔ တိုးလာနိုင္မည္ဟု 
ေမၽွာ္မွန္းၾကပါသည္။၃၂ ထို႔အျပင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈ သက္သာေစေရး စီမံခ်က္(CERP)
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈသည္ ပို၍တိုးလာနိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ CERP
သည္ တစ္ဖက္္က ကုန္သြယ္မႈကိုဖြင့္ထားၿပီး နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္လ်က္ ကပ္ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္
စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈတို႔ သက္သာနည္းပါးေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစိုးရအစီအမံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၃၃ ထို႔အေနအထားေၾကာင့္
ပင္ အဓိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈ အခံရဆုံး 
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အရင္းအႏွီးေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားအေပၚအေလးထားလာၾကပါသည္။ အဆိုပါ သာမန္ထက္ထူးကဲေသာ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ အေပၚတြင္
သာ အေလးေပးသင့္ပါသည္။ 

၂၃ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဧၿပီလ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသစီးပြားေရး Update, ဧၿပီလ ၂၀၂၀: ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။ 
၂၄ၿငိမ္းၿငိမ္း၊ (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ရက္)၊  ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ကတိျပဳ၊ The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.
com/specials/myanmar-covid-19/eu-pledges-support-for-women-garment-factory-workers-in-myanmar.html မွရယူပါသည္။
၂၅ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ https://www.worldbank.org/en/country/
myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္။ 
၂၆ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ https://www.worldbank.org/en/country/
myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္။ 
၂၇ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဧၿပီလ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသစီးပြားေရး Update, ဧၿပီလ ၂၀၂၀: ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။ 
၂၈ Knoema World Data Atlas. (၂၀၁၈)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ - ႏႈန္းရွင္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးတက္မႈအရ ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး(GDP)၊ https://knoema.com/atlas/
Myanmar/Real-GDP-growth မွရယူပါသည္။
၂၉ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈)၊ နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ - ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခမ်ားကို 
ေျခရာခံၾကည့္ျခင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။ 
၃၀ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈)၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ လတ္တေလာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ - ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခၾကားက ျပန္လည္တိုးတက္နိုင္မႈ၊ 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။ 
၃၁ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (ဧၿပီလ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသစီးပြားေရး Update, ဧၿပီလ ၂၀၂၀: ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု။ 
၃၂ Ibid. (အေပၚႏွင့္ အကိုးအကား အတူတူ)
၃၃ Ibid. (အေပၚႏွင့္ အကိုးအကား အတူတူ)
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938 822 $ Real Estate and 
Industrial Estate

208 259 $ Others

254 454 $Transport and 
Communications 

FDI by Sector (2019 - 2020 as of April 30th)
33 620 $Hotel and Tourism

1 671 440 $ Power

က႑အလိုက္ခြင့္ျပဳထားေသာ FDI အခ်ိဳးအစား ( အရင္းအျမစ္- DICA ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈)

34 907 $Agriculture, Livestock
and Fisheries 

352 820 $Oil and Gas

607 017 $Manufacturing

ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လက္လီႏွင့္ လက္ကားက႑မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ဆြဲေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တည္ၿငိမ္၍ ဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးရာတြင္ စိန္ေခၚ
မႈမ်ားစြာလည္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ၍ တည္ၿငိမ္ေသာ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရာတြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါသည္။က်န္းမာ ေရး
ႏွင့္ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမွတဆင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါမည္။  
အစိုးရ၏ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ရွိ ႏွင့္ အနာဂတ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက အနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သိသာထင္ရွားေသာစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

> ၂၀၁၈

ပညာေရးက႑ေျဖေလၽွာ့ေပးျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဂၢလိကပညာေရးအခန္းက႑တြင္ နိုင္ငံျခား
မတည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုးတက္လာေနေသာ အရည္အေသြးမီ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အားျဖည့္ဆည္း
ေပးနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ပညာေရး ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားကို  အားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။၄၈

၄၆ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလအထိ DICA ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၄င္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳေပးေသာ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။ 
၄၇ ကမၻာ့ဘဏ္ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊အမွန္တကယ္စီးဝင္မႈမ်ားတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ားျမင့္တက္ေနျငားလည္း ၂၀၁၉/၂၀ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FDI ဝင္ေရာက္မႈမ်ား တိုးခဲ့၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာ
င့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ - ကိုဗစ္-၁၉ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ။ https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-
2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္။ 
၄၈ PwC. ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းညႊန္၊ https://www.pwc.com/mm/en/publications/assets/myanmar-business-guide.pdf မွ ရယူပါသည္။
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ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳေပးေသာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပမာဏ( အရင္းအျမစ္- DICA, ဧၿပီလ ၂၀၂၀) 

ႏွစ္စဥ္ FDI (ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏွိီးႁမွဳပ္ႏွံမႉ USD)
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သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမႈသည္ အမွန္တကယ္ FDI ဝင္ ေရာက္မႈအလားအလာကို သံသယျဖစ္ေစပါသည္။ စီမံထားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၏  ေအာင္ျမင္နိုင္စြမ္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ သီးျခားျဖစ္ေသာ 
ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ျခင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသကဲ့သို႔ မေသခ်ာမေရရာေသာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားဆင့္ကဲတိုး
တက္ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚတြင္လည္းမူတည္ေနပါသည္။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ FDI အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂ ဘီလီယံ နီးပါး ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ မႏွစ္က ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ 
ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ၃၃% တိုးတက္မႈျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၄င္းပမာဏသည္ FDI အျဖစ္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄.၂ ဘီလီယံရရွိခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ကထက္ နည္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၏  ေအာင္ျမင္နိုင္စြမ္းသည္ 
ပဋိပကၡကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ျမန္မာအစုိးရခ်မွတ္ထားေသာ အစီအမံမ်ား၏ တင္းၾကပ္မႈ အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္သည့္အတြက္ 
ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ခန႔္မွန္းထားေသာ FDI ဝင္ေရာက္မႈကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားေစနိုင္ပါသည္။၄၁ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
လက္ရွိ အဓိကရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေနေသာနိုင္ငံမ်ားမွာ စကၤာပူနိုင္ငံ( ၂၇%)၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံ(၂၅%)၊ ထိုင္းနိုင္ငံ( ၁၄%)၊ ေဟာင္ေကာင္ 
(၁၁%) ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (၉%)တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္-၁၉ ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်ိဳးအစားမ်ား 
ေျပာင္းလဲျဖစ္သြားပါသည္။ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမေလးလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အဓိကရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားမွာ 
ေဟာင္ေကာင္ (၅၅%)၊ စကၤာပူနိုင္ငံ(၃၃.၅%) ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ (၃%) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။၄၄ FDI အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္ေသာ 
က႑ႀကီး ၅ ခုမွာ လၽွပ္စစ္၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ ၂၀၁၅ႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း FDI ဝင္ေရာက္မႈ၏ ၈၀% ေက်ာ္ အထိရွိပါသည္။ အဓိက ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၁၄-၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၁၆ တို႔တြင္ အခ်ိဳးအစားႀကီးႀကီးမားမားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ကိုဗစ္-
၁၉ မတိုင္မီကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ခရီးသြားက႑တြင္ FDI ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၏တိုးတက္မႈသည္ 
လာမည္ႏွစ္တြင္ ၉%အထိ တိုးတက္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ေမၽွာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ပင္ ခရီးသြားက႑တြင္ FDI 
ဝင္ေရာက္မႈ သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ သုံးပုံတပုံခန႔္ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။

အျခားတဖက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑သည္ ၂၀၂၀တြင္လည္း တိုးတက္မႈတန႔္ေနပါလိမ့္မည္။၄၅ လၽွပ္စစ္၊ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြက႑ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသို႔ စီးဝင္ေသာ FDI ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃ % မွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၇% 
ထိ က်ဆင္းသြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤက်ဆင္းမႈသည္ လက္ရွိစီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမွ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ 
ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အျခားအဓိက ေစ်းကြက္က႑မ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ျမင့္တက္လာေစရန္ 
လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ( ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ FDI၏ ၁၀.၅ % မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄ 
% တုိးလာၿပီး ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမခုနစ္လတြင္ စုစုေပါင္း FDI ၏ ၁၆% အထိရွိလာခဲ့)၊ အိမ္ၿခံေျမက႑ 
(၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ FDI ၏ ၄.၂ % မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ၈% တိုးလာၿပီး ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမခုနစ္လတြင္ 
စုစုေပါင္း FDI ၏ ၂၇ % အထိရွိလာခဲ့)၊ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ (၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ FDI၏ ၈ % မွ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၅ % တိုးလာခဲ့) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္-၁၉ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သို႔ စီးဝင္ခဲ့ေသာ 
စုစုေပါင္း FDI ပမာဏ သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ခန႔္မွန္း ၃.၅ % တြင္ တန႔္ေနခဲ့ပါသည္။၄၆,၄၇ 
၄၁ ကမၻာ့ဘဏ္ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊အမွန္တကယ္စီးဝင္မႈမ်ားတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ားျမင့္တက္ေနျငားလည္း ၂၀၁၉/၂၀ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FDI ဝင္ေရာက္မႈမ်ား တိုးခဲ့၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာ
င့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ - ကိုဗစ္-၁၉ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ။ https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-
2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္။ 
၄၂ DICA. (ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ခုႏွစ္) နိုင္ငံအလိုက္ ႏွစ္စဥ္အတည္ျပဳထားေသာ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ။ https://www.dica.gov.mm/en/topic/foreign-investment-country  
မွ ရယူပါသည္။
၄၃ဤေနရာတြင္ တခုသိထားသင့္သည္မွာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ဥေရာပကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိၾကသည့္အတြက္ 
ဥေရာပမွ FDI အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စကၤာပူနိုင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ဝင္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔  ဥေရာပသမဂၢမွ ဝင္လာေသာ FDI ပမာဏစုစုေပါင္းသည္ 
လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ၅%ထက္ ပို၍ မ်ားပါသည္။  
၄၄ ကမၻာ့ဘဏ္ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္) ၊အမွန္တကယ္စီးဝင္မႈမ်ားတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ားျမင့္တက္ေနျငားလည္း ၂၀၁၉/၂၀ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FDI ဝင္ေရာက္မႈမ်ား တိုးခဲ့၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာ
င့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ - ကိုဗစ္-၁၉ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ။ https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-
2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္။
၄၅ အာရွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ရ္ပ္စီးပြားေရးအလားအလာ၊ အဓိကအခ်က္မ်ား၊  အာရွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္။
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ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ 

ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသည္ ၁၉၁၄ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို အစားထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒသစ္သည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား နိုင္ငံသို႔ဝင္လာေရး တံခါးဖြင့္ေပးထားပါသည္။ 
၄င္း၏အႀကီးမားဆုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ တစ္ရပ္မွာ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးခ်င္းကို 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅%အထိခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ (MyCO) 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ DICA သည္ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
MyCO ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ နိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီ ၇,၀၀၀ တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပ ေဒအသစ္အရ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းပုံစံျဖင့္ 
ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။၅၁ အြန္လိုင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္မတူဘဲ 
အခမဲ့ျဖစ္ကာ အခ်ိန္အခါမေရြး လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ MyCO ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ 
လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခါ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္းအစားထိုးသြား
နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ဤစနစ္သည္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား၊  မွတ္ပုံတင္သည့္ေန႔ရက္ စသည့္ ေယဘူယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူ ေတြ႕ျမင္ေစနိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္(MIC) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး 
စီမံခ်က္(MIPP) ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။၅၂ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိ၍ အရည္အေသြးမီ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ နိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဤစီမံခ်က္သည္ မၽွတ၍ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈစနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာနိုင္ငံကို အလယ္အလတ္တန္းစား ဝင္ေငြရွိေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

Invest Myanmar Summit 2019 (၂၀၁၉ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈညီလာခံ) အတြင္း အစိုးရ၏ ပထမဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ MIPP အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က 
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။၅၃ ထိုစီမံခ်က္၏ ပထမအဆင့္သည္ စက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ တည္ေနရာမ်ားကို 
ေနရာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တိုးတက္မႈကို အေလးထားျခင္းျဖင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ေျမယာဘဏ္အား တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Project Bank (ပေရာ့ဂ်က္ဘဏ္)

၂၀၂၀ ျပည္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ အြန္လိုင္း ပေရာ့ဂ်က္ဘဏ္ 
ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဘဏ္သည္ MSDP ၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ ၂၅၁ ခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သိုမွီးသိမ္းဆည္းရာ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပေရာ့ဂ်က္ဘဏ္သည္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ညႇိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို 
ခ်မွတ္နိုင္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပေရာ့ဂ်က္ဘဏ္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ MSDP ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 
တင္ျပရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
ျဖစ္လာနိုင္ေခ်ရွိေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခြဲျခားစိစစ္ရန္ စီမံကိန္းတိုင္းကို DICA၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီမံကိန္းကို 
ထိေရာက္မႈရွိစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ တကယ့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးအျဖစ္ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ားကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိပါသည္။၅၄

၅၄ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္) MSDPတြင္ပါဝင္ေသာ ပေရာ့ဂ်က္ဘဏ္၏ အခန္းက႑ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ရွင္းလင္းေျပာၾကား၊ https://www.myanmar.gov.mm/en/news-media/news/latest-news/-/asset_publisher/idasset354/content/p-f-ministry-clarifies-role-of-project-
bank-in-ms-1 မွ ရယူပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |   စီးပြားေရးအေျခအေန ၂ဝ၂ဝ White Book  |   စီးပြားေရးအေျခအေန

လက္လီ၊ လက္ကားလုပ္ငန္းက႑ေျဖေလၽွာ့ေပးျခင္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္အရ အလုံးစုံ 
နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
လက္လီႏွင့္ လက္ကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္  ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။ ယခင္က အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပည္
တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဴးတူပူးေပါင္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ လုပ္ကုိင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္အထဲတြင္လည္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြးမီ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းအေသးစား
လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကန႔္သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ က်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး မီနီမားကတ္မ်ား၊ ကုန္မ်ိဳးဆိုင္မ်ား
ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားသည္အကန႔္အ
သတ္ျဖင့္သာ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ၄၉

ျမန္မာ ခရက္ဒစ္ ျဗဴရို လီမိတက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ျမန္မာ ခရက္ဒစ္ ျဗဴရို လီမိတက္(MCBL) ကို လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ နိုင္ငံ၏ 
ပထမဆုံး ခရက္ဒစ္ ျဗဴရိုကို စကၤာပူနိုင္ငံမွ ခရက္ဒစ္ျဗဴရိုတစ္ခု ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ MCBL ၏ အဓိက 
လုပ္ငန္းတာဝန္သည္ ေငြေခ်းယူသူမ်ား၏ေႂကြးၿမီမွတ္တမ္းကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြေခ်းယူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ကို 
စုေဆာင္းရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေငြေခ်းယူသူမ်ား၏ ေႂကြးၿမီယူရန္ ထိုက္တန္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
စိစစ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဆုံးရႈံးနိုင္ေၿခ အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ား (SMEs) သည္ ခရက္ဒစ္ျဗဴရိုေၾကာင့္ အာမခံပစၥည္း မလိုဘဲ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။၅၀

ဝန္ေဆာင္မႈက႑ေျဖေလၽွာ့ေပးျခင္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း e-commerce က႑ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာၿပီးေနာက္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္သိုေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း 
အျမန္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ၇ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ကုန္ေလွာင္႐ုံဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို သီလဝါ SEZတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံတစ္႐ုံေဆာက္
လုပ္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း(MSDP)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈရရွိေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္ နိုင္ငံ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ ညႇိႏွိုင္းေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ဦးစားေပးက႑ ၅ ရပ္ကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္
တီးေပးျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၄၉ သီဟကိုကို ႏွင့္ Chau T. (၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္) နိုင္ငံျခားမွလက္လီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက လမ္းဖြင့္ေပး၊ The Myanmar Times. 
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-opens-foreign-retailers-and-wholesalers.html မွ ရယူပါသည္။ 
၅၀ သီဟကိုကို၊ (၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ရက္)၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ ျမန္မာခရက္ဒစ္ ျဗဴရိုကို လိုင္စင္ခ်ေပး၊The Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/central-bank-
issues-license-myanmar-credit-bureau.html မွ ရယူပါသည္။
၅၁ Chau, T. (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ရက္) ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုမည္၊ Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/
all-companies-need-re-register-starting-august-1.html မွ ရယူပါသည္။ 
၅၂ DICA. (၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ ) အႏွစ္ ၂၀ အတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိရန္  ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈူစီမံကိန္း စတင္၊ https://www.dica.
gov.mm/en/news/launch-myanmar-investment-promotion-plan-mipp-attract-more-us-200-billion-20-years မွ ရယူပါသည္။
၅၃ နန္းလြင္ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္)၊ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၂၀   ကို Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ ျပသသြားမည္၊ The Irrawaddy. 
Retrieved from: https://www.irrawaddy.com/business/120-projects-worth-3b-showcase-invest-myanmar-summit-2019-2.html မွ ရယူပါသည္။
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သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ပထမဦးစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က 
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅၃ ခုရွိခဲ့ၿပီး ၂၅ 
ခုကို နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ 
၅၃ခုကိုလည္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ၃၈ ခုကို နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။၅၉ MOEE ၏အဆိုအရ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ ေနာက္ဆုံးအသုတ္ ေစ်းၿပိဳင္ေခၚျခင္းမွ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၂၇ ခု ႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃၈ ခုတြင္ 
လုပ္ကိုင္ရန္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္  ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္သည္  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ 
ရရွိနိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အညႊန္းစာသားမ်ားကပ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းျဖင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကို အာမခံနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္အညႊန္းကပ္ျပားတြင္ ကုန္ပစၥည္း၏ အမည္၊ 
အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ အားလုံးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္  ၆ လမွ  ဒဏ္ေၾကး သိန္း ၅၀ က်ပ္ မွသည္ သိန္း ၂၀၀၀ က်ပ္အထိ 
ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီး ၆ လအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ 
နိုင္ငံျခားတြင္သြင္းသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။  ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ (နည္းပညာျမင့္ ေဆးဝါးမ်ား ကဲ့သို႔) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သြင္းကုန္မ်ား၏ 
ေထာက္ပံ့ေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသၽွ ႏွင့္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔က 
အစြမ္းကုန္ စည္း႐ံုးေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က 
စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္  
၄င္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဥ  ပေဒအသစ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ 
အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ အျပည့္အဝ ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။  

နိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းျခင္း 

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOC) သည္ သြင္းကုန္ကန႔္သတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္နိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္ယမကာ
မ်ားသည္ တင္သြင္းျခင္းမွ တားျမစ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသြားၿပီ
ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္အရက္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဟုအမည္ေပးထားေသာတရားဝင္စာတစ္
ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒအရ အရက္ တစ္လီတာလၽွင္ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္တန္ဖုိး(CIF)သည္ ၈ေဒၚလာအထက္ရိွပါက 
ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကိုျဖတ္၍ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္အတြင္းတြင္ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္လြတ္(duty free) ဆိုင္မ်ားသာ နိုင္ငံျခားအရက္ႏွင့္ ဘီယာမ်ားေရာင္းခ်ခြင့္ရွိပါသည္။ 
၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ထိုပိတ္ပင္မႈကို ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ 
နိုင္ငံျခားျဖစ္ ဝိုင္မ်ား တင္သြင္းမႈကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။၆၀

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလႊာစုံေသာ ေစ်းကြက္သည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို 
ဆက္လက္ ဆြဲေဆာင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုံလုံ ေလာက္ေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ အေျခခံ 
အ ေဆာက္အအုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဥေရာပ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ ရရွိေစရန္ ၄င္းတို႔၏ 
နည္းပညာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

၅၉ သီဟကိုကို (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၄ရက္) မၾကာမီ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြျခင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ တင္ဒါေခၚသြားမည္၊ Myanmar Times (https://www.
mmtimes.com/news/new-round-oil-and-gas-exploration-bids-be-called-soon.html) မွ ရယူပါသည္။
၆၀ ေဇယ်ာဟိန္း (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၅ရက္) စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားအရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားထုတ္ျပန္၊ Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/commerce-ministry-issues-foreign-liquor-import-guidelines-myanmar.html မွ ရယူပါသည္။
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ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

၂၀၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္အရ 
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြေခ်းေပးရန္ ျပည္ပလိုင္စင္ရဘဏ္ ၁၃ ဘဏ္ကို 
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။၅၅ အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမတိုင္မီက နိုင္ငံသားပိုင္ မဟုတ္သည့္ ဘဏ္မ်ားသည္  နိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္
မ်ားကိုသာ နိုင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းနိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို အာမခံမဲ့ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ အတိုးႏႈန္း ၁၆ % အထိ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္အရ 
နိုင္ငံျခား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္၍ေငြေရးေၾကးေရး
ဆိုင္ရာက႑၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(MIFER) ႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန(MOPFI)
MIFER ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏တာဝန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္၍ ေငြကုန္ေၾကးက် 
နည္းပါးေစျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုရိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။၅၆ ယခင္ MOPF ကို 
အစားထိုးၿပီး အသစ္ျဖစ္လာေသာ MOPFI ကလည္း နိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေပးေနပါသည္။ 

> ၂၀၁၉-၂၀၂၀

အာမခံလုပ္ငန္းက႑ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ အာမခံက႑ ထိုးေဖာက္မႈ အနိမ့္ဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ 
(အကိုးအကား အေနျဖင့္ ေျပာရလၽွင္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းသည္ GDP၏ ၀.၁ % ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။)၅၇ သို႔ေသာ္ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ဤက႑တြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္က တိုင္းျပည္၏ အာမခံေစ်းကြက္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။၅၈ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ နိုင္ငံျခားမွ အသက္အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အသက္အာမခံ မဟုတ္ေသာကုမၸဏီမ်ားကို 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို 
MOPFI က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံျခား အသက္အာမခံ ကုမၸဏီ ၅ ခုအထိ အျပည့္အဝ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လိုင္စင္ကို ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေပါင္း ၁၄ နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး 
၃၁ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ထားေသာ နိုင္ငံျခား အာမခံလုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ ထုိက႑အတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို 
ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ယခင္ကတည္းက ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကပါသည္။ ေႏွးေကြးသည့္ ေျဖေလၽွာ့ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
Samsung အသက္အာမခံကုမၸဏီကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေစ်းကြက္မွ ထြက္ခြာေစခဲ့ပါသည္။ 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ ႏွစ္ကတည္းက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုင္စင္ရရွိခဲ့၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္
ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း အာမခံက႑တြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္မၽွတသည့္ ေစ်းႏႈန္းရွိသည့္ 
ရလဒ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာက 
ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား ေရာက္ရွိလာမႈသည္ အစိုးရ၏ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လိုင္စင္ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးေငြ၏ ၃၀ 
% ကို အဆိုပါ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေစ်းၿပိဳင္ေခၚယူမႈအသစ္မ်ား 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန(MOEE)သည္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၁၃ 
ခုႏွင့္ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၁၈ ခုတို႔ အတြက္ ေစ်းၿပိဳင္တင္သြင္းမႈအသစ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္ႏွင့္ ဒုတိယ သုံးလပတ္ကာလအတြင္း အဆိုပါ ေစ်းၿပိဳင္တင္သြင္းမႈ 
ေခၚယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံတကာမွ တင္ဒါတင္သြင္းမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ နိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 

၅၅ Oxford Business Group. (၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္) FDI မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္ တေဒသအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ The Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/creation-new-ministry-part-myanmars-plan-incentivise-fdi.html မွ ရယူပါသည္။
၅၆ Oxford Business Group. (n.d.)(ရက္စြဲမပါ). ျမန္မာနိုင္ငံရွိအာမခံကုမၸဏီမ်ား ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ျပင္ဆင္၊ https://oxfordbusinessgroup.com/
overview/poised-expansion-insurers-prepare-opening-market မွ ရယူပါသည္။
၅၈ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန(၂၀၁၉ခုႏွစ္)၊ အမိန္ေၾကညာစာအမွတ္(၁/၂၀၁၉)၊ https://www.mopf.gov.mm/sites/default/files/upload_
pdf/2019/01/Announcement%20E_0.pdf မွ ရယူပါသည္။
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တိုးတက္လာေသာ စားသုံးသူ လူတန္းစား 

ဝင္ေငြျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လူလတ္တန္းစား အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက စားသုံးမႈက႑တြင္ 
တိုးတက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိက စားသုံးမႈက႑သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ GDP ၏ ၅၀ % အထိရွိၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈက႑မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ
မႈေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားသည္ အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားေသာ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူရျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္လာၾကသည္။၆၆

ဆက္သြယ္ေရး 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ ေရးက႑ကို ေျဖေလၽွာ့ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ 
  ေနထိုင္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
၄င္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖိုက္ဘာလိုင္းကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာ ကုမၸဏီအမ်ိဴးမ်ိဳးတို႔သည္ တူညီသည့္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္၍ အဆိုပါ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တို႔ သည္ ကြန္ရက္မၽွေဝသည့္ 
စီမံခ်က္(Sharing Network Scheme)ကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၆၇

အေျခခံအေဆာက္အုံမ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႂကြယ္ဝေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္အတြက္ 
တိုင္းျပည္၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းေသးေသာ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ားကုိ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
၄င္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လိုအပ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ခရီးအကြာအေဝး ၁,၀၀၀ ကီလိုမီတာလၽွင္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္းမႀကီး ၆၃ ကီလိုမီတာသာ ရွိသည္ျဖစ္၍ 
နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳနိုင္မႈတို႔ကို တိုးျမႇင့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ပို႔ေဆာင္ ေရးကြန္ရက္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လမ္းသစ္မ်ား၊ တံတားအသစ္မ်ား၊ 
ေရေၾကာင္းလမ္းသစ္မ်ား၊ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ ရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားမွ 
ရန္ကုန္သို႔ ထိုမွတဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားအား အသစ္ျပဳျပင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။၆၈ စီမံထားေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း 
တည္ေဆာက္ျခင္းကိုမူ ယခုထက္ထိ မစရေသးပါ။၆၉ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရးစၾကၤန္ (MCEC) သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ 
တ႐ုတ္နိုင္ငံကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း (CBRC) ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 
ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။၇၀

ေလာေလာဆယ္တြင္ အစိုးရသည္ စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၇၁ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္မႈႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
အဓိကဇုန္မ်ားအတြက္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လ
ည္း အဆုိပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေထာက္အပံ့သည္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ကာလမွာသာ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဖြဲ႕ ဥပေဒသစ္ (CIDBL) ကိုလည္း မူၾကမ္း ျပင္ဆင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။၇၂ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈကုိ တိုးျမႇင့္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
သီလဝါစက္မႈဇုန္ကို တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေနာက္ဆုံးခြင့္ျပဳထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မၾကာမီ စတင္နိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္မွန္ထားပါ
သည္။ အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္း
တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထားဝယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးဗဟိုဌာနမွာမူ သီးျခားစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၇၃

၆၆ ကမၻာ့ဘဏ္ (၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ )၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ- ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း၊ https://www.worldbank.org/en/
country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-october-2017 မွ ရယူပါသည္။
၆၇ ျမန္မာ့အေျခခံအ ေဆာက္အအုံညီလာခံ၊ (n.d.) (ရက္စြဲမပါ)၊ အားလုံးပါဝင္ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာျမန္မာနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ http://www.
myanmarinfrastructuresummit.com/ မွ ရယူပါသည္။ 
၆၈ စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန၊ ထိုင္းဘုရင့္သံ႐ုံး (၂၀၁၈ခုႏွစ္) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၂၀၁၈၊ http://www.thaibizmyanmar.com/docs/Non-Paper%20on%20Myanmar%20
Economic%20in%202018.pdf မွ ရယူပါသည္။
၆၉ Chau, T. (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္) ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ ၈ ႏွစ္လိုအပ္၊ The Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/eight-
years-needed-build-yangon-railway-station-project.html  မွ ရယူပါသည္။
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သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေလာင္စာအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ္လည္း ထိုအရင္းအျမစ္ ေပါႂကြယ္ဝမႈ 
အလားအလာသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းပစၥယ အေဆာက္အအုံမ်ား 
အားနည္းမႈေၾကာင့္ ဖြံၿဖိဳးသင့္သေလာက္ ဖြံ့ၿဖိဳးျခင္း မရွိေသးဘဲ ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ 
၁၈ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၃ ခုတို႔အတြက္ ေစ်းၿပိဳင္တင္သြင္းျခင္းကုိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ 
ဝန္ႀကီးဌာန(MOEE)က ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို တူးေဖာ္ေရးကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ျဖန႔္ေဝေရးကို ျပည္တြင္းႏွင့္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားပါသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ကာလတို သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရည္တင္သြင္းမႈ စီမံခ်က္မ်ားကို MOEE မွ ထူေထာင္ခဲ့သည္။  ျပည္တြင္း 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မရရွိမီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တင္သြင္းမႈမ်ားသည္ စြမ္းအင္ရွားပါးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။၆၁

လၽွပ္စစ္ေပးေဝမႈသည္လည္း အလားတူ အေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ရပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ MOEE သည္ တစ္နိုင္ငံလုံးလူဦးေရ၏ ၅၀% ကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေပးနိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၃ % ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇ % ရွိခဲ့ရာမွ တိုးတက္လာခဲ့ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ 
တစ္နိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ၏ ၄၂ % ရွိပါသည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေရအား (၅၇%)၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (၃၆%)၊ ေက်ာက္မီးေသြး(၆.၇%)ႏွင့္ ေရအား မဟုတ္ေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ား(၀.၃%)
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။၆၂ ထိုအေတာအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ေရအားလၽွပ္စစ္ 
ဆည္ႀကီးမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္၏ ၉၀% ကို အဆိုပါနိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုေဆာင္ပါသည္။၆၃ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
အကုန္တြင္ အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ စြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္မႈ ကြန္ရက္မ်ား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အားေကာင္းလာေစရန္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမင့္တက္လာေသာ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သုံးစြဲမႈကို ျပည့္မီေစရန္အလို႔ငွာ 
တစ္နိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို ၄၂၀၀ မီဂါဝက္ (MW) အထိတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။၆၄ အမ်ိဳးသားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား 
စီမံကိန္းသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ စြမ္းအင္ရရွိေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ MOEE မွ ေနာက္တစ္ေၾကာ့ 
တင္ဒါ အသစ္ေခၚယူျခင္းျဖင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ 
အဓိက အမ်ိဳးသား ေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း ၄ ခုကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။၆၅  

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ တည္ေနရာ

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ၄င္း၏တည္ေနရာေၾကာင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ခိုင္မာေသာ ပို႔ကုန္အလားအလာရွိသည့္ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၄၀ % ထိ ေရာက္ရွိနိုင္ေသာ 
ေဒသဆိုင္ရာဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ကို ေပါင္းကူးေပးထားၿပီး ထိုကဲ့သို႔ 
မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ တည္ေနရာသည္ တိုင္းျပည္ကို က်ယ္ျပန႔္ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ လာအိုနိုင္ငံ၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနပါသည္။ အားသာေသာ 
ပထဝီအေနအထားမ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း တိုင္းျပည္ကို 
အေရးပါေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအလားအလာ ျဖစ္ေျမာက္နိုင္ေစေရးအတြက္ 
ကုန္းတြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကီးမားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ 

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ 

ျပည္တြင္းလူဦးေရ၏ ၇၅ % သည္  အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ လူဦးေရျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားစြာအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနသည္ တိုင္းျပည္တြင္ 
တိုးတက္မႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ကို အမ်ားဆုံးအက်ိဳးရွိေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ 
အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္ အရည္အခ်င္းရွိ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးေနျခင္းကို ေထာက္ျပေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

၆၀ ေဇယ်ာဟိန္း (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၅ရက္) စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားအရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားထုတ္ျပန္၊ Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/commerce-ministry-issues-foreign-liquor-import-guidelines-myanmar.html မွ ရယူပါသည္။
၆၁ စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန၊ ထိုင္းဘုရင့္သံ႐ုံး(၂၀၁၈ခုႏွစ္). ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ http://www.thaibizmyanmar.com/docs/Non-Paper%20on%20
Myanmar%20Economic%20in%202018.pdf မွ ရယူပါသည္။
၆၂ Oxford Business Group. (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္)၊ အရန္သိုေလွာင္ထားေသာ စြမ္းအင္၊The Report, Myanmar 2020. 
၆၃ Stokke K., Vakulchuk R. & Overland I. (၂၀၁၈ခုႏွစ္)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ- နိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ Oslo: Norwegian Institute of National Affairs. https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar_-_A_Political_Economy_Analysis_-_Norwegian_Institute_of_International_Affairs_2018.pdf မွ ရယူပါသည္။
၆၄ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္) လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၂၀၂၀ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားေပးပို႔မႈျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရးေဆြးေႏြး၊ 
https://www.moee.gov.mm/en/ignite/contentView/1585 မွ ရယူပါသည္။
၆၅ ဝင္းထြဋ္ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္) ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ Eleven 
Media Group. https://elevenmyanmar.com/news/four-hydropower-projects-to-continue-implementation-in-2019-2020-fy မွ ရယူပါသည္။ 
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အာမခံေစ်းကြက္ကို တစိတ္တပိုင္း ေျဖေလၽွာ့ေပးျခင္း 

လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁% သာ အာမခံ အသုံးျပဳမႈရွိပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မွ ညႊန္းျပေနသည္မွာ အာမခံေစ်း
ကြက္သည္၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္သိသိသာသာတိုးတက္မႈရွိလာနိုင္ပါသည္။လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြငအာမခံအမ်ိဳးအစား ၂၉ မ်ိဳး 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အာမခံကုမၸဏီ ၁၂ ခု ရွိၿပီး ပိုမိုစုံလင္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ မၾကာမီ ရရွိလာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားက ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လူထုသိရွိနားလည္မႈ အားနည္းျခင္းတို႔က အာမခံက႑၏ တိုးတက္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမား အတားအဆီး 
ျဖစ္ေစပါသည္။  တစ္နိုင္ငံလုံး၏ အာမခံက႑သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၀၇% သာ ပါဝင္သည္ကို ၾကည့္ပါက တိုးတက္မႈအတြက္ 
အလားအလာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ အကယ္၍ ေျဖေလၽွာ့မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း၊ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းကို 
ထိန္းထားနိုင္ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ား ဆက္လက္ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္အေပၚသိရွိနားလည္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ 
ဆက္လက္ရွိသြားပါက ဤက႑သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္  ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံအထိျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။၈၀

၇၆ Myanmar Times. (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္) ယခုႏွစ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က႑ငါးရပ္၊ Myanmar Times. Retrieved from: https://www.mmtimes.
com/news/five-sectors-myanmar-watch-year.html မွ ရယူပါသည္။
၇၇ ကမၻာ့ဘဏ္၊ (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၂၀ျပည္ႏွစ္၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ https://www.worldbank.org/en/country/
myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-june-2020-myanmar-in-the-time-of-covid-19 မွ ရယူပါသည္၊၊ 
၇၈ Myanmar Times. (၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္) ယခုႏွစ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က႑ငါးရပ္၊ Myanmar Times. Retrieved from: https://www.mmtimes.
com/news/five-sectors-myanmar-watch-year.html မွ ရယူပါသည္။ 
၇၉ Oxford Business Group. (၂၀၁၉ခုႏွစ္) ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္း- နိုင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္မႈအားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေ
ဆာင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရွိန္ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္ဟု မွန္းဆ၊ The Report, Myanmar 2019.
၈၀ PwC(၂၀၁၈ခုႏွစ္) ျမန္မာရွိ အာမခံက႑၊ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ https://www.pwc.com/mm/en/publications/assets/myanmar-business-guide.pdf မွ ရယူပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |   စီးပြားေရးအေျခအေန ၂ဝ၂ဝ White Book  |   စီးပြားေရးအေျခအေန

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အႀကီးစားစီမံကိန္းေလးခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 
အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၇၄ ေဆာက္လုပ္မႈၿပီးစီးလၽွင္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အစားအေသာက္
ႏွင့္ သစ္သားအေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑အစရွိသည့္ က႑ေပါင္းစုံတြင္အ
လုပ္အကိုင္အေပါင္း ၃၃,၇၀၀ ေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္တည္
ရွိ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႏွင့္ ေခတ္မီရန္ကုန္ခရိုင္ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ုံးမ်ား ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ 
၁၃ ကီလုိမီတာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ လွည္းကူးတြင္ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာနတို႔သည္ Eco Green City စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို 
၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီးကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေသာ အိမ္ရာ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဂိတ္တစ္ခုႏွင့္ ေစ်းဝယ္စ
င္တာႀကီးမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။၇၅

ဒီဂ်စ္တယ္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား
 
ဒီဂ်စ္တယ္က႑သည္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ေနေသးေသာ္လည္း ေငြေပးေခ်မႈ နည္းပညာအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈႏွင့္ 
လူထု၏သိရွိနားလည္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄င္းနယ္ပယ္သည္ ပိုမိုတိုးတက္လာနိုင္ပါသည္။ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ား ေပး ေဆာင္ရန္အတြက္ e-com-
merce၊  e-banking၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ mobile ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို 
စီမံရျခင္းျဖစ္လာပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ Flymya ႏွင့္ Invoeller ကဲ့သို႔ေသာ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားသည္  
အြန္လိုင္းမွ လက္မွတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ e-commerce စနစ္မ်ားႏွင့္ လစာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။၇၆ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္  QR ကုတ္ဒ္မ်ားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားလုပ္ ေဆာ
င္နိုင္ေစရန္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ ရွိျခင္း တို႔သည္  
ဒီဂ်စ္တယ္မူဝါဒတစ္ခု အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေနအထားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္နုိင္စြမ္းကို တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ အလားအလာကို အသုံးခ်နိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ လူငယ္ထုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ 
ေပါင္းစပ္ပါဝင္မႈကို လြယ္လင့္တကူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္နိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေအာင္ 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ေငြသားမဲ့အနာဂတ္ (cashless future) အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ (COVID -19) ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ e-commerce လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
႐ုတ္တရက္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာမႈသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ(ICT)က႑၏ 
ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္မႈႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာကို ျပသေနပါသည္။၇၇ 

အိမ္ၿခံေျမက႑

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အိမ္ၿခံေျမက႑သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ FDI ပမာဏတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ဆြဲေဆာင္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ စုေပါင္းပိုင္ 
အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံမွတ္ပုံတင္႐ုံးကို 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အေထာက္အကူေပးေသာ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို 
ေမၽွာ္မွန္းၾကပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ခ်ျပနိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ အခြန္မ်ားႏွင့္ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား ေျဖေလၽွာ့ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အၿပီးတြင္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ အေရအတြက္သည္ မႏွစ္က 
ဘ႑ာႏွစ္တစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။၇၈ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအၾကားတြင္ 
၂၀၁၅/၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုက္ခန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၂၀၂၀/၂၀၂၁ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ နိုင္ငံအဝွမ္း၌ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံေပါင္း ၁၈၀,၀၀၀ ေဆာက္လုပ္သြားရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားပါသည္။ စီမံကိန္း၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။၇၉

၇၀ Williams, C. (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္) ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သမၼတရွီ၏ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း(BRI)တြင္ ပါဝင္သြားမည္၊ https://globalriskinsights.com/2019/01/myanmar-
set-embrace-xis-belt-road-initiative/ မွ ရယူပါသည္။
၇၁ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၉ - အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
၇၂ စိုးမင္းထိုက္ (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဖြဲ႕ဥပေဒ(CIDBL) မူၾကမ္းၿပီးစီး၊ Eleven Media Group. https://
elevenmyanmar.com/news/draft-of-construction-industry-development-board-law-completed မွ ရယူပါသည္။
၇၃ Reuters (၂၀၁၈ခုႏြစ္၊ ၾသဂုတႅ၊ ၂ရက္) ေႂၾကးၿမီမ္ားကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေက္ာေထာက္ေနာကၡံ်ပဳ ဆိပၠမ္း စီမံကိႏ္းကို ်မႏၼာ ်ပႏႅၫ္ေလၽြာ့ခ္စီမံ၊ The Guardian. https://www.
theguardian.com/world/2018/aug/02/myanmar-scales-back-chinese-backed-port-project-over-debt-fears မြ ရယူပါသၫ္။
၇၄ သီဟကိုကို (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ရက္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းႀကီးေလးခုကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၊ The Myanmar Times. 
https://www.mmtimes.com/news/ministry-construction-commits-four-mega-projects-2018.html မွ ရယူပါသည္။ 
၇၅ Global New Light of Myanmar. (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ရက္) ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ အႀကီးစားၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႀကီးေလးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ၊ Global New Light of 
Myanmar. https://www.globalnewlightofmyanmar.com/four-mega-urban-projects-under-implementation-in-yangon-and-mandalay/ မွ ရယူပါသည္။ 
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စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း။

၁။ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ား (GAP) အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး အြန္လိုင္းႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ပါ ရရွိနိုင္ေစျခင္း။  မွန္ကန္ေၾကာင္း တရားဝင္ ေထာက္ခံျခင္း အဆင့္မ်ားကို လြယ္ကူေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဒသအဆင့္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း Advocacy Group အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန (DoA) ၏ တရားဝင္ Website 
တြင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံအခ်ိဳ႕အတြက္ GAP လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တင္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ေက်နပ္အားရ မိ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ဒီဂ်စ္တယ္အပိုင္းတြင္ လုံေလာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိသည့္အတြက္ 
ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန အခြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ သိရနိုင္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးၾကရန္ Advocacy Group မွ တိုက္တြန္း  အပ္ပါသည္။ 

၂။ အမ်ိဳးသားအစား အေသာက္ ဥပေဒႏွင့္ GAP လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို 
အာဏာတည္ေစရန္ လုပ္ငန္းအင္အားစုတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး ဦးစီး ဌာနသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒ 
အေဟာင္းကို အစားထိုးရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
Advocacy Group သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ဥပေဒေဟာင္းအရ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
ေဆးဝါး ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေကာ္မတီမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစမႈတြင္ အားနည္းခဲ့သည္။ Advocacy Group အေနျဖင့္ 
ဥပေဒအသစ္တြင္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အားလုံးပါ၀င္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္း လုပ္ငန္းအင္အားစုတစ္ရပ္မွ 
ကိုင္တြယ္မည့္ ပို၍ျပင္းထန္ေသာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစမႈ ရွိလာေစရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ GAP 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအင္အားစုတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ဦးစားေပးစဥ္းစားေနသည့္ဟန္ 
မရွိေသးပါ။ 

၃။ ေျမေနရာရွာေဖြေနၾကေသာ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရး ဥပေဒ (VFV ဥပေဒ) ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ မိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေျမလြတ္၊ လယ္ရိုင္း၊ ေျမရိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူတစ္ေယာက္သည္ ေျမ၏ အရြယ္အစားေပၚ 
မူတည္၍ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕ဆီမွ ေျမလြတ္၊ လယ္ရိုင္း၊ ေျမရိုင္းမ်ား သုံးစြဲခြင့္ကို 
ေတာင္းခံနိုင္သည္။ ဥပေဒတြင္ ေျမေနရာ ေတာင္းခံရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ကိစၥတစ္ခုစီတိုင္းသည္ 
တရားဝင္ စစ္ေဆးျခင္း မ်ားစြာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန 
(MOALI) ၾကား သတင္းေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား လိုအပ္သည့္အတြက္ ေျမေနရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ 

၄။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ၿပီး တရားမဝင္ 
ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး  ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ တရားမဝင္ သြင္္းကုန္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ဖမ္းဆီးရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယ္ေျမေဒသ ၉ ခုတြင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဟန႔္တားေရးအဖြဲ႕ ၉ ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
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ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ကုန္အဝင္အထြက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လူအင္အား 
ပမာဏတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ကြန္တင္နာမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ စိတ္ခ်ရေသာ 
ေသာ့ခတ္စနစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ေနရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ရန္ လုံျခဳံေရး အဆင့္ျမင့္ 
ဂိုေဒါင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအဝင္ ေရေၾကာင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ထြက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စနစ္တစ္ခုကို 
တည္ေဆာက္ေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ EuroCham Myanmar Anti-Illicit Trade Initiative (EMAITI) 
သည္ ထိုစနစ္ကို တတ္အားသမၽွ  ေဆာလ်င္စြာ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဝင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ လူအင္အား တိုးျမႇင့္ရန္ 
အစိုးရအား တိုက္တြန္းအားေပးေနပါသည္။ 

၄။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

၂၄ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား ႏွစ္နိုင္ငံပိုင္နယ္စပ္၌ 
ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ေဒသ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ 
ေဒသအတြင္း နယ္စပ္ေဒသ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုံျခဳံေရးအင္အား စိုက္ထုတ္မႈတို႔တြင္ လိုအပ္သည္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းကို 
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ UN Office on Drugs and Crime (UNODC) ႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တရားမဝင္ 
ကုန္သြယ္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ ေဆးဝါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္အတူ အျခား နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ လူ၊ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ ေမွာင္ခို ကုန္ကူးမႈမ်ား 
အစရွိသည္တို႔က္ို ေလၽွာ့ခ်ေရးအတြက္ ေဒသအလိုက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အသားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ယူနန္ၿမိဳ႕၊ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ 
နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ သတင္းမ်ားကို ပိုမိုမၽွေဝျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ 

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာ ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းျခင္းျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ 
အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံ ဒုသမၼတမွ အစိုးရ၏ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေနာက္ဆုံးအေျခအေန ရလဒ္မ်ားကုိ တင္ျပသည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ (PSDC) ၏ ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားမွလြဲ၍ အျခား ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းပြဲမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အေဆာက္အဦတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 

၆။ အခက္အခဲ ျပႆနာ၏ အေျခအေန တိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကို အားျဖည့္ျခင္း၊ ပုံမွန္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခ်မွတ္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

EMAITI အေနျဖင့္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉) အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲထုတ္နိုင္ေစရန္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုပါ ထပ္မံထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။ EMAITI အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မတရားေသာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ (၂၀၁၅) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစရန္ 
ဦးတည္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္  ျမန္မာနိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေကာ္မတီကို ၂၀၁၈ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းအေပၚ 
၀မ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

၇။ ပုဂၢလိကက႑ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္လုံးအက်ိဳးရွိသည့္ 
အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

၅။ လယ္သမားမ်ား ရရွိနိုင္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမို ထုတ္ေပးျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း 
ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားသည္ ပိုမို လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္မဟုတ္ဘဲ သီးႏွံရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွသာ က်သည့္အတြက္ 
လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အတိုးႀကီးစားသူမ်ားဆီမွ ေခ်းေငြမ်ား ယူေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ 
အစိုးရဘဏ္မ်ားသည္ ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြပမာဏကို တိုးျမႇင့္လို္က္ေသာ္လည္း ထုတ္ေခ်းေပးေသာ အခ်ိန္မွာ အခက္အခဲ 
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ဆန႔္က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး။

၁။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္း။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လစ္ဟာေနေသးသည့္အတြက္ 
EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ထိုအစီရင္ခံစာမွ ရရွိလာေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ ေနျပည္ေတာ္၌ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ Anti-Illicit Trade Forum 2019 ကို ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ပါသည္။  စီမံကိန္း၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ 
၀င္ေရာက္ေနေသာ တရားမဝင္ေသာထုတ္ကုန္၊ ထုတ္ကုန္အတုမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလၽွာ့ခ်သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ EuroCham Myanmar 
မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္အရ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈  ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ 
စုစုေပါင္း ၆.၄ ဘီလီယံေဒၚလာ တန္ဖိုး ရွိခဲ့ပါသည္။ ပို႔ကုန္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာနိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၂၅.၁ 
ဘီလီယံေဒၚလာတန္ဖိုး ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း EuroCham Myanmar ၏ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ပို႔ကုန္ပမာဏအစစ္သည္ 
၁၈.၇ ဘီလီယံေဒၚလာတန္ဖိုးသာ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤပမာဏသည္ တရားမဝင္ ဘီယာ၊ ၀ီစကီ၊ စီးကရက္၊ 
ေဆးဝါးမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား လူသုံးကုန္ပစၥည္း ပမာဏမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို 
ျပဌာန္းျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္  ေကာ္မတီကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး Global 
Illicit Trade Environment Index တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဆင့္ တက္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ပိုမို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ၁၃ ခုကို သတ္မွတ္ခြဲေဝ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး စီမံခ်က္မ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အခန္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မတီခြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအင္အားစုမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာမ်ားသည္ တရားမဝင္ 
ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ လူအင္အားမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။
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အစိုးရသည္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ထုံးနည္းစဥ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး 
ပထမဆုံးအေကာက္ခြန္ကုန္ေလွာင္႐ုံမ်ားကို၂၀၂၀ခုႏွစ္အကုန္၌ စတင္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ bond 
ျဖင့္ သိုေလွာင္နိုင္ေသာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားသည္။

၆။ လမ္းမွတ္ပုံတင္ခြန္ေအာက္တြင္ အျပည့္အဝတပ္ဆင္ထားၿပီး အစီးလိုက္တင္သြင္းေသာ ကားအမ်ိဳးအစား 
(CBU) ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ တပ္ဆင္ထားၿပီး က်န္အပိုင္းမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္း၍ ျပည္တြင္း၌ 
တပ္ဆင္မည့္ ကားအမ်ိဳးအစား (SKD) တင္သြင္းသူမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး အက်ဳံးဝင္ေစရန္ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေစျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ။

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ရယူနိုင္ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေဆာက္အအုံတစ္ခု 
ဖန္တီးျခင္း။ ဆိုလိုသည္မွာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး စနစ္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
က်င့္သုံးေနဆဲ မွတ္တမ္းသြင္းျခင္း အစရွိသည္တို႔အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိမည့္  စံခ်ိန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ျပဌာန္းျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရး စံခ်ိန္မ်ား၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) မွ ခ်ေပးထားေသာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အစရွိသည့္ စံခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း က႑တြင္း အစဥ္အလာ လုပ္ငန္းအားလုံးကို မကာမိေသးသည့္အျပင္ ျပင္းထန္တင္းက်ပ္ေသာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစမႈလည္း လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂။ လုပ္ငန္းခြင္ လုံျခဳံမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အရည္အေသြး ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ 
တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား 
ျပဌာန္းျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

၃။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ ဘက္စုံကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု လိုအပ္ျခင္း။ နိုင္ငံတကာ 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ စြမ္းအင္အသုံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေရထုအလဟႆျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ေရရွည္အတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စီမံခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

ေရအားလၽွပ္စစ္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) မ်ားသည္ 
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန (MONREC)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (ECD) လက္ေအာက္မွ EIA ဌာနခြဲသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  EIA မ်ား၊ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား (IEE) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား (EMP) ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (EMP) အေရအတြက္ႏွင့္ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  (EIA)၊ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  (IEE)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး 
အစီအစဥ္ (EMP) အားလုံး အေရအတြက္ သိသိသာသာ တိုးလာကာ ထိုအစီရင္ခံစာတို႔၏ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ 
တိုးလာဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီထိ အစီရင္ခံစာ စုစုေပါင္း ၂၇၈၃ ခု တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားအနက္ 
၈၉.၆% ကို အေၾကာင္းျပန္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုထိ အစီရင္ခံစာတို႔၏ ၆.၉% (၁၉၂ ခု) ကိုသာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  (EIA) ၂၅၀ ခု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  (EIA) ၄၈၂ ခုႏွင့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (EMP) ၁၈၅၁ ခုတို႔မွာ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ေစာင့္ေနၾကရဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (ECD) အေနျဖင့္ က႑အလုံးစုံတို႔မွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေရးႏွင့္ 

EMAITI အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း၊ 
ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း အစရွိသည့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းပြဲမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ 
ပိုမိုဖိတ္ၾကားလာသည့္အေပၚ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိေနပါသည္။  

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑

၁။ ရန္ကုန္လိုင္စင္ကား ၀ယ္ယူခြင့္ (YVQC) ေနာက္ဆုံးမူၾကမ္းအရ ရန္ကုန္တြင္ အသစ္တင္သြင္းလာသည့္ 
ယာဥ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

ရန္ကုန္လိပ္စာျဖင့္မွတ္ပုံတင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ မွတ္ပုံတင္ရာ၌ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
(ဥပမာ- ယာဥ္ဖ်က္အစိတ္အပိုင္း အေထာက္အထား/ scrap certificate)မျပနိုင္ပါက ကညန႐ုံးမွ အျခားေဒသ လိုင္စင္ျပားသာ 
ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။) 

၂။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ၏ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားအရ တန္ဖိုး၊ အာမခံ၊ ပို႔ေဆာင္ခစရိတ္ 
စုစုေပါင္း ကုန္က်တန္ဖိုး (CIF) ေဒၚလာတစ္သိန္း အထက္ရွိသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာနိုင္ေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးျခင္း။

သိသာစြာေျဖရွင္းၿပီး

အစိုးရမွ ဤကိစၥေျဖရွင္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ခစရိတ္ စုစုေပါင္း ကုန္က်တန္ဖိုး ေပၚမူတည္ၿပီး တင္သြင္းကုန္ ကန႔္သတ္ေသာ 
ျဖစ္ရပ္အသစ္မ်ား တင္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

၃။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑တြင္ ကားေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားတူမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ သြင္းေနေသာ 
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အေကာက္ခြန္ဌာနသို႔ ေၾကညာသည့္ CIF တန္ဖိုးကို တရားဝင္ သြင္းေနေသာ 
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျဖန႔္ခ်ိသူမ်ား ေၾကညာသည့္ တန္ဖိုးျဖင့္ တန္းညႇိေပးျခင္းျဖင့္ တရားမၽွတေသာ 
ေစ်းကြက္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ေထာက္ခံေပးျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

၄။ ျမန္မာနိုင္ငံကုိ နိုင္ငံတကာတန္းမွီ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္လာနိင္ေစရန္ 
ေလၽွာက္လႊာရွင္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အဆင့္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ပညာရွင္ပီသစြာ စစ္ေဆးၾကေစရန္ 
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ကညန) ႐ုံးမ်ားအၾကား 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီးအစီး ဝန္ေဆာင္ေပးမည့္ စင္တာမ်ား (one-stop centres) ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ကညန) ႐ုံးမ်ားအၾကား တစ္ေနရာတည္းတြင္ 
အၿပီးအစီး ဝန္ေဆာင္ေပးမည့္ စင္တာမ်ား (one-stop centres) ဖန္တီးမႈ၌ တိုးတက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ၌ 
ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (third parties) မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အစိုးရမွ စတင္ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။

၅။ ကုန္ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္မႈ ၾကန႔္ၾကာျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ေငြလည္ပတ္မႈ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေကာက္ခြန္႐ုံး ကုန္ေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္ လိုင္စင္ရ ပစၥည္းမ်ားကို 
သိုေလွာင္ထားရန္အတြက္ သီလဝါ ရက္တိုစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။
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၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အစိုးရသည္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း က႑ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးရန္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ e-commerce 
ကို တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္  ပို၍ ဒီဂ်စ္တယ္ဆန္ေသာ စီးပြားေရးပုံစံတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းရန္တို႔အတြက္ Enhanced Integrated 
Framework (EIF) မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ 
စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးမႈေကာ္မတီ (DEDC) သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအား e-commerce 
တိုးတက္ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လႊဲအပ္အာဏာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ DEDC မွ 
ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လမ္းျပေျမပုံ၏ အေထာက္အပံ့ေအာက္တြင္ e-commerce မဟာဗ်ဴဟာ 
တစ္ခုကို ေရးဆြဲလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အားလုံး၏ ဒီဂ်စ္တယ္ တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ကို 
ျမႇင့္တင္ရန္ စဦးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ DEDC သည္ ပညာေရးက႑ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းက႑ ကိုးခုတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ 
တစ္ဆင့္ျမင့္တက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာ့ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လမ္းျပေျမပုံကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ “ဆရာ ဆရာမမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိလာေစရန္” 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဒီဂ်စ္တယ္ တတ္ေျမာက္မႈ ဆရာျဖစ္သင္တန္း (DLTT) အတြက္ 
ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ တစ္ခုကို ဦးစီးဦးရြက္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း  ဒီဂ်စ္တယ္ 
တတ္ေျမာက္ေရး၊ အြန္လိုင္းေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ခံနိုင္ရည္တို႔အတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

စြမ္းအင္က႑။

၁။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ပိုမို ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ျဖင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) သည္ ေရနံ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ တူးေဖာ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအား 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ကမ္းလြန္ႏွင့္ 
ကုန္းတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ခုလုံး၏ ေရနံထုတ္လုပ္သန႔္စင္ေရး က႑အတြက္ ျပည့္စုံေသာ စည္းမ်ဥ္း 
ေပးအပ္ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းမူၾကမ္းတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ မၽွေဝေရးစာခ်ဳပ္ (PSCs) မ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 
အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လုံၿခံဳမႈမ်ား အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း က႑အား 
စုစုစည္းစည္းျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း တင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားပိုင္ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမဆိုသည္ 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၌သာ ပါဝင္နိုင္သည္ဟု ၄င္းမူၾကမ္းတြင္ 
ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၄င္းမူၾကမ္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
အရန္ရန္ပုံေငြ ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ျခင္း စသည္ 
တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ထိုမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးအတြက္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ကန႔္သတ္ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း က႑သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ 
ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၅ ခု အတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ ေလလံပြဲႏွင့္ 
သက္ဆို္င္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေရရာမႈမ်ား အတန္အသင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါသည္။  ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ 
ယခုတြင္ အထူးသျဖင့္ ၄င္း အဆိုျပထားေသာ တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားျပားေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
စိစစ္တည္းျဖတ္ျခင္း ခံေနရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေလလံပြဲအသစ္ကို ယခုလက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္အတိုင္းသာ 
ႀကီးၾကပ္သြားဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ 

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ EIA မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းမ်ား မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ မလုံေလာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္  အေရးယူ မေဆာင္ရြက္ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  
(EIA)၊ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  (IEE) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (EMP) မ်ား သိသိသာသာ 
က်န္ရွိ ေနပါသည္။ 

၄။ တတိယအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကအုပ္စုမ်ားကို ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ 
အေဆာက္အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္အတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 
စနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပိုမို 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေစျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ Advocacy Group အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ 
အေဆာက္အဦးမ်ားသည္လည္း ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ ျဖစ္နိုင္သည္ကို သိရွိသြားေစေသာ ရန္ကုန္ရွိ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးကို 
နဂိုအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံလိုက္ျခင္းအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိေနပါသည္။ 

၅။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ လုံၿခံဳေရး စီမံခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ လုံၿခံဳေရးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ လုံၿခံဳေရး ေလ့က်င့္မႈ သင္တန္းစနစ္တစ္ခု 
ေပၚေပါက္ေစျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။

ဒီဂ်စ္တယ္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ။

၁။ အစိုးရ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းစနစ္ ဒီဂ်စ္တယ္ပုံစံသို႔ ကူးေျပာင္းေစျခင္းႏွင့္  
အဆုံးသတ္ပန္းတိုင္တြင္ digital ID တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ထုတ္ျပန္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

အစိုးရအတြင္းတြင္ ခရိုင္႐ုံးမ်ား၌ အင္တာနက္ကြန္ရက္ အသုံးျပဳ video conferencing စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ 
ဆိုက္ဘာလုံၿခံဳေရး ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ေဒတာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ 
(CIO) တို႔ အတြက္ တာဝန္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ အစိုးရဌာနမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ ျဖစ္လာနိုင္ေခ်တို႔အေပၚ ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ အစိုးရသည္ 
ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ရယူကာ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ ပထမဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာန (eGIDC) ကို 
တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို 
အသိေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေသးေပ။ ၾသစႀတီးယား အေျခစိုက္ OeSD ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး e-ID စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စာခ်ဳပ္ၾကမ္းအတြက္မူ အစိုးရအဖြဲ႕ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ၿပီး တြက္ေျခကိုက္ေသာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ကို 
အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ အားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑ကို 
ေထာက္ခံအားေပးျခင္း။  

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 
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စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ မၽွေဝေရးစာခ်ဳပ္ (PSC)  တြင္ ပါ၀င္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေရနံ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ တူးေဖာ္ေရး 
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္သန႔္စင္ေရး ကိစၥမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ မူၾကမ္းသည္ လုပ္ကြက္မ်ားကို မခ်ေပးခင္ 
ေလလံပြဲမ်ား က်င္းပရန္လိုအပ္သည္ကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရင္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)  
၏ အေလ့အက်င့္ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ထိုမူၾကမ္းတြင္ PSC 
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒအသစ္တြင္ အက်ံဳးမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးစီးေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ ေကာ္မတီ (NREC) ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ နို္င္ငံ၏ 
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့မႈကို ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအေပၚ အစိုးရ၏ ယုံၾကည္ႏွစ္ျမႇုပ္ထားျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
NREC သည္ ေလာေလာလတ္လတ္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ ဥပေဒမူေဘာင္ကို နိုင္ငံ၏ ရွိၿပီးသား ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ 
ျဖည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ 
အသားတင္မီတာမ်ား ပါ၀င္ရန္ အလားအလာရွိမႈႏွင့္အတူ နိုင္ငံ၏ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ား တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကိုပါ 
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေစနိုင္မည့္ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ေသာ စဦးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၆။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ မၽွေဝေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၏ 
အခ်ိန္ကိုက္မႈတို႔ကို စိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ။ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း။

၁။ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ပါ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းျခင္းျဖင့္ ပိုမို 
ပြင့္လင္းျမင္သာေစျခင္း။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳး
တိုးတက္ေစရန္၊ တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑အား စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးစနစ္မ်ားႏွင့္ အထာက်ေစရန္
တို႔အတြက္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ စီစဥ္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အတည္ျပဳရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပ။ အလုပ္သမား အင္အားစုမ်ားက ၄င္းအား အာဏာတည္ေစရန္ 
ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိုအျငင္းပြားမႈအား ပထမဆုံး 
လုပ္ငန္းခြင္ ညႇိႏွိုင္းေရး ေကာ္မတီ (WCC) အတြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကရပါသည္။ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ဥပေဒအရ 
ထိုအျငင္းပြားမႈအား စက္႐ုံတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းခြင္ ညႇိႏွိုင္းေရး ေကာ္မတီ (WCC)  မွ မေျဖရွင္းနိုင္ပါက ၄င္းကို ၿမိဳ႕နယ္ 
ညႇိႏွိုင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႕၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၊  ထို႔ ေနာက္   ခုံသမာဓိေကာင္စီမ်ားသို႔ တင္ျပရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
အျငင္းပြားမႈသည္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆို္င္ေနပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားမွ ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း 
ျပဌာန္းထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားမွာ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး 
ဦးစီးဌာနႏွင့္ လူမႈဖူလႈံေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ရပိုင္ခြင့္ကို အေျခခံေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ 
အမႈမ်ားၾကား ကြာျခားမႈမွာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားၾကၿပီး ရပိုင္ခြင့္ကို အေျခခံေသာ အမႈမ်ား 
ေရွ႕ေရာက္လာေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ မရွင္းလင္းေသးေပ။ 

၂။ ေဒါင္လုိက္ supply chain ကို တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လုပ္ငန္းတစ္ခုကို 
ထူေထာင္နိုင္ရန္ ျဖတ္-ခ်ဳပ္-ထုပ္ပိုး (CMP) စနစ္မွ Free on Board (FOB) စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

FOB စနစ္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့သြားေစ႐ုံမက ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေစၿပီး 
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ကာ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမ်ားကိုလည္း တက္လာနိုင္ေစပါသည္။ FOB စနစ္သို႔ 
ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ အစိုးရၾကား 
ပိုမိုခို္င္မာေသာ စီးပြားဖက္ ျဖစ္လာရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အဆုံးသတ္အေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) ၏ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ တိုးတက္မႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား  (EIA) အတည္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
မၾကာေသးခင္က ရရွိခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား စသည္တို႔အေပၚ စြမ္းအင္ Advocacy Group မွ အားရေက်နပ္မႈ ရွိပါသည္။ 
စြမ္းအင္ Advocacy Group သည္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE)  ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဌာန (DRD) တို႔ 
ဘက္စုံပါ၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းက႑မ်ား အျပန္အလွန္္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုေနၿပီး ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္၍ 
အက်ိဳးရွိစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားၾကရန္လည္း ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း 
(NEP) ေအာက္ စီမံကိန္းကို အျပည့္အဝ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၿပီး တိုးလာေသာ အိမ္ေထာင္စုဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္ေစရန္တို႔အတြက္ MOEE ႏွင့္ DRD တို႔အၾကား ပို၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လိုအပ္ေနပါသည္။ အျမန္ဆုံးႏွင့္ အက်ိဳးအရွိဆုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ လူဦးေရ 
သိပ္သည္းမႈႏွင့္ ပထဝီအေနအထားမ်ားကိုပါ အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရအားလုံးအတြက္ 
စြမ္းအင္ကို အခ်ိန္မီရရွိနိုင္ေရးအတြက္ mini-grid မ်ားကို အက်ိဳးရွိနိုင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ တပ္ဆင္သင့္ၾကပါသည္။ 

၂။ ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံထားေသာ တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လိုအပ္ေနသည္ကို 
ေျဖရွင္းေပးျခင္း။ 

တိုးတက္မႈမရွိပါ

၃။ လၽွပ္စစ္ထုတ္သည့္ကိရိယာမ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးျခင္းႏွင့္gridတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို mini-grid မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

DRD သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ နိုင္ငံ၏ အိ္မ္ေထာင္စုတိုင္းကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လႊတ္ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
ကမၻာ့ဘဏ္မွ ပံ့ပိုးထားေသာ အမ်ိဳးသား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္း ၂၀၃၀  (Myanmar NEP 2030) 
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ mini-grid အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အစိုးရသည္ မီတာခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အရေရာ အျခား 
ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားထက္ ပို၍လ်င္ျမန္စြာ အသုံးခ်နိုင္စြမ္းတို႔ေၾကာင့္ပါ ဆိုလာျပားမ်ား 
တပ္ဆင္ျခင္းသည္ ပို၍ လူစိတ္ဝင္စားခံလာရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈသည္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္စနစ္ 
(national grid) ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ကုန္က်မည့္  ႀကီးမားေသာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မမၽွသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ 
ေနေရာင္ျခည္ဓာတ္အားသုံး mini-grid ႏွင့္ ေရဓာတ္အားသုံး mini-grid မ်ားသည္ အားထားရေသာ၊ ေရရွည္ခံေသာ၊ 
ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံး စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ 

၄။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ေငြေၾကးေရာေႏွာ ေပးေဆာင္မႈ စနစ္မ်ား ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ေရရွည္ျမဲမည့္ အေကာက္ခြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အစိုးရသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အလြန္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊  အလြန္ ေမၽွာ္မွန္းခဲ့ရေသာ မူဝါဒစီမံခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
စြမ္းအင္လုပ္ငန္းက႑ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဤသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 
လူေနရပ္ကြက္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အသုံးျပဳေနသူမ်ားမွ စြမ္းအင္သုံးအားသည္ အဆက္မျပတ္ တိုးေနသည့္အတြက္ 
နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္သည့္အလိုက္ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့မႈသည္လည္း တိုးလာရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လၽွပ္စစ္ခြန္ကို တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ဤတိုးတက္မႈကို ပို၍ ေထာက္ကူေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ေရအားလၽွပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အစရွိသည့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ 
သဘာဝစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြမည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပး၍ ေရနံထုတ္လုပ္သန႔္စင္ေရး 
က႑အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္း။  

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။
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အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္္လည္စမ္းစစ္သည့္ အမွတ္ေပးစနစ္တစ္ခုကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ 
တင္ဒါေအာင္သည့္ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ 
ဌာနခြဲ၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေၾကညာထားပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ေစကာမူ က်န္းမာေရး Advocacy Group သည္ တင္ဒါမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အပိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ 
အေရအတြက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တင္ဒါမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးသြင္းရန္အတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
တိုးတက္မြမ္းမံမႈမ်ား လိုေနေသးေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ ေပးသြင္းသူမ်ားအား 
တင္ဒါလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈေပးနိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရအတြက္ ခန႔္မွန္းေျခႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ေပးနိုင္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို ေျပျပစ္သြက္လက္ေစနို္င္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ တရားဝင္ေအာင္ျပဳထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား

ကို ခ်မွတ္ျခင္း။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

တရားဝင္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ခ်မွတ္ရန္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဦးစားေပးကိစၥ 
ျဖစ္ဟန္ မရွိေသးေပ။ 

၃။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးျမင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို လူနာမ်ားဆီသို႔ လြယ္ကူစြာ ေရာက္ရွိေစရန္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ား ပိုမို ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

ေဆးကုသမႈွႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ား တရားဝင္ ၀ယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ 
အတူတူ ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းရန္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈတြင္ေတာ့ သိသိသာသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 

ဥပေဒ ေရးရာ ႏွင့္ အခြန္အေကာက္

၁။ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို 
တိုးျမႇင့္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) သည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
လုပ္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ ၄င္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးကို ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္မွာ DICA ၏ ဌာနတြင္း အလုပ္မ်ားႏွင့္ MIC သို႔ ပါမစ္ေလၽွာက္ထားျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အားလုံးကို ဒီဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစဥ္အသြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ DICA သည္ ကမၻာ့ဘဏႏ္ွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္္အုပ္စု 
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ International Finance Corporation (IFC) တို႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ MIC ကိုယ္စား ပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း 
အပါအဝင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အြန္လိုင္းစနစ္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္ ေဆာ့္ဖ္ဝဲလ္ကို ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား
အားလုံးကို ကဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

အစိုးရသည္ ျပည္တြင္း အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း တိုးတက္ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသား အထည္အလိပ္ မူဝါဒ တစ္ရပ္အား 
မူၾကမ္းေရးေနပါသည္။ ထိုမူၾကမ္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လမ္းျပညႊန္ျပခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား အားေပးမည့္ စီးပြားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ value added ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ 
အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (NES) သည္ ျဖတ္-ခ်ဳပ္-ထုပ္ပိုး (CMP) စနစ္မွ Free on Board (FOB) စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ 
အေကာက္ခြန္႐ုံး ကုန္ေလွာင္႐ုံ စနစ္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္ရန္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ 
အဝတ္အထည္ဆိုင္ရာ အထူးအစုအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ျခင္း အစရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ကြဲျပားေသာ ပညာေရးအဆင့္အလိုက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာေစေရးတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

လုပ္ငန္းအဆင့္ အမ်ားအျပားရွိ ေဒသခံ လုပ္သား အင္အားစုတို႔သည္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
စြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းႏႈန္းမွာ အေတာ္ေလး နိမ့္ေနပါသည္။ အဝတ္အထည္ လုပ္ငန္း က႑ကို လုပ္သားစြမ္းရည္ သိပ္မလိုေသာ 
လုပ္ငန္း က႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ 
အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔မွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္  
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အလုပ္ရွာေဖြေနသူ
မ်ားႏွင့္ အျခား အလုပ္သမားအင္အား အဆင့္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရးသင့္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ္လည္း 
အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ့က်င့္မႈဘက္တြင္ေတာ့ 
အစိုးရသည္ အာ႐ံုစူးစိ္ုက္မႈ သိပ္မရွိေသးေပ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ “Weaving Gender: Challenges 
and opportunities for the Myanmar garment industry” အမည္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း 
(ILO) စာတမ္းတစ္ခုသည္ အဝတ္အထည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈပညာရပ္အသစ္မ်ား သင္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ ရာထူးတိုးရန္ အခြင့္အေရးမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေၾကာင္း 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ 

က်န္းမာေရး။

၁။ တင္ဒါမသြင္းခင္တြင္ အမွတ္ေပးသည့္စံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္အခ်ိဳ႕ကို 
ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္လိုက္ျခင္း၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၀ယ္ယူျခင္းမွစ၍ ေပးသြင္းသူအထိ 
အစမွအဆုံး supply chain ကုိ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ 
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေစရန္ အြန္လိုင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

ေဆးဝါးဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း က်န္းမာေရး Advocacy Group အေနျဖင့္ 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသည့္ တင္ဒါသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျဖင့္ 
အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ယခုအခါ vendor မ်ားသည္ ၀ယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာင္းစြာ အသိေပးျခင္း ခံရပါသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ 
ကုန္ပစၥည္း တင္ျပျခင္းမ်ားအတြက္ သီးျခားအကန႔္ မရွိခဲ့ေပ။ ယခုတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ vendor မ်ား အားလုံုးအတြက္ 
ေစ်းမညႇိႏွိုင္းခင္တြင္ တင္ဒါေကာ္မတီတစ္ခု (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ) ေရွ႕တြင္ ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္အထိ ကုန္ပစၥည္း 
တင္ျပျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရး Advocacy Group အေနျဖင့္ ေခၚေစ်းမ်ားကို ျပန္လည္စမ္းစစ္သည့္အ
ပိုင္းတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္အားရေနပါသည္။ ေခၚေစ်းပါ၀င္ေသာ 
Type-A တင္ဒါစာအိတ္ကို ေပးသြင္းသူမ်ားအားလုံးေရွ႕တြင္ အစီအစဥ္အလိုက္ ဖြင့္ၾကၿပီး အစည္းအေဝးခန္းထဲတြင္ vendor 
တစ္ဦးခ်င္းစီမွ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုရပါသည္။  ေပးသြင္းသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ၊ 
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန (MOPFI) ၏ တည္ဆဲ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို သိသိသာသာ ေလၽွာ့ေပးပါရန္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒသည္ 
ေနာက္က်ေသာ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ျပည့္ဝစြာ ထမ္းေဆာင္ထားမႈ မရွိေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၏ ၁၀ ဆအစား ၃ ဆသာ ေပးေဆာင္ရန္ ေလၽွာ့ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒ (၁၈၉၉) တြင္ ေျမ၊ အိမ္ အငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေန႔ရက္ သို႔မဟုတ္ ထိုေန႔ရက္မတိုင္ခင္တြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္က်ေပးေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါက ေပးေဆာင္ရမည့္ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၏ ၁၀ ဆႏွင့္ ညီမၽွေသာ ဒဏ္ေငြကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္က်ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့ျခင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ကာလတုန္းက ျဖစ္ပါသည္။ 

၆။ Double Taxation သေဘာတူညီခ်က္ (DTA) ေအာက္ အခြန္သက္သာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ 
အေလ့အက်င့္ႏွင့္အညီ ဆီေလ်ာ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ DTA တစ္ခုေအာက္တြင္ tax treaty အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
အလိုအေလ်ာက္ အသုံးခ်ခြင့္ရရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ Tax treaty အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ 
အသုံးခ်ခြင့္ရျခင္းသည္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား၏ ထိုအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားကို 
အခြင့္ေကာင္းယူရန္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလ်ာ့သြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

သက္ဆိုင္ရာ DTA ေအာက္ရွိ အခြန္သက္သာခြင့္သည္ အလိုအေလ်ာက္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သက္ဆိုင္ရာ 
အခြန္ေပးေဆာင္သူသည္ သူတို႔၏ ၀င္ေငြခြန္ေပးရန္ အခ်ိန္ မေစ့ေရာက္ခင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန (IRD) သို႔ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ ေလၽွာက္လဲခ်က္မ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို တင္ၾကရပါသည္။  

၇။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးတစ္ခုအျဖစ္ ေျမငွားရမ္းခြင့္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား 
လုပ္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ လြန္ကဲေသာ အက်ိဳးအခြင့္အေရးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ရွယ္ယာတန္ဖိုး 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ခ်မွတ္ျခင္းကို ထင္ရွားျပတ္သားေစျခင္း။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

၈။ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ေငြလည္ပတ္မႈ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုး သက္သာေစရန္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားသည္ 
အခြန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္) အတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ 
ရက္ေစ့ေနေသာ အခြန္ေငြကို အျခား အခြန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ပိုေဆာင္ထားေသာ အခြန္ေငြႏွင့္ ႏွိမ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အခြန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ (TAL) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
TAL ေအာက္တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္သူသည္ (အကဲျဖတ္သည့္ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားၿပီးေနာက္) 
ယခုႏွစ္ကာလအတြင္း ပိုေဆာင္ထားေသာ မည္သည့္အခြန္ေငြမဆို၏ ျပန္အမ္းေငြကို ရခြင့္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ 
အခြန္ေပးေဆာင္သူသည္ ထိုေပးေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္တာဝန္ မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါက IRD သို႔ ေပးရေသာ အတိုးေငြပါ 
အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၉။ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုး၊ ေငြလည္ပတ္မႈ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုးတို႔ကို 
ေလၽွာ့ခ်ေပးရန္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစျခင္း (ဥပမာအားျဖင့္ 
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း သြင္းအားစုအခြန္ သက္သာျခင္း ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေနမႈကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂% အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း)။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

အခြန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒသည္ အခြန္ပုံစံတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အခြန္ေတာ္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပသည့္ ၀င္ေငြစာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အယူခံဝင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တည္ဆဲအခြန္ဥပေဒမ်ား
ေအာက္ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေစျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ အခြန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
အမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ 

၂။ တယ္လီကြန္က႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ယႏၲရားသာမက 
ထိေရာက္ေသာ ကုမၸဏီခ်င္းေပါင္း၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားတို႔ကိုပါ ညႊန္ျပသတ္မွတ္ထားသည့္ သတိေပးခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုကို ျပ႒ာန္းျခင္း။

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္ေအာက္ရွိ ကြဲလြဲေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေပ။ 

၃။ နိုင္ငံျခား (ပိုင္/ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားေသာ) ကုမၸဏီ’ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ၊ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ 
ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္း။

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

ကုမၸဏီဥပေဒ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအေပၚ အဓိက အာ႐ုံထားသည့္ DICA ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
ႏွီးႏြယ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ Euro Cham Myanmar ၏ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္ 
မနက္ခင္း စကားဝို္င္းမ်ားတြင္ ပိုပို၍ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလာၾကေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 
သံတူထြက္လာေရးအတြက္မူ တိုးတက္မႈ မရွိေသးေပ။ 

၄။ လူသိမ်ားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ထပ္တိုးကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမာေစျခင္း။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒအသစ္ (၂၀၁၉) ျဖင့္ 
တိုးတက္ဖြဲ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူသိမ်ားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥမ်ားမွာမူ က်န္ရွိေနေသးသည္။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒသည္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္စုံေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္အတြက္ မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္တုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံ၌ 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ကာကြယ္လိုပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္႐ုံးျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္တစ္ခု 
ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ ျမန္မာသတင္းစာတစ္ခုထဲတြင္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို 
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ အသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အတူ ယခင္ကဲ့သို႔ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေပလိမ့္မည္။ ေျခာက္လၾကာျမင့္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားေသာ ပထမဆုံး “အစမ္းကာလ” 
အဆင့္တြင္ အရင္စနစ္ေအာက္၌ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ၀ါရင့္အခြင့္အေရး ေပးထားသည့္အေနျဖင့္ 
ထိုကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေလၽွာက္ခြင့္ ရပါလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္လာပါက ထိုကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားေသာ 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေအာင္နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ေလၽွာက္၍ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွလြဲ၍ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ 
အသုံးျပဳေနေသာ ကုန္အမွတ္တံဆပ္မ်ားကိုလည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစမ္းကာလ 
ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ားအားလုံးကို ျပန္လညဆ္န္းစစ္္ၿပီး လုပ္ထုံး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္ အႂကြင္းမဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပါက အတိုက္အခံ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မွတ္ပုံတင္စနစ္အသစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
ယခင္က မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း မရွိခဲ့ဖူးေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ 
မွတ္ပုံတင္ ေလၽွာက္ထားျခင္းကိုမဆို လက္ခံလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ လက္ရွိ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္း။ 

သိသာစြာ ေျဖရွင္းၿပီး။ 
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၃။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး

CIF တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ ထက္ပိုေသာ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ 
တင္ပို႔ခြင့္မျပဳျခင္းဟူသည့္ အမိန႔္စာအမွတ္ ၃၉/၂၀၂၀ ၏ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားမည့္ 
အကူးအေျပာင္းနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ WTO ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာမည္ျဖစ္သည္ကို Wine & Spirits 
Advocacy Groupက နားလည္ပါသည္။

၄။ အစိုးရအတြက္ အခြန္အခမ်ား ဆုံးရႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စားသုံးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ ယမကာပစၥည္းမ်ားအား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အတုအပ ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေစ်းကြက္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။

၀ိုင္ႏွင့္ ယမကာ Advocacy Group သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသ ကိုးခုတြင္ တရားမဝင္ သြင္းကုန္မ်ားကို ဟန႔္တားရန္ 
အထူးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ PSDC ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ဤ အထူးဌာနမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခိုသြင္း/ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ၁၀၆၅ ခုအား 
တားဆီးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၀ိုင္ႏွင့္ ယမကာ Advocavy Group သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ 
လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအား 
တိုက္တြန္းေနပါသည္။ 

၅။ အရက္ေသာက္ထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ အသက္မျပည့္ဘဲ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
မကင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းတို႔ကို အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
အတူလက္တြဲ၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ စည္း႐ုံး 
လႈံ႔ေဆာ္မႈ အခမ္းအနားမ်ားကို လက္ခံက်င္းပေပးရန္ႏွင့္ အရက္တင္သြင္းသည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား 
ေစ်းကြက္အတြင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္း။

သိသာစြာ ေျဖရွင္းၿပီး။ 

နိုင္ငံျခားအရက္ယမကာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အတူလက္တြဲကာ အရက္ေသာက္ထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ အသက္မျပည့္ဘဲ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ 
အႏၲရာယ္မကင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အရက္ေသာက္သုံးျခင္း
ဆိငုရ္ာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာမ္ႈ အခမ္းအနည္းမ်ားကိ ုက်င္းပရန ္အခြင့အ္လမ္းကိ ုယူေဆာငလ္ာေပးသည့ ္ေဈးကြက္ဖြင့လ္စွလ္ိကုမ္ႈကိ ု
Wine & Spirits Advocacy Group မွ ႀကိဳဆိုေနပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |   ၂၀၂၀ မူဝါဒဆိုင္ရာ တုံ ့ ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၂ဝ၂ဝ White Book  |   ၂၀၂၀ မူဝါဒဆိုင္ရာ တုံ ့ ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး

၁။ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ား၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အပိုင္းတြင္ မည္သူပါ၀င္သည္ကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး လိုက္နာအသုံးျပဳနို္င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္ျပဳျခင္း။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၏ 
ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္အားကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္လာနိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။ 

၂။ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ပင္မသေဘၤာဆိပ္မ်ားမွ အေကာက္ခြန္႐ုံး ကုန္ေလွာင္႐ုံုမ်ားႏွင့္ 
ကြန္တင္နာ ကုန္တင္႐ုံ (CFS) မ်ားအထိ ကုန္ပစၥည္း အဝင္အထြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖန႔္က်က္ရန္ 
အေကာက္ခြန္႐ုံး ကုန္ေလွာင္႐ုံုမ်ားႏွင့္ CFS မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနသည္ ကုန္ေလွာင္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ထုတ္ေပးရန္ ေန႔ရက္ မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ထုတ္ေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း EuroCham Myanmar 
အား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

၃။ ျမန္မာ့ဆိ္ပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ (MPA) သည္ ၄င္း၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး 
ေငြေၾကးဆုံးရႈံးမႈမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ေငြျပန္အမ္းရာတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား မရွိေစရန္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ပမာဏ (ျမန္မာ့ဆိ္ပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ (MPA)  မွ သတ္မွတ္ထားေသာ သြင္းကုန္ေကာက္ခြန္ 
မဟုတ္) အတိုင္း ဆိပ္ကမ္းသို႔ တိုက္ရိုက္ ေငြေပးေခ်နိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။ 

တိုးတက္မႈ မရွိပါ။

၀ိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ

၁။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန႔္စာအမွတ္ ၅/၉၈ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ျပည္ပမွ 
အရက္မ်ား တင္သြင္းျခင္းအား တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

သိသာစြာ ေျဖရွင္းၿပီး။ 

Wine & Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားျဖစ္ ယမကာမ်ား တင္သြင္းမႈကို တားျမစ္ထားသည္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန႔္စာအမွတ္ ၃၈/၂၀၂၀ ႏွင့္ နိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ား တင္သြင္းရန္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္သည့္ အမိန႔္စာအမွတ္ ၃၉/၂၀၂၀ ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ 

၂။ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ နိုင္ငံျခားျဖစ္ ယမကာမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ ရွင္းလင္း၊ ထိေရာက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္ 
စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီး။ 

နိုင္ငံျခားျဖစ္ ယမကာမ်ား တင္သြင္းမႈအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးသည့္ အမိန႔္စာ ၃၉/၂၀၂၀ ကို 
ျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္ Wine & Spirits Advocacy Group သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ကုန္သြယ္ေရးဌာနကို အမိန႔္စာထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားကာ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ နိုင္ငံျခားယမကာ တင္သြင္းမႈအတြက္ ရွင္းလင္း၊ ထိေရာက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာ စနစ္တစ္ခုကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္နည္းတူ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
တုံ႔ဆိုင္းသြားေစနိုင္ေသာအလားအလာရွိသည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနအနည္းငယ္လည္းရွိေနပါသည္။ EuroCham 
Myanmar၏ ၂၀၁၉ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ယုံၾကည္မႈစစ္တမ္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ဥ ေရာပ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာထားကိုတင္ျပနိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ ငါးခုကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပထားပါသည္။ EuroCham Myanmar သည္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းရန္ အစိုးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အဆိုျပဳတင္ျပလိုပါသည္။ 

စိန္ေခၚမႈ ၁။  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား။

EuroCham Myanmar၏ ၂၀၁၉ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ယုံၾကည္မႈစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ေသာ 
ႀကိဳးနီးစနစ္မ်ားႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အားနည္းေသာ 
ဥပေဒေဖာ္ေဆာင္မႈ တို႔ကိုတင္ျပၾကပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ မူဝါဒေပၚလစီတည္ၿငိမ္ မႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ အသစ္သစ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ 
မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကိ ုေဖာ္ေဆာင္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ေရရာေသခ်ာေသာတြကခ္်ကစ္စ္ေဆးမႈႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈတုိ႔ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ 
တိုင္းျပည္၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈရပ္ဝန္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ 
အျခားေသာအဟန႔္အတားမ်ားတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေပၚလစီမ်ား 
မရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ကာကြယ္ေပးေရးဝါဒ (protectionism) 
တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္က႑မ်ားရွိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ 
အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအားလုံးကို ေပါင္းစပ္ေပးေသာ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန႔္သည့္ ဥပ ေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။  
အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေလၽွာက္ထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အၾကားအာဏာခြ ဲ ေဝမႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိျခင္းႏွင့္ တည္ရွိၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္မရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ 

ျပဌာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္လည္း ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈလိုအပ္ၿပီး 
အသင္းအဖြဲ႕ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းနိုင္ခြင့္၊ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမား 
ဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ အမ်ားဆုံးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

အစိုးရသို႔ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ 
အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးအတြက္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား 
၏ ရွင္းလင္းေသာ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းယႏၲယားတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အားလုံးပါဝင္ေသာ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား
ေရးဆြဲျပဳစုခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူ (stakeholders)မ်ားအားလုံး၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အင္အားမ်ားကို 
ဖိတ္ေခၚရန္ အစိုးရကို အားေပးတိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ပူးေပါင္းမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ အမိန႔္ညႊန္ၾကားစာမ်ားကို အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္အၾကား ျဖန႔္ ေဝျခင္းတို႔ျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ကို ေလၽွာ့ခ်သင့္ပါသည္။  အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို ထိ ေရာက္သြက္လက္မႈရွိေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပးရန္ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကို စတင္စီမံရန္ကိုလည္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို 
ေျဖေလ်ာ့ရာတြင္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာ ဗ်ဴရိုကရက္အရာရွိမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ မူဝါဒေပၚလစီအသစ္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ 
လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ သိသိသာသာတိုးတက္လာေစနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ထက္ေအာက္ရာထူးအဆင့္ဆင့္အလိုက္ဖြဲ႕စ
ည္းပုံေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းမရွိမႈ ႏွင့္ အယုံၾကည္ကင္းမဲ့မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲ ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အခရာက် ေသာအခ်က္မွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအင္စတီက်ဴရွင္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
မႈတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ရန္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁ Khidhir, S.၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္၊ ၂၀၂၀။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ၾကဳံေတြ႕နိုင္ ေသာျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ား၊ The ASEAN Post၊ https://theaseanpost.
com/article/obstacles-myanmars-growth-2020 မွရယူပါသည္။ 
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အသိဥာဏပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါဥပေဒမ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ေနေသးၿပီး 
ပို၍ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ထိေရာက္ေသာ အသိဥာဏ ပစၥည္းမ်ားအကာအကြယ္
ေပးေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီး(WTO)၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ က႑ရပ္အသီးသီးတြင္ လြတ္လပ္မၽွတေသာ 
ေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးနိုင္ပါသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ နာမည္ႀကီးကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ 
က်ယ္ျပန႔္ထိေရာက္ေသာ အသိဥာဏပစၥည္းမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
အားျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားစီးဝင္လာေစရန္ ကူညီအားေပးနိုင္ပါသည္။ 

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ ၄။  ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္း။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားနည္းတူ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေျဖရွင္းရမည့္ အျခားေသာကိစၥတစ္ရပ္မွာ 
အလုပ္သမားအင္အားစု ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမူမ်ားကို 
ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကုိ အစိုးရသည္ သိရွိလက္ခံထားပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ ဆထက္တိုး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း (TVET)သို႔ 
တက္ေရာက္ခြင့္မွာ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို အလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၀.၅%သာ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

TVETသင္တန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ တက္ေရာက္လာေစျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေအာင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ
နိုင္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤစီမံခ်က္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးမတတ္နိုင္ေသာ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအင္အားကို ေမြးထုတ္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ ၅။  တရားဥပ ေဒ ဆိုင္ရာမေသခ်ာမေရရာမႈ။

၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစနစ္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဥပေဒ
ရပ္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေနရာအမ်ားအျပားရွိ တရားဥပ ေဒ ဆိုင္ရာမေသခ်ာမေရရာ သည္  ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 
အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပတ္ျပတ္သားသားမရွိေသာ
အေနအထားကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေငြေၾကးေခ်းငွားပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ 
ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားစာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္သည္ အစု
ရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ၁၉၈၇ မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းမႈ(ကန႔္သတ္ျခင္း) 
ဥပေဒကို လိုက္နာရန္မလိုအပ္ဘဲ မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ဆိုေသာ္လည္း မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား
အား နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန႔္သတ္တားျမစ္ထားေသာ ဥပေဒေဟာင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။၃ နိုင္ငံျခားေငြေခ်းသူမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာယုံၾကည္အပ္ႏွံခံရသူမ်ား(security 
trustees) အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို အသုံးျပဳေနစဥ္တြင္ အဆိုပါပုံစံကို 
တရား႐ုံးတြင္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳရေသးပါ။ 
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၃ Frontier Myanmar. နိုဝင္ဘာလ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၈။ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္ ေငြေခ်းငွားမႈကန႔္သတ္ခ်က္ကို ေျဖေလၽွာ့ေပးသည္၊ သို႔ေသာ္ 
ဥပေဒဆိုင္ရာမေသခ်ာမႈမ်ားက ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ Frontier Myanmar https://frontiermyanmar.net/en/myanmar-relaxes-limits-on-foreign-bank-lending-but-legal-
uncertainty-persists မွရယူပါသည္။

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ ၂။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအ ေၾကာင္း အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္
သတင္းမ်ား။

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။  လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္အေရးအခင္းႏွင့္ 
ဂမ္ဘီယာဘက္က နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ)တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအား တရားစြဲဆိုထားမႈတို႔သည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ေနရာဆိုေသာ နိုင္ငံ့ပုံရိပ္ကို က်ဆင္းေစပါသည္။၁ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
အသားတင္ျပည္ပတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၆%ရွိရာမွ  ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၈%သို႔ 
ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 

အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူအမ်ားအျပားကို လွည့္ျပန္သြားေစခဲ့သည့္ ရခိုင္အေရးအခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားက 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အဟ
န႔္အတားျဖစ္ေစပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအသိုင္းအဝုိင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ ေၾကာင့္ ဥ ေရာပသမဂၢက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အ ေရးယူမႈမ်ား ရွိလာနိုင္ေခ် ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကပါသည္။ GSPလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပုဒ္မ(၁၉) အရ တရားဝင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဆင့္ထိ မ ေရာက္ေသးဘဲ 
လက္ရွိတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ဆဲအဆင့္တြင္သာရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္  ေအာက္တိုဘာလ တြင္ အီးယူ သည္ 
ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး(GSP) ေပးအပ္ျခင္းခံထားရေသာ နိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဖယ္ရွားရန္ သင့္ မသင့္ကို 
ဆုံးျဖတ္ရန္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး(GSP)သည္ ဥ ေရာပသမဂၢသို႔ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားကို တင္သြင္းခြန္ အနည္းငယ္ 
သို႔မဟုတ္ အလုံးစုံကင္းလြတ္ခြင့္  ေပးအပ္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ အဆိုပါနိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြ
က္ ဥ ေရာပသမဂၢေစ်းကြက္သို႔ ပဓာနက်ေသာဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၂

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ အလုပ္သမားကိစၥမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ လြတ္လပ္စြာ 
ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခြင့္၊ က်ား၊မ တန္းတူညီမၽွမႈ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္မႈ အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
လူမႈဘဝ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ရွင္းလင္း၍ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ 
သတင္းစကားမ်ား ျဖန႔္ ေဝရန္ EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုပါသည္။  

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ ၃။  စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ရန္အခက္အခဲ။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၂၀ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္လြယ္ကူမႈ အစီရင္ခံတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ (၆)ဆင့္ တက္ခဲ့ေသာ္လည္း 
လာအိုနိုင္ငံသည္ အဆင့္(၁၅၄) ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဆင့္(၁၆၅) တြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ 
အေကာင္းဆုံး အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဆင့္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေနပါေသးသည္။ 

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ကာကြယ္ေပးေရးဝါဒ(protectionism)သည္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ 
အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္မွာ အင္မတန္သိသာထင္ရွားပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ နုိင္ငံ
ျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေရးတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဥ ေရာပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
ေဆးဝါးႏွင့္ ယမကာထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္သိသိသာသာႀကီး
ထြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ၾကဳံေနၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကုန္သြယ္ေရး ကာကြယ္ေပးေရးဝါဒကို အားေပးေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေ
ရးအတားအဆီးမ်ားကလည္း အာမခံလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းလက္လီလက္ကားဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲမရွိ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

EuroCham Myanmar ၂၀၁၉ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ကာကြယ္ေပးေရးဆို
င္ရာမူဝါဒေပၚလစီမ်ားသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈရွိနိုင္ ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းၾကပါသည္။ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
(Dealers)ႏွင့္အၿပိဳင္ကုန္သြယ္ေနျခင္းအပါအဝင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ျဖစ္ေနေသာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္လည္း 
ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ေရးတြင္  နိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |   အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္ ့ စိ ုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

၂ Kipgen, N.၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္၊ ၂၀၁၉။တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္အစီရင္ခံခ်က္-ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ဇီဝိန္ခ်ဳပ္သြားေစခဲ့သလား၊ Channel News Asia၊ https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/did-rohingya-crisis-snuff-out-foreign-direct-investment-
myanmar-11194086 မွရယူပါသည္။
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၆
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ထို႔နည္းတူစြာ ၿဗိတိသၽွေျမယာဥပေဒစနစ္ႏွင့္ သေဘာတရားအားျဖင့္ ဆင္တူေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ ရွိေသာ္လည္း 
အသစ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမရွိျခင္း ႏွင့္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္မႈ 
အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္စည္းမ်ဥ္းသည္ ရႈပ္ေထြး၍ တိတိက်က်မရွိျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျခားေသာဟန႔္တားေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သိုသိုသိပ္သိပ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ မရနိုင္ျဖစ္လာပါသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္
ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ဆိုင္ရာအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျမရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ပါသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတားအဆီးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္
ေစပါသည္။၄

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

 တရားဥပေဒအရစည္းေႏွာင္မႈရွိေသာ မည္သည့္ ခံတရားဥပေဒစီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမဆို သတင္းစာတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္
ပတ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ ယခင္ထက္ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္တိုက္တြ
န္းလိုပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိကြဲလြဲေနေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ယႏၲရားတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာမေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သ ည့္အေျဖေပးနိုင္ေသာ 
တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပး နိုင္ပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |   အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္ ့ စိ ုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

၄Tan Kok Keong၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၃။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥပေဒဆိုင္ရာမေသခ်ာမႈမ်ားကို ေျခရာခံျခင္း၊ Today Online၊ https://www.todayonline.com/business/property/
navigating-through-legal-uncertainty-myanmar မွရယူပါသည္။
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• တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေန ေပၚမူတည္၍ 
ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ ပံုမွန္ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္။ 

• တရားဝင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရိွေစမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ 
ေသခ်ာစြာညႇႏုိွိင္းေဆာင္ရြက္ရန္။  

• တရားမဝင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ လူမႈဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆံုးရႈးံမႈ(social cost) 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစုိးရ၏ အသိေရခ်ိန္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

• တူညီေသာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားက ေၾကညာထားေသာ CIF
တန္ဖုိးႏွင့္ တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ျဖန႔ျ္ဖဴးသူမ်ားက ေၾကညာထားေသာ CIFတန္ဖုိးကုိ ခ်ိန္ညႇေိပးျခင္းျဖင့္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ မၽွတေသာေစ်းကြက္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အေထာက္အကူေပးရန္။ 

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ကနဦးယာဥ္စစ္ေဆးရန္ယာဥ္အသစ္အားသယ္ေဆာင္စရာမလုိေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စ
နစ္ ျပဳလုပ္ရန္ 

• တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း ပုိင္ဆုိင္နုိင္ေသာ ယာဥ္အေရအတြက္ ကန႔သ္တ္ထားျခင္းကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္။

• CBU unit ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းလိပ္စာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳၿပီး ရန္ကုန္လုိင္စင္ျပား ရယူခြင့္ျပဳရန္။

• လုိင္စင္ကုန္မ်ား (ဥပမာ- CBU units  ) မ်ားကုိ  bond ျဖင့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး
ဇံုမ်ားတြင္ သုိေလွာင္ခြင့္ျပဳရန္။

ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု

• ဒီဇုိင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသး
စိတ္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အေခ်ာသတ္ရန္။ 

• ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအခန္းက႑၏ ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ စိစစ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုိ က်င့္သံုးရန္ ႏွင့္ ခုိင္မာသည့္မူဝါဒေပမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦမ်ား ထိန္းသိမ္း
ျခင္းအတြက္  ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆုိင္ရာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား 

• ျမန္မာနုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ညီညြတ္မၽွတ၍ ျပတ္ေတာက္မႈမရိွေသာ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ ရိွေစေရးလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• ေဒတာအခ်က္အလက္ အကာအကြယ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူ(consumer)မ်ား အတြက္ ဥပေဒေရးရာအကာအကြယ္
မ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္။ 

• စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာမူဝါဒပကုိ တုိးတက္ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္လီအြန္လုိင္းေစ်းသည္မ်ား
အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

• လူမႈအသုိင္းအဝန္း၏ က႑မ်ားအားလံုးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တတ္ေျမာက္မႈ( digital literacy)ဆုိင္ရာ ပညာေပး
အစီအစဥ္မ်ား(educational programs) ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
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ျမန္မာနုိင္ငံသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရိွနုိင္ေသာအလားအလာမ်ားႏွင့္အတူ ရင္းႏီွးျမႇပ္ုႏံွသူမ်ားကုိ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္း
မ်ားေပးအပ္ေနသက့ဲသုိ႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ုႏံွသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား 
ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ္မႈျပဳလုပ္ရန္စိတ္အားထက္သန္ေနသည့္ အလားအလာရိွေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးနုိင္ရန္ အဆုိပါ အဟန႔အ္တား/ 
အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ က႑အားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြ
စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနသက့ဲသုိ႔ က႑အလုိက္စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းမွတစ္ဆင့္ 
Eurocham Myanmar အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ ေပၚေပါက္ေနေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကုိ 
အေလးေပးေဖာ္ျပရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အဆုိပါက႑မ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္မႈအလားအလာမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အစုိးရကုိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထားပါသည္။ Advocacy Group တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔ေ္ဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႔၏ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊နုိင္ငံတ
ကာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ားက အဆုိပါက႑မ်ားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ကုိေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနုိင္ပါသည္။ လက္ရိွ တည္ရိွေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေ
ရး၊ ပုိမုိထိေရာက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရအား ေပးထားျခင္ျဖစ္သလုိ Eurocham Myanmar 
ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ရန္လည္းအျမဲအသင့္ရိွပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္အတြက္ Advocacy Group ဆယ့္တစ္ဖြဲ႕၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳစီးပြားေရး

• အမ်ိဳးသားစားေသာက္ကုန္ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ အတုိင္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား အတြက္တာဝန္ရိွေသာ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(task 
force) ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းညႇႏုိွိင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ရန္။

• တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲေသာ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
စံႏႈန္းတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္။

• မလုိလားအပ္ေသာေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔ၾ္ကာမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစၿပီး တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကုိ  ျဖစ္ေပၚေစေသာ လုိအပ္ခ်က္(require-
ment)မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ(stakeholder)မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္။ 

• အထူးသျဖင့္ အေသးစား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား(financial product)
မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးက႑ကုိ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကး
အေထာက္အပ့ံရရိွမႈတုိ႔ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရရိွနုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားအေၾကာင္း
အပါအဝင္ ေျမယာရိွမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ 

• အလံုးစံု တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဝန္းက်င္၏ ပမာဏႏွင့္ အရြယ္အစားကုိ တုိင္းတာနုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုိအပ္ေသာ အာဏာရပ္မ်ားကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အစုိးရ
အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္။ 

• ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္။ 

• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေရခ်ိန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝမႈ တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား 
တုိးတက္လာေစေရး ျပည္သူလူထုႏွင့္ ညႇႏုိွိင္းေဆြးေႏြးရန္။ 
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က်န္းမာေရး 

• တင္ဒါမတုိင္မီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထုတ္ေဝျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ အခ်ိဳ႕အား ေပါင္းစပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားရန္၊ 
အဓိကက်သည့္ဝယ္ယူမႈမွသည္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူအထိ  ကုန္ပစၥည္း ကြင္းဆက္အစအဆံုး(supply chain end to 
end)ကုိ ညႇႏုိွိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ online portal တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• နုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း (code of 
conduct)ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အရိွန္အဟုန္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူ(stakeholder)မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ နုိင္ငံတကာ အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား (healthcare products)ကုိ လူနာမ်ားပုိမုိလက္လွမ္းမီလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ရွင္းလင္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရန္။ 

• မွတ္ပံုတင္စဥ္အတြင္း လုိအပ္ေသာ နမူနာအေရအတြက္ႏွင့္ No Objection Certificate(NOC)လုိအပ္ခ်က္ကုိ တိက်စြာ 
ရွင္းလင္းေပးရန္။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အခြန္ 

• တရားဥပေဒစနစ္ကုိ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈတုိ႔ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ 

• ရင္းႏီွးျမႇုဳ ပ္ႏံွသူမ်ား၏ ေစ်းကြက္တြင္ ယံုၾကည္မႈ တုိးတက္ေစရန္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွ
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ ေစ်းကြက္တြင္မၽွတစြာယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းဥပေဒ Competition Law (CL)သည္ 
၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခ့ဲၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၈တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲ ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံသည္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္အသစ္ႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

• “နုိင္ငံျခားသားပုိင္ကုမၸဏီ” ၏ အေျခခံသေဘာတရား ႏွင့္ အဓိပြါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု
လံုးတြင္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

• လက္ရိွစီးပြားေရးလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ အက္
ဥပေဒ(၂၀၁၉)ကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္။ 

• အခြန္စာခ်ဳပ္ကင္းလြတ္ခြင့္/သက္သာခြင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ အခြန္စာခ်ဳပ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားခြင့္ 
ေလၽွာက္ထားမႈ တုိ႔အတြက္ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• ရွယ္ယာ(equity investment) အေနအထားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (CT)ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္။ 

• အသစ္ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ အခြန္စီမံခန႔ခ္ြဲမႈဥပေဒအရ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ေရႊ႕ဆုိင္းနုိင္သည့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္အခ်ိန္ကုိ 
ျပ႒ာန္းေပးရန္။ 

• အခြန္တစ္မ်ိဳးအတြက္ အခြန္ပုိေပးေဆာင္ၿပီးေသာ အခြန္ထမ္းမ်ား ကုိ အျခားေသာအခြန္တစ္မ်ိဳးတြင္ေပးရန္ရိွေနေသာ 
အခြန္ကုိ ခုႏိွမ္ခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာ အခြန္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အခြန္စီမံခန႔ခ္ြဲမႈဥပေဒ တုိ႔တြင္ တိက်ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းေပးရန္။ 
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စြမ္းအင္

• အေခ်ာသတ္စီမံကိန္း၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အၾကား ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑ဆုိင္ရာ ပင္မစီမံကိန္း (master plan)အတြက္ က်ယ္ျပန႔ေ္သာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ(stake-
holder)မ်ားပါဝင္ေသာ တုိင္ပင္ညႇႏုိွိင္းမႈတစ္ရပ္ လုိအပ္ေနသည့္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေျဖရွင္းရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တုိးတက္လာေသာ လၽွပ္စစ္သံုးစြဲမႈလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑
တြင္ ေရစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က့ဲသုိ႔ေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးကုိ တုိးျမႇင့္သြားရန္။ 

• လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ အေသးစားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပါင္းစပ္သြားရန္။ 

• ေငြေရးေၾကးေရအရေရရွည္တည္တ့ံနုိင္မႈရိွေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ
ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

• ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ဆုိင္ရာေျဖရွင္းနည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ အားေပးရန္ ျပည့္စံုေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ 
စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈကုိ အေထာက္အကူေပးရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုိ ရွာေဖြ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္အတြက္ 
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္(PSCs)မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားဆုိင္ရာစည္းကမ္းခ်က္
မ်ား(fiscal terms) ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္။ 

• အဓိပၸာယ္မေရရာမႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားကုိ ေလၽွာ့ခ်ရန္ အဆုိျပဳထားေသာ ေရနံစူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တူး
ေဖာ္ျခင္း၊ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္။ 

• နုိင္ငံတကာတြင္လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အစုိးရ- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ထုတ္ေဝရန္။ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 

• အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္လုိအပ္ၿပီး  မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း
အသစ္မ်ားအတုိင္း ၄င္းတုိ႔၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစနစ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ညႇနုိိင္ရန္ ပုဂၢလိက က႑ကုိ 
အခ်ိန္အလံုအေလာက္ပ့ံပုိးရမည္။ ရွင္းလင္းသည့္အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္မ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္
ႏံွမႈႏွင့္ တုိးတက္မႈတုိ႔အတြက္ အ ေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းကုိ မည္သုိ႔လည္ပတ္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ 

• အလ်ားလုိက္ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္မႈကြင္းဆက္(vertical supply chain)ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ျဖတ္-ညႇပ္-ခ်ဳပ္ (CBM)စနစ္မွ Free On Board (FOB)စနစ္သုိ႔ 
ကူးေျပာင္းရန္။ FOB စနစ္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိန္မ်ားကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ နည္းေစၿပီး အလုိက္သင့္ျပင္လြယ္ေျပာင္း
လြယ္ရိွမႈကုိ ျမင့္မားေစ႐ံုသာမက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိဖန္တီးေပးကာ နုိင္ငံျခားပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးနုိင္
ပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အထည္အလိပ္မူဝါဒေပႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခုိင္မာေအာင္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္  ေအာင္ျမင္၍ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းက႑ ဖြံၿ့ဖိဳး
တုိးတက္မႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ပညာေရးအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တိက်သည့္သင္ရုိးမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မ်ားရိွအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္စြမ္းရည္မ်ား ဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ုႏံွရန္။ အလယ္အလတ္တန္း စီမံခန႔ခ္ြဲမႈႏွင့္ 
ပုိမုိျမင့္မားသည့္ တတ္ေျမာက္မႈစြမ္းရည္မ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၏ ထိေရာက္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ထုိမွတဆင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္နုိင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
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• (၁)zero-rated supplies(ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈခြန္ကင္းလြတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဝယ္ေပၚတြင္ 
ေပးရေသာအခြန္ေႂကြး(input tax credit)ရနုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ ေရာင္းခ်ရမႈမ်ားအေပၚ zero rating 
(ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္)ေပးရန္ 

• (၂)ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္သံုးရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ CMPလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုန္သြယ္ခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္။ 

ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရး

• အခြန္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ Myanmar 
Automated Cargo Clearance System(MACCS)စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာက္အခြန္ရွင္းလင္းသ
ည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ရန္။ 

• အေကာက္ခြန္႐ံုးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• အေကာက္ခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ အြန္လုိင္းတြင္ ဖတ္ရႈနုိင္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• ကုန္သြင္းကုန္ပုိ႔ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား (SEZs) ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျပင္ဘက္ရိွ အာမခံသုိေလွာင္႐ံု
မ်ားႏွင့္ CFSေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ကြန္တိန္နာမ်ား လ်င္ျမန္၊ ရွင္းလင္းစြာ ခ်နုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

ဝုိင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ

• နုိင္ငံျခားျဖစ္အရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန႔ျ္ဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေသာက္သံုးျခင္းအတြက္ တရားဝင္ေသာ 
စံက်ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ဖန္တီးေပးရန္။ 

• နုိင္ငံျခားျဖစ္အရက္ယမကာမ်ားအား ပံုမွန္အတုိင္းတရားဝင္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအေပၚ အစုိးရမွေကာက္ခံေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ သိသာစြာတုိးျမႇင့္ရန္။ 

• အစုိးရအတြက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားဆံုးရႈးံေစၿပီး စားသံုးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမားေရးေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစနုိင္ေသာ 
နုိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ယမကာမ်ားအား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အတုျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေစ်းကြက္ယႏၲရားမ်ား
ႏွင့္အတူ တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္။ 

• ေစ်းကြက္တြင္ ပါဝင္ရန္ ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အရက္ယမကာေသာက္သံုးမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရ၊ သက္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ေသာက္သံုးျခင္း ဆုိင္ရာ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နုိင္ငံျခားအရက္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ WTO ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
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ျမန္မာနိုင္ငံအစားအေသာက္စံႏႈန္း သည္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈကို ကိုင္တြယ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအစား
အေသာက္ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပန္လည္၍ သုံးသပ္ေနၿပီး အေခ်ာသတ္ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္
ပါသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ အေခ်ာသတ္ေနဆဲအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ယင္းကို မည္သို႔အေကာင္အ
ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ မသိရေသးပါ။ ယခင္ White Book မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာသည္ 
ယခုထိသက္ဆိုင္ေနပါေသးသည္။ 

အမ်ိဳးသားစားေသာက္ကုန္ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးကို အဆိုပါဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းႏွင့္တာဝန္မ်ား 
(စုစုေပါင္း ၁၀ခု)သည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ဓာတ္ခြဲေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းမွသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္အလိုက္ 
ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ထိုေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း အထိ ပါဝင္ပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး 
စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖလွယ္ရာတြင္ 
မၽွတသည့္က်င့္သုံးမႈကို  ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အဟန႔္အတားမ်ား ကို ဖယ္ရွားနိုင္
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

လုပ္ငန္းတာဝန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အထူးအဖြဲ႕/ ပူးေပါင္းညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ရန္။ ထိုလုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တုိင္းေဒသအဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ဖြဲ႕စည္းလၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ တိရစၧာန္မ်ား၏ေရာဂါကာကြယ္၊ ကုသေရးအတြက္အသုံးျပဳေသာ ပဋိဇီဝေဆးဝါးအမ်ိဳး
အစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္စံႏႈန္း တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္း 

လက္ရွိတြင္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးယဥ္ပါးမႈသည္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာတြင္ အေရးတႀကီး ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္
ျဖစ္လာပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားသည္ ၾကက္၊ ငွက္၊ ဝက္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား ႏွင့္ ငါးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစားအစာထုတ္လုပ္ေပးသည့္
တိရစၧာန္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသရာတြင္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားကို 
ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ေရးတြင္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားကို ႀကီးထြားမႈျမန္ေစရန္ 
တိရစၧာန္အစာမ်ားတြင္ ပမာဏအနည္းငယ္စီထည့္သြင္းေကၽြးၾကပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO)၊ ကမၻာ့တိရစၧာန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(OIE)ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ 
(WHO)တို႔သည္ WHO၏ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ႏွင့္ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ အ ေထာက္အပံ့ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ FAO၊ OIE၊ ႏွင့္ WHO တို႔၏ အကူအညီျဖင့္  ျမန္မာနိုင္ငံ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေမြးျမဴုေရးက႑တြင္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ (AMU)ႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးယဥ္ပါးမႈ(AMR) ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးအစီအမံ
(၂၀၁၇-၂၀၂၀ မူၾကမ္း) ကို ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီဌာနက ေရးဆြဲထားပါသည္။ အဆိုပါ မူၾကမ္းတြင္ 
အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာအေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ႏွင့္ ကူးစက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ပဋိဇီဝေဆးဝါးယဥ္ပါးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန႔္သတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ား ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ ေလၽွာ့ခ် ေရး ေရရွည္တည္တံ့ေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ တိရစၧာန္ေဆးဝါးကုသေရးအတြက္ ပဋိဇီဝ ေဆးဝါး မ်ားကို အေသးစိတ္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကိုမူ 
ယခုထက္တိုင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရေသးပါ။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  စိ ုက္ပိ်ဳးေရးအေၿခၿပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  

နိဒါန္း 

ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၅၀%ဝန္းက်င္ကို အလုပ္အကိုင္ေပးထားေသာက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လယ္ယာစိုက္
ပ်ိဳးေရး၏ အေရးပါမႈသည္ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိျဖစ္ပါသည္။၁ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္သည္ လက္က်န္ေျမယာမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
အလုပ္သမားအင္အားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္တို႔မွတဆင့္ အဓိက ေရလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားကို အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ၄င္း၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါေသာ အေနအထားတို႔ကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားပါသည။္ အဆိုပါ
အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္၄င္းက႑ကိုအေလးေပးရန္ အစိုးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ပို၍ ပို၍ ေပါင္းစပ္ပါဝင္လာၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသို႔ ပို၍ မ်ားျပားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားဝင္လာသည္ႏွင့္ အမၽွ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အမ်ိဳးအစားလည္း တိုးတက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
ျပင္ပေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အစိုးရသည္ 
၄င္းျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ၄င္းတာဝန္တြင္ က႑မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို 
အရည္အေသြးျမင့္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ေစျခင္း၊ နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အစားအေ
သာက္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီထုတ္လုပ္ျခင္းမွသည္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား တိုင္းျပည္မွ အဝင္အထြက္ 
ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ျခင္း ႏွင့္ တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ 
စီမံေပးျခင္းအထိ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန္ျဖဴးေရးကြင္းဆက္(supply chain)တစ္ခုလုံးပါဝင္ပါသည္။ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္နိုင္သြားနိုင္သည့္အခါ လယ္ယာထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ျဖဴးေရး
ကြင္းဆက္(supply chain)တစ္ခုလုံးသည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္
သူမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာထုတ္ကုန္မ်ိဳး ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ေနသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္ ကို 
သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွသံူမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ 
သည္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆုပ္နိုင္ရန္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈကို ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာအလြတ္ရရွိနိုင္မႈ 
ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား သတင္းအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ကို အေထာက္အကူေပးနိုင္ပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝျခင္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါပါသည္။ EuroCham 
Myanmar Agrobusiness Advocacy Group ကို ဥေရာပ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 
မၽွေဝနိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ Agrobusiness Advocacy Groupတြင္ 
ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူမွ စားသုံးသူထံ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ေပါေပါမ်ားမ်ား 
ရရွိနိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပိုမို ႂကြယ္ဝလာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑ ဆက္လက္တိုးတက္ ေခတ္မီလာသည္ႏွင့္ အမၽွ အနာဂတ္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အဆိုပါ 
ပကတိအေနအထားကို တိတိက်က် ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့လၽွင္ ဤက႑တြင္ 
အေျခအေနေကာင္းမ်ားရရွိလာနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အားေကာင္းေသာ အထူးအဖြဲ႕(task force)ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း

အစားအေသာက္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈသည္ EuroCham Myanmar Agrobusiness Advocacy Group အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အားလုံး ၏ အလုပ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အစားအေသာက္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အစားအေသာက္မွတဆင့္ျဖစ္ေသာ နာမက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခကို အေကာင္းဆုံးေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္ ဦးတည္လ်က္ 
အစားအစာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။ အစားအေသာက္ 
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈသည္ လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား 
မသန႔္မျပန႔္ျဖစ္ျခင္းမွ တားဆီးရန္  ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈသည္ ထုတ္လုပ္သူမွ 
စားသုံးသူအထိ အားလုံးအတြက္ အ ေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားစားေသာက္ကုန္ ဥပေဒ၂ ႏွင့္ 
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၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (၂၀၁၉)၊ ILOSTAT Database မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ပါဝင္သည့္ အလုပ္သမားရာခိုင္ႏႈန္း၊  www. data.worldbank.org မွ 
ရယူပါသည္။
၂ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ (၁၉၉၇ မတ္လ) နဝတ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၁၉၉၇ - အမ်ိဳးသားစားေသာက္ကုန္ဥပေဒ
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိမႈ

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနယ္ပယ္ value chain ထဲရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြ ေၾကး
အေထာက္အပံ့ရရွိမႈအရင္းအျမစ္မ်ားအလြန္နည္းပါးၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေခ်းေငြအမ်ားစုကို အာမခံကို မူတည္၍ 
ေပးၾကျခင္းသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိေရးတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုမြဏီမ်ားအဖို႔ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈ
ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာမခံေပၚပစၥည္းေပးရန္ လုံေ
လာက္သည့္တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ားမရွိၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ေမြးျမဴေရး တိရစၧာန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းနို
င္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္လက္မခံဘဲ ေျမအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကိုသာ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံပါသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္နိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လက္ရွိအေနအထားထက္ပို၍ တိုးတက္နိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနယ္ပယ္ value chain ထဲတြင္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္ သာ ရွိလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ value chain သည္ အားေပ်ာ့ေနၿပီး 
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ေစ်းႏႈန္းမၽွတေသာ အစားအစာ ရရွိနိုင္မႈသည္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲတစ္ရပ္အျဖစ္က်န္ရွိေနပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕နိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုစားသုံးရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊ 
လူမႈဘဝဖူလုံေရးႏွင့္ ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားမႈကိုို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကိုပါ 
အေထာက္အကူေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေစ်းေကာင္းေကာင္းရပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္
ကုန္မ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရန္ လိုအပ္ခ်က္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိျခင္းျဖင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား  
ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဘဏ္မ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈအေပၚအေျချပဳေသာ ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး ေရး 
ဘဏ္မ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား(stakeholders)မ်ားႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
အတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈ ရရွိနိုင္မႈ တိုးတက္လာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ကြန္ဖရန႔္ညီလာခံတစ္ခု စီစဥ္ေဆာင္
ရြက္ရန္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ ေျမယာျပႆနာမ်ား

ေျမရယူျခင္း/ငွားရမ္းျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံလိုေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား လိုအပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လယ္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိၿပီး လယ္ေျမအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိပါ။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနသည္ လည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ မည္သူသည္ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္  ေၾကာင္းႏွင့္ 
မည္သူသည္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍သက္ေသျပနိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ 
ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမအသုံးျပဳမႈအေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အလြန္ရွည္ၾကာ၍ အကုန္အက်မ်ားကာ 

တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးေနေသာ၊ မလိုလားအပ္ေသာ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုဖယ္ရွားရန္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
(stakeholders)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ကုန္စည္ တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစ
ဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သင့္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို 
ဆြဲေဆာင္နိုင္႐ုံ သာမက ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္္နိုင္လာ
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  စိ ုက္ပိ်ဳးေရးအေၿခၿပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အေသးစိတ္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့လၽွင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မည္သည့္ ပဋိဇီဝေဆးဝါး
သည့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည္ကို သိလာပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ေမြးျမဴေရးက႑တြင္  ပဋိဇီဝေဆးဝါး အသုံးျပဳမႈ ကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲ နိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ 
ပဋိဇီဝေဆးဝါးယဥ္ပါးမႈျပႆနာကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္တန္းတူ တန္းညႇိေပး
သြားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑တြင္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးကို အဆင္အျခင္ျဖင့္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဗဟုသုတကို ျမႇင့္တင္ရန္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တိရစၧာန္ေဆးဝါးကုသေရးအတြက္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားကို အေသးစိတ္ 
အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကို မၾကာေသးမီက စတင္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကို တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ 
နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကား မရွိေသးပါ။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ား။ 

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည့္ ၄င္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္လြယ္ကူမႈအညႊန္းကိန္းအဆင့္ ျမင့္တက္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရးကြင္းဆက္ (supply chain)
တို႔ျဖင့္ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္လာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား ရလာသည္ႏွင့္အမၽွ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ မၽွတေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးဖို႔ 
လိုအပ္လာပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပသ္ူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ကုန္စည္အဝင္အထြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကိုသာ ဝင္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္မ်ား ၾကန႔္ၾကာေသာအခါ ႏွင့္ တသမတ္
တည္းမရွိေသာ ရႈပ္ေထြးေပြလီေသာ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အတားအဆီးမ်ားကိုဖန္တီးထားေသာအ
ခါမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြအသုံးျပဳေစရန္ 
တိုက္တြန္းအားေပး သကဲ့သို႔ျဖစ္သြားနိုင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ တရားဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း လိုက္နာသူမ်ားကို 
ဒဏ္ရိုက္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္း
မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားၾကေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရနိုင္ေခ်ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးကို 
အဟန႔္အတားျဖစ္ေစေသာ အခ်ိတ္အဆက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလာရပါသည္။ ထို႔အျပင္လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ မ ေရမရာျဖစ္လာသည့္အခါ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ေသာင္တင္ေနစဥ္ 
သက္တမ္းကုန္သြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ တင္သြင္းခ်ိန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားသည္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့သူမ်ားအတြက္ အဆုံးအရႈံးမ်ား
နိုင္ပါသည္။ 

ရလာနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ 
လြယ္ကူမႈအညႊန္းကိန္းအဆင့္ကို ျမင့္တက္ေစျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္လာနိုင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားမဝင္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားစီးဝင္လာမႈကို တိုက္ဖ်က္နိုင္ျခင္း ႏွင့္ အစိုးရအတြက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ပိုမို ရရွိျခင္းတို႔ကို 
ျဖစ္လာေစနိုင္ပါသည္။ ပိုမိုရရွိလာေသာ အစိုးရ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အျခားေသာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား 
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အသုံးျပဳလာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

EuroCham Agrobusiness Advocacy Group သည္ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားမွတ္ပုံတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိတြင္ အစိုးရအခ်င္းခ်
င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္မႈ(PRA) အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္တစ္ခု 
ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ပို႔ကုန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အဆင္ေျပေၿပ လြယ္ကူေခ်ာေ
မြ႕ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္။ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ကုန္ကို 
ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ PRA ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
တင္သြင္းခြင့္လက္မွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကို (တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ နည္းတူ) ေျခာက္လၾကာ အက်ဳံးဝင္ေနေစေရး 
ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိေပးရန္ EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။
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၈
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး

၂ဝ၂ဝ White Book  |  စိ ုက္ပိ်ဳးေရးအေၿခၿပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွိေနနိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္၌ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ မည္သည့္အစိုးရအဆင့္ (ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္) သည္ ေျမရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တစ္ဆင့္စီႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္မၽွလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း 
ရွင္းရွင္း လင္းလင္းသတ္မွတ္ထားမႈ မရွိပါ။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမရယူျခင္းသည္ ပိုမိုလြယ္ကူလာလၽွင္ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ႏွင့္ 
အခ်ိန္မ်ား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာနိုင္ငံ
ျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာနိုင္ငံျခား
တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ(FDI)သည္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး၄င္းသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ 
ပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမရွာေဖြေနေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား
အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတစ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေျမယာရရွိနိုင္မႈႏွင့္ အဆင့္တိုင္း
၌ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား၊ တဆင့္ခ်င္းတြင္ ၾကာမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ မည္သည့္အဆင့္တြင္ 
မည္သည့္အရာကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ လိုက္နာရမည့္အဆင့္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုမွာ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္
ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေျမယာရယူမႈကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္ေျမအဆင့္၊ တိုင္းေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မည္သည့္
ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္တြင္ မည္သည့္အစိုးရဌာနအဆင့္သည္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္နိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

EuroCham Myanmar Agrobusiness Advocacy Group
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မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရသည္ အေထြေထြ သြင္းကုန္-ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရွိန္အဟုန္ရရွိေစရန္ႏွင့္ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) ႏွင့္ Accredited 
Economic Operator Programme (AEOP) ကဲ့သို႔ေသာ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား က်န္ေနပါေသးသည္။ အဆိုပါမူဝါဒေပၚလစီမ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ စီးပြားေရးျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ဥပေဒလိုက္နာမႈတို႔ အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္(FTZ)မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး၊ လုံေလာက္ေသာ 
ဝန္ထမ္းအင္အားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး၊ ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
အားေကာင္းလာေစေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအမ်ားစုသည္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ 
ေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင့္ ကုန္ဝင္ေပါက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕မ်ားအပါအဝင္ အျခားေနရာမ်ား
တြင္လည္း တရားဥပ ေဒစိုးမိုးမႈလုပ္ေဆာင္ေရးကို လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ပါ။  ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးကြင္းဆက္ (supply chain)၏ 
အဆင့္မ်ား(တင္သြင္းသူမ်ား၊ လက္ကားျဖန္ျဖဴးသူမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ား) အားလုံးကို တေျပးညီ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာ 
ေပါင္းစပ္နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အထိ ေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈျပႆနာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
အားေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၄င္း၏ အဓိကအႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ 
အကိုးအကားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ နိုင္ငံတကာပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑အျမင္ျဖင့္ ေအာက္တြင္ 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ အလြယ္တကူျဖတ္ေက်ာ္နိုင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး ဝင္ေရာက္ရန္လြယ္ကူသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕
အေနျဖင့္ ေစ့စပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္နိုင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားတြင္  လုံလုံေလာက္ေလာက္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္
ေဆာင္မႈမရွိျခင္းက တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းအမ်ားအျပားကို တိတ္တဆိတ္ သယ္ေဆာင္ရန္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူမ်ားကို 
ခြင့္ျပဳေပးေနပါသည္။ ေဒသတြင္းရွိ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိျခင္းက
အေျခအေနကို ပို၍ ဆိုးရြာေစပါသည္။ တရားဝင္နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းသည္လည္း နိုင္ငံတကာစံႏႈန္း
မ်ားအရ နိမ့္က်ေနၿပီး တိုးတက္ရန္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 

ေနာက္ထပ္အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္မွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ လာေသာ အၿပိဳင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(parallel products) ရရွိေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ အစစ္အမွန္၊ အတုမဟုတ္ေသာ၊ နာမည္ရွိ ေဆးဝါးႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါထုတ္ကုန္မ်ားကို အသိဥာဏပစၥည္း  မူပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တိုင္းျပည္တြင္းသို႔ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

နယ္စပ္ေဒသထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္
ကုန္သြယ္မႈကို အားေကာင္းေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို EMAITI သည္ သိရွိနားလည္ထား
ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

• နိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကုန္စည္မ်ားဝင္လာသည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို တိုးတက္ေကာင္း
မြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အတုမ်ားျဖစ္ေနတတ္ေသာ တရားမဝင္ထုတ္ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္နိုင္ၿပီး 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအမ်ားအျပားသည္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုကူးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္ 
ဂိုဏ္းဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္အတြက္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးဆက္အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• တရားဝင္ၿပီး တုိင္းတာနိုင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားသည္ အစိုးရဝင္ေငြကို လည္း သိသိသာသာ တိုးတက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး

နိဒါန္း 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစသည့္ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ EuroCham Myanmar သည္ ပထမအႀကိမ္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေ
ကာ္မရွင္ ဥကၠဌသည္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ ေရးနိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မဟာမိတ္
အဖြဲ႕ (TRACIT) သည္ Economist Intelligence Unit(EIU) ႏွင့္အတူ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို လက္သင့္ခံမႈ 
သို႔မဟုတ္ တားဆီးနိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေပါင္း ၈၄နိုင္ငံအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအေျချပအညႊန္းကိန္း(Global Index on Illicit Trade)အရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
အီရတ္နိုင္ငံႏွင့္ လ စ္ဗ်ားနိုင္ငံတို႔၏ အထက္၊ နိုင္ငံေပါင္း ၈၄နိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၈၂ ျဖင့္ ေအာက္ဆုံးနားတြင္ရွိေနပါသည္။၁ 

အဆိုပါ ျပႆနာႀကီးေၾကာင့္ပင္  တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ TRACIT 
သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ႐ုံးသည္ တရားမ ဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအ ေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠဌ  
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ
အေျချပအညႊန္းကိန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို အကိုးအကားျပဳခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယသမၼတက တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ 
ဦးစိုးဝင္း၊ အျခားေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC) ကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
အဆိုပါအႀကိမ္အတြက္ EuroCham Myanmar Anti-Illicit Trade Initiative(EMAITI)မွ လုပ္ေဆာင္ေစေသာ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုံးရႈံးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။၂ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ အနည္းဆုံး တန္ဖိုးပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅ 
ဘီလီယံနီးပါးရွိၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုန္စည္(၆)မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ဘ႑ာဆုံးရႈူံးမႈ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၄ 
သန္းဝန္းက်င္ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္းထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၌ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ 
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမိုအေလးေပးလုပ္ေဆာင္လာသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားလုပ္ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားမွာ လူ၊ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္၊ 
စားေသာက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖက္ရွင္အဝတ္အစားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ အတုအပ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေမွာင္ခိုကူးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ဆိုးက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါ
သည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ စားသုံးသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 
ခန႔္ထားမႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ၄င္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ၊ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏က်န္းမာေရးက႑တို႔ကို အားနည္းေစပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာနယ္နမိတ္တစ္ေလၽွာက္တြင္ 
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း စုစုေပါင္း ၁၈ ခု ရွိသည့္အျပင္ ရွည္လ်ားေသာကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုနယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား၏ 
ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အစိုးရ၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနပါ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ တတ္နိုင္သမၽွ ထိထိေရာက္ ေရာက္လုပ္ေဆာင္သြား
ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ 
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၁ The Economist Intelligence Unit (၂၀၁၈)၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာတရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအေျချပအညႊန္းကိန္း-ျခဳံငုံ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ http://illicittradeindex.eiu.com/documents/
EIU%20Global%20Illicit%20Trade%20Environment%20Index%202018%20-%20Overall%20Results%20White%20Paper%20June%206%20FINAL.pdf 
မွရရွိပါသည္။
၂ EuroCham Myanmar (၂၀၁၉) ၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုံးရႈံးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္  https://eurochammyanmar.org/
uploads/5252b-eurochamweb-final-report-on-illicit-trade-ait-2019.pdf
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• တရားဝင္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ပိုမိုေခ်ာင္လည္ေစပါသည္။ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား မွတဆင့္ 
ျဖန႔္ျဖဴးေသာ စစ္မွန္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီးဆင္းမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစၿပီး ေမွာင္ခို ကူးျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ 
နည္းပါးလာမည္ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကိုလည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(task force)မ်ားၾကား ညႇိႏွိုင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
(task force)မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ိဳးစုံကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစမည့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္သာမက 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားကဲ့သို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ညႇိႏွိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ေသာအာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္လည္း 
အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိသိသာသာ တိုးတက္ေစနိုင္ပါသည္။ လူ႔စြမ္းအား 
သို႔မဟုတ္ စက္ကိရိယာ ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ 
လုံေလာက္ေသာ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝခ်ထားျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း EMAITI က အေလးေပးတင္
ျပလိုပါသည္။ 

• တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းကို 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကိုးအကားအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္။ နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
ဖမ္းဆီး-ဖ်က္ဆီးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကဲ့သို႔ အသုံးဝင္ ထိေရာက္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံ ရႈပ္ေထြးမႈ 
မရွိသင့္သလို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုလည္း ျဖစ္မလာေစသင့္ပါ။ 

• ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈကြင္းဆက္(supply chain) ကို ပိုမို လုံျခဳံစိတ္ခ်ေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ကို 
စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ေျခရာေကာက္ျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္းစနစ္
မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မၽွေဝနိုင္ေသာ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တုိ႔ပါဝင္ေသာ တရားမဝင္ကုန္စည္၏မူလရင္းျမစ္ႏွင့္
စီးဆင္းမႈကိုေျခရာေကာက္ျခင္းျခင္းႏွင့္ေျခရာခံျခင္းစနစ္(track-and-trace mechanism)တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
တည္ေဆာက္ရန္။ အဆိုပါစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုဂၢလိက က႑ကို တိုင္ပင္သင့္ၿပီး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 
မၽွေဝသင့္ပါသည္။ အၿပိဳင္ ေရာင္းဝယ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း (parallel product) မ်ားကို အလြယ္တကူခြဲျခားသိရွိနိုင္ရန္ 
ျမန္မာနိုင္ငံဘားကုတ္စနစ္(Myanmar barcode system) ကို မျဖစ္မေနသုံးရန္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈျမင့္မားျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေစ်းႏႈန္းကို အလြန္ၾကည့္သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားသည္ 
ေစ်းႏႈန္းအေပၚမူတည္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်တတ္ၾကပါသည္။ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အခြန္ေငြ 
ထမ္းေဆာင္ထားသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္ ပိုမို၍ ေစ်းသက္သာနိုင္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ တိုးပြားေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုသြင္းေသာ ဘီယာသည္  ျပည္တြင္းထုတ္ 
ဘီယာမ်ားထက္ ၃၅% ပိုမိုေစ်းသက္သာေနျခင္းကို ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ 

အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားတြင္ အစိုးရသည္ တရားဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသူမ်ား အထူးသျဖင့္   ေရာင္းခ်မႈျမန္ဆန္ၿပီး 
သက္တမ္းကုန္ဆုံးလြယ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား(FMCG)ႏွင့္ အထူးကုန္စည္မ်ား အေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ 
ဦးစားေပး စဥ္းစားပုံရပါသည္။ ၄င္းသည္ အခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြကို အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈမရွိေစပါ။ယင္းသည္ တရားဝင္ 
အခြန္ထမ္းေဆာင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမွ 
ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ပစ္နိုင္သျဖင့္ ေနာက္ဆုံး အနိုင္ရသူမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းအရဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္သူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၏အႏၲရာယ္၊ 
ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ား၏ဝယ္ယူနိုင္စြမ္း၊ အိမ္နီးခ်င္းေစ်းကြက္မ်ား၏ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၊ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို 
ျဖန႔္က်က္နိုင္မႈႏွင့္ ဥပေဒလိုက္နာမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မႈအေပၚ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း ႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္းသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တိုးေစၿပီး တရားဝင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစ
ပါသည္။ 
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• လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ အရည္အေသြး မျပည့္ဝေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရရွိနိုင္မႈကိုလည္း ကန႔္သတ္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ စားသုံးသူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အကာအကြယ္ေပးေရး ကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားတိုးျမႇင့္ခ်ထားျခင္း - ကုန္စည္မ်ားအလုံးအရင္းဝင္ေရာက္မႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားတိုးျမႇင့္ခ်ထားရန္။ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ
ႏွင့္/သိုမဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေလၽွာ့ခ်ရန္ ဝန္ထမ္းအင္အားကို အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ လွည့္လည္ထားရွိ
သင့္ပါသည္။ 

• ေခတ္မီ အြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ၊ အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားကို ပိုမိုထိထိေရာက္ ေရာက္ မွတ္တမ္းတင္လိမ့္မည္
ျဖစ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအႏၲရာယ္ကို ေလၽွာ့ခ်ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီ အြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳမႈကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးသည္ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈကို 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာန တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အသိေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
(တစ္ခါတစ္ရံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ အရာရွိမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ မရွိၾကဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဦးစီးဌာန ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အဆက္အသြယ္ မရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။) 

• အစိုးရအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေမွာင္ခိုကူးျခင္းကို အ ေရးယူကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
စီးဆင္းမႈကို ေျခရာခံသိရွိနိုင္ရန္ ဘဂၤလား  ေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ 
အစိုးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈကို ၄င္းတို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ နိုင္ငံမ်ားၾကားရွိ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ရွာေဖြနိုင္ေၾကာင္း 
အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းသည္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ထိေရာက္ေသာ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ အဟန႔္အတားမ်ား
 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရာ၌ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္(supply chain)တစ္ေလၽွာက္လုံးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာရရွိနိုင္ၿပီး စားသုံးသူမ်ားထံသို႔ လက္လီအဆင့္ျဖင့္ ျဖန႔္ျဖဴးနိုင္ေသာ 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ပါ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ေရွရွည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ျမႇင့္တင္လိုက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အဟန႔္အတားတစ္ခုအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈကို အမွန္အကန္ 
တိုင္းတာရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ Key Performance Indicators(KPIs)မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ပိုမိုထိေရာက္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းေသာ မက္လုံးတစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ပါ
သည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

• အေကာက္ခြန္မ်ား၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အျခားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တေျပးညီရွိေစျခင္းသည္ အားလုံးအတြက္ ညီညြတ္ မၽွတေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး 
တရားဝင္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို တိုးပြားေစပါသည္။ 
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ျပႆနာရပ္သည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အတူ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္  ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေခတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အျမဲမြမ္းမံရန္ႏွင့္ သိရွိေအာင္ျဖန႔္ ေဝရန္ ႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္။ လက္ရွိ ဘက္စုံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာ  ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မတူညီသည့္အေလ်ာက္ 
ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္  ထိေရာက္မႈအရွိဆုံး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ 

• ဒဏ္ေၾကးမ်ား/ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးျမႇင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားလက္ဝယ္မိသူမ်ားကို တရားစြဲရန္။ ၄င္းတို႔၏ 
အေရာင္းလိုင္စင္ကို ႐ုတ္သိမ္းသင့္ၿပီး ႀကီးေလးေသာဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ ေယာက္ကို 
တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ရွည္လ်ားခက္ခဲၿပီး တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ တရားမဝင္လုပ္ငန္းကို ထပ္တိုး အဟန႔္အတားျဖစ္
ေစပါသည္။ 

• အမ်ားျပည္သူမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံျခဳံစြာ အမည္မေဖာ္ဘဲ တိုင္ၾကားသတင္းပို႔နိုင္ေစရန္ 
အထူးတိုင္ၾကား ေရးစင္တာ ထူေထာင္ရန္။ တိုင္ၾကားေရးစင္တာသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ထဲရွိ FMCGကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား
အၾကား အတူတကြ ညႇိႏွိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖြံ့ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ သံသယရွိေသာ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သ
က္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားနိုင္ရန္အတြက္ 
စိတ္ခ်ရၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သည့္ သတင္းေပးပို႔သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္နိုင္ပါသည္။ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းေပးပို႔သူကို လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရပါမည္။ အထိအခိုက္မခံမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ 
သတင္းေပးပို႔သူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ လုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မရရွိဘဲ နာမည္မ်ားကို 
ထုတ္ေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သတင္းအခ်က္ကို ထို႔ေနာက္တြင္မွ တရားဥပေဒအတိုင္းအေရးယူရန္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္အတြက္ စီစစ္ျဖန႔္ေဝနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ ဝန္ပိေစေသာ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ တားဆီးရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္ တရားဥပ   ေဒဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုက်င့္သုံး
ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲက်င့္သုံးသည့္အခါ 
ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ အပိုဝန္မပိေစရန္အလို႔ငွာ ၄င္းတို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေရးဆြဲေစလိုပါ ေၾကာင္း  
EMAITI သည္ အႀကံျပဳပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းမျပဳမီ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ထိထိမိမိ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါက အစိုးရႏွင့္ တရားဝင္
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေသာရလဒ္တစ္ခုရလာနိုင္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမွတဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမၽွေဝျခင္း၊ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိုင္ေရးအပါအဝင္ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
၏ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပုဂၢလိက က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စတင္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရအၾကား လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အ ရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

• တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဴးသက္ ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္လုံး၏ အရြယ္အစားႏွင့္ပမာဏကို ပိုမိုသိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
၄င္းကို ျပင္ပ တတိယအဖြဲ႕အစည္း(third party)မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမွတဆင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။ 
UNOCD၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေပါက္မ်ား(Cross Border Trading Zones and Gates)၊ 
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕(CSO)၏ Trade Volumes and Statistics၊ UN Comtrade၊ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕
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ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဴးေက်းဇူးမ်ား

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာ(ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရနံ၊ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ဝိုင္ႏွင့္ယမကာမ်ား၊ 
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ ေရေမႊးမ်ား၊ သြားတိုက္ေဆးမ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ား၊ ဆပ္ျပာမႈန႔္မ်ားႏွင့္ ကေလးေသးခံမ်ားအထိ အပါအဝင္)အတြက္ 
ျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရားမဝင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္လိုအားေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္အက်ိဳးရွိမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ကို ရယူရန္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အစီအစဥ္တက်ရွိေသာ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိနိုင္မႈတို႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုအရည္အေ
သြးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မူၾကမ္းမ်ား၏ တရားဝင္ဘာသာျပန္မ်ားကို 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွ တိုက္ရိုက္ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ရႈေထာင့္အျမင္
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ဆြဲေခၚနိုင္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိနိုင္ရန္ဥပေဒေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားကို 
အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ မရည္ရြယ္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လာနိုင္ျခင္း၊ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ အရည္အေသြးရွိရွိစစ္ေ
ဆးနိုင္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို 
ေဖာ္ထုတ္လာနိုင္ျခင္း တို႔ကိုျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

• လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရမည့္စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း၊ ေလၽွာ့ခ်ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဦး
စားေပးအခြန္ႏႈန္းစနစ္တို႔က်င့္သုံးကာ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲေနၾကသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို က်ယ္ျပန႔္ေစျခင္းႏွင့္ အစြန္းထြက္အခြန္ႏႈန္းမ်ား
ကို ခ်ိန္ညႇိရန္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေသာ 
စံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။  ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခြန္စနစ္ကို ရိုးရွင္းေစၿပီး မမၽွတေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို
ဖယ္ရွားေပး႐ုံသာမက ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမႈကိုလည္းဖန္တီးေပးပါသည္။ ထို႔နည္းတူစြာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ လိုအပ္ပါသည္။ 

• အခြန္ကို အတန္အသင့္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္မႈမ်ားျဖင့္ အခြန္မူဝါဒကို ေရရွည္ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္သြားျခင္း။ အစိုးရမွ 
အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လူအမ်ားဝယ္ယူရန္ တတ္နိုင္မႈႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားမွ 
ေစ်းႏႈန္အေျပာင္းအလဲအေပၚ ခံနိုင္ရည္ရွိမႈအပါအဝင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႐ုတ္
တရက္ သိသိသာသာျမင့္တက္မႈတိုင္းသည္  စားသုံးသူမ်ားကို ေစ်းသက္သာသည့္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္
ေပးေစနိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာပါက စားသုံးမႈသည္ တရားဝင္အခြန္ထမ္းေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ ေရြ႕လ်ားသြားေစနိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္ 
ျမင့္မားမႈသည္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္းကို တြန္းအားေပးေစနိုင္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ 
အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ အားေပ်ာ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုန္သြယ္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္အတြက္ တားျမစ္မႈႏွင့္အတူ ေဖာက္ဖ်က္လၽွင္ခံစားရမည့္ 
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ပိုမိုႀကီးေလးၿပီး တသမတ္တည္းက်င့္သုံးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိသင့္ပါသည္။ 
ဥပေဒအတိုင္း တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္အ ေရးယူလုပ္ေဆာင္ေလ့မရွိေသာ လက္ရွိရွိေနသည့္ အားေပ်ာ့ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ 
တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္မ်ားကုန္သြယ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို မတားဆီးနိုင္ပါ။ 

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ရွင္းလင္းေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္နိုင္ေျခကို နည္းပါးေစနိုင္သကဲ့သို႔ 
တခ်ိန္တည္းတြင္ အရာရွိမ်ားအၾကား၌ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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• ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို ခက္ခဲ ေစျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႂကြယ္ဝမႈကို တရားဝင္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္လႊဲ
ေျပာင္းနိုင္ျခင္း။ 

• ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိျခင္း။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

• အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ(social cost) 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးရန္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ(social cost)ကို 
အေလးေပးေျပာျခင္းအားျဖင့္ EMAITI သည္ စားသုံးသူ မ်ား၏  ေရြးခ်ယ္မႈကို တရားဝင္ထုတ္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစရန္ 
ႏွင့္ ပို၍လက္ေတြ႕က်က်ေျပာရလၽွင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရကို 
တိုက္တြန္းရန္ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ EMAITI သည္ ဒုတိယသမၼတ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၉ ခုတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ 
စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအသင္းကို အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ထိခိုက္ေစ ေသာနည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း စားသုံးသူမ်ားသုိ႔ ၄င္း၏ သတင္းေပးနိုင္စြမ္းေၾကာင့္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ EMAITIသည္ 
ယူဆပါသည္။ 

• ကုန္သြယ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို အသိပညာေပးရန္အတြက္ social ႏွင့္ digital media 
ကိုအသုံးျပဳရန္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ social media ပ်ံ႕ႏွံ့မႈအားေကာင္းၿပီး ၄င္းသည္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သလို 
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ တဖက္တြင္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို online platform မ်ားမွတဆင့္ 
တြင္က်ယ္စြာေရာင္းဝယ္ေနၾကပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေဖာ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္း(enforcement agency)
မ်ားသည္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ တရားမဝင္ ဘီယာမ်ားကို Facebook တြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ေနၾကပါသည္။ 
အျခားတဖက္တြင္ social ႏွင့္ digital mediaသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆုံး
ရႈံးနစ္နာမႈ (social cost)ႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စားသုံးျခင္း၏ အႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကို စားသုံးသူမ်ားအား 
အသိပညာေပးရာတြင္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္နိုင္ပါသည္။  အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက႑မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ 
အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာ ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၄င္းကို အြန္လိုင္းတြင္ ျပန္လည္မၽွေဝရန္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္သာမက 
နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာသည္ အရည္အေသြးျမင့္ 
အတုအပမ်ား အထိန္းအကြပ္မဲ့ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ေသာ အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ တရားဝင္ကုန္
ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ဦးတည္သင့္ပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

EuroCham Myanmar Anti-Illicit Trade Initiative (EMAITI) 
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(IMF)၏ Direction of Trade Statistics(DOTS)ႏွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(WTO)၏ Trademapမ်ားကို 
အကိုးအကားမ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းအႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုကို ၾကားခံထားျခင္းအပါအဝင္ European 
Anti-Fraud Office(OLAF)၊ နိုင္ငံတကာရာဇဝတ္႐ုံး(ICC)၊ ႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္း(OECD)၊ Europol၊ ကမၻာ့အေကာက္အခြန္အဖြဲ႕အစည္း စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အကူအညီရနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၆။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ- တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ 
လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေနေသာထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ဝယ္ယူသူ အမ်ားဆုံးရွိေသာ 
နိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို သတိထားမႈ မရွိျခင္းမွာ 
အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုသာ
လၽွင္ စဥ္းစားၾကေသာေၾကာင့္ ဤက႑တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလၽွာ့တြက္ေလ့ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈထားေလ့ရွိေသာ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္နစ္နာမႈ(social cost)အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကို EMAITI သည္ 
တင္ျပလိုပါသည္။ 

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈကြန္ရက္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ မ်ားျပားသည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ဂိုဏ္းဂဏဖြဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ 
ရာဇဝတ္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လက္ထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိသြားၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို 
လုပ္ ေဆာင္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏မူလအေနအထားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ တရားမဝင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္မ်ားကို အခြန္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသည့္အတြက္ အစိုးရဘ႑ာဝင္ေငြကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ 
မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ တရားမဝင္ 
ကုန္သြယ္မႈ၏ အနည္းဆုံးတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅ ဘီလီယံနီးပါး ရွိနိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းသိရွိရပါသည္။ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာကုန္စည္(၆)မ်ိဳးအတြက္ အခြန္ေငြဆုံးရႈံးမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၄ သန္း ဝန္းက်င္ ရွိပါသည္။ 
အကယ္၍ ၄င္းဘ႑ာဝင္ေငြကို အခြန္အေနျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ပါက ၄င္းကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ စားသုံးသူမ်ားကို စံမမီေသာ သို႔မဟုတ္ အတုအပျပဳလုပ္ထားေသာ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးပါသည္။ ထုတ္ကုန္တစ္ခုသည္ အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာအခါ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစေသာ 
အေနအထားမ်ားျဖင့္ ၄င္းကို သယ္ပို႔ရပါသည္ သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္ရပါသည္။(ဥပမာ လုံေလာက္ျပည့္စုံေသာ 
အေအးဓာတ္ထိန္းမထားပါက အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ အစြမ္းသတၱိ ပ်က္ျပယ္တတ္ပါသည္။) 
ထို႔ေၾကာင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကိုသာမက သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း
အားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈစနစ္၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

တတိယအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ 
တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စီးဝင္လာျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ထိခိုက္ေစပါသည္။ အခြန္ေငြမ်ားစြာေပးေနေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ခန႔္ထားမႈ 
သာမက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္စြမ္းႏွင့္ ႀကီးထြားနိုင္စြမ္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

• အစိုးရအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာအခြန္ဘ႑ာေငြရရွိျခင္း။ (၄င္းေငြကို အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ )

• ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေငြေၾကးရရွိမႈကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ျခင္း။ 

• စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ တိုးတက္လာျခင္း။ 
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နိဒါန္း

နိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Automotive Advocacy Groupသည္ ဥေရာပတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားထားရွိကာ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားဝင္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴသူမ်ားၾကားတြင္ ဦးေဆာင္ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ နိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ အသိပညာမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ျမန္မာအစိုးရ
ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ မူဝါဒေပၚလစီ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
  
Automotive Advocacy Groupသည္ သည္ နိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ Permit ထုတ္ေပးမည့္ကိစၥရပ္အား 
လတ္တေလာဆိုင္းငံ့ထားမႈကို EuroCham Myanmar သည္ အျခား Chamber of Commerce မ်ားႏွင့္နည္းတူ 
ေထာက္ခံအားေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑
၏ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳလိုပါသည္။

ယခုလက္ရွိႏွစ္တြင္လည္း တရားမဝင္တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ား (ၿပိဳင္တင္သြင္းသူ (ေခၚ) Parallel Importers) 
မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးခက္ခဲေစလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ရွိ 
တင္သြင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ႏွစ္မ်ား၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႕ရ၍ 
ဤ Automotive Advocacy အဖြဲ႕သည္ ထိုတိုးတက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစရန္ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ ဧၿပီလတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ Covid 19 ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (RTAD) 
၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေျခခံ၍ ကားသစ္မ်ား မွတ္ပုံတင္စနစ္ကို ပိုမိုလ်င္ျမန္အားေကာင္းေသာ Digital စနစ္ျဖင့္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ Automotive group ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား၌ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ Battery Electric Vehicle (BEV) ႏွင့္ Hybrid ကားမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း သက္ဆို
င္ရာေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ Chamber of Commerce 
(ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမ်ား) ၏ အားတက္သေရာ ပါဝင္မႈကိုလည္း ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ား(parallel importers)

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တရားဝင္ ျဖန႔္ခ်ိေရး စနစ္မွမဟုတ္ေသာ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ အျခားေသာတိုင္းျပည္မွ
တရားဝင္တင္သြင္းလာေသာ ယာဥ္မ်ားကို ကန႔္သတ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္
လည္း မမၽွတေသာေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဖယ္ရွားေရး ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးနိုင္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တရားဝင္ တင္သြင္းသူမ်ားလိုက္နာရေသာ (showroom လိုင္စင္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေကာက္ခြန္သို႔ေပးရေသာ CIF တန္ဖိုး)  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလုံးကို ေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားရန္ 
တစ္ဦးခ်င္း တင္ပို႔မႈ အစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳလ်က္ ကုန္သည္မ်ားသည္  တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ျဖန႔္ျဖဴးမႈကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ 

အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ ေၾကညာရေသာ CIF တန္ဖိုးသည္ တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ားလိုက္နာရသည့္ 
တင္းက်ပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ယင္းသည္ တရားမဝင္ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားကို 
အသာစီးရေစေသာ မမၽွတေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားသို႔ ဦးတည္ေစနိုင္ျခင္း သည္Automotive Advocacy Group၏အႀကီးမား
ဆုံးေသာစိုးရိမ္မႈ ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အျပင္ အာမခံခ်က္ ႏွင့္  ေရာင္းခ်ၿပီး ေနာက္ဆက္ တြဲဝန္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းမ်ားက  
အကယ္၍ ဝယ္ယူခဲ့ေသာကုန္ပစၥည္းသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္းမရွိပါက 
တရားမဝင္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ မည့္သည့္အာမခံမၽွ မရရွိျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြမၽွ ေတာင္းခံနိုင္မႈ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အျခားေသာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားတြင္လဲ မၽွတေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္မား
ေရး အတြက္ ထိုအၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ႏွိမ္နင္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑တြင္ ေစ်းကြက္ မၽွတမႈကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္း။

• ထိေရာက္ေသာ ဝယ္ယူသူ(customer) အကာအကြယ္ေပးေရး ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ျခင္း-( safety recalls၊ 
အာမခံႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားရရွိနိုင္မႈ)။ 

• အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္မႈ မွန္ကန္ေစျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ အခြန္ဘ႑ာ ပိုမိုရရွိ
ေစျခင္း 

၉
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑
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• ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (RTAD) သို႔ လာေရာက္ေသာ ကားအေရအတြက္ႏွင့္ လူအထိအေတြ႕ ဆက္ဆံ
ရမႈ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ပါသည္။
 
• ေနာင္ ဤသို႔ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ပိုမိုခိုင္ခံ့ေသာစနစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈအား 
ကာကြယ္နိုင္သည္။
 
• က်င့္သုံးေနေသာစနစ္ (ဥပမာ - တတိယပါတီအား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေစျခင္း) ေပၚ မူတည္၍, RTAD သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အျခားလိုအပ္ေသာေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေၾကးမ်ားကို ပိုမို ေကာက္ခံနိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ရွိေသာ ကညန႐ုံးမ်ားသို႔ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းယူသြားရန္မလိုအပ္ဘဲ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

• အေကာက္ခြန္႐ုံးႏွင့္ ကညန႐ုံးမ်ားၾကား တစ္ထိုင္တည္းၿပီးစီးနိုင္ေသာ ဌာနမ်ား(One-stop centres)ကို ဆိုက္ကပ္သည့္ဆိပ္
ကမ္းမ်ား၌ ထားေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္စနစ္အား digitalစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ကိုယ္
တိုင္ကိုယ္ေရာက္စစ္ေဆးမႈ လိုအပ္ခ်က္ကိုဖယ္ရွား ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မွတ္ပုံတင္ျခ
င္းကို လြယ္ကူစြာၿပီးေျမာက္နိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၏စနစ္မ်ားကိုလည္းဥပမာယူနိုင္ ပါသည္။

• Digital ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္က်ယ္ျပန႔္စြာ အသုံးျပဳလာသည့္အတြက္ ဤေငြေပးေခ်စနစ္ကို ကားမွတ္ပုံတင္စနစ္
သစ္တြင္ အသုံးျပဳနိုင္ ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ပိုင္ဆိုင္မႈကန႔္သတ္ျခင္း

တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာ လူစီးကားမ်ားအား Completely-Built-Up (CBU) units မ်ားအျဖစ္ 
တင္သြင္းနိုင္ေသာအေရအတြက္ ကန႔္သတ္မႈရွိၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ခုစီေပၚ မူတည္သည္ 
(Case by Case)။ ဤကန႔္သတ္ခ်က္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္နိုင္မႈအား 
ဝယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူခြင့္ မျပဳျခင္း၊ အေရာင္းအားမ်ားကိုကန႔္သတ္ျခင္းျဖင့္ထိခိုက္ေစပါသည္။ဤမွဆက္
လက္၍ ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကားေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ မွတ္ပုံတင္နိုင္ေသာ ကားအေရအတြက္ 
ကန႔္သတ္ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ထိုကန႔္သတ္မႈေၾကာင့္ ျပသဆန္းစစ္ေမာင္းႏွင္ (Test drive & Demostration) ရန္ႏွင့္ 
Marketing ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကားအေရအတြက္အား ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန႔္လာျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္နိုင္ပါသည္။

• ဝယ္သူမ်ားအား စိတ္ႀကိဳက္ေမာင္းႏွင္လိုေသာ ကားမ်ားကို ဝယ္ယူခြင့္ေပးပါသည္။

• ကားေမာ္ဒယ္အေဟာင္းမွ အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းအား ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ပါသည္။

• ပိုမိုလုံလုံျခဳံ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳေသာကားမ်ား လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိနိုင္ပါသည္။

• CBU unit မ်ားမွ ဝင္ေငြျမင့္မားၿပီး CBU ႏွင့္ SKD တံဆိပ္မ်ားၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မၽွတေစပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ ရန္ကုန္မွတ္ပုံတင္ျခင္း

လက္ရွိစနစ္သည္ ေသခ်ာ ရွင္းလင္းမႈေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈသည္ရန္ကုန္လိပ္စာေအာက္တြင္
မွတ္ပုံတင္ရာ၌ကားေဟာင္းမ်ားဝယ္ၿပီး လိုင္စင္ယူရေသာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ဖယ္ရွား ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၏ မၽွတမွန္ကန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ အေျဖရွာလိုေသာ ဆႏၵကိုျပသ ပါသည္။
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• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား လိုက္နာမႈ ရွိေစျခင္း

• စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း- ( နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးနိုင္ျခင္း၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ အလုပ္သမားအင္အားႏွင့္ အရည္အသြင့္ျမင့္မားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား)။ 

• နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား( FDI)ကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းတက္ေစနိုင္ျခင္း။ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• တူညီေသာ ပစၥည္း ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အတြက္ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားမွ အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ ေၾကညာထားေသာ CIF 
တန္ဖိုးႏွင့္ တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ားမွ ေၾကညာထားေသာ CIF တန္ဖိုးကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္။

• (အျခားေသာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၏ ဥပမာကိုယူလ်က္) အၿပိဳင္တင္သြင္ျခင္း( parallel imports)ကို တတ္နိုင္သမၽွ အနည္း
ဆုံးအဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ေလၽွာ့နိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• တရားဝင္တင္သြင္းသူႏွင့္ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူသင့္ၿပီး အာမခံ
ေပးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ( aftersales services) အပါအဝင္ ဝယ္ယူသူအတြက္ အကာအကြယ္ 
(customer protection) ေပးသင့္ပါသည္။ 

•စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္မ်ား( ဥပမာ- လုံျခဳံေရးပစၥည္းမ်ား၊ ကားဘီး အလိုင္းမင္းခ်ိန္ ကိရိယာ၊ 
ဝန္ခ်ီစက္မ်ား) ျပည့္မီေအာင္ၾကပ္မတ္သင့္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

လတ္တေလာ Covid-19 ေရာဂါ ျပန႔္ပြားမႈ သည္ ကားဝယ္ယူ သူမ်ား အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို RTADသို႔ စစ္ေဆးရန္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ၿပီး ေနာက္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားစြာ ျဖင့္အခ်ိန္ အမ်ိဴးမ်ိဴး၌ တင္ေပးၿပီး လူအထိအေတြ႕မ်ားေသာ 
ကနဦး မွတ္ပုံတင္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္ကို ျပသခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္နိုင္ေသာၿမိဳ႕ 
သုံးၿမိဳ႕ (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္) သာရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိအျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ကားပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္လိုပါက အဆိုပါ ၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ တစ္ေနရာသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား 
ေမာင္းႏွင္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

လက္ရွိစနစ္တြင္ အဓိကျပႆနာ ၃ ရပ္ရွိပါသည္

• ကားကုမၸဏီ မ်ားသည္ ဌာန၏ ကနဦး စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကားမ်ားကို ယခု Covid-19 ေရာဂါ ျပန႔္ပြားခ်ိန္ ၌ 
ခ်က္ခ်င္းမေရာင္းခ်နိုင္ပါ။ 

• ကားေမာင္းရသျဖင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္(dealer)မ်ားအတြက္ ဆုံးရႈူံးနိုင္ေျချမင့္မားျခင္း- လက္ရွိစနစ္သည္ သယ္ယူပို႔
ေဆာင္ေရးစရိတ္တိုးေစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို RTADသို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတန္းစီေ
စာင့္ဆိုင္းရျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။  

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္းသည္ အျမင္သက္သက္ျဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ စစ္ေဆးျခင္း( ဘရိတ္၊ 
မီး၊ suspension စသည္) သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ား( အိတ္ေဇာမီးခိုး ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ ဆီယိုစိမ့္မႈ 
စသည္) တို႔ကို အမွန္အကန္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိေပ။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

• ျမန္မာနိုင္ငံ၏မွတ္ပုံတင္စနစ္အား digitalစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီး နီးကပ္ေသာနိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ ကေမၻာဒီးယား) ႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္
ရြက္နိုင္ပါသည္။

၁ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ)၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ၊ https://myanmar.gov.mm/documents/20143/8126610/
Auto+Policy+%281%29.pdf/80fd9f0d-8370-47d5-3d95-9a82e749ef28?t=1557818638529 မွရယူပါသည္။ 
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ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

• ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ကားလွည့္ပတ္မႈမ်ား ေလၽွာ့ခ်ၿပီး ေနာင္ထပ္မံ၍မူဝါဒ ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္မႈကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• ဝယ္ယူသူမ်ားအား ရန္ကုန္လိပ္စာေအာက္တြင္ မွတ္ပုံတင္၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္ယူခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။

• ရန္ကုန္၌မွတ္ပုံတင္နိုင္ေသာကားအေရအတြက္ ကန႔္သတ္ျခင္းကို ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ အငွားသိုေလွာင္႐ုံရွိ လိုင္စင္လိုေသာပစၥည္းမ်ား 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုံ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီတြင္ အမ်ားသိရွိေစရန္ ေၾကညာထားေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ SEZသိုေလွာင္႐ုံ ညႊန္ၾကားခ်က္( စာအမွတ္ ၅/၂၀၁၆)အရ စာရင္းသြင္းထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ႏွင့္ အာမခံေငြသြင္းထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံအလြတ္မ်ားတြင္ထားနိုင္သည္။၉ လိုင္စင္လိုေသာပစၥည္းမ်ားႏွ
င့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မၽွ မရွိပါ။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းမႈမူေဘာင္ေအာက္တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုံသိုေ
လွာင္႐ုံတြင္ထားရန္ လိုင္စင္လိုေသာပစၥည္းမ်ားကို ကန႔္သတ္တားျမစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳသည္ စေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ သတိေပးခ်က္ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္မူ လိုင္စင္မလုိေသာပစၥည္းမ်ား( ဥပမာ- အစားထိုး ပစၥည္းမ်ား) 
ကို သာ သိုေလွာင္႐ုံတြင္သိမ္းဆည္းနိုင္သည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မေဆာင္ရြက္နိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကို 
အခ်ိန္မီခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အငွားသိုေလွာင္႐ုံႏွင့္ လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာျပႆနာမ်ားကို 
ေလ့လာနိုင္ရန္အတြက္ သီလဝါ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းသည္ အေကာက္ခြန္ဌာနကို အကူအညီေပးနိုင္သည္။ 

လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံတြင္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ လိမ္လည္ဖြင့္ဆိုမ်ားကို 
သိသာစြာေလ်ာ့က်ေစနိုင္သည္။ 

ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသူ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းဝယ္ယူအသုံးျပဳသူမ်ားအနီးတြင္ ရွိသည့္
အတြက္ တင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ကိုေလ်ာ့က်ေစမည္
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္  ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ား၏ဝယ္လိုအားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာစည္းၾကပ္
ခြန္မ်ားႏွင့္ အေကာက္အခြန္မ်ားကို ခြဲ၍ ေပးေဆာင္ေစနိုင္သျဖင့္  ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၏ ေငြစီးဆင္းမႈကို 
ႀကီးမားစြာတိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံအတြင္းသိုေလွာင္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သီလဝါရွိ  ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း စတင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အငွားသိုေလွာင္႐ုံအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားကို ေဆြး  ေႏြးရာတြင္ လိုင္စင္လိုေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္

• ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြစီးဆင္းမႈ ေကာင္းမြန္တိုးတက္
ေစရန္ လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရန္အတြက္ သီလဝါေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

EuroCham Myanmar Automotive Advocacy Group
၂ သီလဝါSEZစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ. (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္).ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္-၅/၂၀၁၆၊သီလဝါကုန္စည္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ http://www.
myanmarthilawa.gov.mm/sez-management-committee မွရယူပါသည္။ 
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• အခ်က္အလက္စာရြက္မ်ားကို အသင့္ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ အသုံးျပဳေနသည့္ ကုန္ၾကမ္းအရည္အေသြးေပၚတြင္ 
ေသခ်ာစြာ သိရွိလာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေယဘုယ် လုံျခဳံေရးႏွင့္ အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

• EMCIAG သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ တရားဝင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ 
ထူေထာင္လိုက္ျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သုံးစြဲနိုင္ေသာ အသုံးစရိတ္ေငြ အလုံအေလာက္ျဖင့္ ထိုတရားဝင္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အမွန္တကယ္ တိုးတက္ဖြဲ႕ၿဖိဳးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• အေျခခိုင္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားရွိေနပါက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ တက္လာမည္ျဖစ္
သည္။ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီး စြမ္းအင္ 
အလြန္အကဲ သုံးစြဲမႈကိုလည္း ဟန႔္တားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အၾကဳံျပဳခ်က္မ်ား

• ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ရႈေထာင့္အားလုံး အက်ဳံးဝင္သည့္ လက္ရွိ ပုံစံဒီဇိုင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္း စံႏႈန္းမ်ားကို ပိုမို 
ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ 

• ဥေရာပ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း။ ျမန္မာနုိင္ငံ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ထိုစံႏႈန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စည္းစနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္နိုင္စြမ္းအေပၚ ပိုမို အာ႐ုံစိုက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားအတုိင္း  လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္ကို ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္း။ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာအသက္ဝင္ျခင္း မရွိပါက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားသည္ 
အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ ေဂဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမွာ ႀကီးမားၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အျမဲတေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိၾကေပ။ 
ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ပို၍ ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အတူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္လာပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေရႀကီးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ရာသီဥတု 
ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခုခံနိုင္စြမ္းမရွိေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္စုံမွ ခ်ဥ္းကပ္ကို
င္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု လိုအပ္ေနပါသည္။ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို 
ႀကိဳတင္စီစဥ္သည့္ အဆင့္တြင္ ပါဝင္လာေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(EIA) မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္သည့္ လုပ္သား အလုံအေလာက္မရွိသည့္အတြက္ တရားဝင္လက္ခံျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိလာနိုင္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

MSDP ႏွင့္ EIA မ်ား ပိုမို အသုံးျပဳၾကလာသည္ႏွင့္အညီ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရအား အလဟႆျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း 
အစရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
ေျဖရွင္းနိုင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမို ျပဳလုပ္နိုင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့အေျခခံအေဆာက္အအံု

နိဒါန္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ EuroCham Myanmar Construction and Infrastructure Advocacy 
Group (EMCIAG) သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ က႑ေပါင္းစုံတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အထင္ကရ ဥေရာပ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္ကို သိရွိသည္ႏွင့္အညီ 
EMCIAG သည္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ အဆိုျပဳရင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

EMCIAG ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးအခန္းက႑၏ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ျခဳံငုံသုံးသပ္သည့္အျမင္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္းဆုံးေက်ာ္လႊားကာ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းဆီသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ေစရန္ အတြက္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္တြင္ EMCIAG သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ 
မ်က္ေမွာက္အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေျခခံတူညီမႈ ေတြ႕ရွိသည္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏွိုင္းမႈ ျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စသည္ 
တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စံႏႈန္းထားမ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထို စံႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ထိန္းသိမ္းလိုက္နာေစေရးတို႔အေပၚ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ပုံစံဒီဇိုင္း၊ ကုန္္ၾကမ္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္စံႏႈန္းမ်ား

ပုံစံဒီဇိုင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္း စံႏႈန္းမ်ား ႏွစ္ခုစလုံးကို အစပ်ိဳးၿပီး ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအခန္းက႑အေပၚ 
သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။  က႑တစ္ခုလုံးတြင္ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်နိုင္ပါက ၎စံႏႈန္း
မ်ားသည္ ဘုံနည္းစနစ္အသုံးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ 
ေဆာက္ရြက္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရန္ အေျခခံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

EMCIAG ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ မွန္ကန္ေၾကာင္း တရားဝင္ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္မ်ားကို ပိုမို ေတာင္းဆိုလာၾကသည္ကို သတိျပဳမိၾကပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားက
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပို၍ ေတာင္းဆိုလာ
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးသည္ ျပည္သူမ်ားမွ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကုန္ၾကမ္းအရည္အေသြးကို 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ စံလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သေဘာထားလာေစရန္ အစိုးရဘက္မွ 
တိုက္တြန္းသည္မ်ိဳး မေတြ႕ရွိခဲ့ေသးေပ။ 

မၾကာေသးခင္က စတင္ခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ားမွာလည္း နိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လိုအပ္သည့္ 
အေသးစိတ္တိက်မႈမ်ား မရွိေသးေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စံႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ထိုစံႏႈန္းမ်ားအတြက္ 
လုံေလာက္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ေယဘူယ် တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈမ်ား မရွိေသးေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားၾကား 
စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဥေပဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း အားနည္းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။  

လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္လည္း အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ အဓိအားျဖင့္ အစိုးရသည္ 
ထိုလုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအသိ
အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းပုံစံမ်ိဳး 
ျဖစ္လာနိုင္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုလုံး၏ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိလာ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ထိုစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
လိုက္နာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုလုံး၏ အရည္အေသြး တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဒီဇိုင္းစံႏႈန္းႏွင့္ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း စံႏႈန္းမ်ားကို အာဏာတည္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးကို အာမခံနိုင္
မည္ မဟုတ္ေပ။ 
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရပုံစံကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အရွိန္ ျမႇင့္တင္ရန္ EMCIAG 
မွ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို အျပဳသေဘာဆန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္တတိယအဖြဲ႕
အစည္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကအုပ္စုမ်ားသည္လည္း ပို၍ ပါဝင္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားက အေမြ
အႏွစ္ေနရာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းမႈ တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားသည္
လည္း ထုိအစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား က်ိန္းေသရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ 
အၾကဳံျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

• သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူကို အႀကံေပး၊ သတင္းေပး နိုင္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

• ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိေသာအေဆာက္အဦးမ်ားထိန္းသိမ္းရန္အတြက္အခြန္ေလၽွာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းကဲ့သို႔အေမြအ
ႏွစ္အေဆာက္ အဦးမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အားေပး တိုက္တြန္းေသာ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• တတိယအုပ္စုျဖစ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတိုးလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခဳံေစေရး အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ျပ
႒ာန္းျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ပိုမိုႀကီးမား ရႈပ္ေထြးလာသည္ႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ 
ပို၍ႀကီးမားေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္လာ 
နိုင္ပါသည္။

လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္း ႏွင့္ 
အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းဟု ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္မွ ကုမၸဏီမ်ားမွေတြးေတာထင္မွတ္လာနိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေလးစားလိုက္နာမႈ 
မရွိေသာ အေလ့အက်င့္ထုံးစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲနိုင္ရန္ အစိုးရအဆင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားလည္းလိုအပ္ေနပါ
သည္။ အဆုံးသတ္ တြင္ အစိုးရသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္
နိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတေစာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္တြင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကို 
ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္မည္ဟု EMCIAG  မွ ေမၽွာ္လင့္မိပါသည္။ 

အေရးပါေသာအခ်က္မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်
ရေသာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွားပါးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥတြင္ အားနည္းေစနိုင္ေသာ အလားအလာမ်ားရွိပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ထိုအခ်က္ကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ထပ္မံဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• အားျဖည့္ထားေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေစေရးကို ေသခ်ာေစ ရန္ေဆာင္ရြက္ထား
ျခင္းျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းက႑တြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပုံရိပ္ေကာင္း 
မ်ားတည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ ကူညီအားျဖည့္ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ လုံျခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္
ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့အေျခခံအေဆာက္အအံု

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေရးႀကီးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ သီးျခား
အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားပုံမွန္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ထိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ထားရွိျခင္းတို႔သည္ ပို၍ေလးစားလိုက္နာေစလာနိုင္ၿပီး 
ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တိုးတက္ေရးတို႔ၾကား 
ခ်ိန္ညႇိရန္ အစိုးရအား EMCIAG မွ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ စီမံကိန္း စတင္ျပင္ဆင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက မေရမတြက္နိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေရွးေခတ္အေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ရြာမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာက်
ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပုံစံသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔သည္ 
ထိုအေဆာက္အအုံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ စိုးရိမ္ရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ 
ထိုအေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ မူရင္းအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးျခင္းတို႔သည္ အခ်ိန္ကုန္ 
ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ျပည္သူလူထုမ်ား ပို၍ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကေစရန္ 
အစိုးရ မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္သည့္ စဦးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈေပါင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿပ 
အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အသစ္ျပဳျပင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 
အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးအား ျပည္သူလူထုအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရွးေဟာင္းပုဂံၿမိဳ႕အား 
UNESCO မွ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရျခင္းသည္လည္း သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အစိုးရမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္းမွာမူ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။ 
EMCIAG အေနျဖင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးရာအရ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိေသာ ထူးျခားသည့္ သဘာဝ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ 
ဘာသာေရးႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံဆိုင္ရာ ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းျပညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိေသးျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားအား အသစ္အတိုင္း 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည့္ 
၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးရာ တန္ဖိုးကို ေလၽွာ့မတြက္သင့္ေပ။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• ျပည့္မီေသာ စနစ္တစ္ခု ရွိေနပါက ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္ကို ပုံသြင္းရာ၌ အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အားလုံးအတူ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပိုမို 
အားစိုက္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ လူထုႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ပို၍ ရႈခ်င္စဖြယ္ ဆြဲေဆာင္ရာေနရာ 
ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအား ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ 
တိုက္တြန္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ယင္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္အေပၚတြင္ ပို၍ သတိမူမိလာၿပီး လူထုအား 
အက်ိဳးျပဳမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ပို၍ ပါဝင္ပတ္သက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ဖြံ့ၿဖိဳးလာမည့္ အဓိကက်ေသာနယ္ပယ္တခု ျဖစ္သည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း 
အတြက္ ထင္ရွားေသာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ဥပေဒသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္တေလၽွာက္တြင္ အစိုးရသည္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ၿပီး 
ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္ရ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ရန္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းကိုခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ဝန္ပိေနျခင္းမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေစနိုင္ပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
နိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ တိုးတက္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္း 

• အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတြင္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း

• အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

• တရားမၽွတၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

EuroCham Myanmar Construction and Infrastructure Advocacy Group

နိုင္ငံတကာ လုံျခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေဆာက္လုံေရးလုပ္ငန္းခြင္ လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ပုံစံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ စီမံရာတြင္ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျခင္း 

ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈဆံုးျဖတ္မည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ 
အျခား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေ
သာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ စီမံျခင္း 
အေလ့အက်င့္ကို စတင္မိတ္ဆက္ က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ပိုမို မ်ားျပားလာေသာ နယ္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ တရားမၽွတေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ညီေသာ
စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာ၍ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းတစ္ခုရရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌စီမံကိန္း
မ်ားစြာသည္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စတင္ေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ္လည္း 
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္မ်ားအတြင္းတြင္ နိုင္ငံအဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနမ်ား
သည္ မၾကာခဏပင္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ စီမံျခင္း စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑အတြက္ 
ဦးတည္ပါသည္။ EMCIAG အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ အျပည့္အဝ ရရွိလိုသည္ဆိုပါက အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ 
စီမံျခင္း အတတ္ပညာ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံျခင္းသည္ တည္ေဆာက္မည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၏ အရည္အေသြးကို 
ပိုမိုျမင့္မားေစနိုင္ပါသည္။ 

• တရားမၽွတေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား
ကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

• စံသတ္မွတ္ထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ကန္ထရိုက္တာ၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားအၾကား ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို
လည္း ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးနိုင္ပါသည္။ 

• ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ စီမံျခင္း တာဝန္မ်ားအတိုင္း ရွင္းလင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၾကန႔္ၾကာျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခကို ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေစနိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

• အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္နိုင္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း တရားမၽွတစြာ ယွဥ္
ၿပိဳင္ျခင္းဆီသို႔လဲ ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁၁
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ဆန္းသစ္မႈ

နိဒန္း

တစ္မူထူးေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဂဟစနစ္သည္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာ
ပါသည္။ မၾကာေသးမီ ကာလအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးမႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံတြင္မိုဘိုင္း
နည္းပညာကို တစ္ဟုန္တိုး အသုံးျပဳလာၾကပါသည္။ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သုံးခြင့္ရျခင္း တိုးတက္လာမႈ၏  သာဓကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းေဒတာ သုံးစြဲမႈအေပၚတြင္လည္း ပို၍ 
တတ္နိုင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာပါသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူထုအၾကား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ မ်ားျပားလာၿပီး တိုးတက္လာေသာ 
စီးပြားေရးတြင္ တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဂဟစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာမႈကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေစမည့္ 
စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္စ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ 
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား Advocacy Group ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းကို ၂၀၂၀ မတ္လတြင္ 
EuroCham Myanmar Digital Initiative (EMDI) ဟူေသာ အမည္အသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ EMDI 
သည္ အစိုးရသို႔ အေကာင္းဆုံးေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးရန္ အေသအခ်ာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရး အားလုံး ပါဝင္ေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ကုန္ဆုံးလာၾကၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ နိမ့္က်ေနေသးသည္ႏွင့္အညီ သတင္းအမွားမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ 
ပ်ံ႕ႏွံ့လ်က္ရွိသည္။ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ အသုံးဝင္နိုင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းတြင္ေတာ့ 
အလြန္ပင္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 

ဤသို႔ဆိုရာတြင္ အစိုးရသည္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမရွိဟု ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ Digital Economy 
Development Committee (DEDC) သည္ နိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းညႇိေပးရန္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အထူးစီမံကိန္း (Myanmar Digital Economy Development Master 
Plan) မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲေနပါသည္။၁ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ DEDC သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ပုံစံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ 
ဆက္သြယ္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အစိုးရ စနစ္ပုံစံ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံစံ 
ကူးေျပာင္းၿပီး ကုန္သြယ္ေရး အဆင့္တိုးျခင္း၊ ဆိုင္ဘာ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ေဒတာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေနပါသည္။ 
EMDI သည္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အားစိုက္ထုတ္ေနမႈမ်ားကို အားေပးေနၿပီး ထိုေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ကူညီရန္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ အင္တာနက္ မၽွတစြာ အသုံးျပဳခြင့္ရျခင္း

ယခုေခတ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၏ အဓိက အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုအျဖစ္ အင္တာနက္၏ အေရးႀကီးပုံကို အေလးေပး 
မေဖာ္ျပ၍ကို မျဖစ္နိုင္ေပ။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ 
အသုံးျပဳမႈမ်ားသည္ တိုးမ်ားလာပါသည္။ အေဝးမွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာ ေဝမၽွျခင္းတို႔အတြက္ 
အင္တာနက္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

သမရိုးက် လူထုဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာမ်ားမွ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈသို႔ ကူးေျပာင္းလာျခင္းသည္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ အင္တာနက္အေပၚ ပို၍ အားထားလာၾကျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား 
အင္တာနက္ သာတူညီမၽွစြာ အသုံးျပဳခြင့္ရေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား ရွိလာပါသည္။ 

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအျမင္ရွိေသာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္လာသည္ႏွင့္အညီ အေႏွာင့္အယွက္ကင္း၍ 
လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစီးဆင္းမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခု၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 

၂ဝ၂ဝ White Book  | ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ဆန္းသစ္မႈ

၁ သီဟကိုကို (၂၀၁၈, ဇန္နဝါရီ ၁၉)၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး အထူးစီမံကိန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံက မူၾကမ္းေရးဆြဲ၊ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္၊ https://www.mmtimes.com/news/myan-
mar-drafts-digital-economy-master-plan.htmlမွ ရယူပါသည္။
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ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
app တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အေရးႀကီးလာသည္ႏွင့္အညီ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ သိသာေသာ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အင္တာနက္ကို အျဖတ္အေတာက္မရွိ သုံးစြဲနိုင္ေရးသည္ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အမ်ားအျပား၏ အေျခခံ 
ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အလ်ဥ္မျပတ္ သုံးစြဲနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ပါက ေသခ်ာေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ျပဳျခင္းသည္လည္း နိုင္ငံ၏ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

EMDI အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။

• အင္တာနက္အား ကန႔္သတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ခ်ထားရန္ ႀကံစည္အားထုတ္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္

• အင္တာနက္ သုံးစြဲရျခင္းအား တတ္နိုင္၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနျဖစ္ေစရန္ အင္တာနက္အေျခခံ  အေဆာက္
အအုံအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ေဒတာအတြင္းေရး လုံျခဳံမႈရွိေစျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ပိုမို စုေဆာင္းမိသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာပါသည္။ အြန္လိုင္း ဘဏ္ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရးမ်ား တိုးတက္လာသျဖင့္ ဤဦးတည္ရာသည္ ဆက္၍သာ ျဖစ္ေပၚေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျပဳ မူေဘာင္တစ္ခုမွာလုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ေနေသးသည္။ 

EMDI အေနျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုစည္းသိမ္းထားျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနျဖင့္ ၎ တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳနိုင္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ကိုယ္စားလွယ္
လုပ္ငန္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ရွိသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္ေနပါသည္။ 

ယုတ္ညံ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ အသာစီးရေအာင္ လုပ္လာနိုင္ေျခရွိေသာ  သာဓကတစ္ခုမွာ အသစ္ဝယ္ယူထားေသာ 
ဆင္းမ္ကတ္တစ္ခု မွတ္ပုံတင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဗြရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ 
ေပးရန္လိုအပ္သည့္ database ကို တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရ၏ မၾကာေသးမီက ေတာင္းဆိုမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ EMDI 
အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ယ္တျပန႔္ စုေဆာင္းျခင္းမွာမူ ျပႆနာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳ၍ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ SIM ကတ္မ်ား 
ေရာင္းခ်ေသာ ေမွာင္ခိုေစ်းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစရန္ အားေပးသကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်နိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ လူအမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပို၍ ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲၾကရန္ အားေပးရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဂဟစနစ္၏ အလုံးစုံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအားလုံးကို 
ေထာက္ကန္ေပးပါလိမ့္မည္။ 
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

EMDI အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
• အဓိက အဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းၿပီး ဝယ္သူသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဒတာ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ အကာအကြယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရန္ႏွင့္ 

• ဆက္သြယ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ ဥပေဒမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းညႇိရန္ႏွင့္ ေဒတာႏွင့္သက္ဆိုင္ရာစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ရွိခဲ့လၽွင္ သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္သည့္အေၾကာင္း အပါအဝင္ ေဒတာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္  ဥပေဒျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ
တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ လိမ္လည္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရး အမ်ားစုကို တရားဝင္မဟုတ္ေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းထားျခင္းမရွိေသာ 
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ Facebook ေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ Facebook အား ဥပေဒအရတရားမဝင္ေသာ 
အြန္လိုင္းေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနၾကျခင္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ လိမ္လည္မႈမ်ား 
ျဖစ္ႏႈန္းကို တက္ေစခဲ့ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ လိမ္လည္မႈမ်ားတြင္ ယံုမွားလြယ္ေစေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ေမၽွာ္မွန္းသ
ည့္အတိုင္း စံမမွီေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေငြျပန္အမ္းျခင္း၊ ျပန္လဲေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။တရားဝင္မဟုတ္
ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လက္လီျဖန႔္ခ်ိသူမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရသည္ 
ရရွနိိုင္ေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို လကလ္ြတ္ဆုံးရႈံးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ဝယယူ္သမူ်ား၏ 
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားအား အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုေတြ႕ေစၿပီးလက္လီျဖန႔္ခ်ိသူ
မ်ားအေနျဖင့္လည္း တရားမဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ေစပါသည္။ 

ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ လိမ္လည္ခံရသူမ်ား ျဖစ္လာပါက ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ကုစားမႈမ်ား 
ျပန္လည္ရယူနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနလင့္ကစား အမ်ားစုသည္ ထိုသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္လည္ရယူရန္ မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ရ
မည္ကို မသိၾကေပ။ 

ရလဒ္အေနျဖင့္ တရားမဝင္ လက္လီျဖန႔္ခ်ိသူမ်ားက လူပုံအလယ္ အလုပ္လည္ပတ္လာနိုင္၍ ဝယ္ယူသူမ်ားမွာမူ 
အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရန္ တြန႔္ဆုတ္လာၾကၿပီး အမွန္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနသူတို႔အား 
နစ္နာေစေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ နိုင္ျခင္းသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ 
အမ်ားအျပားကို ေရြးခ်ယ္လာေစရန္ အားေပးမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္။ အြန္လိုင္း လက္လီျဖန႔္ခ်ိသူမ်ားအား တရားဝင္ 
ေစ်းကြက္အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းနိုင္ပါက အခြန္ဝင္ေငြမ်ားလည္း တိုးလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

EMDI အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

• စားသုံးသူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ နားလည္ရန္လြယ္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္လာေစရန္ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ အားေကာင္းလာေစျခင္း 

• လက္လီျဖန႔္ခ်ိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိလာနိုင္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း

• လက္ရွိ စားသုံးသူဥပေဒမ်ား၊ စားသံုးဝယ္ယူသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို မည္သို႔ တိုင္ၾကားရသည္တို႔ကို 
ပိုမိုသိလာၾကေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း

၂ဝ၂ဝ White Book  | ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ဆန္းသစ္မႈ



92 93

• အြန္လုိင္း လက္လီျဖန႔္ခ်ိသူမ်ားအား မွတ္ပုံတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး အာဏာတည္ေစျခင္းတို႔  
ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ မရွိဘဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ လက္ရိွ ေဒတာသုံးစြဲမႈ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈအား ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား (အထူးသျဖင့္ 
Facebook)၂ က ႀကီးစိုးေနၿပီး အျခား အသုံးဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ နားလည္နိုင္စြမ္းတြင္ ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ ေတြးေခၚနိုင္စြမ္းမ်ား နည္းၾကၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားလာၾကသျဖင့္ 
လူမ်ားသည္ အမုန္းစကားမ်ား၊ သတင္းအမွားမ်ားႏွင့္ clickbait မ်ားကို ယုံလြယ္လာၾကၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ့ေစလာၾကပါသည္။ 
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ျမန္မာနိုင္ငံရွိလူမ်ား အသုံးျပဳေနၾကေသာ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က်ယ္ျပန႔္လာေစ
ရန္ အပိုင္း၌မူ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသတြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ 
ဒီဂ်စ္တယ္အလုပ္သမားအင္အား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈခ်ိဳ႕တဲ့ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ကြန္ပ်ဴတာ
သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ တတ္ေျမာက္သူ တို႔ကို ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး မ်ားစြာအကုန္အက်ခံ ငွားရမ္းထားရကာသင္တန္းေပး
ရန္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္း 
ေလ်ာ့က်ေစၿပီး နိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေခၚယူရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္
က႑ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕၏ 
အရည္အေသြးသည္ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို မမီနိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ပညာေရးမူဝါဒတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္က႑ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ICT သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆြဲ
ဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ ပညာေရး မူဝါဒဖန္တီးသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ စြမ္းရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္စီးပြားေရး၏ မ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

ပညာေရးမူဝါဒတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္က႑ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ICT သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းမ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈကို တိုးျမႇင့္နိုင္ၿပီး ပညာေရး မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ 
ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းမ်ားကို တိုးတက္လာေစကာ တစ္ဆက္တည္း 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးကိုပါ အားေကာင္းလာေစပါလိမ့္မည္။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္းကို စုေပါင္းျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ႏႈတ္တိုက္သင္ယူမႈေနရာတြင္ ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိေသာ 
အေတြးအေခၚျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕သင္ယူမႈျဖင့္ ပညာေရးသင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 
အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ICT အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအား ဆက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳ လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုးထြင္းတီထြင္ ေတြးေခၚနိုင္စြမ္းႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕သင္ယူမႈမ်ားကို ႏွိုးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ 
တိုးတက္ေစျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဒီဂ်စ္တယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး စီးပြားေရး အားေကာင္းလာေစကာ 
ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ တန္းတူကစားနိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

EMDI အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

• အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားမွစ၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ဒီဂ်စ္တယ္ပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္မီ ICT 
ပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးတတ္ကၽြမ္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ပညာေရးမူဝါဒ ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔
ခ်သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ ေပးရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  | ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ဆန္းသစ္မႈ

2 Roache B (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၆)၊ စီးပြားေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ Facebook လႊမ္းမိုးမႈသည္ အဘယ္နည္း၊ Frontier Myanmar၊  https:// frontiermyanmar.net/en/what-myan-
mars-facebook-supremacy-means-for-business  မွ ရယူပါသည္။

• ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ 
သခၤ်ာပညာရပ္ (STEM) တို႔အား အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း။

• ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီဂ်စ္တယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားႏွင့္ 
ဒီဂ်စ္တယ္အေတြးအေခၚ (အင္တာနက္ကို အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ျခင္း၊ အမုန္းစကားမ်ား ေရွာင္ ရွားနိုင္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းအမွား
မ်ားကိုရွာေဖြသိရွိျခင္း) တို႔ကို ထည့္သြင္းျခင္း။ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား 
အား Scratch သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေျခခံပရိုဂရမ္ေရးဆြဲ နည္းကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးနိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားကို 
အသုံးျပဳကာ အေျခခံ ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲနည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ထား ရွိရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

• တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား အားလုံးတြင္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ လည္ပတ္သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည့္ ICT ေလ့
က်င့္ေရးခန္းမမ်ား၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္မ်ား  တပ္ဆင္ထားျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အြန္လိုင္းတြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ရွာေဖြၾကေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ အြန္လိုင္း
သုေတသန ျပဳလုပ္ နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားျခင္း။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္ကြန္ရက္၊ 
မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းကို ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပရိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ သင္ရိုးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ဖက္မႈျပဳလုပ္
ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္ေစနိုင္ရန္အတြက္ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕သင္ရိုး
မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကဳံရယူသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို ထည့္သြင္းသင့္ 
သည္။ 

• ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မွ ထြက္သြားၿပီးျဖစ္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ့ရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားတြင္ 
သင္ယူနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ အလုပ္အကိုင္အရည္အေသြးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရသည္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးေသာ
ကြန္ပ်ဴတာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စင္တာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳရန္အတြက္လည္း စဥ္းစားသင့္သည္။တရားဝင္အသိအမွတ္
ျပဳလက္မွတ္ မ်ားကို မလိုလားသည့္ နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈသင္ၾကား
ေရးစင္တာမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို အားေပးကာ မက္လုံးေပး သင္ၾကားေစသင့္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
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၁၂
စြမ္းအင္

နိဒါန္း

စြမ္းအင္သုံးစြဲနိုင္မႈ အေျခအေနသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ ေစသည့္ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ အဆိုပါ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါင္းစပ္ တည္ရွိေနမႈသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ေရရွည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစကာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ေပးစြမ္းေစပါသည္။  သို႔ေသာ္လည္း 
နိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္အရင္း အျမစ္မ်ားမွာ ထုတ္ယူသုံးစြဲရန္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ၾကက္သုံးစြဲနိုင္မႈ အနည္းဆုံးနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေတာ္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံခ်က္(NEP) ျဖစ္သည့္ ၂၀၃၀ ခုနစ္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး 
လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္အား အေလးအနက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေနပါသည္။ တစ္နိုင္ငံလုံး 
လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးကပင္ ခက္ခဲသည့္အျပင္ တိုးျမင့္လာေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖည့္ဆည္းရန္မွာ ပို၍ပင္ 
ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံးအတြက္ လုံေလာက္ေစမည့္ စြမ္းအင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ 
ရည္မွန္းခ်က္မွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာရန္ လိုအပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူေနအိမ္ႏွင့္ 
စက္မႈစြမ္းအင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား လၽွင္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေသာ အေျခအေနတြင္ ပို၍ပင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနသေယာင္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား 
လွမ္းေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း NEP ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအင္မ်ားကို ေရရွည္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
အခ်ိန္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္မူ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ လၽွပ္စစ္မီး 
ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
NEP ကို ရရွိနိုင္ရန္မွာ  နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား  လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား (FDI)  ထပ္မံဝင္ေရာက္ျခင္းကို 
အားေပးသည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဘ႑ေရး မူေဘာင္တစ္ခုကို ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ 
နိုင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တိုင္းျပည္၏ စြမ္းအင္စိန္ေခၚမႈကို မည္သို႔ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းမည့္အေပၚ  
ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ EuroCham Myanmar Energy Advocacy Group (EAG) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
အက်ိဳးရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ EAG သည္ ကတိကဝတ္ အေနျဖင့္ 
စြမ္းအင္က႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ၎တို႔ ရသင့္ရထိုက္သည့္ 
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားနိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ အျမဲအဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ EAG 
သည္ အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အဓိက ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ EAG သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
တစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္ ဤျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္မဟာစီမံကိန္း

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၄င္း၏ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္းကို ညႇိညႇိႏွိုင္းႏွိုင္း အေမၽွာ္အျမင္ရွိရွိ နည္းလမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခို္င္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) ႏွင့္ အတူတကြ နိုင္ငံေတာ္ 
စြမ္းအင္မဟာစီမံကိန္းတစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဤမဟာစီမံကိန္းသည္ 
စြမ္းအင္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အရည္အေသြးရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စြမ္းအင္စီမံကိန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားဆီသို႔ 
ဘက္စုံခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ဦးတည္သြားသင့္ပါသည္။ မဟာစီမံကိန္းသည္ ၄င္းတို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုႏွင့္အတူ ၁၀၀% လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစနစ္သို႔ ရရွိနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားစြာႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခု ေရးဆြဲထားသင့္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္း စြမ္းအင္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ႀကီးထြားေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အညီ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းဆီတိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အေကာင္းဆုံးေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ခြင့္ျပဳနိုင္ရန္ မဟာစီမံကိန္းသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနမည့္အစား ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခခံ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ၄င္းသည္ နည္းပညာ၊ စီးပြားျဖစ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
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ပတ္သက္၍လည္း အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစသင့္ပါသည္။ မဟာစီမံကိန္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ရွိၿပီးသား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ၿပီး ရရွိနိုင္ေလာက္ေသာ စြမ္းအင္ထိေရာက္ေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ မဟာစီမံကိန္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဤနည္းမွတစ္ဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေျမာက္နိုင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
နယ္ပယ္အတြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စိစစ္ထားေသာ ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖင့္သာလၽွင္ 
တာရွည္ခံေသာ စြမ္းအင္အေျခခံအေဆာက္အအုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားသည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပါင္းစည္းနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

EAG အေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) သည္ အမ်ားျပည္သူ သိေစရန္ မေၾကညာခင္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ မဟာစီမံကိန္းတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့သည္ကို သိရွိရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
EAG သည္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ 
ပါ၀င္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးနိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို တိုက္တြန္းအားေပးေနပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑၊ 
ျပည္သူ႔က႑ ႏွစ္ခုစလုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအကုန္ ပါ၀င္မွသာ  ေနာက္ဆုံးစီမံကိန္း၏ အရည္အေသြးေကာင္းေစရန္ 
ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ  အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ပုဂၢလိက က႑အား အနီးကပ္ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ 
စီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ေစမည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းနိုင္ျခင္းတို႔ကို 
ဖန္တီးနိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္၍ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲနိုင္စြမ္း ရွိျခင္းသည္ စြမ္းအင္ က႑အား နိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား 
ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ နာမည္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ 
ေလလံမ်ား ပိုမိုေမၽွာ္လင့္လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရရွည္စီမံခ်က္သည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေငြေရးေၾကးေရးအရ သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားအထိ 
ေရရွည္တည္တံ့လာနိုင္ေစၿပီး အေရးေပၚ လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ကာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ပိုမို အာ႐ုံစိုက္လာၾကေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မဟာစီမံကိန္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ ပါ၀င္မႈမ်ားအေပၚလည္း ေမၽွာ္မွန္းထားၿပီး 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ပိုမို 
ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေသာ အျပန္အလွန္ 
အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတစ္ခုဆီသို႔ 
အကူးအေျပာင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အကူျပဳမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စြမ္းအင္လုပ္ငန္းက႑အတြင္း 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢလိက သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို အေထာက္အကူ 
ျပဳေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

EAG သည္ အစိုးရအား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ စိစစ္ထားေသာ အလုံးစုံပါ၀င္သည့္
စြမ္းအင္မဟာစီမံကိန္း တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ရွင္းလင္းေသာ 
အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္စံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းစာရင္းမ်ားသည္ ပါ၀င္ေသာသက္
ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ ခန႔္မွန္းနိုင္စြမ္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ဖန္တီးေပးနိုင္ၿပီး စြမ္းအင္
စီမံကိန္းတို႔၏အရည္အေသြးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ကို ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္သည့္ စြမ္းအင္အေရာအေႏွာ

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မၽွတေသာ ေရအားလၽွပ္စစ္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေပါင္းစပ္မႈ၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးေျဖရွင္းခ်
က္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနတို႔ျဖင့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ သဘာဝတရားမွ 
ေကာင္းခ်ီးေပးထားျခင္း ခံထားရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ထိေရာက္ေသာ ကာဗြန္အထြက္နည္းသည့္ 
စြမ္းအင္စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ
တြက္ ေလာင္စာျဖည့္ရန္ ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ EU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္
အတူ EAG သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) မွ အတည္ျပဳထားသည့္ေက်ာက္
မီးေသြးအေျခခံ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အခ်ိဳးအဆကို မ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၄င္းတို႔၏  
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေရတိုတြင္ (အခြန္အနည္းငယ္သာ ေပးေဆာင္ရေသာေၾကာင့္) 
စီးပြားေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ဟန္ ရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးသည္ မည္မၽွပင္ သန႔္စင္ထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း 
ေရရွည္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ေရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ပါ ျပင္းထန္ေသာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ညစ္ညမ္း
ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ေလာင္စာ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
သည္ ျမင့္တက္လာေသာ လၽွပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျခား စြမ္းအင္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာျဖည့္ဆည္းေပးနို
င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) မွ ၾကားသိရသည့္ အားရစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္အေရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (အရည္က်ိဳသန႔္စင္ထားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (LNG) အပါအဝင္) ႏွင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္တို႔အေပၚ 
အာ႐ုံစိုက္ရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္တို႔ကုိ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္သြားရန္  ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေနာက္
အစိုးရလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး တရားဝင္ ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျပည္တြင္းထြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊ ဒဏ္ခံနိုင္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ စြမ္းအင္စနစ္တစ္ခုကိုအေသအခ်ာ
ရွိေစရင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နည္းနိုင္သမၽွ နည္းေစနိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ႀကိဳဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရသည္ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္နိုင္ၿပီး နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
ပို၍ေထာက္ကူလာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဒဏ္၌ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္လြယ္သည္ကို သိသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ား၊ နိုင္ငံထြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ LNG တို႔အေပၚ ပို၍ မွီခိုလာမႈတို႔သည္ စြမ္းအင္က႑၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို နည္းနိုင္သမၽွ နည္းေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရအားလၽွပ္စစ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဌာေနထြက္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျဖည့္စြက္အျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္
ေစမည့္အျပင္ စုေပါင္း ညႇိႏွိုင္းအသုံးျပဳမႈမွ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ပိုမိုရလာေစရန္ အလားအလာလည္း ရွိေစလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံေလာက္ေသာ ေရအားလၽွပ္စစ္ အလားအလာသည္ ၾကာျမင့္စြာကတည္းက သက္ေသျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ 
အလားအလာရွိရာ၌သာမက ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအတြက္ပါ အားထားယုံၾကည္ေလာက္သည့္ စြမ္းအင္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ 
အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္နည္းပညာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ အလားအလာရွိသည့္ ေနေရာင္ျခည္သုံးစြမ္းအင္ကို အျမန္ဆုံးႏွင့္ အသက္သာဆုံးေသာ 
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္း နည္းလမ္းအျဖစ္ ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေရအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့က်သြားနိုင္သည့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္လည္း အလြန္ပင္ အက်ိဳးျပဳနိုင္ပါသည္။
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EAG သည္ အစိုးရအား ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။
• ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚမွီခိုနိုင္ေသာ
စီးပြားေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ စြမ္းအင္ ေပါင္းစပ္မႈတစ္ခုသို႔ ဦးတည္ေစရန္

• ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမျပဳလုပ္ရေသးေသာ အလားအလာရွိသည့္ ေရအားလၽွပ္စစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ရန္၊ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္မ်ားကုိမူလရိွျမဲအတုိင္းထားရိွရန္ႏွင့္ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္

• ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္အလားအလာကို အသုံးခ်ရန္ႏွင့္  စြမ္းအင္
ေရာေႏွာမႈတြင္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္အခ်ိဳးအစားမ်ား ပါဝင္နိုင္မည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 
ျမႇင့္တင္ရန္

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း။

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားကို အခ်ိဳးညီမၽွေစ
ရန္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အနည္းဆုံး စြမ္းအင္စနစ္တစ္ရပ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ သည့္ အေျခ
အေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိနိုင္ငံ အေျခအေနသည္ အဆိုပါဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ရွားပါးလ်က္ရွိေနပါသည္။ တစ္နိုင္ငံလုံးသုံး ပင္မဓာတ္အားလိုင္း 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လူဦးေရသည္ ၅၀%၁ ေလာက္သာရွိၿပီး ေခတ္မီ စြမ္းအင္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီမႈေၾကာင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဒီဇယ္ႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာ ကဲ့သို႔ေသာ အရည္အေသြးညံ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္၊ အႏၲရာယ္မ်ား
သည့္ အျခားေလာင္စာမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရပါသည္။ EAG အေနျဖင့္ စြမ္းအင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အပိုင္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားေနပါသည္။ 

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ သက္တမ္း ၾကာျမင့္ၿပီး သတ္မွတ္ဝန္အား (load) ထက္ ပမာဏမ်ားစြာ ပို႔လႊတ္ေနသည့္ 
မဟာဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္အား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း ၏ လက္ရွိဓာတ္အားထုတ္
လုပ္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္လုိင္းမ်ားတြင္ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈ (power line losses) မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပန္လည္
ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ားအား ရံဖန္ရံခါ ေပါင္းစပ္သုံးစြဲရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေနပါသည္။ စြမ္းအင္စနစ္ 
တစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ အလြန္အကၽြံ၊ အကုန္အက်မ်ားေသာ လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားစြာပို၍ ထုတ္နိုင္စြမ္းမ်ိဳး မလိုဘဲ ၀ယ္လိုအား
မ်ား ေန႔စဥ္၊ ရာသီအလိုက္ ေျပာင္းလဲေနမႈႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုး ဖြံ့ၿဖိဳးလာမႈတို႔ကို ကိုင္တြယ္နိုင္စြမ္း ရွိသင့္ပါသည္။ ပင္မဓာတ္အား
လိုင္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္းသည္ စြမ္းအင္က႑ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္နိုင္ေရးအတြက္ အခရာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးကို ဦးတည္ရန္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး 
စက္႐ုံမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစရပါမည္။ လက္ရွိတြင္ ရွိၿပီးသား on-grid ဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၆ ခုသည္ 
၄င္းတို႔၏ အင္ဂ်င္ပ်မ္းမၽွစြမ္းေဆာင္ရည္ ၄၀% 2 ေအာက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး ျဖစ္နိုင္ေခ် အလားအလာေအာက္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တြဲလုပ္နိုင္ၿပီး စက္ယႏၲရားလည္ပတ္နိုင္သည့္ ဓာတ္အား
ေပးစက္႐ုံမ်ား၏ ဓာတ္ေငြ႕တာဘိုင္မ်ား နည္းပညာႏွင့္အတူ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၆၀%3 ၀န္းက်င္အထိ တိုးနိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အရေရာ စီးပြားေရးအရပါ အားထားယုံၾကည္ေလာက္ေသာ အာ႐ုံစိုက္မႈႏွင့္အတူ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ
မီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီး သက္သာေစနိုင္ၿပီး တူညီေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွ လက္ရွိထက္ အနည္းဆုံး ၅၀%4 ပိုေသာ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲနိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ပို၍ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးရန္၊ 
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ အေရးတႀကီး 
လိုအပ္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေဝးမွ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ အေဝးလိုင္းမ်ားအစား ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား
တြင္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံျခင္းသည္ ေထာက္ပံ့ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၀ယ္လိုအား စင္တာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ျခင္း၊ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်နိုင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ 
ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး က်န္သည္တို႔မွာ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ 
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တ႐ုတ္နိုင္ငံ တို႔သို႔ တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ အထူးသျဖင့္ သမုဒၵရာေရနက္ပိုင္းတြင္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ရွာေဖြ႕ေတြ႕ရွိလာနိုင္မည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို  တိုးတက္ လာသည့္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳနိုင္ေရး ေမၽွာ္မွန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ 
ျမႇင့္တင္အသုံးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ 
ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ေဈးႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံျခားေငြေပးေခ်မႈမ်ား ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္လည္း အာမခံခ်က္ထားရွိျခင္းမ်ား 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္မွာလည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။

စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလာင္စာျဖည့္နိုင္ရန္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္သည္ အေကာက္ခြန္မ်ားကို တရားဝင္ ပိုမိုေကာက္ခံနိုင္ေစရန္ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးနိုင္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ လၽွပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အညီ နိုင္ငံ၏ 
စြမ္းအင္က႑ ဘ႑ာေရးကိုလည္း ေရရွည္တည္တံ့ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ 
ဦးစြာ အားေပးရင္း ျမန္မာနိုင္ငံသား အသုံးျပဳေနသူမ်ား အားလုံး၏  အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ 
ကုန္က်စရိတ္ကို အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) ၏ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚတြင္ ဘ႑ာေရးရာအရ ပို၍ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္မည့္ 
စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းစနစ္ တစ္ခုရွိလာရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ EAG မွ ခ်ီးေျမႇာက္ေနပါသည္။ 
အခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ ပို၍ 
စည္းကမ္းရွိေသာ လၽွပ္စစ္သုံးစြဲမႈ ပုံစံကုိ အားေပးျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအား စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး နည္းပညာမ်ားကို က်င့္သုံးရန္ 
အားေပးေနပါသည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ အလားအလာကို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအား 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္သည့္ ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာမႈတို႔ကို 
ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုးျမင့္လာေသာ လၽွပ္စစ္ခြန္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား 
စိတ္ဝင္စားမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) အား အလားအလာရွိသည့္ ပုဂၢလိက က႑ 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထား ညႇိႏွိုင္းခြင့္လည္း ရလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ 
အစိုးရသည္လည္း ဤအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 
အေရးပါလွပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• လ်င္ျမန္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လၽွပ္စစ္ ပိုမိုေပးေဆာင္နိုင္ေစမည့္ 
မဂၢါ၀ပ္အနည္းငယ္ ေခၽြတာျခင္းျဖင့္  ပင္မဓာတ္အားလိုင္း ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ 
ပထမဦးဆုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေခၽြတာမႈမ်ားကို မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမွ မလိုဘဲ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း 
ခ်ိတ္ဆက္ပုံ၊ လည္ပတ္ပုံမ်ားအား ျပည့္စုံေသာ ခၽြတ္ယြင္းမႈ ရွာေဖြျခင္းမ်ားျဖင့္ပင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ဤသို႔ဓာတ္အားလို
င္းတစ္ေလၽွာက္ ဓာတ္အားဆုံးရႈံးမႈမ်ားအား နည္းနိုင္သမၽွ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေပၚမႈအား ေလ်ာ့ခ် နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• လက္ရွိ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
သင့္ၿပီး အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပး႐ုံမ်ား၏ စက္စြမ္းရည္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။ 

• ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္မ်ားပါမက်န္ ေရာက္နိုင္သမၽွ ပိုက္လိုင္း ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက 
စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္ 
နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ(FDI) မ်ားအား ဆြဲေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ရန္ 
နိုင္ငံေတာ္အစိုး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား EuroCham Energy Advocacy Group က ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

• ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ျဖင့္ ျမင့္မားစြာ ထိုးေဖာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလၽွာ့ခ်ထားေသာ micro-grid မ်ားသည္ 
လၽွပ္စစ္မီး မရရွိေသးသူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ျမန္ဆန္ေသာ ကာဗြန္နိမ့္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ေပးေဆာင္နိုင္သည့္
အတြက္ ၄င္းတို႔ကို အားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ပင္မဓာတ္အားလိုင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင့္ အေသးစား
ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ပို၍ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ပင္မဓာတ္
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1 International Monetary Fund. (2020). Staff Report for the 2019 Article IV Consultation: Debt Sustainability Analysis in Myanmar 2019 Article IV Consultation—
Press release; Staff Report; and statement by the Executive Director for Myanmar: IMF Country Report No. 20/88. p11. Retrieved from: https://www.imf.org/en/
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en/326771560523871008/pdf/Building-Reform-Momentum.pdf  မွ ရယူပါသည္။
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EAG သည္ အစိုးရအား ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။
• လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားဆုံးရႈံးမႈကိုေလၽွာ့ခ်၍ လက္ရွိအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာအမ်ိဳးအစားႏွင့္သဘာဝဓာတ္
ေငြ႕အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကိုထိေရာက္ေသခ်ာစြာအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္
• လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းအား အေသးစားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္
• ဘ႑ာေရးအရေရရွည္တည္တံ့၍ နည္းစနစ္အရတရားဝင္ေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေဈးႏႈန္းမ်ား အစရွိသည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္

အားလိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားၿပီးကာလအေတာ္ၾကာျမင့္နိုင္သည္ႏွင့္အညီ ပင္မစြမ္းအင္ ဓာတ္အားလိုင္
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ပို၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္
ျခင္းႏွင့္အတူ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္း
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ပင္မဓာတ္အားလိုင္းအစား ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ၊ 
တြက္ေျခကိုက္ေသာ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို 
ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ နိုင္ငံအတြင္း ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္း
မ်ားသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္းအတြက္ အလားအလာရွိေသာ သီးျခား ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါသည္။ 

• လၽွပ္စစ္မီး ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေစၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ရွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းဆိုင္ရာ 
စည္းစနစ္၊ ေစ်းႏႈန္းျဖန႔္စီမံကိန္းတို႔ျဖင့္ ေထာက့္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ တရားဝင္ထိန္းသိမ္းသူ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ထားၿပီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္လာမႈသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ လၽွပ္စစ္မီးေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ရွိလာေစရန္ ေသခ်ာေစၿပီး ဤကိစၥရပ္ကို နိုင္ငံေရးသေဘာ သက္ေရာက္ေနျခင္းမွ လြတ္ကင္းေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေရအားလၽွပ္စစ္ ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ 
စြမ္းအင္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားအေပၚ အဓိက မွီခိုေနျခင္းသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လူေနအိမ္
အဆင့္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအတြက္ အစဥ္တိုးျမင့္ေနေသာ စြမ္းအင္ဝယ္လိုအားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ နိုင္ငံ၏ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ
အေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာနိုင္ပါသည္။ 

ေရအားလၽွပ္စစ္သည္ နိုင္ငံတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္တပ္ဆင္မႈ စုစုေပါင္း၏ ၆၀% ခန္႔ ရွိသည္ဟု လက္ရွိတြင္ 
ခန႔္မွန္းရၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးေသာ ကာလၾကာရွည္ သုံးစြဲလာၿပီးျဖစ္သည့္ သန႔္ရွင္းေသာ စြမ္းအင္နည္းပညာ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ အၾကာထိ ဓာတ္အားထုတ္ယူနိုင္ေလ့ ရွိသည့္အတြက္ ေရအားလၽွပ္စစ္လုပ္ငန္း သည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ျပန္လည္ျဖည့္တင္းနိုင္သည့္ စြမ္းအငက္ို ေရရွည္ပံ့ပိုး ေပးနိုင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္နိုင္ငံလုံး၏ 
စြမ္းအင္အလားအလာ ပမာဏႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ အနည္းငယ္ေသာအစိတ္အပိုင္း အျဖစ္သာရွိေနေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးေမၽွာ္ကိုးၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လၽွပ္စစ္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္နိုင္ေရးကို 
ပိုမိုအေလးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလို ပါသည္။

ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္တို႔သည္ ႀကီးမားေသာ ျဖစ္နိုင္ေၿခ အလားအလာ ရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို ပိုမိုအေလးေပးရန္ 
အႀကံျပဳလိုၿပီး အလားအလာရွိေသာ ေရရွည္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားသည္ႏွင့္အညီ ယခုအခါ ေနေရာင္ျခည္သုံး စြမ္းအင္သည္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ 
အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ မၾကာျမင့္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို လ်င္ျမန္စြာ ျဖည့္ဆည္းနိုင္သည့္ တတ္နိုင္ေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနစြမ္း
အင္မွ လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး အသုံးျပဳသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း လုပ္နိုင္သကဲ့သို႔ 
စက္မႈလုပ္ငန္းစက္႐ုံအလုပ္႐ုံ ေခါင္မိုးမ်ားတြင္တပ္ဆင္ၿပီး ေနရာအႏွံ့ျဖန႔္က်က္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သုံးစြဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဓာတ္အားလိုင္း မေရာက္ရွိနိုင္သည့္ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း သီးျခားထုတ္လုပ္၍ တပ္ဆင္သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္
လိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမရွိသည့္ 
အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်၍ ရလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူ
ေရးက႑ တစ္ခုလံုးကိုမူ မ်ားစြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသးၿပီး အထူးသျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ နိုင္ငံ၏ 
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စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ မ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါလိမ့္မည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ 
စီမံနိုင္မည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ အလြန္ေလ်ာ့သြားနိုင္သည္ႏွင့္အညီ 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ဗဟို ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ လယ္ယာေျမမ်ား မ်ားစြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာ
နိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိလာနိုင္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရအားလၽွပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလၽွပ္စစ္တို႔ကို ေရရွည္ထုတ္လုပ္နိုင္ၿပီး ေကာင္းစြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ပါက 
လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္တုိ႔အေပၚ ထိခိုက္မႈနည္းပါးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုကို 
အျပန္အလွန္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေႏြရာသီကာလတြင္ဓာတ္အားမမွန္ျခင္း၊ ဓာတ္အားအသုံးမ်ားဆုံးအခ်ိန္ 
(peak) ႏွင့္ အနည္းဆုံး အခ်ိန္ (off-peak) အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲျခင္းတို႔ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ 
ထိန္းညႇိ ေထာက္ပ့ံနိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ေရအားလၽွပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို 
မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္သလို ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း သီးျခားတပ္ဆင္ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထို
သို႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား တိုက္ရိုက္ေပးပို႔နိုင္သလို 
ဓာတ္အားလိုင္းတည္ေဆာက္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ဓာတ္အားဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ 
၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရရွည္ခံၿပီး ကုန္ရက်ိဳးနပ္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 
ေပးနိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလၽွာ့ခ်ထားေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို စက္မႈဇုန္မ်ား (IZ)၊ 
ဥပမာအားျဖင့္ စက္႐ုံေခါင္မိုးမ်ားတြင္ တစ္နိုင္ငံလုံးသုံး ပင္မဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္သုံး 
စြမ္းအင္သည္ အပိုေဆာင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈလည္း ေပးနိုင္ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ 
ေရရွည္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္တို႔ ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳနိုင္ေၿခ မ်ားစြာရွိျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူနိုင္ရန္ 
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းကို အားေပးေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးသင့္ပါသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ EAG သည္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
(NREC) တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၌ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းလာေသာ 
၄င္းတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အေပၚ  ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအတြက္ ပုဂၢလိက က႑မွ 
ေပးေသာ ေငြေၾကးမက္လုံးမ်ားသည္ ဤတာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စက္႐ုံမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ IZ မ်ားအတြက္ အသားတင္ယူနစ္မီတာ တြက္ေပးျခင္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ေႏြရာသီအတြင္းတြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း အေပၚရွိ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုးအား ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤအျပင္ 
နယ္ေျမအႏွံ့သို႔ ျဖန႔္လႊတ္ထားေသာ ေခါင္မိုးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သည္ လက္ရွိ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 
ေပါင္းစပ္နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

နိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ က႑ကို ပို၍ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္နိုင္ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ 
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (NREC) သည္ ျပည့္စုံေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ မူဝါဒ မူေဘာင္တစ္ခု ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ 
ေရးဆြဲရာတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေနေရာင္ျခည္ စီမံကိန္း၊ အေသးစား ေနေရာင္ျခည္ စီမံကိန္း 
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ သီးသန႔္ မူဝါဒ မူေဘာင္တစ္ခု ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ EAG အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ 
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (NREC) အား မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၊ ပုဂၢလိက သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ညႇိႏွိုင္းရန္ အားေပးထားၿပီး တတ္နိုင္သည္ဘက္မွလည္း အရာရာ ကူညီအားေပးသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ 
ေနာင္လာမည့္ အစိုးရသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ စြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အျခား ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားအနက္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (MIC)၊ ေျမငွားရမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေလၽွာ့
ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ ပုံစံျဖင့္ အားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

EAG အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။
• ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အားေပးရန္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ပါ၀င္ၿပီး 
ျပည့္စုံေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ မူဝါဒ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္

• လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္း၊ အေသးစား 
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ စီမံကိန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ မူဝါဒ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္တို႔ျဖစ္
ပါသည္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရနံ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း (EPDPP)

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္မ်ား ႂကြယ္ဝေသာ္လည္း လက္ရွိ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဤစြမ္းပကားကို 
ဟန႔္တားေနပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ အခက္ခဲဆုံးေသာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) ရွိေသာ 
နိုင္ငံေတြထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပင္းထန္သည့္ 
အခြန္မ်ားသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္အသစ္မ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္းမ်ားကို တားဆီးေနပါသည္။ 
လက္ရွိဥပေဒ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္း စီမံကိန္းမ်ားကို တြက္ေျခကိုက္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရံအေဆာင္ ပမာဏမ်ားစြာ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေစ်းႀကီးႀကီးျဖင့္ ေရာင္းရမည္ျဖစ္
ေနသည္။ ဤသို႔ ေစ်းႀကီးႀကီးျဖင့္ ေရာင္းမည္ဆိုပါက ေဒသတြင္းေရာ နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ပါ မၿပိဳင္ဆိုင္နိုင္ ျဖစ္လာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မျဖစ္စေလာက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ား၏ စီးပြားျဖစ္နိုင္မႈကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီုးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးနိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား 
(PSCs) ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မွသာလၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကမ္းလြန္မွ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႀကီးထြားလာေသာ ျပည္တြင္း စြမ္းအင္ဝယ္လိုအားကို အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ 
အသုံးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လုပ္ကြက္ A-6 မွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ျဖင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွစ္ခုကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္လိုက္ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ အေရးပါသည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခု
အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသင့္ပါသည္။ 

တူညီေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ စက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အသုံးျပဳနိုင္ေရးကို အေျခခံအားျဖင့္ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းအားအေပၚ ထပ္တိုး ၈% အခြန္ကုိ မိတဆ္က္ေပးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အထူးကနု္စည္ခြန္ 
(SGT) ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကုန္စည္ခြန္မ်ား မ်ားစြာ ေကာက္ခံျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
ဟန႔္တားေနပါသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ နိုင္ငံအတြက္ တိုက္ရိုက္ ၀င္ေငြခြန္ရရွိရာ အရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္အစား 
စက္မႈက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး၊ ႀကီးထြားလာေရးအတြက္ ေလာင္စာတစ္ခုအျဖစ္ မ်ားစြာ ပို၍တန္ဖိုးရွိေနသည္ႏွင့္အညီ ထိုသို႔ အခြန္မ်ား 
ျမင့္ေနျခင္းသည္ အစိုးရအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ဆန႔္က်င္တုံ႔ျပန္ေနပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ကန႔္သတ္တားဆီးေနၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တားဆီးေနမည္ဆိုပါက 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ တန္ဖိုးရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေဒသအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးပါဝင္လာ
ေရးကို အားေပးရန္လည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လက္ရွိပုံစံေအာက္၌ ေရနံ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း (EP-
DPP) (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မူလထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ျပဳစုခဲ့သည့္) တြင္ 
ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မည့္အစား အဟန႔္အတား 
ျဖစ္ေစမည့္ အႏၲရာယ္ရွိနိုင္သည့္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ယခင္အေျခအေနႏွင့္ ကြဲထြက္၍ တိုးတက္ေနေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အေျခအေနသည္ နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား 
ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မည္။ လုပ္ကြက္ A-6 အေတြ႕အၾကဳံေပၚ မူတည္၍ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) ႏွင့္ 
အစိုးရ ရပ္တည္ခ်က္တို႔၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ အခြန္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္းတို႔သည္ လက္ရွိ 
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) အေပၚ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းတို႔ကို အားေပးပါလိမ့္မည္။ 
ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ ဆြဲေဆာင္နိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး 
လက္ရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ စူးစမ္းရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ဘဲ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္ (PSC) လုပ္ကြက္မ်ားကို အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ လက္ေလၽွာ့လိုက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးျခင္းျဖင့္ 
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EAG အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။
 • ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ အခြန္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
   ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) အား စိစစ္တည္းျဖတ္ရန္ႏွင့္ 
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အၿပိဳင္အဆိုင္
   ရွိမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား သြားလာစူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ထုတ္ယူ
   ျခင္းတို႔အား အားေပးသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား သြားလာစူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ ေရတိုတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားမႈ စာခ်ဳပ္ (PSC) ၏ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တရားမၽွတစြာ စိစစ္တည္းျဖတ္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အဆင့္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေရနံ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း (EPDPP) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း advocacy group မ်ား၏ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒအသစ္သည္ ေငြရင္းအမ်ားအျပား သုံးထားေသာ 
သြားလာစူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ရွင္းလင္းၿပီး ျပတ္သားေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ခ်မွတ္ရမည့္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေပးနိုင္ရန္ ေသခ်ာေစသင့္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၆။ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား (PPPs) အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္
မ်ား 

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ နိုင္ငံေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံခ်က္(NEP) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏီွးေငြႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) 
သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံစြမ္းအင္က႑ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပုဂၢလိက က႑ ရန္ပုံေငြမ်ားအား 
စုစည္းနိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဓာတ္အားစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ မူေဘာင္တစ္ခု 
ေပးနိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား တခ်ိဳ႕တဝက္ ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(PPP) မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ မရွိေသးေပ။ လက္ရွိတြင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) သည္ 
အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) တို႔အား တစ္ခုခ်င္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေနပါသည္။ သီးျခား ဓာတ္အားစီမံကိန္းမ်ား 
(IPPs) အတြက္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက သေဘာတူညီမႈမ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိမေနျခင္းသည္ ပါ၀င္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြ အရင္းအႏွီးမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုး 
ျဖစ္ေနပါသည္။ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (MOPFI) မွ ေပးထားသည့္ လုံေလာက္ေသာ အျပည့္အဝ 
အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ နိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာသည့္ ရွင္းလင္းေသာ  အစိုးရ-
ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) မူေဘာင္တစ္ခုသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး 
စြမ္းအင္ က႑အတြင္း ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလာေစနိုင္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

နိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) 
မ်ားအတြက္ မူေဘာင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ စြမ္းအင္က႑အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး စြမ္းအင္ က႑၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ကူညီျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား ပို၍ တိုက္တြန္းေစနိုင္ပါသည္။ 

အလားတူစြာပင္ အစိုးရသည္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ 
တည္ေထာင္နိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး စည္းစနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ပါ၀င္ေသာ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရွင္းလင္းသည့္ ဘ႑ာခြဲေဝေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမ်ားျပည္သူ 
သိရွိနိုင္ေသာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရရွည္အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ပုဂၢလိက က႑တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ကြဲျပားျခားနားေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်နိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္း၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဆင့္မ်ားအတြက္ အစိုးရ/ပုဂၢလိက က႑တို႔၏ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမႈမ်ား အခ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ မူမ်ားကိုလည္း အစိုးရ-
ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) မ်ားအတြင္း ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ 
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ဒုတိယအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးဆထားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေငြေပးေခ်မႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အာမခံေပးေသာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန (MOEE) 
မွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ေပးေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္း၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (MOPFI) မွ အသိအမွတ္ျပဳ စာတစ္ေစာင္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ေထာက္ခံေပးေသာ တရားဝင္ 
ခံယူခ်က္တစ္ခု ႏွစ္ေစာင္လုံးႏွင့္ အတူ ပါရွိသင့္ပါသည္။ 

တတိယအေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထားၿပီးေသာ ေလလံဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခ
န႔္မွန္းနိုင္စြမ္းရွိမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ၿပီး နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ၿပိဳင္လာေစရန္ အားေပးေနကာ ထိုသို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
ပိုမိုျပင္းထန္လာေစပါသည္။ 

EAG သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။
• အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPP) ႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ 
မူေဘာင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္၊

• နိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေသာ ေငြမတည္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္

• လုံေလာက္ေသာ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

EuroCham Myanmar Energy Advocacy Group
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နိဒါန္း

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းက႑အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေနၿပီး 
လြန္ခဲ့သည့္ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၂၅% ျဖင့္ တိုးတက္မႈျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘ႑ာႏွစ္  
၂ဝ၁၈/၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းက႑အတြက္ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၃ 
ဘီလီယံခန႔္ ရွိခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ တိုးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ 
အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ နည္းလမ္းတက် သမားရိုးက်လုပ္ငန္းခြင္ဝင္နိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းက႑၌ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ 
အလုပ္သမားေပါင္း ၄၅ဝ,ဝဝဝ ခန႔္ ရွိၿပီး၎တို႔အနက္ ၉၃% သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၌ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ၄၀ဝ,ဝဝဝ 
ခန႔္ကို အလုပ္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၊၂

EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group (EMGAG) အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ 
ေဒါင္လိုက္လုပ္ငန္းပုံစံျဖင့္ လုံျခဳံ၍ ေရရွည္ထိန္းထားနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုတြင္ လည္ပတ္ေနၿပီး သိသာေသာ 
သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အလုပ္သမား အင္အားစုတစ္ခု 
ဆက္တိုက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစေရးတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ေနပါသည္။ Corporate Social Responsibility 
(CSR) ႏွင့္ Sustainability စီမံကိန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေသာ ပုဂၢလိက က႑ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ 
နိုင္ငံတကာ အမွတ္တံဆိပ္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းက႑ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲေသာ လူဦးေရ၏  သိသာေသာ ပမာဏတစ္ခုအား ကူညီရန္ 
အခြင့္အေရးမ်ား ေပးနိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ေစ့ေဆာ္နိုင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလယ္အလတ္ လူတန္းစား 
တိုးပြားလာေစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပ္သမား ၈၅% သည္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြ၏ အနည္းဆုံး ၅ဝ% ကို မိသားစုမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ၾကၿပီး 
အလုပ္သမားတစ္ဦးလၽွင္ တစ္လကုိ အနည္းဆုံး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ 
ေဒၚလာအထိ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္း တြက္ခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ခန႔္အပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး 
၂ဝ% သည္ ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား 
ကြာဟခ်က္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္းအတြက္ အလုပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား အျဖစ္ ခန႔္အပ္ရန္ အဆိုပါအခန္းက႑တြင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားက သက္ေသျပထားပါသည္။၃

အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါက႑အတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ  စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ရွိၿပီး ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတန္ဖိုး 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလီယံရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၎သည္ ထိုက႑ႏွင့္တကြ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုက္ရိုက္ဖန္တီးေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) သည္လည္း ထိုစီမံခ်က္မ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံတြင္ ထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ျပင္ပ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားမွ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ထံ ျမန္မာခ်ဳပ္အထည္မ်ား တင္ပို႔နိုင္ျခင္းသည္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း  
ထူးထူးျခားျခား တုိးတက္လာျခင္း၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို “ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး 
(လက္နက္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားမွ လြဲ၍) ကို အေကာက္ခြန္လြတ္ႏွင့္ ပမာဏအကန႔္အသတ္မရွိ အခြင့္အေရးတို႔ျဖင့္ 
ဥေရာပသမဂၢေဈးကြက္ တစ္ခု တည္းသို႔” တင္ပို႔ခြင့္ေပးေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ 
လက္နက္မပါသည့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ (EBA)4 စီမံခ်က္သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ EBA ကို ႐ုတ္သိမ္းလာျခင္းသည္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ 
ျပင္းထန္ ဆိုးရြားသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းျခင္း၊ 
အလုပ္သမားခန႔္ထားမႈ အေျမာက္အမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး 
အလုပ္သမားေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ Eurocham Myanmar 
Garment Advocacy Group အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ EBA အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရကို ေလးေလးနက္နက္ အႀကံျပဳပါသည္။
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EBA စီမံခ်က္အျပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္မ်ားကိုပါ အက်ဳံးဝင္ေစပါသည္။ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ (၁) 
ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္အား တိုးေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အခြင့္အေရးအသစ္မ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးရန္တို႔အတြက္ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္အား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း (ဥပမာ T2 အခြန္ ကင္းလြတ္ေပးျခင္း)၊ (၂) ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလၽွာ့ခ်ျခင္း (ဥပမာ ေျမငွားရမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခ်းေငြလိုင္းမ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္း) ႏွင့္ (၃) 
အရည္အခ်င္းရွိေသာ အလုပ္သမားအင္အားစု ဆက္လက္တိုးျမႇင့္လာျခင္းသည္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ေရရွည္ဆက္လက္ 
တိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ တြန္းအားမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ Advocacy Group ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ 
အခန္းက႑တစ္ခု ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၁ - အထည္အလိပ္က႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အထည္အလိပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကုိ ယခုထက္ပို၍ ဖြံ့ၿဖိဳးေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမွ ျဖန႔္ျဖဴးသူအထိ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ဖန္တီးနိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစမည္ဟု EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group သည္ အခိုင္အမာယုံၾကည္ၿပီး 
တိုးတက္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ယခုထက္ပို၍ အားေကာင္းခိုင္မာလာကာ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ မွီခိုမႈမ်ား 
ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံအတြင္း က်ယ္ျပန႔္သည့္ ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိတင္ပို႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို 
ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဓိက နမူနာတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အစိုးရစနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖတ္၊ ခ်ဳပ္၊ ထုပ္ပို႔ (CMP) စနစ္မွ 
ယာဥ္ေပၚအေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈ (FOB) ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ CMP လုပ္ငန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သကဲ့သို႔ 
အထည္အလိပ္က႑ တစ္ခုလုံးအတြက္ မက္လုံးေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ အခြန္ကင္းလြတ္ေပးျခင္းမ်ား၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒါင္လိုက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈသည္ စိတ္ခ်ရသည့္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိမႈႏွင့္ ေရရွိမႈတို႔အေပၚ 
မွီတည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၁) အဆိုပါအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိနိုင္ေသာ ေနရာ၊ (၂) ေရႏွင့္ လၽွပ္စစ္ကဲ့သို႔ သီးသန႔္လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ (၃) အေျခခံအေဆာက္အအုံ ထပ္မံပံ့ပိုးမႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္လ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း 
အေရးႀကီးပါသည္။

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (MOPFI) သည္ နိုင္ငံေတာ္အထည္အလိပ္မူဝါဒ (NTP) ကို ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စက္မႈဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖန္တီးျခင္းကိုအႀကံျပဳလ်က္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ 
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဘက္စုံတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို EuroCham 
Myanmar Garment Advocacy Group အေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု ရွိျခင္းျဖင့္ 
ေရဆိုးသန႔္စင္ေရး စက္႐ုံမ်ား မၽွေဝအသုံးျပဳျခင္း၊ စိတ္ခ်ရသည့္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိမႈႏွင့္ အထည္အလိပ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ 
ယူေဆာင္ျခင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးတို႔အား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္နိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ရွင္းလင္းသည့္ စက္မႈစီမံခ်က္သည္ အဆိုပါ စက္မႈဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

အထည္အလိပ္က႑ ေအာင္ျမင္စြာ ေရရွည္ တိုးတက္ေစရန္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ဝယ္ယူသူမ်ား 
(စက္မႈလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ကို ဖန္တီးရာတြင္ အဓိက ေဈးကြက္ကစားသူမ်ား) ပါဝင္ေသာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑သည္  
စီးပြားေရးႏွင့္သတ္ဆိုင္ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
နိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္အျမဲ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံေနမည္ဆိုပါက နိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္သည့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္မ်ားကို 
ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP)5 တြင္ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုေနသျဖင့္ EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group မွာ ေက်နပ္အားရေနၿပီး 
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ရရွိရန္ ဆႏၵရွိကာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ အေကာင္းဆုံး 
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မၽွေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၁ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (၂၀၂၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆) : https://www.industrialdirectory.com.mm / component/k2/item/2452 - garment-exports-are-the-sec-
ond-most-important-sector-in-myanmarhtml?fbclid=IwAR33gqLagSzrSkKVPP2SQ80D5viYuOOVyajkJr5CRRUB 2GNgmnksxIlhsag မွ ရယူပါသည္။
၂ EuroCham Myanmar ၂၀၁၉၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ ၂၀၁၉၊  https://eurocham-myanmar.org/uploads/b959b-garment-guide.pdf  မွ ရယူပါသည္

၃ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း႐ုံး (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၈)၊ အထည္ခ်ဳပ္အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး- ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-yangon/documents/publication/wcms_672751.pdf မွ ရယူပါသည္။
4 ဥေရာပေကာ္မရွင္ (၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ ၉) ကုန္သြယ္ေရး အကူအညီေပးဌာန- လက္နက္မွလြဲ၍ ကုန္သြယ္ခြင့္ https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ everything-arms 
WHITEBOOK မွ ရယူပါသည္။
5 စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၈)၊ ျမန္မာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္ (၂၀၁၈- ၂၀၃၀)  http://themimu.info/ sites/themimu.info/files/documents/
Core_Doc_Myanmar_Sustainable_Development_Plan_2018_-_2030_Aug2018.pdf  မွရယူပါသည္။
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ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက္ ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေသာ ျပည္တြင္းအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
တိုးတက္လာေသာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ဦးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းတို႔
အၾကား NTP ထဲတြင္ ျခားနားမႈရွိေၾကာင္း သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ အတိုင္းအတာ အေတာ္မ်ားမ်ား အထိ ျခားနားမႈရွိေသာေၾကာင့္ အားလုံးအတြက္ တစ္ပုံစံတည္းလုပ္
ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။

NTP ၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္၊  
ေကာင္းမြန္ေသာလူမႈအသိုက္အဝန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ အထည္အလိပ္က႑တစ္ခု 
ျဖစ္လာရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ထားရွိျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္မႈၾကာခ်ိန္ကို သိသိသာသာ တိုေတာင္းေစၿပီး 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသျဖင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္အားကို 
တိုးျမင့္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ FOB ပုံစံသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး႐ုံသာမကဘဲ ပိုမိုျမင့္မားေသာ 
တန္ဖိုးျမႇင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပး နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဝင္ေငြမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ရရွိလာေစျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္အတက္အက်ရွိျခင္းဒဏ္ကို ခံနိုင္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ျမႇင့္တင္ေပး နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ေမၽွာ္လင့္နိုင္သည့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အထည္အလိပ္ 
က႑သည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိနိုင္ၿပီး ခ်ည္ထည္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group မွ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အႀကံျပဳထားပါသည္။

• ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ။

• အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းကို ေဒသအေျခအေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• MSDP တြင္လည္း အႀကံျပဳထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ (နိုင္ငံျခားမွ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလုံး) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္။ 

• ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၆ ပိုမိုအသက္ဝင္ေစေရး ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန႔္ခြဲေရး စီမံခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္အေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပါမစ္မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ 
ထုတ္ေပးပါရန္။ 

• အမ်ိဳးသားအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမူဝါဒတြင္ ျပည္တြင္းရိုးရာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ေထာက္ပံ့ေပး ေသာ အထည္အလိပ္ 
လုပ္ငန္းက႑ ႏွင့္ ပို႔ကုန္အသားေပး အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းက႑ႏွစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးပါရန္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ က႑အားလုံးအတြက္ မူဝါဒမ်ား တေျပးညီ သတ္မွတ္က်င့္သုံးျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္။ 

• ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံခ်က္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း/ 
စည္းကမ္း/ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ EuroCham Myanmar Logistics 
Advocacy Group ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္။
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ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ CMP စနစ္မွ FOB 
စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group မွ 
ယုံၾကည္ပါသည္။ FOB စနစ္သည္ ေဆာင္ရြက္မႈၾကာခ်ိန္ကို သိသိသာသာ တိုေတာင္းေစလ်က္ 
ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေစ႐ုံသာမက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးၿပီး
ပို႔ကုန္တန္ဖိုးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ပုဂၢလိကႏွင့္ 
အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ခိုင္မာေသာ အထည္အလိပ္
လုပ္ငန္း စီမံခ်က္တစ္ခု ဖြံ ့ၿဖိဳးလာေရးသည္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။

• အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းအား CMP မွ FOB သို႔ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္။ 
ျမန္မာထုတ္ကုန္ပို႔သူမ်ားသည္ L/C စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေစ်းသက္သာသြားေစရန္ အေႂကြးလိုင္းမ်ား ဖြင့္ေပးရန္ 
(ဥပမာ ေျမငွားခအေႂကြးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြေၾကး) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ၊၇ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (ဇြန္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)၈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒအသစ၉္ (မတ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္) စသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို  EuroCham Myanmar အထည္အလိပ္က႑ Avocacy Group မွ 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢတို႔ 
ပါဝင္ေသာ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းျခင္းနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း 
(ILO) မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အသိုင္းအဝိုင္းတခုလုံးပိုင္ဆိုင္နို င္ရန္အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ၎၏ 
ရလဒ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလုံး ဖိတ္ေခၚရန္ အခ်ိန္ လိုအပ္သည္ ကိုလည္း Advocacy 
Group မွ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းသည္ (၁) ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း၊ 
(၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးျခင္း ႏွင့္ (၃) ပုဂၢလိက က႑အေနျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားအား ေလ့လာရာတြင္ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားအား ခ်ိန္ညႇိရန္အတြက္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ 
ခြင့္ျပဳမေပးျခင္း စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး မူဝါဒအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ သိသိသာသာ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အဆိုျပဳေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း 
အစဥ္အျမဲ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေစျခင္းမ်ားကို 
ထပ္မံဖန္တီးေပးေနပါသည္။ ဥပမာ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ခုံသမာဓိအဖြဲ႕အား 
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းကို သုံးပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္စြာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ဖ်န္ေျဖဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်၍ စီးပြားေရးအရ လက္ခံနိုင္ျခင္း မရွိေသာ ရလဒ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ 
က႑တြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းလည္း 
မေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ရွင္းလင္းသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ ခိုင္မာသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရငွ္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည ္ထတုလ္ပု္ေရးတြင ္ပဋပိကၡမ်ားႏငွ့ ္အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုေလၽွာခ့်ေပးၿပီး တညၿ္ငမိမ္ႈကိ ု
ဖန္တီးေပးရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေသခ်ာစြာ 
ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းနိုင္စြမ္းတို႔ကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။ သုံးဦးဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈဖိုရမ္ 
အႀကံျပဳခ်က္ကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အားေကာင္းလာေစေသာ 
လက္ခံမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို ဖန္တီးေပးနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ေျပလည္သည္ဆိုပါက 
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၆ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၂ မတ္ ၃၀)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉'/၂၀၁၂- ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ) ၇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၁၁)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇- အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ)
၈ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၉ ဇြန္ ၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၉) အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
၉ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၉ မတ္ ၁၅)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၉) လုပ္ငန္းခြင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ)
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အလုပ္ခြင္အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေရွာင္ရွားနိုင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား စိတ္ပါ၀င္စား တက္ႂကြျခင္း၊ 
အလုပ္အဝင္အထြက္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ျခင္း၊ စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္နိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒသည္ (၁) ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ (၂) အဖြဲ႕အစည္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို 
အကာအကြယ္ေပးရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ (၃) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားမႈကုိ ပံ့ပိုးေပး နိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစၿပီး ျပတ္သားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး သို႔မဟုတ္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ပါဝင္မႈ လိုအပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ေစနိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ 
အဆိုပါဥပေဒသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕အက်ိဳး ျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာအဆင့္၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုလၽွင္ျမန္စြာ ရင့္သန္ေစမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group မွ အႀကံျပဳပါသည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရွင္းလင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ စုေပါင္း ညႇိႏွိုင္းမႈဆိုင္ရာ တရားဝင္မႈ 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ (၁) စုေပါင္းညႇိႏွိုင္းရာတြင္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသူ 
ေဖာ္ျပခ်က္၊ (၂) လုပ္ငန္းခြင့္အဆင့္၌သာမက လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ႏွင့္ နိုင္ငံအဆင့္၌ စုေပါင္းညႇိႏွိုင္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ (၃) ၎တို႔ကို ျပ႒ာန္းမည့္ နည္းလမ္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒကို 
လက္ေတြ႕အသုံးခ်ရန္အတြက္မူ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ EuroCham Myanmar Garment Advocacy 
Group သည္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ သီးသန႔္ အလုပ္သမားခုံ႐ုံးတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ 
အားေပးေနပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဆူပူအုံႂကြမႈႏွင့္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ ကူညီေပးပါမည္။ 
သို႔မဟုတ္လၽွင္ ခုံသမာဓိေကာင္စီကဲ့သုိ႔ တူညီသည့္ တရားေရးအာဏာရွိသည့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္ရေသာ 
တရား႐ုံးမ်ားကို တည္ေထာင္နိုင္ပါသည္။

နိုင္ငံအဆင့္အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ေကာ္မတီမွ ျပင္ဆင္သည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ အသစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ 
မည္သူမဆို သိျမင္နိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ျခင္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာအား ႏွစ္စဥ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္စနစ္တစ္ရပ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္ကို ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေစသည္သာမကဘဲ ႀကိဳတင္တြက္ဆမႈျပဳနိုင္ၿပီး 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ လစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို မၽွတေသာ အသိေပးခ်က္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး (OSH) ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ေလးစားလိုက္နာၿပီး OSH ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အတူတူ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္  ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 
ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။ EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားမွ OSH အရာရွိမ်ားကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ထပ္မံအႀကံျပဳထားပါသည္။ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ OSH အရာရွိမ်ားကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 
ထပ္မံအႀကံျပဳထားပါသည္။

EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳထားပါသည္။
• သုံးဦးသုံးဖလွယ္ပါေသာ နည္းလမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရင္း ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ နည္းဟန္
ျဖင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
• အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒႏွင့္ OSH ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို တတ္နိုင္သမၽွ ေစာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ရန္
• ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း အသစ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑အား ယင္းတို႔၏စနစ္မ်ား
ကို လိုအပ္သလို ကိုက္ညႇိနိုင္ရန္ မၽွတေသာ အသိေပးခ်က္ေပးရန္
• အထည္အလိပ္က႑ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလ်င္ျမန္ဆုံး တိုးတက္လာေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑သည္ 
နိုင္ငံ၏ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လာေရာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။အဆိုပါအလုပ္သမားအ
င္အား အမ်ားစုသည္ ယခင္က အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြနည္းပါးေသာ 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကဳံမ်ား မရွိခဲ့ၾကပါ။ အလားတူပင္ အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရး စြမ္းရည္မ်ားတြင္ အားနည္းမႈမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး 
နိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ခန႔္အပ္ျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ 
စြမ္းရည္နိမ့္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စြမ္းရည္သည္လည္း ထိုက႑အတြက္ 
(အလုပ္သမားအင္အား ၁ဝ-၁၂% ဝန္းက်င္သည္ ထိုစြမ္းရည္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။) အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေရးစင္တာအခ်ိဳ႕ကုိ 
တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစင္တာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနိမ့္/အလယ္တန္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ကာ အလယ္အလတ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဆင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွာမူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အရည္အခ်င္းျမင့္မားသည့္ လုပ္သားအင္အား ဖန္တီးနိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) သည္ အထည္ျဖတ္ခန္း ေအာ္ပေရတာ၊ 
အထည္အရည္အေသြးစစ္ ေအာ္ပေရတာႏွင့္ အေခ်ာသတ္ ေအာ္ပေရတာတို႔ အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ဖြံ့ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group 
မွ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အဆင့္ ၁ ႏွင့္ အဆင့္ ၂ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ေမာင္းအတြက္ အလုပ္သမား ၃,၃၆ဝ ေယာက္ကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ 
ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ ေအာင္ျမင္မႈ အထည္ခ်ဳပ္ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အျခားစက္႐ုံသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ ဌာန ၁၂ ဌာန ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထိုဌာနမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ျမနမ္ာနိငုင္ရံွ ိကၽြမ္းက်ငမ္ႈႏႈန္းသည ္အျခားအၿပိဳင္ေဈးကြကမ္်ားႏငွ့ ္ယဥွလ္ၽငွ ္မ်ားစြာနမိ့က္်ေနပါသည။္ ဥပမာ ကေမၻာဒီးယားတြင ္
ကၽြမ္းက်င္မႈႏႈန္း ၄၉% ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ၃၅% ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ထိုကၽြမ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္ကို နီးစပ္လာနိုင္ေစဖြယ္ ရွိပါလိမ့္မည္။ 

ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ျပည္တြင္း အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္သားမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ေစရန္ ျပည္တြင္းစက္႐ုံမ်ားကို အေထာက္အကူေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျမင့္ ရာထူးအတြက္ နိုင္ငံျခားမွ အလုပ္သမားမ်ား ခန႔္အပ္ရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 
ထို႔အျပင္ ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ထားေသာ အထည္ခ်ဳပ္ နည္းပညာရွင္ႏွင့္ အထည္အလိပ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ CMP မွ FOB 
သို႔ ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးေဆာင္နိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း က႑ကို အားျဖည့္နိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ညေက်ာင္းမ်ား၊ စေန တနဂၤေႏြေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား စသျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား 
တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေအာ္ပေရတာ အဆင့္ အရည္အခ်င္းသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ 
အထည္ျဖတ္ခန္း ေအာ္ပေရတာ အပါအဝင္ အရည္အခ်င္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ (၁) 
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ဆက္လက္ ဖြံ့ၿဖိဳးရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၂) နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
စြမ္းရည္ကို က်ယ္ျပန႔္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၃) ေလ့က်င့္ေပးသူမ်ားကို 
ေလ့က်င့္ေပးရန္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း၊ (၄) လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 
စည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတို႔ ပါ၀င္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒအေၾကာင္း အက်ဳံးဝင္သည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ရွိေစျခင္း၊ 
(၅) အလုပ္သမားဥပေဒ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းကို အမ်ိဳးသား အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစျခင္း  
စသည့္အခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group မွ 
အႀကံျပဳပါသည္။
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အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ (၂ႏွစ္ မွ ၃ႏွစ္ 
သင္ရိုး)။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ အဆင္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ အထည္ဒီဇိုင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ လိုင္းစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္နည္းလမ္းအပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္မႈေပါင္းစုံ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။  ဤသို႔ ပါ၀င္ျခင္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ 
အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၌ ျပည္တြင္းဘြဲ႕ရမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
တကၠသိုလ္အဆင့္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္နည္းပညာသင္တန္းအတြက္ တိက်သည့္ တကၠသိုလ္ သင္ရိုးမ်ား ဖန္တီးျပဳစုရန္။ (၃ႏွစ္မွ 
၅ႏွစ္ သင္ရိုး)။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ အဂၤလိပ္၊ စက္မႈသခၤ်ာ၊ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ စက္မႈပညာ၊ ခ်ည္မၽွင္အထည္အလိပ္၊ 
ခ်ည္မၽွင္ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာ၊ အထည္ဒီဇိုင္း၊ အဆင္ဒီဇိုင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ နည္းပညာ၊ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္/ 
ပို႔ေဆာင္ေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္းဘြဲ႕ရမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ 
အက်ိဳးေဆာင္သူအျဖစ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဆင့္၌ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံတကာ အမွတ္တံဆိပ္ 
ဝယ္ယူေသာ ႐ုံးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါမည္။

တကၠသိုလ္အဆင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ အထည္အလိပ္အတြက္ တိက်သည့္ တကၠသိုလ္သင္ရိုးမ်ား ဖန္တီးျပဳစုရန္။ (၃ႏွစ္မွ 
၅ႏွစ္ သင္ရိုး)။ ဤအစီအစဥ္အမ်ိဳးအစားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္း ေနပါေသးသည္။ အထည္ခ်ဳပ္က႑ကို ရိုးရွင္းသည့္ CMP မွ FOB စနစ္သို႔ 
ေျပာင္းလဲရန္ စက္မႈ ဆိုင္ရာ အထည္အလိပ္ ပညာေနာက္ခံရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို နိုင္ငံက ပိုမိုလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ပညာေရးအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တိက်သည့္ သင္ရိုးမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး 
တြင္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံျခင္းသည္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္က႑သို႔ ဦးတည္သြားနိုင္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္က႑
အား အမ်ားႏွင့္ ပိုမို ယွဥ္ၿပိဳင္လာနို္င္ကာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္လာနိုင္ေစရန္ ျပဴလုပ္ေပးလိမ့္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

EuroCham Myanmar Garment Advocacy Group
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နိဒါန္း

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားအဓိက က်ေသာ 
ဆက္စပ္အက်ိဳး စီးပြားရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို
 ေနာက္ျပန္ဆြဲလ်က္ရွိသည့္ အဓိကက်ေသာ အဟန႔္အတားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ား ကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။ 
ဤသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဆုံးႏွင့္ ပဓာနအက်ဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ပါဝင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးထံသို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - “ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္”

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၎၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ဖြံၿဖိဳးမႈတြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္သည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဂ႐ုတစိုက္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ ေဒသတြင္း ဦး
ေဆာင္နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္ “လူတိုင္းလက္လွမ္းမီနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ” (UHC) ကုိ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ EuroCham Myanmar Heath Advocacy Group သည္ 
ဤရည္မွန္းခ်က္ကို လွိုက္လွဲစြာ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိၿပီး ၎ ရည္မွန္းခ်က္အား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလုံးႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမီသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္၊ နည္းပညာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္း
ရည္မ်ား ဖြံ ၿဖိဳးေရးတို႔တြင္ အာ႐ုံစိုက္ျပဳလုပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ တဆင့္လက္ေတြ႕က်ေသာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ 
စိတ္ပါလက္ပါ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအား ျဖည့္တင္းနိုင္မႈတို႔ကို 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သုံးစြဲခြင့္ရရွိေစရန္ 
နိုင္ငံတကာအဆင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ
— ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ဇီဝမၽွေၿခ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
Conformité Européenne (CE) စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူစံမ်ား). ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဆိုပါ အရည္အေသြးႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အသစ္လြင္ဆုံးေသာ 
နည္းပညာမ်ားအား လြယ္လင့္တကူသံုးစြဲနိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ၏အျခားေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔နိုင္သည့္ 
ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ ျပည္တြင္းေဆးဝါးလုပ္ငန္းတစ္ခုအား ဖြံၿဖိဳးမႈရွိလာေစရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ တိုးတက္မႈ အျမတ္အစြန္းမ်ား ေပးနိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိသည္ႏွင့္အညီ နိုင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္အား စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေခတ္မီေသာ ဥပေဒေရးရာ 
ဉာဏပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈမူေဘာင္မရွိသည္ေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား မရွိ 
ျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေသာ မူဝါဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေဘးစည္းတြင္သာ ေနရန္ ဆႏၵရွိေနၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးဝါးကုမၸဏီ
မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကမွသာ စက္႐ုံမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္လာၾကၿပီး EuroCham Myanmar Health Advocacy 
Group အေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားလည္း နိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလာၾကရန္ 
ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။ 
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ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးသည္ - ထိုလူနာအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေသာ 
က်န္းမာေရး ရလာဒ္ကို ထြက္ေပၚလာေစရန္ - ဟူေသာ အေျခခံမူကို ခံယူ၍ ကုသေပးရန္မွာ ထိုလူနာ၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကုမၸဏီမ်ား၏ က်င့္ဝတ္မညီသည့္ ေရာင္းခ်ပုံ ႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြပုံမ်ားေၾကာင့္ 
ေဆးဘက္ပညာရွင္သည္ ဘက္လိုက္မႈ ရွိလာၿပီး အေျခခံမူကို ခ်ိဳးေဖာက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီီမ်ား၏ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားအား (ဆရာဝန္၊ တင္ဒါေကာ္မတီမ်ား၊ 
ေဆး႐ုံမွ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးဌာနမ်ား၊ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား အပါအဝင္) ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္သည့္ 
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ 
ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ လႊမ္းမိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကို 
ဆိုလိုသည္။

က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ဆရာဝန္မ်ား အတြက္ အခမဲ့အပန္းေျဖခရီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူေရး႒ာနမ်ားသို႔ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘေပးမႈမ်ား 
စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အက်င့္ပ်က္ျပားမႈမ်ား ရွိနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ သဘာဝအရ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဆး႐ုံတစ္႐ုံသို႔ လႉဒါန္းမႈျပဳလုပ္သည့္ အလႉရွင္ ၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္သည္ ေနာင္အခါတြင္ စီးပြားေရးအရ ဦးစားေပးရန္ 
ဦးတည္ေစသည္ဆိုလၽွင္ ထိုလႉဒါန္းမႈသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္ပုံစံ လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး/အက်င့္ပ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ရႈေထာင့္မွၾကည့္လၽွင္
အျခားနယ္ပယ္မ်ား ထက္ ပို၍အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အတြင္း (Foreign Corrupt Practices Act) ျပည္ပအက်င့္ပ်က္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရးႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး 
ေကာ္မရွင္မွ ေကာ္ပိုရိတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ၂၇.၃ %သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဇီဝသိပၸံ ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။၁

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို အတြင္းမွ 
လွိုက္စားမႈျဖစ္ေစသည့္ က်င့္ဝတ္မညီေသာ ေရာင္းခ်ပုံႏွင့္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ပုံ ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြား ေနာက္ခံ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ 
လူနာမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မ်ားအား ေရြးခ်ယ္မိျခင္းကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကုမၸဏီီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ တုန႔္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ခိုင္မာမႈရွိေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္မွာ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအပါအဝင္ စက္မႈလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားပံ့ပုိးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း (UMFCCI) 
အား တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ရလဒ္မ်ားေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိေသးေပ။ EuroCham Myanmar သည္ ဤကိစၥအား 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္အတြက္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ 
ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို လမ္းေၾကာင္းေပးရန္  EuroCham Myanmar 
တစ္ဦးတည္းကသာလၽွင္ တာဝန္ယူလိုစိတ္ ရွိေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ 

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကို လိုအပ္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ေနၿပီး 
ျမန္မာနိုင္ငံအား ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားက လက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခု 
အတြင္းသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ဦးေဆာင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အား 
ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (IFPMA) ႏွင့္ အာရွ-
ပစိဖိတ္ ေဆးဝါးနည္းပညာအသင္း (APACMed) တို႔မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လည္း အာရွ- 
ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးၿပီး တရားဝင္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |  က်န္းမာေရး

၁ Ropes ႏွင့္ Gray LLP က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေလ့အက်င့္ (၂၀၁၈) အေမရိကန္နိုင္ငံ-  ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဇီဝသိပၸံ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
မေလ်ာ္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဂယက္ရိုက္မႈ https://www.mondaq.com/unitedstates/Food-Drugs-Healthcare-Life-Sciences/725084/Implications-OfDistributor-Miscon-
duct-For-Global-Health-Care-And-Life-Sciences-Companies မွ ရယူပါသည္။
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအၾကား အျပန္အလွန္
တုန႔္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကြပ္ကဲရန္အတြက္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ နိုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထား
ေသာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုရွိျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းက်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအေပၚ  ယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
အားကိုးအားထားျပဳမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

• ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ က်န္းမာေရးတိုးတက္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခသည္ ေအာက္ပါတို႔အေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
သည့္ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္- (၁) နိုင္ငံ၏ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈညႊန္းကိန္း (ဥပမာ ရွည္လ်ားလာသည့္ ေမၽွာ္မွန္းသက္တမ္း) 
(၂) က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေသာ လုပ္သားအင္အားထုႏွင့္ (၃) ဘ႑ာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာ နာမက်န္းမႈမ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာသည့္ လူမႈစီးပြား ေဘးဒုကၡ တို႔ကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ျပည္ပသို႔ ေဆးဝါးကုသရန္ ခရီးသြားေရာက္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး နိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား နိုင္ငံျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းကို 
ေခၽြတာျခင္းအား ဦးတည္ေစမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ 
ယုံၾကည္အားထားနိုင္မႈကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (MOHS) ႏွင့္အတူ ေပါင္းစည္းညီညႊတ္စြာ 
အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ျခင္း။ လူနာမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ပင္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ရရွိနိုင္ၿပီး နိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္ခုလုံးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑အတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ပို၍ အခြင့္အလမ္းရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ရပ္ကို ဦးတည္မႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း၌ မၽွတေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ 
အားေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲဆတ္သည့္ နိုင္ငံစုံမွ ကုမၸဏီီမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုမိုေလ်ာ့ပါးေစျခင္း။ 
၎သည္ နိုင္ငံစုံေဆးဝါးကုမၸဏီီမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာေဆး႐ုံမ်ား ပိုမိုတည္ေထာင္လာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
နည္းလမ္းတက် တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဖလွယ္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳလုပ္နိုင္သည္။

• ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအတြက္ IFPMA က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ IFPMA က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း 
သည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးကုမၼဏီမ်ားမွ လက္ခံက်င့္သုံး လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံတကာ၌ လက္ခံအသိအမွတ္ 
ျပဳမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္။ IFPMA 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ လက္ေတြ႕က်က်ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစား လိုက္နာေစရန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ IFPMA က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းအား ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အတြက္ 
အုတ္ျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံက်င့္သုံးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ 
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အျခား ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းရွိ အေကာင္းဆုံးေသာ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

• ေဆးပစၥည္း ကိရိယာလုပ္ငန္းအတြက္ APACMED က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။ 
APACMED က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးသည့္ ကုမၸဏီီအမ်ားစုမွ သေဘာတူထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - ေဆးကုသမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း

ေဆးကုသမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတိုင္းသည္ နည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးလာမႈမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ကုန္၏ ဘဝသက္တမ္း 
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ရွိၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏ သက္တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အစားထိုးေပးရျခင္းတို႔ လိုအပ္ၾကပါသည္။ 
ယခုအခါ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းက႑တြင္ အေတာ္အသင့္ အိုေဟာင္းေနေသာ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရွိဘဲ အသုံးျပဳနိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသာ ရွိေနၿပီး သင့္ရာ၊ 
တုံ႔ျပန္ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ကိရိယာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အသုံးစရိတ္မ်ား (OPEX) ေအာက္တြင္ 
ေငြေထာက္ပံ့ထားျခင္းမ်ိဴး မရွိေပ။ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အသုံးစရိတ္ အမ်ားစုမွာ ပစၥည္းကိရိယာအသစ္မ်ား 
၀ယ္ယူရန္ အာ႐ုံစိုက္ေသာ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ (CAPEX) ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ရန္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔အတြက္ 
လုံေလာက္စြာ မသုံးနိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေျခခံျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျပစ္ခ်က္ရွာျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဇီဝေဆးပညာ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ရွားပါးေနပါေသးသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို Preventive Maintenance 
(PM) စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ PM စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ vendor ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားအၾကား ရွိႏွင့္ၿပီးသား 
စံ(အေကာင္းဆုံး) အေလ့အက်င့္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤစာခ်ဳပ္မ်ားကို MOHS ေအာက္ ျပည္သူပိုင္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေလ့ သိပ္မရွိေပ။ ဤစာခ်ဳပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံႏွင့္ ဌာန၏ ေဆး႐ုံအုပ္ႏွင့္ ဌာနေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္သာ 
ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

PM စာခ်ဳပ္မ်ား ေနရာတက် ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား အားလုံးအတြက္ 
စံအာမခံလက္မွတ္သည္ ၁၂ လ သက္တမ္းရွိၿပီး စက္အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ 
အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ စက္အပိုပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံလက္မွတ္သက္တမ္းမွာ ၆လ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ vendor မ်ားသည္
အျခား အတြဲလိုက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ိဳးစုံကို ကမ္းလွမ္းလာၾကပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ MOHS 
တင္ဒါမ်ားသည္ ၆ ႏွစ္သက္တမ္းရိွေသာ PM စာခ်ဳပ္မ်ားအျပင္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အာမခံလက္မွတ္မ်ားကိုပါ 
ေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ vendor မ်ားသည္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳမည့္ 
လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ MOHS ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ပိုမို လိုခ်င္လာၾကပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• အသုံးျပဳနိုင္ေသးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ ေဆး႐ုံမ်ားအား ရွိေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အဆုံးစြန္အထိ 
သုံးစြဲနိုင္ေစၿပီး လူနာမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးေစနိုင္ပါသည္။ 

• PM စာခ်ဳပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ကို 
vendor မ်ားဆီသို႔ ကူးေစလိုက္ၿပီး ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဖူလုံေစနိုင္သည့္အတြက္ 
ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ သက္တမ္းကို တိုးေစနိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္
မႈဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း ရိုးရွင္းသြားေစပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အပိုပစၥည္းမ်ား 
ရန္ပုံေငြအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္သင့္သည္။

• သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီၿပီး အသိမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အရည္
အေသြးျပည့္မီၿပီး စည္းမ်ဥ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စစ္မွန္သည့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို အာမခံေပးနိုင္ပါသည္။
 
• ဇီဝေဆးပညာ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ installed 
based ေျခရာခံၿပီး ထိန္းသိမ္းရန္ ပိုေကာင္းေသာ အေနအထား၌ ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

EuroCham Myanmar က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ Advocacy Group အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို 
အႀကံျပဳထားပါသည္။
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• တပ္ဆင္ထားေသာ installed base တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အရာ၊ ေနရာ၊ တပ္ဆင္သည့္ေန႔စြဲ၊ အာမခံသက္တမ္း 
ကုန္ဆုံးသည့္ရက္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြဲျပားနိုင္ေသာ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အစရွိသျဖင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ အေျခစိုက္စခန္းကို မည္သို႔စီမံသင့္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ နိုင္ငံအႏွံ့ တပ္ဆင္ထားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားလုံးအတြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ စနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးျခင္း

• မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြဲျပားေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား စတင္ရယူေပးျခင္း

• သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေသာ ဇီဝေဆးပညာ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း၊ အေျခခံ 
နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ vendor မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္နိုင္ရာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

• ႏွစ္စဥ္ဝယ္ယူသည့္ ရင္းႏွီးေငြဘက္ဂ်က္တြင္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ုံတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ဘက္ဂ်က္အစီအစဥ္တစ္ခု ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း။  
ထိုဘက္ဂ်က္ေငြမ်ားတြင္ အပိုပစၥည္းမ်ား အစားထိုးတပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္  ႏွစ္စဥ္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း အခေၾကးေငြမ်ားအတြက္ 
ရန္ပုံေငြမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း

ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ 
နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားသည့္ အျမင့္ဆုံး ေဘးကင္းစိတ္ခ် ရမႈႏွင့္ အာနိသင္ထိေရာက္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 
ျပည့္မီနိုင္ေစရန္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ 
မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကို မဆို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔ကို အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး အစဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိသည့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖြံ့ၿဖိဳးလာေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ၎တြင္ ကန႔္သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳလႊာ (NOC) အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ 
မွတ္ပုံတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တင္သြင္းရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ နမူနာအေရအတြက္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ 

စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ျဖင့္ ေဆးဝါးအသစ္
မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ရွည္လ်ားရႈပ္ေထြးေနပါသည္။ ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္မ်ား၊ ရွည္လ်ား
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မေရရာ မရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္သူမ်ားအား အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ 
လူပင္ပန္း ပိုမိုျဖစ္ေစသည္ႏွင့္အညီ ထိုသူမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
အထူးသျဖင့္ NOC သည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္၏ အတားအဆီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး EuroCham 
Myanmar သည္ ဤအတားအဆီးအား ဖယ္ရွားသြားေရးကို ဆက္လက္ အေထာက္အကူျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ေဆာင္
ရြက္ျခင္းက လူနာ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဆးဝါးေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစ မည္ ျဖစ္သည္။
MOHS သည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
တင္သြင္းျခင္းကို ကန႔္သတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းသည္ နာမည္တံဆိပ္တစ္ခုတည္းေအာက္မွ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္တစ္ခုကို 
တင္သြင္းသူတစ္ဦးတည္းကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ လက္ရွိတင္သြင္းသူမ်ားသည္ တံဆိပ္ပိုင္ရွင္
မ်ားကို NOC တစ္ခု ေပးနိုင္မွသာလၽွင္ တံဆိပ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တင္သြင္းသူကို ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
လက္ေတြ႕တြင္ တင္သြင္းသူမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အယူအဆကို ပယ္ဖ်က္ကာ ကုန္တင္သြင္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္ 
ပိုမိုကုန္က်သြားေစရန္ ဦးတည္သြားနိုင္ၿပီး တံဆိပ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တင္သြင္းသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲနိုင္ျခင္းမရွိေပ။ 
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စစ္မွန္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို 
ပိုမိုျမင့္တက္သြားေစပါသည္။ 
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EuroCham Myanmar Health Advocacy Group အေနျဖင့္ အာဆီယံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 
ထင္ဟပ္ေစရန္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ အားေပးထားပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာနိုင္သည့္ ASEAN Medical Devices 
Directive (AMDD) အတိုင္း လိုက္နာရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ႀကိဳဆိုေနၿပီး Advocacy Group သည္ 
ႏုနယ္ေသးေသာ အကူးအေျပာင္းအဆင့္ ကာလအတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ 

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group သည္ အထူးသျဖင့္ AMDD တြင္ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ထည့္သြင္းမည္ကို ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ CSDT သည္ ကြဲျပားေသာ အာဆီယံ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ 
လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ စာရြက္စာတမ္းပုံစံ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းအာဏာအရ 
ေတာင္းဆိုထားေသာ ပုံစံကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းနိုင္သမၽွ နည္းေစနိုင္ပါသည္။ 
AMDD ကို သေဘာတူလက္ခံျခင္းျဖင့္ HS ကုဒ္မ်ားကို တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး တရားဝင္ FDA လက္မွတ္မ်ား ပိုမို 
ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထပ္မံ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္လိုအပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တင္သြင္းရမည့္ 
နမူနာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရာတြင္ Formulation, stability data, certificate 
of analysis ႏွင့္ ကနဦးစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္း ျဖစ္ပါက Clinical Trial Data မ်ား ပါဝင္လာၿပီး လိုအပ္သည့္ 
အေရအတြက္ႏွင့္ လိုအပ္ျခင္းရွိ-မရွိဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိတြင္ 
certificate of analysis စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသးငယ္ေသာ ထုတ္ကုန္နမူနာတစ္ခုသာ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။ 

ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက ေကာင္းစြာ သုံးသပ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ 
ပင္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္းမႈျပဳၿပီး အေျပာင္းအလဲ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို 
မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈရွိျခင္း၊ အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ 
နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္ အာ႐ုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ေလ့
ရွိသည္။ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိေရးကြင္းဆက္မ်ား၏ အက်ိဳး ထိေရာက္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ 
ေစ်းကြက္ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အား ထိန္းညႇိကြပ္ကဲေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ ဝယ္ယူရရွိနိုင္သည့္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို 
လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုခံစားရရွိေစပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 
ဆက္လက္တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္မွာ စီးပြားဆက္စပ္ အက်ိဳးစီးပြားရွင္မ်ား အားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ 
အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ မ်ိဳးစုံေသာ ဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြားရွင္မ်ားအား သက္ေရာက္ေစသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္တိုင္း 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို အားလုံးနားလည္သေဘာေပါက္ၾကေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ား၏တူညီဆႏၵျဖင့္ ရွင္းလင္း
စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။

• NOC မူဝါဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ လက္ရွိ (မွတ္တမ္းမတင္ထားေသာ) NOC မူဝါဒမ်ားသည္ တရားမၽွတစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဟန႔္တားေနပါသည္။ MOHS မွ ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး (ဤ Adovocacy Group၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (American Chamber of Commerce in Myanmar) 
အစရွိသည္တို႔ အပါအဝင္) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းပါမွ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• စည္းမ်ဥ္းတင္ျပမႈမ်ားအတြက္ နမူနာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထင္ရွားျပတ္သားေစ
ျခင္း။
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• FDA မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရန္ ေသးငယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ 
ဖက္စ္ဆက္သြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္ လက္မွတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာင္းဆုံးမွာ ေကာင္းမြန္စြာ 
အလုပ္လုပ္ေသာ အြန္လိုင္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္း။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သိသာေသာ ကုန္က်စရိတ္
မ်ား၊ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ပုဂၢလိက က႑အား မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ DICA 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ျပနိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး 
အစရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အကူအညီေပးမည့္ ေကာင္တာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္ခံသည့္ေကာင္တာတစ္ခု 
ထားရွိျခင္းသည္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• မွန္ကန္သည့္ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း 
အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ကို မွန္ကန္စြာ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄ - ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ဳံးဝင္ျခင္း

UHC အား “ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးမွ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အစြမ္းထက္ဆုံး အယူအဆ” အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO) မွ UHC အား ျပည္သူလူထုႏွင့္ သီးသန႔္လူစုမ်ား အားလုံးအတြက္ ဘဏၰာေရး 
အခက္အခဲမ်ား မၾကဳံေတြ႕ရဘဲ သူတို႔လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစနိုင္ျခင္းဟုလည္း အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။၂

UHC ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ် အထင္မွားေနၾကသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ၄င္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ မည္မၽွပင္ျဖစ္ေစကာမူ 
ျဖစ္နိုင္သမၽွေသာ က်န္းမာေရး ၾကားဝင္ျခင္းမ်ား အားလုံးအတြက္ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို ဆိုလိုျခင္းဟု 
အထင္မွားေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္နိုင္ငံမၽွ ေရရွည္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအားလုံးအား အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
မုခ်လိုအပ္ပါသည္။

UHC ရရွိနိုင္ေရးသည္ UN အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားအားလုံး ရရွိေအာင္ျမင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္ (၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အစီအစဥ္) ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ 
အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ UHC သို႔ လမ္းျပေျမပုံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မုခ်လိုအပ္ေသာ
အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိနိုင္ေရး၊ အားလုံးအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ 
အရည္အေသြးျမင့္ေသာ၊ တတ္နိုင္ေသာ မရွိမျဖစ္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ရရွိနိုင္ေရးတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ UHC ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ နိုင္ငံအတြက္ ထိပ္ဆုံး ဦးစားေပး ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္း 
(၂၀၁၇-၂၀၂၁) သည္ နိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ အေျခခံၾကသည့္ မရွိမျဖစ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း (EPHS) 
ေပးစြမ္းနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဤ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္အား ရရွိနိုင္ေရးကို ဦးတည္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
UHC ရရွိနိုင္ေရးသည္ အားေကာင္းေသာ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တစ္ခု၊ နည္းပညာပိုင္းတြင္ အာ႐ုံစိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေဆးဝါးကုသမႈ လက္ေတြ႕ဖြံ့ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ အစိုးရရန္ပုံေငြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အရည္အခ်င္း 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္း၏ 
ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ UHC ကို ရရွိနိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအထိ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး၊ ပုဂၢလိက က႑တို႔ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့သည္မ်ားအရ 
ညီညီညြတ္ညြတ္ ေပါင္းစည္းေနၿပီး ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေသာ UHC စနစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ တိက်ၿပီး 
ဂ႐ုတစိုက္ စီစဥ္ထားျခင္း၊  လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က႑အားလုံး ပါ၀င္ျခင္းတို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

UHC သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သီးသန႔္လူစုမ်ား အားလုံးအတြက္ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲမ်ား မၾကဳံေတြ႕ရဘဲ ၎တို႔ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိနိုင္ေစပါလိမ့္မည္။ 

၂ဝ၁၉ White Book  |  က်န္းမာေရး ၂ဝ၂ဝ White Book  |  က်န္းမာေရး ၂ဝ၂ဝ White Book  |  က်န္းမာေရး

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group အေနျဖင့္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။

• ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးတြင္သာမက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ပါ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ား၏ ေယဘူယ် အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ ေဆး႐ုံအမ်ားစုတြင္ 
ကုတင္မ်ားကို အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ သိသာေသာ အခြန္ေလၽွာ့ခ်ေပးျခင္းမ်ား 
(အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ား) ။ အခြန္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ေပးျခင္းသည္ လူနာမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ 
ကုန္က်စရိတ္ ၀န္ထုပ္ဝန္ပိုးကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

EuroCham Myanmar Health Advocacy Group

၂  ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (n.d) ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း က်န္းမာေရးအက်ဳံးဝင္ေန႔  https://www.who.int/life-course/news/events/uhc-day/ en/  မွရယူပါသည္။
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၁၅
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အခြန္

နိဒါန္း

ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ကူညီရန္ EuroCham Myanmar အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
ျပင္းျပေသာဆႏၵအာသီသတို႔ေၾကာင့္ EuroCham Myanmar Legal Advocacy Group ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ 
စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤမွတ္ေက်ာက္တင္ေလာက္ေသာ အားထုတ္မႈတြင္ Eurocharm Myanmar ႏွင့္အတူ 
တစ္သားတည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ဥေရာပ ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤအပိုင္းတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း 
အႀကံေပးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္သာမက ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာဗဟုသုတ 
ႂကြယ္ဝႏွံ့စပ္စြာ ရွိၾကပါသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား တန္ဖိုးရွိေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမည့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဥပေဒေရးရာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ White Book ထုတ္ေဝခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အေျပာင္းအလဲေျမာက္မ်ားစြာကို 
ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနကိုလိုက္၍ တုန႔္ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အျခားေသာ EuroCham Myanmar 
Advocacy Group မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကေသာ ဥေရာပ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းက႑ႏွစ္ရပ္ကို ျခဳံငုံမိေစရန္ 
အဖြဲ႕၏အမည္ကို EuroCham Myanmar Legal and Tax Advocacy Group ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 

EuroCham Myanmar၏ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ White Book တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးေသာ 
ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အလြန္တရာအေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို အစုံအလင္တင္
ျပထားၿပီး ဤအေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့လၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း
နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္း၊ လက္ရွိရွိေန
ဆဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္မွာ ေသခ်ာမႈမရိွျခင္း၊ နိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒက အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင
္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ နာမည္ႀကီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕အပိုင္းက႑တြင္ 
အကာအကြယ္ ေပးထားမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ 
ရင္ဆိုင္ ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

EuroCham Myanmar Legal and Tax Advocacy Group၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္တကြ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲထားပါသည္။ 

ဥပေဒေရးရာအခန္းက႑

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ လက္ရွိအေျခအေနသာမက စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ 
အလုံးစုံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္
ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုစနစ္က်၍ 
တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရိွနိုင္ပါသည္။   တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအပိုင္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာလိုက္
နာမႈအပိုင္းတြင္လည္း လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒစီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္နိုငပါသည္။ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေသာအဓိကက်ေသာ အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒစီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားမည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္
ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရေသးေသာ ၂၀၁၅ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ၁ ႏွင့္ 
၂၀၁၆ အႏုညာတဥပေဒ၂  တို႔ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
က်င့္သုံးရာတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို တားဆီးထားျခင္းမွ  ေရွာင္ရွားရန္အတြက္
၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္  ေဆာင္လာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအသစ္အသစ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္  ျဖန႔္ေဝ
ထားေသာအမိန႔္ေၾကညာစာမ်ား၏ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္မ်ားမွ ေသြဖည္ေနတတ္ပါသည္။ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခြင့္ 
လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ 

စီမံခန႔္ခြဲေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အဖြဲ႕အတြင္းပိုင္း၌သာ ျဖန႔္ေဝေသာ လူထုသို႔ ျဖန႔္ေဝမထားသည့္စာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ၄င္းစာႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔မွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသြဖီေနပါသည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈၾကားရွိ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြ
က္ ႀကီးမားေသာအခက္အခဲအေနအျဖစ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခက္အခဲမ်ားသည္ နိုင္
ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္သြားျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
လိုင္စင္အမ်ားအျပားကို လုံးဝထုတ္မေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားရွိၿပီး ၄င္းအေျခအေနမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ၁၅/၂၀၁၇၃ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနပါသည္။  
ဥပမာ - သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းရွာေဖြ စုေဆာင္းေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ 
ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ား။ ထို႔နည္းတူစြာ ေငြေၾကးႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို မည္သည့္ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားတြင္မွ မပါဝင္ေသာ ဌာနတြင္း မူဝါဒမ်ားျဖင့္ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးသည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ မေသခ်ာမေရရာျခင္းႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိျခင္းတို႔ကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဥပေဒေရးရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ေသခ်ာ
ေပါက္ရရွိေစနိုင္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ။ 

• ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးျမႇင့္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ႀကိဳးနီစနစ္ 
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း။ 

၁ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၅- ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ 
၂ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ဇန္နဝါရီလ ၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၆- အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ 

လက္ရိွတရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအေျခအေနသည္ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္အဓိကက်ေသာစိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ရိွေနပါသည္။ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းမွတဆင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ရင္းႏီွးျမႇပ္ုႏံွသူမ်ားကုိဆြေဲဆာင္မႈရိွသာ
ဥပေဒေရးရာပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ရရိွရန္၊ႀကိဳးနီစနစ္ကုိ ေလၽွာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ရုိးသား
ေျဖာင့္မတ္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ EuroCham Myanmar Legal Advocacy Group သည္ အၾကဳံျပဳအပ္ပါသည္။ 

• ဥပေဒအရ စည္း ေႏွာင္မႈရွိေသာ မည္သည့္လက္ေအာက္ခံတရားဥပေဒစီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမဆိုသတင္းစာတြင္ သင့္တင္
ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

• ၂၀၁၆ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တစ္ဆင့္ခံဥပ ေဒျပဳျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

• ၂၀၁၆ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ၁၅/၂၀၁၇ တို႔တြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ 

• ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ (CL)သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္(CC)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒအသစ္အသက္ဝင္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္( အထူးသျဖင့္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ)လက္ရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္၏ မေသခ်ာမ ေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈမွာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ(TCL)၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္နိုင္မည့္ အထူးသီးသန႔္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ 
က်င့္သုံးရန္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(PTD)အား ေပးအပ္ထားပါသည္။ အျခားမည္သည့္ 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ရွိေနေစကာမူ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ အညီသာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု (TCRေနာက္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ(CL)တြင္ (အထူးသီးသန႔္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ (CC) အား ေပးအပ္ထားသည္) ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ TCRအရ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာန(PTD)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္ႏွင့္ CLအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ (CC)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
နယ္ပယ္သည္ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တြင္လည္း မိမိကိုယ္ကိုသာ အဓိကဦးစားေပး 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ(TCR)ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ (CL)တို႔၏ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အၾကားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္တရားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္က အျခားတစ္ခုအေပၚ လႊမ္းမိုးသည္ကို  ရွင္းလင္းစြာ
မသိရပါ။ 

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီကို သိမ္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီခ်င္းေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္ ရရွိမည့္ ေစ်းကြက္ေဝစု၊ ဝင္ေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ 
ရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ သတ္မွတ္အဆင့္မ်ားပါဝင္သည့္ 
ကုမၸဏီျခင္းေပါင္းစည္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိျခင္းသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ 
ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္(CC)သည္ ကုမၸဏီခ်င္း ေပါင္းစည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ(CL)ကို 
လုံးလုံးလ်ားလ်ား ျပည္ျပည္ဝဝ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ျပဳလုပ္၍ မရနိုင္ပါ။ 
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လက္ရိွယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူေဘာင္၏ မေသခ်ာေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ အက်ဳံးဝင္သက္ဆုိင္မႈသည္ ရင္းႏီွး
ျမႇပ္ုႏံွသူမ်ားအတြက္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈယႏၲရားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
လုိက္ဖက္ညီေသာယႏၲရားတစ္ခုကုိသတ္မွတ္ေပးနုိင္မည့္အမိန႔ေ္ၾကျငာစာ သုိ႔မဟုတ္လမ္းညႊန္
ခ်က္တစ္ခုကုိထုတ္ျပန္နုိင္ပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
သည့္ ဥပေဒေရးရာျပႆနာမ်ားကုိ ထပ္မံေလၽွာ့ခ်နုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏီွးျမႇပ္ုႏံွသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိ 
တုိးျမႇင့္နုိင္မည့္အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းကုိလည္း တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေအာက္တြင္အႀကံျပဳထားေသာ အဆင့္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူေဘာင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒေရးရာျပႆနာရပ္မ်ားကို 
ထပ္မံေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္သတင္းတက္လာနိုင္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လက္ရွိဥပေဒေရးရာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ 
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ MTC သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လိုက္ဖက္ညီေသာ ယႏၲရားတစ္ခုကို သတ္မွတ္နိုင္မည့္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ သို႔မဟုတ္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရန္ စဥ္းစားနိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ေစနိုင္မည္
သာမက အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို 
ရရွိရန္အလို႔ငွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္(CC)သည္ ကုမၸဏီမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား/ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျပန္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို လၽွင္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

နိုင္ငံျခားသား(ပိုင္)ကုမၸဏီဟူေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဥပ    ေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အဓိပၸါယ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး ၄င္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚမည္သည့္
တရားဥပ ေဒက သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ မေရရာမႈႏွင့္  ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပ  ေဒ(MCL)အရ၄ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီဟူသည္ကို နိုင္ငံျခားအစုအဖြဲ႕တစ္ခုက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြ
၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို၍ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတခုဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ မၾကာေသးမီက MCLမွ 
အစားထိုးပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ ၁၉၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုမၸဏီအက္ဥပ ေဒ ၅ တြင္မူ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ရွယ္ယာတစ္စုရွိလၽွင္ပင္ 
နိုင္ငံျခားကုမၸဏီဟူ၍ စဥ္းစားရန္ လုံေလာက္ၿပီဟူ၍ ပို၍တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ MCL 
သည္ ပို၍ ေျဖေလၽွာ့ထားပုံရၿပီး နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား 
နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္ၿပီး ဥပ ေဒအရလည္း 
၄င္းကုမၸဏီကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ တစ္ႏွစ္ထက္ပိုေသာ ငွါးရမ္းျခင္းကို 
တားျမစ္ထားေသာ ၁၉၈၇ မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန႔္သတ္သည့္အက္ဥပေဒအရ နိုင္ငံျခား
သားပိုင္ကုမၸဏီဆိုသည္မွာ  အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္မႈတြင္မူတည္၍  ကုမၸဏီ၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လက္၀ယ္တြင္မရွိေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံသားမ်ား၏အစုရွယ္ယာ အမ်ားစု မပါဝင္ေသာ 
ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုလိုသည္ ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။၆
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နိုင္ငံျခားသား(ပိုင္)ကုမၸဏီဟူေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဥပ    ေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး ၄င္းသည္ ကြဲျပားခ်ားနားေသာျဖစ္ရပမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခား
သားပိုင္ဆုိင္မႈရွိေသာကုမၸဏီမ်ားအေပၚမည္သည့္တရားဥပ ေဒကသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆုိေသာအခ်က္ႏွ
င့္ပတ္သတ္၍ မေရရာမႈႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။တစ္ခုတည္း တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ 
အဓိပြါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ တိက်ရွင္းလင္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကိုအကာ
အကြယ္ပိုေပးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးနိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကိုတိုးတက္ေစမည့္အျပင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသူ
မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ MCAကို အစားထိုးပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ MCA တြင္ဖြင့္ဆိုထား
ေသာ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ အစုရွယ္ယာတစ္စုရွိရန္သာလိုအပ္သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေဟာင္းကိုသာဆက္လက္က်င့္
သုံးေနျမဲျဖစ္သည္။  MCLတြင္  ေဖာ္ျပထားေသာ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅% ဆိုေသာသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕တြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားပုံမရပါ။ MCL ၏ ပုဒ္မ ၄၆၄၇ တြင္ MCLသည္ မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းမႈဥပေဒပါ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္
ေသာ ပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းမႈဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္မႈဆိုေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ MCL တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ၃၅%ႏွင့္အထက္ ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဆိုေသာအခ်က္ကို လႊမ္းမိုးပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံဥပေဒအရ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏအဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပ ေဒဆိုင္ရာမေသခ်ာမေရရာမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္
အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္လိုေသာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူတစ္ဦးသည္ အခက္အခဲအေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အမွန္မွာ အသုံးျပဳေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အ ေပၚမူတည္၍ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူတစ္ဦး၏အစုရွယ္
ယာပိုင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သလို  ျဖစ္လည္း မျဖစ္နိုင္လာပါ။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ 
လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေပၚမူတည္၍လည္း ကြဲျပားေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက်ဳံးဝင္သ
က္ေရာက္နိုင္ပါေသးသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ပို၍ ေယဘုယ်က်ေသာ  ငွားရမ္းပိုင္ခြင့္ မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူတိုင္းအပၚ ရိုက္ခတ္မႈရွိေသာ 
ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒဆိုင္ရာေသခ်ာ ေရရာမႈသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ 
ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေစရာတြင္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ 
ေျမယာငွားရမ္းခြင့္မျပဳေသာ လက္ရွိအေနအထားသည္ ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခႏွင့္ စိတ္မခ်ရမႈကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။နိုင္ငံျခား
သားပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ငွားရမ္းပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိက်ေအာင္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ နိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ ပိုေပးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရိွ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ 
တိုးတက္ေစမည့္အျပင္ တိုင္းျပည္တြင္းသို႔ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ နိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေခၚ ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္တြင္းအစုအဖြဲ႕ရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူမႈကို တဖန္ျပန္လည္ တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ၄င္းတို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား တိတိပပ ရွိလာၿပီး အာမခံမႈလည္း ရွိလာသည္ႏွင့္အမၽွ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈေရခ်ိန္လည္း 
တက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ EuroCham Myanmar Legal Advocacy Group မွ အၾကဳံျပဳအပ္ပါသည္။ 
• ဥပ ေဒအသီးသီးတြင္ နိုင္ငံျခားသား(ပိုင္ဆိုင္/ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေသာ) အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ တသမတ္
တည္းျဖစ္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္။

• အဆိုပါ အစုအဖြဲ႕မ်ားအား လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ မူေဘာင္စနစ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္ 
သို႔တည္းမဟုတ္ ဘုံ မူေဘာင္စနစ္တစ္ရပ္သတ္မွတ္ေပးပါရန္။

• နိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားေသာ အသင္းအစုအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္လာေသာ အသင္းအစုအဖြဲ႕တစ္ခု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ  အခြင့္အေရး
မ်ား ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား (assets)ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူေဘာင္စနစ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေပး
ပါရန္။

၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၆)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၉- ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒ
၅ ျဗတိသၽွအိႏၵိယ (၁၉၁၄ ဧၿပီ ၁) ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီအက္ဥပေဒ (အိႏၵိယအက္ဥပေဒ အမွတ္ ၇၊ ၁၉၁၃)
၆ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ (၁၉၈၇)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အက္ဥပေဒ ၁- မေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကန႔္သတ္ျခင္း အက္ဥပေဒ (၁၉၈၇) အခန္း ၁၊ 
ပုဒ္မ ၂ (ဃ)

၇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ (၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၆)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၉- ျမန္မာ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခြဲ ၃၁၊ ပုဒ္မ ၄၆၄ 
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္ကိုရိုးရွင္း ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ၈ ကို သိသာထင္ရွားေသာ 
ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  အခြန္ေလၽွာ့ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်ျခင္းတို႔အတြက္ ေပးေဆာင္ရေသာ 
ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို က်သင့္အခြန္ေငြ၏ ဆယ္ဆမွ သုံးဆသို႔ ေလၽွာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကို သိသာထင္ရွားေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္
အျဖစ္ အခြန္ထမ္းမ်ားမွ အေကာင္းျမင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေခတ္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမ
ရွိေတာ့ေသာ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သတ္မွတ္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါ
သည္။ 

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က သက္ဆိုင္ အက်ဳံးဝင္သည္ 
ဆိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား က်န္ရွိေနပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အာမခံ မပါေသာ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္း  ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္မွန္ကန္မႈရွိပါသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မေျပာပေလာက္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ပမာဏ(ဥပမာ-၅၀ 
က်ပ္၊ ၁၅၀ က်ပ္၊ ၃၀၀ က်ပ္ အစရွိသည္) ကိုသာ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မေျပာပေလာက္ေသာ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားေပးရသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအေျမာက္အမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား 
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိုအခြန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေကာက္ခံေနျခင္းမရွိ
ဟု  ကၽြန္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္လက္ခံထားပါသည္။  

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆီေလၽွာ္သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ အက္ဥပေဒအရ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ သို႔မဟုတ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအတြက္ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ေနာက္အက်ဆုံး သတ္မွတ္အခ်ိန္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ၄င္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းကို 
ယူေဆာင္လာၿပီးေနာက္ (၃)လအတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ရက္မွ (၁)လအတြင္း ခပ္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္ေခါင္းကို အခြန္႐ုံးမ်ားအားလုံးမွ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း 
လက္ခံျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္အရာရွိမ်ားမွာ (ဒဏ္ေၾကးမတပ္ဘဲ) လက္ခံပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပတြင္ 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အတြက္ အခြန္ထမ္းမွ (ဥပမာ-စာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးပို႔သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမွတဆင့္) 
၄င္း၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးေပးပို႔တင္ျပသည့္ ရက္စြဲကို အေထာက္အထားျပသည့္တိုင္ 
အခြန္အရာရွိအခ်ိဳ႕သည္ သုံးလတာစည္းမ်ဥ္းကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအေပၚတြင္သာ ထည့္သြင္းစဥ္စားၾကပါသည္။ 
အက္ဥပေဒသို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ
႕ေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြန္အရာရွိမ်ားသည္ ၄င္းစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ နိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ 
ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမွ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွန္ကန္မႈကို စစ္ေဆးေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ ကိစၥႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ 
အခြန္ထမ္းသည္ ၄င္း၏စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားထံ လူကိုယ္တိုင္ 
လာေရာက္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ “ေခ်းငွားျခင္း”ႏွင့္ “ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း” ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအတြက္ အက္ဥပေဒတြင္ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ၄င္အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 
နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ သာမန္အဓိပၸါယ္အတိုင္းသာ အနက္ေကာက္ယူနိုင္ပါသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္၍ ရရွိလာေသာ အေတြ႕အၾကဳံအရ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈသည္ 
တသတ္မတ္တည္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစား 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခားနိုင္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ခံဝန္စာခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားနိုင္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းမ်ား 
ကြဲျပားပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အက္ဥပေဒတြင္ အယူခံဝင္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားနိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဥပေဒေရးရာႏွင္ ့ အခြန္ ၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဥပေဒေရးရာႏွင္ ့ အခြန္

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုျပဳထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လက္ရွိအက္ဥပေဒမွ ျခဳံငုံမိျခင္းမရွိသည့္ 
ေခတ္မီစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ စဥ္းစားသုံးသပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 
ထိုမၽွသာမကပဲ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ 
သင့္တင့္ေလၽွာက္ပတ္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားမည့္အျပင္ အခြန္ထမ္းမ်ားမွ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ပိုမိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ တိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္နိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအား ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ EuroCham Myanamr Tax Advocacy 
Group က အႀကံျပဳပါသည္။ 

• တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေလၽွာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ကန႔္သတ္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္(၁)ႏွင့္တံဆိပ္
ေခါင္းအက္ဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ ဌာနတြင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို ဥပေဒ၊ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္
သူသိရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• အခြန္အချမင့္မားမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိနိုင္ျခင္းအေပၚ ထပ္မံ ကန႔္သတ္တားဆီးနိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ေခ်းငွားမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား ေလၽွာက္ထားမႈကိုျပန္လည္အကဲျဖတ္ရန္။ ေကာက္ခံ
ရရွိသည့္အခြန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္သည့္လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား
ၾကား အခ်ိဳးအစား မညီမၽွပါက ၄င္းစာရြက္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေကာက္ခံမႈကုိ ဖယ္ရွားရန္။

• စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု၏ လက္မွတ္ထိုး ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ရက္မွ (၁)လအတြင္း အခြန္ထမ္းမွ ၄င္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ အခြန္ကုိတ
ရားဝင္ ေပးေဆာင္ျဖည့္စြက္နုိင္ေစရန္ အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ကမ္းလြန္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ျခင္းအတြက္  တံဆိပ္ေခါင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္။ 

• ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေခ်းငွားျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
စာရြက္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ဝင္လႊမ္းမိုးေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္စနစ္ကိုျပည္လည္သုံးသပ္စိစစ္ျပင္ဆင္ရန္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္စနစ္သည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္ၿပီး
တရားဝင္ပုံႏွိပ္ျဖန႔္ေဝထားေသာတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ကြဲလြဲေသြဖီေနေသာ႐ုံးတြင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားအၾကားျပဳလုပ္ထားသည့္ အာမခံမဲ့ ေခ်းငွားမႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံနိုင္ျခင္းရွိ မရွိကို အက္ဥပေဒတြင္ ရွင္းလ
င္းစြာေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။ 

• အခြန္အယူခံ ခုံအဖြဲ႕ဥပေဒ ၉ ပါ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အယူခံဝင္ျခင္းလုပ္
ငန္းစဥ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးရန္။

ေခတ္မီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးယိုစိမ့္မႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လက္ရွိ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကိုေခတ္ႏွင့္အညီ
ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 
လက္ရွိအက္ဥပေဒ၏မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္အခြန္ထမ္းမ်ား၏ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္နိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

၈ ျဗိတိသၽွ အႏၵိယ (၁၈၉၉ ဇူလိုင္ ၁)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ (အႏၵိယအက္ဥပေဒ ၂၊ ၁၈၉၉)

၉ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၈ ဩဂုတ္ ၁)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အခြန္အယူခံ ခုံအဖြဲ႕ဥပေဒ
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခြန္စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို 
ရရွိခံစားနိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စသည့္ နိုင္ငံ(၈)
နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အခြန္ႏွစ္ထပ္စည္းၾကပ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (DTA)ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ DTA တြင္ ပါဝင္ေသာ 
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အက်ဳံးမဝင္ဘဲ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန 
(IRD)၏ တစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္ထမ္းသည္ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အသုံးမျပဳမီ အခြန္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ သက္သာခြင့္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ IRDထံတြင္ 
အတည္ျပဳထားေသာ စီရင္ခ်က္တစ္ခုကို ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ အခြန္စာခ်ဳပ္ပါ သက္သာခြင့္မ်ားကို ေလၽွာက္ထားရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မရွိပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမဟုတ္ေသာ အခြန္ထမ္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTAအရ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာသက္သာခြင့္ သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုပါက ၄င္းအေျခခ်ေနထိုင္သည့္နိုင္ငံမွ 
ထုတ္ေပးေသာ အေျခခ်ေနထိုင္မႈလက္မွတ္(COR)ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမဟုတ္သည့္ 
အခြန္ထမ္းသည္ CORအျပင္ စီရင္ခ်က္ ေတာင္းခံလႊာတစ္ခုကိုလည္း IRDသို႔ လိပ္မူ၍ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 
ေငြေပးေခ်မႈျပဳၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံေျပစာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

၉  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ (ၾသဂုတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အခြန္အယူခံ ခုံအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဥပေဒ
ျမန္မာနိုင္ငံအခြန္ဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ကို ႀကိဳတင္ေကာက္ခံေသာ ပင္ရင္းမွ 
ႏုတ္ယူေပးသြင္းခဲ့သည့္အခြန္(withheld tax)ကို ပထမဦးဆုံး အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ေငြျပန္ေပးျခင္းျခင္း(refund) ရနိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ မရနိုင္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ခ်က္တစ္ခုကို ေတာင္းခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေငြျပန္ေပးျခင္း(refund)သည္ ရရိွရန္ခက္ခၿဲပီး လေပါင္းမ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္အထိ 
ေျဖရွင္းရနိုင္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အခြန္စာခ်ဳပ္တစ္ခုဆိုသည္မွာ သေဘာတူညီထားေသာ နိုင္ငံမ်ားအၾကား အခြန္စည္းၾကပ္နိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခု 
အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကို တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း၌ အက်ဳံးဝင္နိုင္ၿပီး 
အခြန္ထမ္းဘက္မွ အနည္းငယ္ေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွ
င့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTAအရ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလိုအေလၽွာက္ 
အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား ခံစားခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ 
အခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ေလၽွာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္သာမက နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTA တစ္ခုအရ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ 
 ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို 
တသီးတျခားစီထုတ္ျပန္ျခင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန(MOPFI)အေနျဖင့္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ EuroCham 
Myanmar Tax Advocacy Group က အႀကံျပဳလိုပါသည္။ 

MOPFI သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အေျခခ်ေနထိုင္သူမဟုတ္ေသာ အခြန္ထမ္းမွ ၄င္းအေျခခ်ေနထိုင္သည့္ (ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ DTA ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ) နိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အေျခခ်ေနထိုင္မႈလက္မွတ္ (COR) ကို တင္ျပၿပီးပါက 
အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ားကို အလိုအေလၽွာက္ေပးအပ္ရန္အတြက္ စဥ္းစား သုံးသပ္သင့္ပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဥပေဒေရးရာႏွင္ ့ အခြန္ ၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဥပေဒေရးရာႏွင္ ့ အခြန္

ဤကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ IRDသည္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုကို လိုက္နာနိုင္ၿပီး 
အခြန္ထမ္းဘက္မွ DTAသက္သာခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခုကိုသာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အသုံးမျပဳခင္ IRDထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မလိုအပ္ဘဲ အခြန္သက္သာခြင့္ 
ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း IRD ထံမွ စီရင္ခ်က္တစ္ခုေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္ေနေသးလၽွင္ ေလၽွာက္ထားမႈသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္သာ အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္မႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ EuroCham Myanmar Tax 
Advocacy Groupက အဆိုျပဳပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳံးဆိုရေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTAအရ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာအက်ိဳး
ခံစားခြင့္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလိုအေလၽွာက္ အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္မႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ 
အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား ခံစားခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကိကုည္ပီါသည။္ ထုိ႔အျပင ္ဤကဲသ့ို႔ ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္း အားျဖင့ ္အခြနထ္မ္းမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ေလၽွာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္သာမက 
ႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း 
အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ (equity investment)အေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေ
ကာက္ခံျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္ ရက္စြဲပါ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အမွတ္ ၆/၂၀၁၈၁၀ တြင္ IRDသည္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူမႈအတြက္ ေငြေၾကးျဖင့္မဟုတ္ေသာ (ဥပမာ -ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခုျဖင့္ 
ေပးေခ်ျခင္း)ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္(CT) ၅%ကို ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၄င္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို အျခားကုမၸဏီတစ္ခုအား ငွားရမ္းရာတြင္ 
အျခားကုမၸဏီမွ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်လၽွင္ ထိုေပးေခ်မႈအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅%က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း IRDမွ 
ဥပမာတစ္ခုေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုဥပမာမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္သာျဖစ္ၿပီး 
ပုံမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုံမွန္ေရာင္းခ်မႈမ်ား အတြက္ မဟုတ္ေသာ
ေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅%ကို မေကာက္သင့္ပါ။ အရင္းအႏွီး 
တစ္ခုခုျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရာင္းဝယ္မႈမဟုတ္သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒ၁၁ အရ ဝန္ေဆာင္မႈဝင္ေငြဆိုေသာ 
အေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္လည္း ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။  ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာျဖင့္ ေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားကဲ့
သို႔ တစ္တန္းတည္းထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါ။  ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္ခြန္ 
၅%ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ေျမငွားရမ္းခြင့္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ကုမၸဏီထံမွ ရွယ္ယာရယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား
လုံးအတြက္ မမၽွတေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္ကို မွတ္သားရပါမည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္သြယ္ခြန္(CT)ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ(ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ပုံစံ)ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ မၽွတေသာ ကုန္သြယ္ခြန္ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ရွယ္ယာျဖင့္ေပးေခ်မႈမ်ား(ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ)အတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္(CT)ေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း
ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ EuroCham Myanmar Tax Advocacy Group အေနျဖင့္ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအား 
အႀကံျပဳလိုပါသည္။ 
၁၀ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၊ (၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၆) အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အမွတ္ ၆/၂၀၁၈
၁၁ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ (၁၉၉၀ မတ္ ၃၁) နဝတ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၉၀- ကုန္သြယ္ခြန္ ဥပေဒ
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ေခတ္မီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးစိမ့္မႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လက္ရွိတံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ 
လိုအပ္ေနပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္လက္ရွိ
အက္ဥပေဒ၏ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ အဆင့္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ ဝင္ေငြခြန္ကို ႀကိဳတင္ေကာက္ခံေသာ ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္ 
အခြန္ေငြ(withholding tax)ေပးေဆာင္မႈ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္မ်ား။ 

လက္ရိွ အခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံသူ(supplier)မ်ားသုိ႔ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းလစာမ်ားအတြက္ 
withholding tax ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္သည္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ရာအခြန္ကို ႏႈတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ေသာ ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္အခြန္ေငြ(withheld tax)ကို ႏုတ္ယူသည့္/ ေပးေခ်မႈျပဳသည့္ ရက္မွစ၍ 
ခုႏွစ္ရက္အတြင္း IRDသို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ေသာ 
အခြန္စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒအသစ၁္၂ အရ withholding taxကို ေနာက္က်ေပးသြင္းမႈမ်ား အတြက္ က်သင့္အခြန္ေငြ၏ ၁၀%ကို 
ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီအထိ withholding taxကို ေနာက္က်ေပးသြင္းမႈမ်ား အတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အခြန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ 
တဆက္တည္းမွာပင္ withholding taxကုိ လုိက္နာေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္IRDမွထုတ္ျပန္ခဲ့
ေသာ ေၾကညာခ်က္တို႔ႏွင့္ အတူ IRD သည္ (၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္ေန႔မွစတင္၍ လက္ေတြ႕အေကာ
င္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေသာ) withholding taxကို ေနာက္က်ေပးသြင္းမႈမ်ား အတြက္ က်သင့္အခြန္ေငြ၏ ၁၀%ကို 
ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

အျခားေသာ corporate taxအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းစာလၽွင္ သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္သည္ တိက်ေသာရက္စြဲတစ္ခု အေပၚ 
အေျချပဳထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ withholding taxအတြက္ အသစ္ သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္သည္ အခ်ိဳ႕အခြန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ လိုက္နာရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ကုန္သြယ္ဝင္ေငြခြန္(corporate income tax)ေပးေဆာင္မႈသည္ 
သက္ဆိုင္ရာသုံးလပတ္ကာလျပည့္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၁၀ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းေစ့ၿပီ ျဖစ္သည္။) ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ withholding taxေပးေဆာင္မႈကို ႏုတ္ယူသည့္/ ေပးေခ်မႈျပဳသည့္ ရက္မွစ၍ ခုႏွစ္ရက္အတြင္းလုပ္ေဆာ
င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ အခြန္ထမ္းသည္ ကြဲျပားေသာရက္မ်ား၌ (withholding taxႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ) ေငြေ
ပးေခ်မႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ခဲ့လၽွင္ အခြန္ထမ္းသည္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္သည့္ ေန႔ရက္တိုင္းမွ ခုနစ္ရက္အတြင္း IRDသို႔ withholding 
tax ေပးေဆာင္ရန္အပ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ လက္ေတြ႕မက်သည့္အျပင္ အခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလည္း တိုးေစပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

(ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ား ႏွင့္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့သူ(supplier)မ်ားထံသို႔ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္) 
Withholding taxအတြက္ ပို၍ စနစ္က်ေသာ ေငြေပးေဆာင္မႈ သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္(deadline)တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ withholding tax သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ 
အခြန္ထမ္းမ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ႏုတ္ယူသည့္/ ေပးေခ်မႈျပဳသည့္ ရက္မွစ၍ ခုႏွစ္ရက္အတြင္းဆိုသည္ထက္ ေငြေပးေဆာင္မႈအားလုံးအတြက္ အေသသတ္မွတ္
ထားေသာ လစဥ္ရက္တစ္ခုကို အေျချပဳ၍ withholding taxအတြက္ တသတ္မတ္တည္းျဖစ္ေသာ အခြန္ေငြေပးေဆာင္မႈ 
သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္တစ္ခု ကို စဥ္းစားသတ္မွတ္ေပးရန္ EuroCham Myanmar Tax Advocacy Groupသည္ MOPFIကို 
အႀကံျပဳပါသည္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို 
သက္သာေစရန္ ပိုလၽွံေနေသာ အခြန္မ်ားကို ခုႏွိမ္ျခင္း

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ၁၃၊ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒ၁၄၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒ၁၅ စသျဖင့္ မတူညီေသာ အခြန္ဥပေဒ(၃)ခုအရ IRDမွ 
ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘ႑ာႏွစ္ 
တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလၽွံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခား အခြန္အမ်ိဳးအစားအရ 
ေပးရမည့္ အခြန္အတြက္ ခုႏွိမ္၍ မရပါ။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္မႈပုံစံတြင္ အခြန္ျပန္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အခြန္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလၽွံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခားအခြန္အမ်ိဳးအစားအရ ေပးသြင္းရမည့္ 
အခြန္အတြက္ ခုႏွိမ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ IRD၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိမႈကို ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ 
IRD ႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား 
ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အခြန္ထမ္းမ်ားမွ အခြန္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ပိုလၽွံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခားအခြန္အမ်ိဳးအစားအရ 
ေပးရမည့္ အခြန္အတြက္ ခုႏွိမ္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အခြန္စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒတြင္ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOPFI)အား 
EuroCham Myanmar Tax Advocacy Group မွ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

Withholding taxအတြက္ ပို၍ စနစ္က်ေသာ ေငြေပးေဆာင္မႈ သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္
(deadline)တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ withholding tax သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အခြန္ထမ္းမ်ားကို အားေပးတိုက္
တြန္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အခြန္ထမ္းမ်ား၏ေငြစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားသက္သာေစရန္အလို႔ငွာ အခြန္အမ်ိဳး
အစားတစ္မ်ိဳး (ဥပမာ- ဝင္ေငြခြန္/ ကုန္သြယ္ခြန္/ အထူးကုန္စည္ခြန္)အတြက္ ေပးေဆာင္
ခဲ့ေသာ ပိုလၽွံေသာ အခြန္မ်ားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔မွ အျခားအခြန္အမ်ိဳးအစား((ဥပမာ- ဝင္ေငြခြန္ကုန္သြယ္
ခြန္/ အထူးကုန္စည္ခြန္)အတြက္ ေပးရမည့္အခြန္ကို ခုႏွိမ္ခြင့္ကို အခြန္ထမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပး
နိုင္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၆။ အခြန္စနစ္ကို ရိုးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခြန္စနစ္သည္ အလြန္တရာရႈပ္ေထြးၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္နိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ ဥပမာ ေျမာက္မ်ားစြာအနက္ တစ္ခုမွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္ျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္းမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂% 
ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္မ်ားသည္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားေစၿပီး 
အခြန္ေလၽွာ့ေပါ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္အရႈံးေပၚျခင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ၄င္းတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ပင္ 
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ကုန္သြယ္ခြန္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ အဝယ္အေပၚေပးရေသာ အခြန္(input tax)ကို အေရာင္းအေပၚတြင္ 
ေပးရေသာအခြန္ (output tax)အတြက္ ခုႏွိမ္ျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္   ေႏွးေကြးေလးလံၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေသာ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

၁၂ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၉ ဇြန္ ၂)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၀/၂၀၁၉- အခြန္စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ၁၃ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၉)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄/၂၀၁၁- ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၁၄ နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ (၁၉၉၀ မတ္ ၃၁)၊ နဝတ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၉၀- ကုန္သြယ္ခြန္ ဥပေဒ)
၁၅ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၈) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၆- အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒ)
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ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚေကာက္ခံေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂%ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ 
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို သက္သာရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္သာမက နိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ေစ်း
ကြက္ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို ရရွိေစၿပီး 
နိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္(GDP)တက္ေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းလက္က်န္(BOP)ကိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္ေစေသာနည္းျဖင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ 
စီးပြားေရးထြန္းသစ္စ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ ၄င္း၏ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ မက္လုံးေပး တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္အားေပးျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္ဆိုင္
ရာ အလားအလာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အဝယ္အေပၚတြင္ေပးရေသာအခြန္(input tax)ကို ခုႏွိမ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းမ်ားထံမွ 
အစိုးရ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင္ အခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္သည္သာမက IRDႏွင့္ 
အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်
ေစလိမ့္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အခြန္လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ေပးေဆာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္အသုံးျပဳနိုင္ေသာသြယ္ဝိုက္ခြန္ေဆာ့ဖ္ဝဲ
လ္မ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ရရွိမည့္အျပင္ IRD၏ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုလည္း လြယ္ကူေခ်ာ
ေမြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚေကာက္ခံေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂%ကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ႏွင့္  အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားထံမွ ရရွိေသာ ကုန္ပို႔လႊာအေပၚ အေျခခံ၍ ခုႏွိမ္ခြင့္မ်ား ရရွိနိုင္ေစရန္ အဝယ္အေပၚတြင္ ေပးရေသာ 
ကုန္သြယ္ခြန္ကို ခုႏွိမ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယႏၲရားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရိုးရွင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးတို႔ကို MOPFI အေနျဖင့္ 
စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ EuroCham Myanmar Tax Advocacy Group မွ ေ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ကမၻာေပၚရွိနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တန္ဖိုးျဖည့္အခြန္(VAT)/ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္(GST)စနစ္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီပါသည္။ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈအခြန္တစ္ခု(a broad-based consumption tax)သို႔   ေျပာင္းေနျခင္းႏွင့္အတူ 
တစ္ႏွစ္လုံးလၽွင္ ၁၇ႀကိမ္ ရွိေသာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္ေပးဆပ္မႈမ်ား(calculation and return)အေရအတြက္ကိုလည္း 
ေလၽွာ့ခ်နိုင္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခြန္စနစ္သည္ အလြန္တရာရႈပ္ေထြးၿပီး လိုက္နာေဆာင္
ရြက္ေစရန္အတြက္အားေပးလႈံ႔ေဆာ္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။အခြန္စနစ္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း (ဥပမာ- ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္ျခ
င္းႏွင့္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားအေပၚ  ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂%ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ အဝယ္အေပၚတြင္ေ
ပးရေသာကုန္သြယ္ခြန္ကို ျပန္လည္ရရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း)ျဖင့္ 
အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ (cash 
flow)ဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၇။ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္အဟန႔္အတား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ ရက္စြဲပါ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၁၉ ၁၆တြင္ IRDသည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ခြန္(SGT) ေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ အခ်ိဳ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈကို  ၄င္းတို႔ကို zero-
rated supply (ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ ကင္းလြတ္ေသာ ကုန္စည္)ႏွင့္မတူဘဲ SGT-exempt supply( ကုန္စည္ခြန္ 
ကင္းလြတ္ေသာ ကုန္စည္) အျဖစ္ မွတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ SGT ခုႏွိမ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳမထားပါ။ အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ 
ျပည္ပမွ တင္သြင္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္သာ CTကင္းလြတ္ခြင့္အက်ဳံးဝင္ၿပီး ေဒသထြက္ အရင္းအျမစ္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ CT ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးထားသည့္ Cut-Make-Pack(CMP) လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔မၽွသာမက 
CMP ဝင္ေငြကို CT outputမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားလၽွင္ CT inputကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚတြင္ 

SGT ႏွင့္ CT input ကို မေတာင္းခံနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ CMPထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း၌ 
ထုတ္လုပ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ ပို႔ကုန္အလားအလာအတြက္ 
အဟန႔္အတားျဖစ္ ေစပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

(၁)zero-rated supplies (ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အခြန္ကင္းလြတ္ေသာ ကုန္စည္) မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အဝယ္အေပၚေပးရေသာ အခြန္အေႂကြး (input tax credit) ရရွိနိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ (၂) CMPလုပ္ငန္းမ်ားအား 
၄င္းတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေဒသထြက္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ EuroCham Myanmar Tax Advocacy Group သည္ MOPFIကို အႀကံျပဳလိုပါသည္။ 

ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ SGT ႏွင့္ CTမ်ားခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ CMPလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ CTကင္းလြတ္ခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၄င္း၏ပို႔ကုန္အလားအလာကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါ
သည္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

EuroCham Myanmar Tax Advocacy Group
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နိဒါန္း 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံအၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ လာအိုနိုင္ငံ၊ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔ႏွင့္ 
နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္အတြက္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဆိုင္ရာယွဥ္သာသည့္ အားသာခ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ 
မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဆုံး ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ မေလးရွားနိုင္ငံ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံအၾကားရွိ 
မလက္ကာေရလက္ၾကားႏွင့္နီးကပ္ေသာ ရွည္လ်ားသည့္ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းကိုလည္ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၃၀၂၀
ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ ျမစ္ေၾကာင္းစနစ္သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုထပ္ေလာင္း 
ေပးပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၏ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ရန္ အလားအလာ ရွိေနပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္သာမက အသစ္
ျဖစ္ေသာ ရွင္းလင္းေသာ တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေထာ
က္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

သြင္းကုန္၊ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္သာမက ျပည္တြင္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစီးဆင္းမႈ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ပါ 
ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္နိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံစနစ္တစ္ခု ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ 
ေလဆိပ္မ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားကို ဖြံ့ၿဖိဳတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ပိုမိုဆြဲ ေဆာင္
မႈရွိေစၿပီး နိုင္ငံအတြင္း တေျပးညီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာသည္ လက္ရွိ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံအေျခအေနကို ျခဳံငုံတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းကိစၥအမ်ားစုကို ရန္ကုန္ရွိ အဓိကဆိပ္ကမ္းဧရိယာႏွစ္ခုမွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
ကြန္တိန္နာပစၥည္းမ်ား၊ ကားမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ဇက္မ်ား(RORO)ႏွင့္ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား အတြက္ အမ်ားအား
ျဖင့္အသုံးျပဳေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္း (MITT)သည္ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤဆိပ္ကမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၁၆ကီလိုမီတာအကြာ ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ဝမွ ၁၆ကီလိုမီတာအကြာတြင္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ တည္ရွိပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလဝါ
ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလဝါဆိပ္ကမ္း (MITT)၊ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းလီမိတက္(MIPL)၊ 
သီလဝါဆိပ္ကမ္း(PTT)၊ Wilmar Myanmar Thilawa Port Terminal Limited၊ International Bulk Terminal 
Thilawa(IBTT)၊ႏွင့္လက္ရွိတြင္ အျပည့္အဝလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာ Thilawa Multipurpose International Terminal 
( TMIT) တို႔ပါဝင္ပါသည္။

ဒုတိယဧရိယာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆိပ္ကမ္းငါးခုပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာဆိပ္ကမ္း(TMT)၊ 
အလုံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘၤာဆိပ္ကမ္း(AIPL)၊ ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္း(MIP)၊ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း(AWPT)ႏွင့္ ထီးတန္း
ဆိပ္ကမ္း(HPT)ႏွင့္ ဆူးေလဆိပ္ခံတံတား(SPW)တို႔ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ႏွင့္မႏၲေလးကဲ့သို႔အျခားေသာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္မည္သည့္ထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈကိုမၽွမေတြ႕ရပါ။ ထားဝယ္ဆိပ္
ကမ္းသည္ျမန္မာနိုင္ငံေအာက္ပိုင္းအတြက္ႀကီးမားေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားယူေဆာင္ေပးနိုင္ပါသည္။ဘန္ေကာက္မွ ငါးနာရီ
ခရီးသာကြာ ေဝးေသာ ယင္းဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာ့ငါးႏွင့္အျခားေသာေရထြက္ပစၥည္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္(SEZ) သို႔မဟုတ္ အနီးအနားေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေစ်း
သက္သက္သာသာတင္ပို႔နိုင္ေသာ အခြင့္အ ေရးကို ရရွိလာနိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသို႔ မလကၠာေရလက္ၾကားကို 
ေရွာင္ကြင္းသြားလာနိုင္ျခင္း အခြင့္အလမ္းအား ေပးေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အေရးအပါဆုံး ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္
ရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလားအလာရွိပါသည္။ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတည္ေနရာ ရွစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကို 
အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ ရြာသာႀကီး ႏွင့္ မႏၲေလး ျမစ္ငယ္ရွိ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ၿပီးေသာ္လည္း  အျခားေသာ 
အဆိုျပဳ ေနရာမ်ား( မုံရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပဲခူး၊ ျပည္၊ တမူးႏွင့္ မူဆယ္)တြင္ မည္သည့္တိုးတက္မႈမၽွ မေတြ႕ရေသးပါ။ 

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕၍ ေခတ္မီေအာင္ျပင္ဆင္ခ့ဲၿပီး Terminal သုံးခုတြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ 
ခရီးသည္အေရအတြက္ သန္း ၂၀ ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးၿမိဳ႕အနီးရွိ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ
ဆိပ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာတြက္ခ်က္သုံးသပ္ဆဲအဆင့္တြင္သာရွိေနေသးၿပီးယမန္ႏွစ္တြင္ မည္သည့္တိုးတက္မႈမၽွ 
မရွိခဲ့ပါ။ 
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ျမန္မာနိုင္ငံ(ျမဝတီ)ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ(မဲေဆာက္) နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေနရာျဖစ္ေသာ အဓိကစီးပြားေရးနယ္စပ္ေဒသကိႀကီးမား
၍ေခတ္မီေသာတံတားႀကီးတစ္စင္းႏွင့္ေနာက္ဆုံးေပၚေခတ္မီအေကာက္ခြန္အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ 
ထားရွိျခင္းျဖင့္ အႀကီးစား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္အေဆာက္အဦးသစ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။၁ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္း ၇ကီလိုမီတာအကြာရွိ ယခင္အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးကို 
ေနာက္ထပ္ညႊန္ၾကားခ်က္ မရရွိေသးခင္အထိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေကာက္ခြန္ေနရာကို ထိုဧရိယာအတြင္းရွိ 
ယာယီသိုေလွာင္႐ုံမ်ား၌ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈမရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာ၌ 
အဓိကအသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္အေဝးေျပးလမ္းကဲ့သို႔ေသာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ အျမန္လမ္းမ်ားအသစ္ျပန္
လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
• တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား လမ္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစမည့္ မႏၲေလး-မူဆယ္အေဝးေျပးလမ္းမ၊
 
• စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံကို  ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ လမ္းသစ္တစ္ခု၊ 
 
• မႏၲေလးရွိ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး
မည့္ ၿမိဳ႕သာစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း၊ ႏွင့္ 
 
• ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမ်ားသို႔ လြယ္လင့္
တကူ ေရာက္ရွိေစမည့္ ရန္ကုန္ရွိ ဂုံးေက်ာ္အျမန္လမ္း၊

ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိတြင္ ရထားလမ္းအရွည္ ၅,၄၀၀ ကီလိုမီတာရွိၿပီး လတ္တေလာအခ်ိန္၌ 
ျမန္မာနိုင္ငံတလႊာတြင္ အေသးစား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈူမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းသစ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 
ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းကဲ့သို႔ အျခားေသာေဒသမ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈတိုးတက္ေစရန္လည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ မႏၲေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ 
ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈစရိတ္ကို ေလၽွာ့ခ်ေစနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မႏၲေလးႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသအနီးရွိ မူဆယ္ကို 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ရထားလမ္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑သည္ စီးပြားေရးက႑မ်ားအားလုံးကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈကို 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံ့စီးပြားေရး၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးနိုင္သည့္အတြက္ အ ေရးႀကီးေသာက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 
ဤသို႔အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ရွင္းလင္း၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ားကို ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ 
သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ထည့္သြင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာသစ္မ်ား ႏွင့္  စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ 
အစိုးရကို အကူအညီေပးရန္ Logistics and Transportation Advocacy Group သည္ နိုင္ငံတကာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါသည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ အစီအစဥ္တက်မရွိေသာ၊ အခ်ိန္ကုန္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ အကဲျ
ဖတ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ သမရိုးက်လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္လြယ္ကူမႈ အညႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
Trading Across Borders အဆင့္သည့္ ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္း၁၉၀ အနက္  အဆင့္ ၁၆၈ တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၂   
ကုန္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ သမရိုးက်လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာနယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္ကိုေတြ႕ရၿပီး 2019 
White Book တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာရပ္အခ်ိဳ႕ကို ယခုထက္တိုင္ ေျဖရွင္းေပးထားျခင္းမရွိပါ။ 

• သာမန္အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အာမခံမူဝါဒကို မပံ့ပိုးပါက (ဥပမာ- ကုန္တင္သြင္းသူသည္ အာမခံေၾကးကိုရည္ရြယ္
ခ်က္ျဖင့္ မသြင္းပါက သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့အာမခံဖြင့္ထားပါက) သက္ဆိုင္ရာကုန္သြင္းမႈဖိုင္ကိုတန္ဖိုးျဖတ္ေသာအဖြဲ႕ထံသို႔ 
အျပည့္အစုံ ဆုံးျဖတ္အကဲခတ္ရန္ အျမဲတေစ ပို႔ေဆာင္ေပးရပါသည္။ထိုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ပတ္မွ တစ္လအထိ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

• အေရာင္းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ မွာယူထားေသာ စုစုေပါင္းအေရအတြက္အတိုင္း ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘၤာျဖင့္တင္ပို႔ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းပမာဏသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါပမာဏ၏ အေရအတြက္ အခ်ိဳ႕အဝက္သာ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းပမာဏ အတိအက်ကို ျပသရန္ စာခ်ဳပ္ ေတာင္းခံေသာ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား
အတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ပို႔ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔ေသာကုန္ပစၥည္းပမာဏ 
အေရအတြက္ကို ျပသေသာ အေရာင္းစာခ်ဳပ္အသစ္ကို ထုတ္ယူရန္ အေကာက္ခြန္နည္းလမ္းမ်ားအရ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ထပ္မံ၍ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
သည္ ပိုမို၍ ရွည္လ်ားပါသည္။ (တစ္လေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည္။)

• အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ အကယ္၍ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါက အေကာက္ခြန္ Harmonized 
System(HS)အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းကုတ္နံပါတ္ကို ႀကိဳတင္၍ ေတာင္းခံခ်ိန္မွ ရက္ ၃၀အတြင္း အတည္ျပဳ/ရွင္းလင္းရန္ 
ခြင့္ျပဳပါသည္။ (အမ်ိဳးအစားအမ်ားအျပားရွိပါက အခ်ိန္ပိုၾကာမည္ျဖစ္သည္။) အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ (HS code)အမ်ိဳးအစား
တစ္မ်ိဳးကို ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ယူပါသည္။ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕အတြက္ေတာင္းခံရပါကကုန္က်စရိတ္မ်ားလာမည္ျဖစ္
သည္။  

• ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)၏ Shipment-by-Shipmentလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ (၁) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူး
သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ရေသာ MICေထာက္ခံမႈ ေလၽွာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ (၂) ရန္ကုန္ MIC ရွိ စီမံကိန္း၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန(MOPFI)တြင္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔ ပါဝင္ၿပီး ၄င္း
သည္ မ်ားစြာအခ်ိန္ကုန္ပါသည္။ 

• ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ဥပေဒသစ္မ်ားအရ MIC အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမ်ားအားလုံး သို႔မဟုတ္ 
ပုံစံ (ဃ)တို႔ကို red channel သို႔ အလုိအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်သည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းလႊတ္ေပးခ်ိန္ကို ပိုမို၍ ၾကန႔္ၾကာ
ေစပါသည္။ 

• ပုံစံ(ဃ) သို႔မဟုတ္ ပုံစံ(င)အသုံးျပဳ၍ သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းထုတ္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုရွိပါသည္။၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔မွစတင္၍ အသက္ဝင္ေသာ သေဘၤာပိုင္ရွင္/ကုမၸဏီက လက္မွတ္ထိုးတံဆိပ္ခတ္ထားေသာ မူလ 
သေဘၤာကုန္တင္လက္မွတ္(Bill of Landing)ကို ၄င္းပုံစံေဖာင္မ်ားျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေအာင္ အေကာက္ခြန္ဌာနသို႔ 
တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Surrender Bill of Landings ႏွင့္ Sea Way Bills မ်ားကို လက္သင့္မခံေတာ့ပါ။ 
၄င္းသည္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေကာက္ခြန္ဌာနကဲ့သို႔ပင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားျခင္း
မ်ားတြင္ Free on Board(FOB) ႏွင့္ Ex-Works ႏႈန္းထားမ်ားကို ယခုအခါ လက္ခံေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေကာက္ခြန္ဌာန
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ခ်ိန္းဆိုရသည္မွာလည္း တရားဝင္စာျဖင့္ ေရးသားေတာင္းဆိုပါက ႐ုံးခ်ိန္(၃)ရက္အတြင္း ခြင့္ျပဳေပးေနသျဖင့္ 
ပိုမိုလြယ္ကူလာၿပီျဖစ္သည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
အခ်ိန္ကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ပို၍တိုေတာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္ 
(supply chain)၊ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ရွင္းလင္းမႈမ်ား၊ တရားဝင္ ႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းက်ပ္သိ
ပ္မႈေလ်ာ့က်ျခင္းတို႔သည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ျမင့္မားေစၿပီး စီးပြားေရးျပဳလုပ္ရန္လြယ္ကူမႈကို 
တိုးတက္ေစပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  သယ္ယူပိ ု ့ေဆာင္ေရး

၁ Pinitwong A. (၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ ၃၀)၊ မယ္ေဆာက္တံတားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုးျမင့္ေစမည္ဟု ထိုင္းနိုင္ငံေမၽွာ္လင့္၊ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၊ https://www.
bangkokpost.com/business/1783214/thailand-hopes-new-mae-sot-bridge-will-boost-trade-with-myanmar  မွ ရယူပါသည္
၂ ကမၻာ့ဘဏ္ (၂၀၂၀)၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား၊  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-acrossborders# မွ ရယူပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္ Myanmar Automated 
Cargo Clearance System(MACCS)၏ စာရြက္မလိုေသာ/အီလက္ထ ေရာနစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းခ်မွတ္နုိင္ေသာ အရာရွိမ်ား၏ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အရာရွိ အဆင့္မ်ားကို 
ပိုမိုနည္းေစမည့္ စနစ္က်၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မိတ္ဆက္ရန္။ 

• အြန္လိုင္းမွ တင္ခြင့္ျပဳေသာ(လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ ၂-၃ရက္ အထိၾကာသည့္) SEZ ပုံစံကို အေျချပဳ၍ (ျမန္မာနိုင္ငံ SEZ ဥပေဒ၃၏ 
ပုဒ္မ ၁၁(ဌ)ကို ၾကည့္ပါ) MIC လက္ေအာက္တြင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ One Stop Service ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္။  
MIC၏ လက္ရွိ One Stop Service သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚတြင္ 
အေျချပဳသည့္အတြက္ ၿပီးဆုံးရန္ ခန႔္မွန္း တစ္လအထိၾကာတတ္ပါသည္။ 

• ယခင္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိအသုံးျပဳနိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အေကာက္ခြန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလုံးကို 
အေကာက္ခြန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (website) သို႔ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စတင္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) တင္ရန္။ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္(website)တြင္ ေနာက္ဆုံးထြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျမဲတမ္းမြမ္းမံျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

• အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားတိုးျမႇင့္ရန္။ အလုပ္အနည္းဆုံးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကို အလုပ္လုပ္ရေသာ ဌာနမ်ား
( ဥပမာ- တန္းဖိုးျဖတ္သည့္ဌာန) သို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္။ 

သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားေထြျပားၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္သည္ 
အလိုအေလ်ာက္စနစ္သို႔ အျပည့္အဝ မကူးေျပာင္းေသးပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာလုပ္င
န္းစဥ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
မည္သည့္အဖြဲ႕တြင္ အာဏာရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။ ထို႔ျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ မရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မရနိုင္သည့္အတြက္ ေထာ
က္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ 
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
ေလၽွာ့ခ်နိုင္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းကို အားေကာင္းေစၿပီး 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ရိုးသားေသာ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမွားမ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာအေကာက္ခြ
န္ဒဏ္ေၾကးမ်ား။ 

ကုန္ထုပ္ပိုးစာရင္းမ်ား(packing list)၊ ကုန္သြယ္မႈကုန္ပို႔လႊာမ်ား၊ သ ေဘၤာကုန္တင္တန္ဆာ(bills of landing)၊ ထုပ္ပိုးမႈသို႔
မဟုတ္ ပင္ရင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ စသည္ျဖင့္ တင္ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းတင္သြင္းရာတြင္ အေသးအဖြဲ ႐ုံးလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာအမွားမ်ားသည္ေတြ႕ရမ်ားေသာအမွားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးအျခားေသာနိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္အေသးစား အမွားအယြင္းမ်ားအျဖစ္ရည္
ညႊန္းၾကပါသည္။ တရားစီရင္မႈအမ်ားအျပားတြင္ သေဘၤာျဖင့္ကုန္ပစၥည္မ်ားတင္ပို႔သူ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္လက္ခံသူမ်ားတြင္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ “က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္” ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားမခံၾကရပါ။ မတူသည္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထို႔ကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါေသာ အေသးအဖြဲ႕ 
အမွားအယြင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္သည္ထက္ပုိသည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ပုံမွန္ ေပးေဆာင္ေစျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁)တဖက္တြင္ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ မမွန္မကန္လုပ္ေလ့ရွိေသာ ရည္ရြက္ခ်က္ရွိရွိထိန္ခ်န္ျခင္းမ်ား၊ မွားယြင္းေသာေၾက
ညာလႊာမ်ား၊ သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာပါတန္ဖိုး ႏွင့္ (၂) ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တမင္တကာလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ 
အမွားအယြင္းမ်ားကို ခြဲျခားမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။နံပါတ္(၂)အမ်ိဳးအစားတြင္ ဆိုးရြားေသာမွားယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ 
ေမ့က်န္ခဲ့မႈ (ဥပမာ- နိုင္ငံ/ၿမိဳ႕ အမွား) ႏွင့္ စာစီစာရိုက္အမွား၊ စာလုံးေပါင္းအမွား၊ လိပ္စာရွိ လမ္းနံပါတ္အမွား ကဲ့သို႔ေသာ 
အေသးစားမွားယြင္းမႈမ်ားဟူ၍ ထပ္မံခြဲျခားသင့္ပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ White Book  |  သယ္ယူပိ ု ့ေဆာင္ေရး ၂ဝ၂ဝ White Book  |  သယ္ယူပိ ု ့ေဆာင္ေရး

သြင္းကုန္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အမွတ္တံဆိပ္အမည္ အေသးစားအမွားမ်ား၊ ပင္ရင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ရွိ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ 
ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ထုပ္ပိုးမႈ ပင္ရင္းနိုင္ငံကို မေရးမိျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ အမွန္တကယ္တန္ဖိုး၏ 
၅၀% မွ ၁၀၀%အထိ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ကုန္စည္အမ်ားစု ေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ ၃%မွ  
၂၀%အထိရွိေသာ အခြန္ႏႈန္ထားမ်ား၊ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅%၊ တန္ဖိုးေပၚတြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ ႀကိဳတင္ခြန္ ၂% တို႔ႏွင့္ 
ႏွိုင္းယွဥ္နိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ သိပ္မျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ေၾကးမ်ားရွိပါသည္။ ယူေကတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျပစ္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈ ႏွင့္ ႀကိမ္ေရ အေပၚမူတည္၍ ဒဏ္ေငြသည္ ၿဗိတိသၽွေပါင္ ၁,၀၀၀ မွ ၂,၅၀၀ ၾကားတြင္ရွိပါသည္။ 
ၾသစေတးလ်တြင္ ဒဏ္ေၾကးသည္ ၾသစေတးလ်ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ထိ သို႔မဟုတ္ သြင္းကုန္အခြန္၏ ၇၅% အထိ 
ရွိတတ္ပါသည္။ 

ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ (ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္) အေကာက္ခြန္ ညႊန္ၾကား ေရးမႉး
၏ တစ္ဦးတည္းဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိၾကာၿပီးအေကာက္
ခြန္ဌာနမွ တရားဝင္အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာလည္းမရွိပါ။ ထို႔ျပင္ MACCS စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ 
လူတစ္ေယာက္သည္ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ေၾကညာလႊာမ်ားကို စနစ္(system)တြင္  ၉ႀကိမ္အထိ ျပင္ဆင္နိုင္သည္ဆိုေသာ္
လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ခြင့္မျပဳသည္သာမက မည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုမဆို 
ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစပါသည္။ 

အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ အေကာက္ခြန္ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတြက္ တရားဝင္အယူခံတင္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အယူခံတင္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္း ၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေကာင္းေကာင္း
မြန္မြန္မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာက္ခြန္ဌာနျပင္ပမွ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာလူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မသိျခင္းလည္း 
ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ 
အခ်ိန္ကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ပို၍တိုေတာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္ 
(supply chain) မ်ား၊ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ရွင္းလင္းမႈမ်ား၊ တရားဝင္ ႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းက်ပ္
သိပ္မႈေလ်ာ့က်ျခင္းတို႔သည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ျမင့္မားေစၿပီး စီးပြားေရးျပဳလုပ္ရန္လြယ္ကူမႈကို 
တိုးတက္ေစပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

• အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္ Myanmar Automated 
Cargo Clearance System(MACCS)၏ စာရြက္မလိုေသာ/အီလက္ထ ေရာနစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရား႐ုံးစနစ္ပါဝင္ေသာ တရားဝင္အယူခံဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။
 
• လက္ရိွ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေကာက္ခြန္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆိုင္ရာစာရင္းဇယားမ်ား အားလုံးကို 
အေကာက္ခြန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္(website)သို႔ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စတင္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) တင္ရန္။ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္(website)ကို အျမဲ မြမ္းမံျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFSမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္ 
ၾကာရွည္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ကမွ အစိုးရသည္ အာမခံ အေကာက္ခြန္ကုန္
သိုေလွာင္႐ုံ/ CFSမ်ား အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (၁) အမ်ားပိုင္ အာမခံ
အေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္  ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္၏ ကိုယ္စား 
ကုန္စည္မ်ားကို သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္နိုင္ပါသည္။ (၂) ကုန္စည္ပိုင္ရွင္မ်ား အသုံးျပန္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အာမခံ 

၃ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၃)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂၀၁၄- ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးစက္မႈဇုန္ဥပေဒ၊ https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.
mm/files/document-files/myanmarspecialeconomiczonelaw.pdf မွရယူပါသည္။
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အေကာက္ခြန္ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား။ (၃) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား။ (၄) အႏၲရာယ္ရွိ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အထူး အာမခံကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား။ (၅) စီမံကိန္းကာလအတြင္း သိမ္းဆည္းရန္ အသုံးျပဳနိုင္ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းလိုအပ္ေသာ ယာယီ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ 
CFSမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ သီလဝါ SEZတြင္  အာမခံ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသာ္လည္း သီလဝါ SEZ ဥပေဒအရ လိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးၿပီး သီလဝါ SEZေကာ္မတီက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အာမခံ ႏွင့္ CFS လုိင္စင္မ်ားကို မထုတ္ေပးမီ အာမခံႏွင့္ CFSမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား မ်ားကို လည္းေလ့
က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္ၿပီး အာမခံကုန္သိုေလွာင္႐ုံစနစ္ကို စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ရန္ ၄င္းတို႔အား လုံေလာက္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား 
ေပးသင့္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ (အေကာက္ခြန္ဌာန) ပါဝင္လ်က္ေနသည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိပါ။  

ရရွိနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားအျပား 
ျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ပါသည္။ 

• အသစ္ျဖစ္ေသာ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွိေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အျခားေသာဆိပ္ကမ္း၏ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ပမာဏ ကို မ်ားစြာေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ 

• အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အခြန္မ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မေရာင္းရေသးမီအထိ ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ 
ေနနိုင္သည့္အတြက္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို အဆင္ေျပေစပါသည္။ 

• ကြန္တိန္နာေသတၱာမ်ား ခ်ရန္သာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ သေဘၤာတင္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို 
ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• ပါဝင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ အခ်ိန္ပို နည္းနည္းသာ သုံးရန္လိုေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

• အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားကို CFSကုန္စည္မ်ား တင္ခ်ေသာ ေနရာအနီးတြင္ ေနရာခ်ထားေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလုံးကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးနိုင္ျခင္း ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းကို ရလာမည္ျဖစ္သည္။ 

• ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈကို မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ကုန္တင္ 
ကုန္ခ်ကို အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

SEZမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျပင္ဘက္ရွိ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFSေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ ဤျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ တင္သြင္းကုန္ပမာဏအမ်ားအျပားကို အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္ 
နိုင္သည့္အတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနျခင္းကို ေရွာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တင္ပို႔ကုန္မ်ား ကို CFS အေဆာက္အအုံ 
မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းနိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ၿပီး အက်ပ္အတည္းျဖ
စ္ျခင္းမ်ားကိုတားဆီးသြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရသည္ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း 
Logistics and Transportation Advocacy Group သည္ သိရွိထားသည္သာမက လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္ေရအတြက္ 
အကူအညီမ်ားေပးနိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ Advocacy Group သည္ အဆိုပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လ်င္လ်င္ျ
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အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFSေျဖရွင္းခ်က္မ်ား အေကာက္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးေက်းဇူးအေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းထားသည့္ ေျမာက္မ်ား
စြာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို  အာမခံသိုေလွာင္႐ုံဆီသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္သည့္အတြက္ 
ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနျခင္းကို တားဆီးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တင္ပို႔ေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို CFSအေဆာက္အအုံမ်ား၌ ရွင္းလင္းနိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ 
အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားနိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္း
ၾကဳံျခင္းမွ  ေရွာင္ရွားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အဓိကဆိပ္ကမ္း
မ်ားမွ အာမခံအေကာက္ခြန္ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS အေဆာက္အအုံမ်ား ဆီသို႔ 
ကုန္ပစၥည္းအဝင္/အထြက္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို ျပန္လည္ျဖန႔္က်က္သြား နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ပိုမို၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာစနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရကို ကူညီရန္ အသင့္ရွိပါသည္။ Advocacy Group သည္ အစိုးရကို 
အႀကံျပဳသည္မွာ

• ပမာဏႀကီးမားေသာ ကုန္ဝင္ ကုန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ပမာဏမ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သင့္ေတာ္ေသာ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အာမခံႏွင့္ CFS လိုင္စင္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္  ထုတ္ေပးရန္ MIC/အေကာက္ခြန္ဌာန
ကို တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 

• CFSႏွင့္ အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား စတင္လည္ပတ္သည့္အခါတြင္ ကြန္တိန္နာမ်ားကို  တတ္နိုင္သမၽွလ်င္လ်င္
ျမန္ျမန္ ပို႔ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ “ကုန္စည္ခ်ေသာ”ေျဖရွင္းခ်က္ကို ထားရွိရန္။

• (CFS/bonded) ကုန္ဝင္ ကုန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ့ခ်ထားေသာ အေကာက္အခြန္ ရွင္းလင္းျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အကူအညီရွာေဖြရန္။ 

• အဆိုပါ CFS/အာမခံအေကာက္ခြန္ကုန္ေလွာင္႐ုံအသစ္မ်ားတြင္ တာဝန္ခ်ထားရန္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား လုံလုံေလာက္
ေလာက္ ေခၚယူခန႔္ထားေလ့က်င့္ေပးရန္။ 

• ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား/ကုန္တြဲယာဥ္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ပို႔ကုန္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား မၿပီးဆုံးမီ 
ျပည့္လၽွံစြာတင္ေဆာင္ထားေသာ ကြန္တိန္နာေသတၱာမ်ားကို ကုန္ပို႔ေသာဧရိယာမွ သယ္ထုတ္ခြင့္ျပဳရန္ (အကယ္၍ 
ကြန္တိန္နာေသတၱာသည္ Red channel တြင္ရွိေနပါက အေကာက္ခြန္အရာရွိသည္ ကြန္တိန္နာေသတၱာမ်ား အတြင္းရွိ 
ကုန္ပစၥည္းကို စစ္ေဆးရန္ ပို႔ကုန္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။)

• လိုင္စင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အာမခံေငြေၾကး၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား သိုမဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အာမခံ/CFS 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ ရွင္းလင္မႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို လြယ္လြယ္ကူကူ သိရွိနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

• အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မ်ားတြင္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး
ခြင့္ရွိသည့္ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ရန္။ 

• နိုင္ငံတကာတြင္သာမက ေဒသတြင္းအေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ပုဂၢလိက က႑မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

EuroCham Myanmar Logistics and Transportation Advocacy Group 



144 145

WHITEBOOK 2017 | HEALTH

၁၇
ဝိုင္ႏွင့္အရက္ယမကာ

နိဒါန္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ EuroCham Myanmar သည္ ဥေရာပရွိ ထိပ္တန္း ဝိုင္ႏွင့္ယမကာမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Wine and Spirits Advocacy Group ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ျမန္မာအစိုးရကိ ုအကအူညီႏွင့ ္အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏငွ့ ္နိုင္ငံေတာ၏္စီးပြားေရးကိ ု
အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေခတ္မီ၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝိုင္ႏွင့္ ယမကာလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

၀ိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ လုပ္ငန္းက႑သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန (MOC) မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန႔္စာအမွတ္ ၃၈/၂၀၂၀ ႏွင့္ အမိန႔္စာအမွတ္ ၃၉/၂၀၂၀ မ်ားအရ နိုင္ငံျခား 
အရက္ယမကာမ်ားကို တရားဝင္ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းအား ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းသည္ 
နိုင္ငံ၏  စီးပြားေရး ဆက္လက္ အသြင္ေျပာင္းေနျခင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ေျခတစ္လွမ္း တိုးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာမ်ားကို ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား 
၄င္း၏ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (WTO) ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္သည့္အျပင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ေစရန္လည္း ထိေရာက္စြာ ကူညီေပးရာ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အမိန႔္စာ မထုတ္ျပန္ခင္က အခြန္လြတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အသင့္အတင့္သာေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေပးရေသာဇိမ္ခံဟိုတယ္
မ်ားလမ္းေၾကာင္းမွလြဲ၍ နိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္ယမကာမ်ားတင္သြင္းျခင္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ တရားဝင္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 
International Wine and Spirits Record (IWSR) ၏ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ၁ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားအရက္ယမကာမ်ား 
ဝယ္လိုအားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ကုိးလီတာပုံး ၅၀၀,၀၀၀ ခန႔္ရွိပါသည္။ ထုိဝယ္လိုအားအတြက္ အခြန္ မေပးေဆာင္ရေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားျဖင့္ အမ်ားစု ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အားေပးရာေရာက္ေနကာ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာ အခြန္ဝင္ေငြအတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းက႑သည္ ဤတိုးတက္မႈအား ႀကိဳဆိုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေနစဥ္တြင္ Wine and Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ 
ေစ်းကြက္ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်နိုင္ေစရန္ အဆင့္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသးသည္ဟု 
ယုံၾကည္ေနပါသည္။ လက္ရွိတြင္ က်သင့္သည့္ သေဘၤာခ၊ အာမခံႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ (CIF)၂(ေရာင္းသူဖက္မွ 
ကုန္က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး) တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ ၈ ေဒၚလာအား ယာယီခ်မွတ္ထားပါသည္။ Wine and Spirits Advocacy 
Group အေနျဖင့္ အရက္ယမကာ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလြန္တရာ ျမင့္ေနေသာ အခြန္ဝန္မ်ားအျပင္ 
ဤကဲ့သို႔ CIF သတ္မွတ္အဆင့္ ျမင့္ေနျခင္းသည္ အရည္အေသြးေကာင္း နိုင္ငံျခားအရက္ယမကာမ်ားအေနျဖင့္ 
ေစ်းကြက္ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေလ်ာ့ပါးရရွိေစၿပီး အခြန္ေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ တရားးမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ 
ေလၽွာ့ခ်ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားကို သက္သာေစျခင္းတို႔တြင္ အေကာင္းဆုံး မဟုတ္ေတာ့ေသာ 
ရလဒ္မ်ား ရလာမည္ကို စိတ္ပူေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ စားသုံးသူမ်ားအား အရက္ယမကာအတု ရန္မ်ားမွ ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ စားသုံးသူ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ငန္းက႑၊ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ျမင့္မားေနေသာ CIF တန္ဖိုး 
သတ္မွတ္ခ်က္

ေစ်းကြက္ မဖြင့္ေပးလိုက္ခင္က ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လက္ရွိဝင္ေရာက္ေနေသာ နိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္အေျမာက္အျမားသည္တရားမဝ
င္လမ္းေၾကာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ ေမွာင္ခိုကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္လြတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ 
စိမ့္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔  ဝီစကီ တစ္မ်ိဳးတည္းပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၇၅ သန္းဖိုးတင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ခန႔္မွန္းထားပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၄င္းႏွစ္တြင္ ဝီစကီ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၂၄ သန္းဖိုးသာ တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။၄င္းသည္ နိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာ 
ဝီစကီမ်ား၏ ၉၀%ကို တရားမဝင္ လမ္း ေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုေနေပသည္။၃

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဝိ ုင္ႏွင္ ့အရက္

၁ နိုင္ငံတကာ ဝိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ မွတ္တမ္း (၂၀၁၈)၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ Database၊ https://www.theiwsr.com/ မွ ရယူပါသည္။
၂ တင္ပို႔သူမ်ား ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ပစၥည့္လက္ခံသည့္နိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္
၃ EuroCham Myanmar (2-19) ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္ဆုံးရႈံးမႈ ေလ့လာခ်က္၊  https://eurocham-myanmar. org/uploads/5252b-eurochamweb-
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စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ CIF တန္ဖိုး ၈ ေဒၚလာေအာက္ ရွိေသာ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ 
တင္သြင္းခြင့္ မရွိေပ။ ဤ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္အဆင့္ အနိမ့္ဆုံးသည္ပင္ အလြန္ျမင့္ေနၿပီး ယာယီ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိသင့္ပါသည္။ နိုင္ငံျခား အရည္အေသြးျမင့္ အရက္ယမကာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမင့္မားေသာ 
CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ အထူးကုန္စည္မ်ားအတြက္ ad valorem အခြန္ (SGT) ၆၀%၊ အေကာက္ခြန္ ၅၀% 
ေပါင္းထည့္လိုက္ေသာအခါ တရားဝင္ တင္သြင္းေသာ ယမကာမ်ား၏ လက္လီေရာင္းေစ်းသည္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ 
တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုန္အမ်ားစုထက္ ေစ်းမ်ားစြာ ပိုျမင့္သြားပါသည္။ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ 
ဘားမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာမ်ားကို တင္သြင္းရန္ တရားဝင္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား မရွိၾကသည္ႏွင့္အညီ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ေသာ၊ ကုန္အတုမ်ား ၀ယ္ယူမိၾကနိုင္ေျခသည္ 
ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ရရွိဖူးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန 
(FDA) ၏ ေရာင္းအၿပီး ေစာင့္ၾကည့္နမူနာအရ နမူနာ ယမကာမ်ား၏ ၂၀% တို႔တြင္ ေဘးကင္းစြာ လူတစ္ေယာက္ 
ေသာက္သုံးနိုင္သည့္ ပမာဏအထက္ မီသိန္းပါ၀င္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။  ဤသို႔ ပါ၀င္ေနမႈသည္ 
ေဒသခံ စားသုံးသူမ်ားေရာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီးေသာ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ အခြန္ဝင္ေငြ ရရွိနိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ဆုံးရႈံးေနရေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာနိုင္ငံသို႔  ဝီစကီ တရားမဝင္တင္သြင္းမႈ တစ္မ်ိဳးတည္းမွ အခြန္ဘ႑ာေငြဆုံးရႈံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ 
ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္း ထားပါသည္။

CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ ၈ ေဒၚလာအား နိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားအၾကား တိုက္ရိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိ  အထူးကုန္စည္ခြန္ ႏႈန္းမ်ား၊ တင္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ေသာ အေကာက္ခြန္မ်ားျဖင့္ 
ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းထုတ္ ၀ီစကီသည္ အရည္အေသြးျမင့္ နိုင္ငံျခား ယမကာမ်ားထက္ မ်ားစြာ 
ေစ်းသက္သာပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ IWSR ေဒတာအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေဒသတြင္းထုတ္ ၀ီစကီ၏ ၉၉.၉၈% 
သည္ လက္လီေရာင္းေစ်း ၅ ေဒၚလာေအာက္သာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္အဆင့္ မပါေသးခင္ကပင္ 
အရည္အေသြးျမင့္ နိုင္ငံျခား ယမကာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ လက္ရွိ အထူးကုန္စည္ခြန္ 
ႏႈန္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ CIF တန္ဖိုး 
သတ္မွတ္ခ်က္သည္ မရွိမျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္သည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထားရွိထားေသာ WTO ကတိကဝတ္မ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္ေပ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ လက္ရွိ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္အဆင့္ ၈ ေဒၚလာသည္ အခ်ိန္ပိုင္းမၽွ လုပ္ေဆာင္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး လက္ရွိေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္၊ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္နိုင္ခြင့္ရွိေစရန္တို႔အတြက္ တရားဝင္ 
လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လက္ရွိ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္အဆင့္ကို မၾကာမီတြင္ ေလၽွာ့ခ်သင့္ပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္အဆင့္ကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိနိုင္ပါသည္။
• နိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္ယမကာမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အစိုးရအခြန္ ဘ႑ာေငြကို သိသိသာသာတိုးတက္ေစသည္။
 
• တရားမဝင္ အရက္ယမကာ တင္သြင္းကုန္ အမ်ားစုကို တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ကူးေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရာေရာက္ပါသည္။
 
• အရက္ယမကာမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အတုျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္  တရားဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
 
• တရားဝင္၍ စိတ္ခ်ရေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးကို 
ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။
 
• ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထားရွိထားေသာ WTO ကတိကဝတ္မ်ားကို ပိုမို လိုက္နာရာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးရပ္ဝန္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပး
နိုင္ပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဝိ ုင္ႏွင္ ့အရက္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

နိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္ယမကာမ်ားတင္သြင္းမႈ တားျမစ္ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းႏွင့္ အရက္ယမကာ တင္သြင္းမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းတုိ႔သည္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားရပ္ဝန္းမွ ႀကိဳဆိုေသာ ထင္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းေျခလွမ္းမ်ားပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳေနၾကစဥ္တြင္ Wine and 
Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ အစိုးရ ဘ႑ာေငြ ေကာက္ခံေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား အမ်ားဆုံး ရရွိေစရန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းက႑ႀကီးတစ္ခုလုံး က်န္းမာစြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလ်က္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တိုက္ထုတ္ရန္တို႔အတြက္ 
CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေလၽွာ့ခ်ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ရွင္းလင္းၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္အတူ အခ်ိန္ပိုင္းမၽွ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ သင့္တင့္ေသာ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္သည္ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈကို 
ျမင့္တက္ေစၿပီး လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားအား အခြန္ေပးေဆာင္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ 
တရားဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူခြင့္ရရန္ အားေပးနိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္မၽွ 
မပါ၀င္ဘဲ ဝိုင္တင္သြင္းမႈမ်ားကို ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သာဓက လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာ ပိုမိုရွိေစခဲ့ကာ တရားဝင္ သြင္းကုန္မ်ားလည္း သိသိသာသာ တိုးခဲ့ပါသည္။ ဤ သာဓကသည္ စားသုံးသူ 
၀ယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းရန္၊ ၀င္ေငြခြန္မ်ား ရရွိရန္၊ စားသုံးသူ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ တိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိက က႑တို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္ႏွင့္ နမူနာ ပုံစံ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

Wine and Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ ကုန္ေခ်ာတစ္လီတာအား CIF တန္ဖိုး ၄ ေဒၚလာ (၇၆ စင္တီလီတာ တစ္ဘူး 
၃ ေဒၚလာ) မၽွသာ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အၾကဳံျပဳပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအခြန္မ်ားအားလုံး (တင္သြင္းကုန္၊ 
၇ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၈ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္) ႏွင့္ ကုန္လည္ပတ္သည့္ ကြင္းဆက္တစ္ေလၽွာက္ အျမတ္အစြန္းမ်ား အားလုံး 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္အၿပီး အနိမ့္ဆုံး လက္လီေစ်းျဖစ္သည့္ ၇၆ စင္တီလီတာ တစ္ဘူး ၃ ေဒၚလာေစ်းကို ရရွိနိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။၉ လက္လီေရာင္းေစ်း ၁၀ ေဒၚလာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေဒသထြက္ ၀ီစကီ ၉၉.၈% 
အား ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ အေတာ္ျမင့္ေနၿပီး ေဒသခံ ေစ်းကြက္အား တိုက္ရိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ျခင္း မရွိေသာ 
ေစ်းကြက္အဖြင့္ေစ်းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ Covid-19 မွ ျပန္လည္ နာလည္ထူကာလအတြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း၌ 
နိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အခ်ိန္မီ ပါ၀င္ေရာင္းခ်နိုင္ေစရန္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား နဂိုအတိုင္း 
ျပန္ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားရပ္ဝန္း တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစရန္တို႔အတြက္ လည္း 
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားမဝင္ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားအား တရားဥပေဒ ပိုမိုအားထုတ္ 
ေဖာ္ေဆာင္လိုက္နာေစျခင္းႏွင့္အတူ  CIF တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ ေလၽွာ့ခ်လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း နိုင္ငံျခား 
အရက္ယမကာမ်ား တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အားေပး႐ုံသာမက ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ 
၄င္း၏ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ျမင့္မားေသာအခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ အားနည္းေသာ စည္းမ်ဥ္းပတ္ဝန္းက်င္
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပမာဏႀကီးမားသည့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံပုံစနစ္တစ္ခုကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ဖြင့္လိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အျပည့္အဝ 
ခံစားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေကာက္ ဥပေဒ (UTL) တြင္ ကုန္းေပၚေရာက္တန္ဖိုး 
တစ္လီတာ ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ အထက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ အရက္ယာမကာမ်ားအေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္ 
၆၀% ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၈ - ၁၉ ခုႏွစ္ UTL တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ တစ္လီတာတန္ဖိုး 
၂၉၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ အထက္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ႏႈန္း ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္နိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အထူးကုန္စည္ခြန္သည္ 
တစ္လီတာ ၁၅,၀၀၁ က်ပ္မွ ၂၉,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ အရက္ယာမကာမ်ားအတြက္ ခန႔္မွန္းေၿခ ၁၅၀% 
မၽွ တက္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤတန္ဖိုး အပိုင္းအျခားအတြင္းတြင္ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာမ်ားသာ ရွိနိုင္ပါသည္။ 
ဤသို႔တက္သြားျခင္းသည္ တစ္လီတာ ၁,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၅,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ အရက္ယာမကာမ်ားအတြက္ 
အထူးကုန္စည္ခြန္ ၈% မွ ၂၂% သာတက္သြားျခင္း ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ အခ်ိဳးအစားမက်စြာ ျမင့္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ 
အထူးကုန္စည္ခြန္ တိုးသြားသည့္အျပင္ အရက္ယာမကာတင္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္သည္လည္း ၄၀% မွ ၅၀% 
သို႔တိုးသြားခဲ့ပါသည္။ ျမင့္တက္လာေသာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ လက္လီေဈးမ်ား ျမင့္တက္သြားျခင္း၊ 
အက်ိဳးအျမတ္အေပၚ သတိျပဳမိေသာ လက္လီ အေရာင္းသမားမ်ားအား တရားမဝင္ ေရာင္းသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္သြားေစျခင္း 
ႏွင့္ မွတ္တမ္းမရွိျဖစ္ေနေသာ ေသာက္သုံးမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းယူၿပီး တရားဝင္ေသာ ေဈးကြက္အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ 
အားထုတ္မႈမ်ားကို ၾကန႔္ၾကာေစျခင္းတို႔ကို ဦးတည္သြားနိုင္ပါသည္။

၂ဝ၂ဝ White Book  |  ဝိ ုင္ႏွင္ ့အရက္

၄ မဇၥိဳမ (၂၀၂၀ ျဇႏ္ ၂၂)၊ Q3 ၾတင္ ်ပျၫၱင္းခရီးၾသားလုပ္ငႏ္း ်ပႏၥမၫ္၊  http://mizzima.com/article/domestic-tourism-resume-q3  မြရယူပါသၫ္။ 
၅ EuroCham Myanmar (2019)၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္ဆုံးရႈံးရမႈကို ေလ့လာခ်က္၊ https://eurocham-myanmar. org/uploads/5252b-eurocham-
web-final-report-on-illicit-trade-ait-2019.pdf မွ ရယူပါသည္
၆ နိုင္ငံတကာ ဝိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ မွတ္တမ္း (၂၀၁၈)၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ Database၊ https://www.theiwsr.com/ မွ ရယူပါသည္။

၇ ဧၿပီ ၂၀၂၀ မွစ၍ နိုင္ငံျခားအရက္မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္အေကာက္ခြန္ကို ၅၀% သုံးသြားမည္ျဖစ္သည္
၈ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဥပေဒ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း အထူးကုန္စည္ခြန္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္
၉ တင္သြင္းသူ ၂၅%၊ လက္ကားေရာင္းသူ ၁၀% ၊ လက္လီေရာင္းသူ ၁၅% လုပ္ငန္းသုံးစြဲမႈ
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ေမွာင္ခိုသြင္းလာေသာကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္လက္ရွိတင္းက်ပ္မႈမ်ားအရသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံပုံစနစ္တစ္ခုရွိ
ရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ Economist Intelligence Unit (EIU) မွ စုစည္းထားေသာ Global Illicit 
Trade Environment Index 2018 တြင္ ၈၄ နိုင္ငံ ရွိသည့္အနက္ ၈၂ အဆင့္၌သာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၁၀ ဤ ကမၻာ့အဆင့္ index 
တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဆင့္တက္လာေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေစျခင္းမ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Wine and Spirits Advocacy Group သည္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ (UTL) ၏ ေနာင္လာမည့္ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်ားစြာ လိုလားႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အလုံးစုံ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္ႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္လာေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းေရာ၊ 
နိုင္ငံတကာပါ လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သူ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပါ၀င္လာေရးတို႔သည္ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏႈန္းမ်ား၊ 
အေကာက္ခြန္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါလွပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ပုံစံတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ 
အက်ိဳးေက်းဇူးေပါင္းမ်ားစြာကို ရရွိေစနိုင္ပါသည္။
• အခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ ကုန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အားေပးျခင္းျဖင့္  အစိုးရအခြန္
ဘ႑ာေငြကို တိုးေစျခင္း

• အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
အၾကားရိွ ေဈးႏႈန္းကြာဟမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးနုိင္သည့္ မၽွတၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အခြန္စနစ္ကုိတည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္း

• ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးမက္လံုးမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 

• ထုတ္လုပ္မႈ ဇစ္ျမစ္ကို ေျခရာေကာက္နိုင္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဈးကြက္အတြင္းေရာက္ ရွိေစရန္ 
နိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားကို စံနမူနာယူ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

Wine and Spirits Advocacy Group သည္ အစိုးရအား အရက္ယမကာ တင္သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ပို၍ မသိသာေသာ 
ကြဲျပားခ်က္မ်ားသာ ပါရွိသည့္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ပုံစံတစ္ခုကို မိတ္ဆက္အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း အားေပးေနပါသည္။ 
လက္ရွိ CIF တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ ၈ ေဒၚလာျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ နိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ယမကာ အားလုံးသည္ အလႊာ 
၁၆ (Tier 16) တြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး သတ္မွတ္တန္ဖိုးအလိုက္ အခြန္ ၆၀% ကို ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။ အလႊာစနစ္ (Tier 
System) ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း တန္ဖိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ အရက္ယမကာမ်ားအတြက္ 
က်င့္သုံးေသာ အထူးကုန္စည္ခြန္ပုံစံသည္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံ ပုံစံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
လီတာအလိုက္ တိက်ေသာ ပမာဏ ပါ၀င္သည့္ သီးသန႔္အခြန္စနစ္သည္ အေကာက္ခြန္၊ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ 
လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအၾကားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ ကူညီေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တင္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ ၄၀% မွ ၅၀% သို႔ အေကာက္ခြန္ တိုးျမႇင့္လုိက္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစပါသည္။ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ 
အေကာက္ခြန္မ်ား တိုးျမင့္သြားျခင္းမွ အခြန္ဝန္မ်ား တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းရန္ 
ႀကိဳးစားလာၾကပါလိမ့့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္တစ္ခုတြင္သာ ရွိေနေသးသင့္ၿပီး 
အစိုးရအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ယႏၲရားမ်ား ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အရက္ ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ဆန္းသစ္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ 
လုပ္နိုင္စြမ္းကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနအား ပံ့ပိုးသြားရန္ အဆင္သင့္
ရွိေနပါသည္။ 
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Wine and Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား 
အေသအခ်ာရွိေစရန္ လုပ္္ေဆာင္ၾကမည့္ က႑တြင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အားလုံးႏွင့္ အာဏာပို္င္တို႔၏ 
စုေပါင္းအားစိုက္ထုတ္မႈကို အားေပးေနပါသည္။ လုပ္ငန္းအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ ေရာင္းခ်ရေသာ အရက္ယမကာမ်ား အားလံုးမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ စည္းစနစ္တက်ျဖစ္သည့္ 
အခြန္ဝင္ေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးကို အက်ိဳးျပဳေစမည့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိၾကေစရန္ 
ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ တစ္ဦးတည္း ျဖန႔္ျဖဴးေရး/ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေလၽွာက္လႊာတင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ နိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ သီးသန႔္ 
ျဖန႔္ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္  ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကို ဦးစြာ ရယူထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
နိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သီးသန႔္ ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးထက္ပို၍ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ရွိ/မရွိအား ကုန္ တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ နိုင္ငံတကာ 
ကုန္ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ သီးသန႔္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္  ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား 
မရယူနိုင္လိုက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္နိုင္လာၾကသျဖင့္ 
နိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သီးသန႔္ ျဖန႔္ျဖဴးသူ တစ္ဦးတည္းျဖင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ 
ကန႔္သတ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားအား အရာမေရာက္ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 
ဤသို႔ ကန႔္သတ္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးသြားေစနိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ 
စားသုံးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေစနိုင္မည့္အျပင္ အခြန္ဝင္ေငြ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း အဟန႔္အတား 
ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ တင္သြင္းသူ တစ္ဦးတည္းသာ ထားရွိေသာ စနစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အရက္ယမကာ ေစ်းကြက္၏ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္မႈအား အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ 
ကုန္တင္သြင္းသူ တစ္ဦးတည္းအေပၚသာ မွီခိုေနရမည္ဆိုပါက ၄င္းတို႔၏  တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ့ ကုန္ျဖန႔္ျဖဴးနိုင္စြမ္းအား 
အဟန႔္အတား ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တစ္နိုင္ငံလုံးအႏွံ့ ကုန္ျဖန႔္ျဖဴးနိုင္စြမ္းရွိသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အနည္းငယ္သာ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ 
ကုန္တံဆိပ္အသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ျဖန႔္ျဖဴးသူ ရွာေဖြရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အလြန္ ရွားပါးေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦး
တည္းကုန္သြယ္မႈမ်ားကိုသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းမွ ကုန္ျဖန႔္ျဖဴးသူ မ်ားသည္ နို္င္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူတစ္
ဦးတည္းျဖင့္သာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္နိုင္သည္ႏွင့္အညီေစ်းကြက္အတြင္းသို႔နိုင္ငံတကာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္လည္း 
အလြန္အနည္းငယ္သာ ၀င္ေရာက္နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ယမကာေစ်းကြက္၏ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္စြမ္းႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈအား လြန္စြာ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံတကာ အရက္ယမကာမ်ား တင္သြင္းသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အရက္ယမကာ တင္သြင္းခြင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 
သတ္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ အသစ္ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္ၿပီး ဤသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားသည္ 
တင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္ ေလၽွာက္ျခင္းအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ အရက္ယမကာ တင္သြင္းခြင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းသတ္ေသ
ခံလက္မွတ္မ်ား တရားဝင္ျဖစ္သည့္ကာလသည္တိုေတာင္းသျဖင့္ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ သြင္းကုန္အသုတ္တိုင္းအတြက္ 
တင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္မ်ားကို ေလၽွာက္ရသည့္အျပင္ ၉ လတစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေလၽွာက္တင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ကုန္တင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား သိသိသာသာ ထပ္ေပါင္းထည့္ေနသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္မည္ ဆိုပါက
• နိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ခြင့္အား တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစနိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား 
ဆြဲေဆာင္နိုင္မည့္အျပင္

• အရက္ယမကာ တင္သြင္းျခင္း တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ခ်ဲ႕ထြင္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြ
ယ္ခ်က္မ်ားအားအက်ိဳုးျပဳေစနိုင္ၿပီးတရားဝင္စီးပြားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္လည္းအလုပ္ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

၁၀ စီးပြားေရးစုံစမ္းမႈအဖြဲ႕ (၂၀၁၈)၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဝန္းက်င္ အညႊန္းကိန္း၊ အလုံးစုံရလဒ္၊  http://illicittradeindex. eiu.com/documents/EIU%20Glob-
al%20Illicit%20Trade%20Environment%20Index%202018%20-%20Overall%20Results%20White%20 Paper%20June%206%20FINAL.pdf
မွ ရယူပါသည္
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

နိုင္ငံတကာ အရက္ယမကာ တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ခြင့္္မ်ား တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္တရားဝင္လ
မ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ နို္င္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုန္ျဖန႔္ျဖဳးသူ သို႔မဟုတ္ 
ကုန္သြယ္သူ တစ္ဦးထပ္ပို၍ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသင့္သည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာ 
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေျဖာင့္ျဖဴးေစသည္သာမက ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားအား 
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈျပဳျခင္းမွလည္း ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ေစပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အရက္ယမကာ ေစ်းကြက္၏ 
တရားဝင္ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္သည္လည္း တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုန္ျဖန႔္ျဖဳးသူ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္သူ တစ္ဦးတည္းျဖင့္သာ 
ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳနိုင္ေခ် ရွိေနျခင္းသည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒအတိုင္း အခိုင္အမာ 
လိုက္နာေစမႈကို တုိးတက္ေစရန္ လ်င္ျမန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ဟန္ ရွိေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌ ၄င္းတို႔သည္ 
ယမကာမ်ား ကုန္သြယ္သည့္ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ဖိစီးေနေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တရားမဝင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တင္သြင္းရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အရက္ယမကာ တင္သြင္းခြင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ အသစ္ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္း 
အစရွိသည့္ တင္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းမွ အျခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလည္း ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ 
လိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလၽွာက္လႊာတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေနသင့္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ ေဒသခံ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ား၊ သတ္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအတြက္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ 
ကာလသည္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း ရွိသင့္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ မၽွေဝတန္ဖိုးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တာဝန္ယူမႈ ဖန္တီးျခင္း

တာဝန္ယူတတ္ေသာ နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Wine and Spirits Advocacy Group ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ညီညြတ္မၽွတေသာ ေနထိုင္မႈပုံစံရွိေစရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္ေလာက္သည့္ 
အရက္ေသာက္ျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ၿပီး ေတာ္သင့္႐ုံသာ အရက္ယမကာ ေသာက္သုံးျခင္းကို 
အားေပးျခင္းတို႔တြင္ တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူသတ္မွတ္ထားပါသည္။ နိုင္ငံအမ်ားအျပားတို႔တြင္ 
ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲေပးနို္င္ေသာ 
အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အရက္ယမကာ အႏၲရာယ္ကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေၾကာင္း သာဓကတစ္ရပ္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ဆို္င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အစိုးရႏွင့္အတူ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳုးေက်းဇူးမ်ား

အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
• ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ပိုမိုရရွိေစနိုင္ၿပီး

• ျမန္မာနိုင္ငံအား နိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေစနိုင္ကာ နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ေတြ႕
  ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အသုံးခ်ေစနိုင္ၾကပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အရက္ယမကာကို အႏၲရာယ္ရွိစြာ ေသာက္သုံးေနမႈ ျပႆနာမ်ားအား 
ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေသာက္သုံးျခင္းတို႔ကို အားေပးျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အစိုးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၾကပါသည္။ ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းသည္ 
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သိသာထိေရာက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပို၍ ေလၽွာ့ေပါ့ေပးၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းကြက္ဖြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳးသည္ 
နိုင္ငံတကာ အရက္ယမကာ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ၄င္းတို႔အား ေရရွည္ရပ္တည္ေစနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ က႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းျခင္း

အစိုးရသည္ ယမကာ လုပ္ငန္းက႑၏ စည္းမ်ဥ္း ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေတာ္ပင္ အားစိုက္ထုတ္ 
ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန (DoCA) သည္ တံဆိပ္ကပ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် 
ဗမာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ၁၁ အား ဥပေဒျပဳ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင၁္၂ တင္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ 
ယာယီ အကာအကြယ္ စီမံခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ 
တင္သြင္းကုန္ အကာအကြယ္ေပး ဥပေဒကို ဥပေဒျပဳ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ လတ္တေလာတြင္မွ ေလၽွာ့ေပါ့ေပးထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခား အရက္ယမကာ 
ေစ်းကြက္အတြက္ ခိုင္မာေသာ စည္းမ်ဥ္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးနိုင္ၿပီး က႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန
သူမ်ားသည္လည္း အစိုးရႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားကို 
မၽွေဝေပးနိုင္ပါလိမ့္မည္။

ရရွိနိုင္ေသာ အက်ိဳုးေက်းဇူးမ်ား

က႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းျခင္းသည္ အစိုးရအား ေအာက္ပါအတိုင္း အကူအညီ 
ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။
• ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အရက္ယမကာ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းအေလ့
  အက်င့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း

• က႑အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းျခင္း၊ ဗဟုသုတ မၽွေဝျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ စားသုံးသူမ်ား 
  သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္နိုင္ျခင္း

• တင္သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ေျခရာခံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို 
  ကိုင္တြယ္အေရးယူနိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

Wine and Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုန္အရက္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္အား ရွင္းလင္းေစၿပီး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အားစိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ၄င္းသည္ ေဒသခံႏွင့္ နိုင္ငံတကာ 
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ တင္သြင္းသူမ်ား၊ ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အပါအဝင္ က႑အတြင္း လုပ္ကို
င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ မၽွတေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ 
ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု ပုံေဖာ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ကူညီနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း လိုလားေနပါသည္။ 
လုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး၊ စားသုံးသူ 
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္သည္ႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 
အားလုံး ပါ၀င္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ ဘုံပန္းတိုင္မ်ားကို ရယူနိုင္ရန္ အားစိုက္ထုတ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ပိုမို အားျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

Wine and Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ အျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (WTO) အဖြဲ႕ဝင္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ၿပီးခဲ့သကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းက႑အား ကာကြယ္ေပးနိုင္ေရး ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္သြင္းကုန္ 
အကာအကြယ္ေပး ဥပေဒအား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ 
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေဝစုအား ႀကီးစိုးပိုင္ဆိုင္ေနၿပီး နိုင္ငံျခား ယမကာသြင္းကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ 
ေစ်းကြက္အတြင္း တရားမဝင္ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးပြားလာျခင္းကို အားေပးခဲ့သည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက နိုင္ငံျခား 
ယမကာမ်ားအတြက္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မည္သည့္ အကာအကြယ္ေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမဆိုသည္ ေလၽွာ့ေပါ့ေပးလိုက္ျခင္းမွ 
ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဖယ္ဖ်က္ေစနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အကာအကြယ္ေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၁၁ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၉)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၉- စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ

၁၂ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၉)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၉- သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ဥပေဒ
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံေရာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ပါ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ားကို အားေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အရက္ယမကာ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး အက်ိဳးထိေရာက္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္နို္င္ရန္ Wine and 
Spirits Advocacy Group အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း က႑ႏွင့္ အစိုးရတို႔အား Codex Alimentarius တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ေသာ 
နိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ အရက္ႏွင့္ ယမကာမ်ားအတြက္ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲ အတည္ျပဳနိုင္ေစရန္ အတူတကြ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အားေပးေနပါသည္။ ေဒသတြင္း ေသာက္သုံးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအဝင္) 
အတြက္ပါ အရက္ႏွင့္ ယမကာ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ အစရွိသည့္ 
ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကို စံနမူနာ သာဓကမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ၾကၿပီး International Organisation of Vine 
and Wine (OIV) မွလည္း အသုံးဝင္ေသာ သင္ယူဖြယ္အခ်က္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန (MOHS) သည္ အမ်ိဳးသား အစားအစာ ဥပေဒကို ျပန္လည္စိစစ္ေနၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး 
ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေနေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စားသုံးသူ အားလုံး၏ အက်ိဳးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ နိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု 
ခ်မွတ္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္တို႔ကို ေစာင့္စား 
ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစနိုင္ၿပီး တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ျပႆနာအား ထိေရာက္စြာ 
ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္မွာမူ ေျခရာခံနိုင္စြမ္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ကုန္ပစၥည္းတိုင္းတြင္ ကုန္သေကၤတဝွက္မ်ား တံဆိပ္တပ္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးစုံတို႔သည္ ေျခရာခံနိုင္စြမ္းကို 
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစနို္င္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္သြင္းကုန္မ်ားအား ေျခရာခံနိုင္စြမ္းကို 
တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည့္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ဦးစီးဌာန ကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လက္ကမ္းေနပါသည္။

ဥေရာပတြင္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ့လည္ပတ္ေရးအတြက္ အသုတ္လိုက္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္းကို မျဖစ္မေန 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကုန္မ်ားအား ကလီကမာ လုပ္ျခင္းအားတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ဥေရာပ ဥပေဒအတိုင္း 
လိုက္နာၿပီး Codex Alimentarius လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ထားေသာ ဥေရာပ ၀ိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကုန္ထုပ္ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ အသုတ္လိုက္ စုစည္းေဖာ္ျပထားကာ ကုန္လည္ပတ္သည့္ 
စက္ဝန္းတစ္ေလၽွာက္ ျခရာခံလိုက္နိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူမ်ားသည္ ဥေရာပ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ 
ေပးေခ်ရန္ တာဝန္မွ ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကုန္ေထာက္ပံ့ရာ အရင္းျမစ္ကို ဖုံးကြယ္ထားရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထို 
ဥေရာပ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ အသုတ္လိုက္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
မႈန္ဝါးေစျခင္းတို႔ကို ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အရည္အေသြး 
ထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္ေအာက္တြင္ ရွိမေနဘဲ စားသုံးသူ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးတို႔အေပၚ အေရးပါေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား တြန္းအားေပးေနၿပီး လက္ခံနိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ကုန္ပို႔မႈဆုိင္ရာ၊ ကုန္ထုပ္ပိုးမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
မွီ႐ုံေလးမၽွ အေျခအေန၌သာ ရွိေနၾကပါသည္။ တရားဝင္ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ပုလင္းေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ သက္ေသခံ 
သေကၤတဝွက္မ်ား မပါရွိပါက အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ကုန္အသုတ္လိုက္ ျပန္လည္ေခၚယူျခင္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္နိုင္ေပ။ ေျခရာမပ်က္ရွိေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ကုန္ 
သက္ေသခံ သေကၤတဝွက္မ်ားသည္ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အက်ိဳးျပဳနိုင္သည္သာမက 
အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တရားမဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ရန္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

Wine and Spirits Advocacy Group သည္ စားေသာက္ကုန္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ကုန္ 
သေကၤတဝွက္ အပါအဝင္) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိ စီမံခန႔္ခြဲေရး ကာကြယ္မႈမ်ားအတိုင္း ကိုက္ညီၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစမည့္ နိုင္ငံအလိုက္ သီးသန႔္ သေကၤတဝွက္ သတ္မွတ္ျခင္းကို 
အသစ္ထပ္မံ မျပဳလုပ္ဘဲ ေျခရာခံနိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကလီကမာလုပ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း (လၽွို႔ဝွက္သေကၤတမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျခင္း) တို႔ကို ျမန္မာန္ိုင္ငံ ဥပေဒေအာက္၌ တရားဝင္ တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ 
ဥေရာပ ၀ိုင္ႏွင့္ အရက္ယမကာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ကုန္သေကၤတဝွက္မ်ားကို ပိုမို၍တင္းက်ပ္စြာ ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
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AEOP
AIGE
AIPT
APACMed
ASEAN
AWPT
CBM
CBU
CC
CCGT 
CE
CFS
CIDB
CIDBL
CIF
CL
CLM
CMP
CSO
CSR
CSV
CT
DEDC
DICA
DOA
DOTS
E&P
EBA
ECC
ECD
ECE
EEAG
EEDC
EIA
EIU
EMCIAG
EMRBI
ESIA
EU
EUROPOL

Accredited Economic Operator Program

ASEAN Institute for Green Economy

Ahlone International Port Terminal

Asia Pacific Medical Technology Association

Association of Southeast Asian Nations

Asia World Port Terminal

Central Bank of Myanmar

Completely-Built-Up

Competition Commission

Combined Cycle Gas Turbines

Conformité Européenne

Container Freight Station

Construction Industry Development Board

Construction Industry Development Board Law

Cost, Insurance and Freight

Competition Law

Cambodia, Laos and Myanmar

Cut-Make-Pack

Central Statistical Organisation

Corporate Social Responsibility

Creating Shared Value

Commercial Tax

Digital Economy Development Committee 

Directorate of Investment and Company Administration

Department of Agriculture

Direction of Trade Statistics

Exploration and Production

Everything But Arms

Environmental Compliance Certificate

Environmental Conservation Department

Economic Commission for Europe

EuroCham Myanmar Energy Advocacy Group

Energy & Electricity Development Committee

Environment Impact Assessment

Economic Intelligence Unit

EuroCham Myanmar Construction and Infrastructure Advocacy Group

EuroCham Myanmar Responsible Business Iniviative

Environmental and Social Impact Assessment

European Union

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
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FDA
FDI
FOB
FTZ
FY 
GAP
GATT
GDP
GIP
GIZ
GMP
GSP
GST
HPT
HS
IBTT
ICC
ICT
ID
IFPMA
ILO
IMF
IRD
IWSR
LNG
LPG
LRD
MAC
MACCS
MADB
MCA
MCBL
MCEC
MCL
MCRB
MEngC
MGHRDC
MGMA
MIC
MIP
MIPL
MIPP

Food and Drug Administration

Foreign Direct Investment

Free On Board

Free Trade Zone

Fiscal Year

Good Agricultural Practices

General Agreement on Tariffs and Trade

Gross Domestic Product

Garment Industry Project

Internationale Zusammenarbeit GmbH 

Good Manufacturing Practice

Generalised Scheme of Preferences

Goods and Service Tax

Htee Tan Port Terminal

Harmonised System

International Bulk Terminal Thilawa

International Criminal Court

Information and Communications Technology

Identification

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations

International Labour Organisation

International Monetary Fund

International Revenue Department

International Wine & Spirits Record

Liquified Natural Gas

Liquified Petroleum Gas 

Land Registration Department

Myanmar Architect Council 

Myanmar Automated Cargo Clearance System

Myanmar Agricultural Development Bank

Myanmar Company Act

Myanmar Credit Bureau Limited

Myanmar-China Economic Corridor

Myanmar Company Law

Myanmar Centre for Responsible Business

Myanmar Engineering Council

Myanmar Garment Resource Development Centre

Myanmar Garment Manufacturers Association

Myanmar Investment Commission

Myanmar Industrial Port

Myanmar Integrated Port Limited

Myanmar Investment Promotion Plan

MIR
MITT
MMK
MOALI
MOC
MOEE
MOGE
MOHS
MOIFER
MOLIP
MONREC
MOPFI
MOTC
MPA
MSDP
MyCO
NLD
NOC
NOC
OECD
OIV
OLAF
ORD
PICS
PPA
PPP 
PSC
PSDC
PTD
PTT
R&D
ROLC
RORO
RTAD
SEZ
SKD
SOP
SPW
STEM
TCR
TIPRL
TMIT

Myanmar Industrial Relations

Myanmar International Terminal Thilawa

Myanmar Kyat

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation

Ministry of Commerce

Ministry of Energy and Electricity

Myanma Oil and Gas Entreprise

Ministry of Health and Sports

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Ministry of Labour, Immigration and Population

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

Ministry of Planning, Finance and Industry

Ministry of Transport and Communication

Myanmar Port Authority

Myanmar Sustainable Development Plan

Myanmar Companies Online

National League for Democracy

National Occupational Classification

No Objection Certificate

Organisation for Economic Co-operation and Development 

Organisation of Vine and Wine

European Anti-Fraud Office

Office of Registration of Deeds

Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme

Power Purchase Agreement

Purchasing Power Parity

Production-Sharing Contracts

Private Sector Development Committee

Department of Post and Telecommunications

Port of Thilawa Terminal

Research & Development

Myanmar Rule of Law Centres

Roll-On/Roll-Off

Road & Transportatoin Administration Department

Special Economic Zone

Semi-Knocked-Down

Standard Operating Procedures

Sule Pagoda Wharf

Science, Technology, Engineering and Maths

Rules of Telecommunications Law

Transfer of Immoveable Property Law

Thilawa Multipurpose International Terminal 
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TMT
TOT
TRACIT
UMFCCI
UN
US
USD
USDP
VAT
VIN
WCO
WTO
YHT
YSX
YVQC

The Myanmar Terminal

Training of Trainers

Transnational Alliance to Combat Illicit Trade

Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry

United Nations

United States

United States Dollar

Union Solidarity and Development Party

Value-Added Tax

Vehicle Identification Number

World Customs Organisation

World Trade Organisation

Yangon Heritage Trust 

Yangon Stock Exchange

Yangon Vehicle Quote Certificate
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္  စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္  အထူးသျဖင့္ Advocacy Group 
တြဲဖက္ဥကၠ႒မ်ားအား စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝေသာ EuroCham Myanmar White Book တြင္ ပါဝင္ 
ကူညီေပးျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းတြင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးသည့္ Giulio Caratelli ႏွင့္ ေမသန႔္လြင္ 
ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ ဥေရာပ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပသမဂၢ နိုင္ငံမ်ားမွ 
အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္အသင္းမ်ားႏွင့္ UMFCCI တို႔ကိုလည္း ၎တို႔၏ အဆက္မျပတ္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ EuroCham Myanmar အေပၚ ယုံၾကည္သည့္ 
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
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မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

ဤ EuroCham Myanmar White Book ၏ စတုတၳအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ပါဝင္ကူညီ ပံ့ပိုးေပးမႈအတြက္  
Advocacy Groups မ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း 
EuroCham Myanmar  မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ဤ White Book သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Advocacy Groups မ်ားမွ 
ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေသာ EuroCham Myanmar အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကို စုေပါင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ ပိုေသာ သီးျခားကုမၸဏီတို႔၏ အျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
EuroCham Myanmar တည္ေထာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျမင္ မ်ားကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ White Book 
တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္
ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ဥေရာပ-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစေရး အတြက္လည္း 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ White Book သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အတြက္ 
မဟုတ္ဘဲ EuroCham Myanmar ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ အသုံးျပဳျခင္း အတြက္ 
ေသခ်ာက်နစြာ ရည္ရြယ္ထားရွိပါသည္။

EuroCham Myanmar ၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဤစာအုပ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္း ကိုမၽွ 
မိတၱဴကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ဆိုင္ရာ ကူးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ 
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