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ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း

EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၎၏ အဓိကတာဝန္မွာ နိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိ ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္
အာဆီယံေဒသတြင္း ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔တြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔ကို
ဥေရာပ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေထာက္ခံမႈေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္လာေစရန္
ျမႇင့္တင္ေပးေနပါသည္။
EuroCham Myanmar သည္ေထာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သုေတသန ႏွင့္ ကြန္ရက္
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဥေရာပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
ခိုင္မာ၍ က်ယ္ျပန႔္မ်ားျပားလာေသာ မိတ္ဖက္ ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က် ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
EUROCHAMBRES (ဥေရာပ၏ အႀကီးမားဆုံးအသင္း) ႏွင့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း (FMCCI) တို႔သည္ ဥေရာပ
သမဂၢ၏ ပံ့ပိုးေပးေငြျဖင့္ EuroCham Myanmar ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ EuroCham Myanmar သည္
ဥေရာပကိုယ္စားျပဳ ေထာက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္လာၿပီး ထူးျခားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အပါအဝင္ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ေနာ္ေဝးႏွင့္ ယူေကတို႔မွ
ကုန္သည္အသင္းမ်ား ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား (MoU) ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ပါသည္။
EuroCham Myanmar ၏ ေထာက္ခံတိုက္တြန္းျခင္း လုပ္ငန္းရွိ အဓိက အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား မၽွေဝျခင္းႏွင့္
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အတြက္ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ Advocacy Groups ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏
အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ (၁) ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အတြက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္။ (၂) စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တစ္ရပ္လုံး တိုးတက္ လာေစရန္ ျ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 တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္
ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ EuroCham အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို
ႀကီးစြာသက္ေရာက္ေစေသာ ယခုႏွစ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
White Book သည္ EuroCham Myanmar ၏ ေထာက္ခံ တိုက္တြန္းသည့္ အုပ္စုမ်ားမွ 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 ၂ဝ၁၉
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EUROCHAM MYANMAR ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒
၂၀၁၉ခုႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို EuroCham Myanmar ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ ၊ Advocacy Groups,
EuroCham Myanmar ၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလုံး ကိုယ္စား
ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ White Book 2019 သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ငါးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည့္ EuroCham
Myanmar အတြက္ အားေပးတိုက္တြန္းေရး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္သည့္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္
တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး အေျခအေန တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္
ႏွစ္ႏစ
ွ တ
္ ာ ကာလအတြငး္ Advocacy Groups မ်ား သိသာစြာ မ်ားျပားလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တ၏
႔ို
အနာဂတ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး အေျခခံျဖစ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းကို တင္ျပၿပီးေနာက္ စာအုပ္
ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ EuroCham
Myanmar သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံကိုအေျချပဳ၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေသာ ဥေရာပ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္
ဆက္လက္ သက္ေသျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤနယ္ျခားေဈးကြက္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ
တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ထင္ဟပ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ သက္ေသ အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနဆဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ယူေဆာင္လာျခင္းသည္
အဓိကအေရးႀကီးၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း
ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအား စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္ ဉာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ စီမံခ်က္အား သေဘာတူ လက္ခံျခင္း စသည့္ အဓိကတိုးတက္မႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၈-၁၉ ကာလအတြင္း စီးပြားေရး အေျခအေန တိုးတက္လာေစရန္ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေနခ်ိန္တြင္
တိုင္းျပည္သည္ အဓိက အားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္အတူ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳ လက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေရးအရေကာ သမိုင္းေၾကာင္းအရပါ အေၾကာင္းအရာ
ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ထူးျခားမႈ တစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပသမဂၢသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ကာလရွည္
လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါဝင္စားျခင္း၏
အေရးပါမႈကို သိသာထင္ရွားေအာင္ ျပသထားပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတို႔၏
အဓိက တန္ဖိုးမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ယခုႏွစ္ တြင္လည္း EuroCham Myanmar
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး ပဏာမအဆင့္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား
အားလုံး ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခိုင္မာသည့္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အကူးအေျပာင္း အတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ ေနရာမွ ဆက္လက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသံအမတ္
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
ျပဳျ ပ င္ေျ ပာ င္း လဲ မႈ လု ပ္ င န္း စ ဥ္ တ စ္ ရ ပ္ ကို စ တ င္ေ ဆာ င္ ရြ က္ ခဲ့ျ ခ င္း တို ႔ေ ၾ ကာ င့္
ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ အၾကား
ျပန္လည္ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ၏
အဓိကေနရာ၌ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏အ
သြ င္ ကူးေျ ပာ င္းေ ရးေ ဆာ င္ ရြ က္ ခ် က္ မ်ား တြ င္ မိ တ္ ဖ က္ အေ နျ ဖ င့္ ဥေ ရာ ပ သ မ ဂၢ
သ ည္ျ မ န္ မာ နို င္ ငံ ကိုေ ဆာ င္ ရြ က္ မႈ အေျ ချ ပဳ သ ည့္ေ ဈး ကြ က္ စီး ပြားေ ရးႏွ င့္ အ တူ
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ျဖစ္ထြန္းစည္ပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျမန္မာ
နိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္အလို႔ငွာကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရး
ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈတြင္ခိုင္မာစြာအေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ
သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း
ျပန္လည္ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္
အတြက္ ဥေရာပ သမဂၢ အေထြေထြဦးစားေပးမႈ စီမံခ်က္ (GSP) မွ ရရွိလာေသာ တစ္ဖက္သတ္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္ထူးမ်ားကို
ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ "ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္ပို႔သူမ်ားသည္ လက္နက္မွလြဲ၍ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ အနည္းငယ္
သို႔မဟုတ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည္" "Everything But Arms" (EBA) ဟုေခၚဆိုေသာ အျပဳအမူေအာက္တြင္
လက္နက္၊ ခဲယမ္းႏွင့္ ထိုႏွစ္မ်ိဳးလုံး အသုံးျပဳထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ လြဲ၍ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ စားသုံးသူ
သန္း၅ဝဝေက်ာ္ရွိသည့္ ဥေရာပေဈးကြက္သို႔ အခြန္လြတ္ႏွင့္ ကန႔္သတ္ပမာဏမဲ့ျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိခဲ့သည္္။
သို႔ေသာ္ GSP ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာအခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအား
လိုက္နာမႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေရးအခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံ၏ အျခား ေနရာမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသမ်ားစြာရွိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားသည္
လြန္စြာ ဆိုးရြားေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား အတြက္ တာဝန္ခံမႈကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
အျခား
ေဒသမ်ားတြင္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ
ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္
ကာလရွည္ပေဟဠိမ်ားကို အေၿဖ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (EuroCham Myanmar) သည္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇုဳပ္ႏွံမႈဆက္ႏြယ္အား
ေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား အဆက္အသြယ္တစ္ခု
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ EuroCham Myanmar သည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္
ရင္းႏွီးျမဳႇုပ္ႏွံမႈ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ တိက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ ဝင္ပါသည္။ ခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းသည္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တာဝန္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
စီမံေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရပါမည္။ ဥေရာပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈရွိေသာ ကုန္သြ
ယ္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားကိုျပင္းျပင္းျပျပရွာေဖြေနေသာ နိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏အေကာင္းဆုံး
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း မ်ားကို မၽွေဝေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဥေရာပကုန္
ပစၥညး္ မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ ႏွင့္ နိင
ု င
္ အ
ံ တြက္ ဥေရာပကုမဏ
ၸ ီ
မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ ႏွစ္ျမႇုဳပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကိုလည္း တန္ဖိုးထားၾကပါသည္။
ဤေနာက္ခံျဖစ္ရပ္ကိုမူတည္၍ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနကို တိုးတက္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဥေရာပ ကုမၸဏီမ်ားမွ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ EuroCham Myanmar ၏ အသစ္ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္မႈျဖစ္သည့္ White Book 2019
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစာအုပ္ကို ေလ့လာေစလိုပါသည္။ White Book တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥေရာပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို မၽွေဝေရးသားထားၿပီး ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္တည္းျဖတ္သည့္
အခ်ိန္မွစ၍ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာထားပါသည္။
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ဤ White Book သည္ ဥေရာပႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ခိင
ု မ
္ ာေတာင့တ
္ င္း၍ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာေသာ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆက္ဆေ
ံ ရးဖြံ ၿ့ ဖိဳး
တိုးတက္ရန္ အသုံးဝင္သည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိုးပြားလာေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ EuroCham ၏ Advocacy Group အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏
ပူးတြဲ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။
Kristian Schmidt
ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသံအမတ္
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Thank you to our Partner Members!
PLATINUM

GOLD

SILVER
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မာတိကာ
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၁

မိ တ ္ ဆ က္ EuroCham Myanmar ၏ တာဝန္ ယ ူ မ ႈ ရ ွ ိ ေ သာစီ း ပြ ာ းေရး
လု ပ ္ င န္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ အစျပဳလႈ ပ ္ ရ ွ ာ းမႈ

၇

၂

စီ း ပြ ာ းေရးအေျခအေန

၁၁

၃

၂ဝ၁၈ မူ ဝ ါဒတု ံ ႕ ျပန္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ မ ႈ မ ်ား

၂၄

၄

အေထြ ေ ထြ အ ႀကံ ျ ပဳခ်က္ မ ်ားႏွ င ့ ္ စိ ု း ရိ မ ္ ပ ူ ပ န္ မ ႈ မ ်ား

၄၂

၅

အက်ဥ္ း ခ်ဳပ္

၅၁

၆

ျပဳစု ေ ရးသားပု ံ န ည္ း လမ္ း

၅၇

၇

စိ ု က ္ ပ ်ိ ဳ းေရးအေျချပဳစီ း ပြ ာ းေရးလု ပ ္ င န္ း

၅၉

၈

တရားမဝင္ ကု န ္ သ ြ ယ ္ မ ႈ တိ ု က ္ ဖ ်က္ ေ ရး

၆၆

၉

ေမာ္ ေ တာ္ ယ ာဥ္

၇၅

၁ဝ ေဆာက္ လ ု ပ ္ ေ ရးႏွ င ့ ္ အေျခခံ အ ေဆာက္ အ အု ံ

၈၂

၁၁ ဒစ္ ဂ ်စ္ တ ယ္ န ည္ း ပညာ တီ ထ ြ င ္ ဆ န္ း သစ္ မ ႈ မ ်ား

၈၉

၁၂ စြ မ ္ း အင္

၉၆

၁၃ အထည္ ခ ်ဳပ္ လ ု ပ ္ င န္ း

၁၀၆

၁၄ က်န္ း မာေရး

၁၁၃

၁၅ ဥပေဒေရးရာႏွ င ့ ္ အခြ န ္

၁၂၁

၁၆ သယ္ ယ ူ ပ ိ ု ႔ ေ ဆာင္ ေ ရး

၁၃၆

၁၇ ဝိ ု င ္ ႏ ွ င ့ ္ အ ရက္

၁၄၆

၁၈ အတိ ု ေ ကာက္ စ ကားလု ံ း မ်ား

၁၅၁

၁၉ ေက်းဇူ း တင္ လ ႊ ာ

၁၅၅

၂ဝ မသက္ ဆ ိ ု င ္ ေ ၾကာင္ း ရွ င ္ း လင္ း ခ်က္

၁၅၆

English language version

မိတ္ဆက္
EUROCHAM MYANMAR ၏
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အစျပဳလႈပ္ရွားမႈ

၁

7

၂ဝ၁၉ White Book | မိ တ ္ ဆ က္ EUROCHAM MYANMAR ၏ တာဝန္ ယ ူ မ ူ ရ ိ ွ ေ သာ စီ း ပြ ာ းေရးလု ပ ္ င န္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ အစျပဳလူ ပ ္ ရ ွ ာ းမူ

နမူနာအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ျခင္း

မၾကာေသးမီက တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သုံးလိုက္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အေနျဖင့္
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ နိုင္ငံသားမ်ား၏ သာယာစိုေျပေရးႏွင့္ နိုင္ငံ၏
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ တိုးတက္ေစရန္မွာ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား
နိုင္ပါသည္။
ဤႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ (CSR) အယူအဆကို လက္ခံယုံၾကည္လ်က္ရွိ သည့္ စီးပြားေ
ရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေရအတြက္ တိုးတက္လာေနလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာသည္
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေရးကို အေလးထားလ်က္ ၎တို႔၏ အဓိက စီးပြားေရး တန္ဖိုးမ်ားကို CSR ျဖင့္
ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။
CSR သည္ ရႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၂ဝေက်ာ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက
CSR ကို ရႈျမင္ေသာ နည္းလမ္းသည္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။)

လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
တန္ဖိုး

စီမံခ်က္ #၁ - CSR ေဆာင္႐ြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း

အရင္းအျမစ္ အေလအလြင့္နည္းပါးမႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ
အရင္းအျမစ္ အေလအလြင့္နည္းပါးမႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ
ေလးစားလိုက္နာျခင္း
ဂုဏ္သတင္း

၁၉၉၅
8

၂၀၀၅

၂၀၁၅

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တန္ဖိုး

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိစိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရရွိေစနိုင္ေၾကာင္း
သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစသည့္
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ CSR ကို ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။
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သို႔ေသာ္အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ား၊ ကမာၻႀကီးႏွင့္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားအေပၚ
ပိုမို၍ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စြမ္းအင္ေခြၽတာျခင္း သည္ ကမာၻႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းအတြက္
မရွိမျဖစ္အေရးပါသကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္လည္း ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး
ပါသည္။
တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ က်ေရာက္နိုင္မည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဂုဏ္သတင္းအတြက္ ျမင့္မားသည့္ အႏၲရာယ္ကို ကိုယ္စား ျပဳေနေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုစီမံခန႔္ခြဲနိုင္ျခင္းကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကာလရွည္ ဝင္ေငြမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကုန္ပစၥည္း အသစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား၏ ပုံစံဒီဇိုင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္
ညွိႏွိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ CSR ကို ေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္
CSR ကို အလားအလာရွိေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု အျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရႈျမင္လာၾကပါသည္။
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားသည္သာ ယင္းတို႔၏ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတို႔ကို အေျချပဳ ၍သာ ပ်ံ ့ ႏွံ႕နိုင္ေၾကာင္း
ကြၽန္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုအာဏာပိုင္မ်ားမွ မွန္ကန္သည့္ ပုံစံျဖင့္ CSR ကို လက္ခံၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ခု
ထက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံမွသာ အျခားသူမ်ား၏ လက္ခံလိုက္နာမႈ
အရွိန္အဟုန္လည္း တိုးျမင့္ လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာကို တိုက္တြန္းအားေပး နိုင္ကာ
နိုင္ငံ၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ မွ်တေသာ စီးပြားေရးတြင္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိ ဆက္စပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ တုံ႕ျပန္မႈတစ္ခုကို
ဖန္တီးေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Porter ႏွင့္ Kramer ေရးသားသည့္ ၂ဝ၁၁ Harvard စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးအရ ေဝမွ်တန္ဖိုး
ဆိုသည္မွာ “အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေန မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တိုးတက္ေစေသာ
ကုမၸဏီ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္အားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ မူဝါဒ မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဝမွ်တန္ဖိုး ဖန္တီးျခင္းသည္
လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအၾကား အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာက်ယ္ျပန႔္လာေစနိုင္သည္။ ” ဟု အဓိပၸာယ္
သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ ေဝမွ်တန္ဖိုး ဖန္တီးျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္း၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိပါသည္။
ယင္းသည္ ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ ေဖာ္ျပသည့္ CSR အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

EuroCham Myanmar အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
အျပည့္အဝ ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိျပဳ ပါသည္။
ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားသည္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာၾကပါသည္။ ဥေရာပကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္တင္းရန္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ခိုင္မာသည့္
စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ ျခင္း၏
အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
မိခင္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမ်ား ရွိျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္၍
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား သည္ ဥေရာပတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း
ကုမၸဏီမ်ားက
ယေန႕အခ်ိန္တြင္
၎တို႔ကို
ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္
စြမ္းေဆာင္ေပးသည့္
စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္
အမွားျပဳျပင္ျခင္းနည္းလမ္းကို လက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ တာဝန္ ယူထားေသာ လုပ္ငန္းကို
စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝလႊဲေျပာင္းလိုၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ပုဂၢလိကအခန္းက႑ရွိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခန္းက႑မ်ား၏
နိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ထုတ္ယူျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း
ရရွိနိုင္ပါသည္။
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EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥေရာပ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့ အက်င့္မ်ား၏
မျငင္းပယ္နိုင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ CSR Advocacy Group ကို
တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမူအက်င့္မ်ားကို လက္ခံရန္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို
တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ EuroCham Myanmar တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပဏာမအဆ
င့္ေဆာင္႐ြက္မႈ (EMRBI) သို႔ CSR Advocacy Group အား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းအား
ေနာက္ထပ္ တစ္ဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
EMRBI သည္ အခန္းက႑အားလုံးရွိ အသင္း၏ အဓိကတန္ဖိုးအျဖစ္ အေကာင္းဆုံး ဥေရာပ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ
အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအား တိုးျမႇင့္ ေပးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္
ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခန္း က႑တိုင္း အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း
စံအမွတ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ EuroCham Myanmar Advocacy Group တိုင္းက တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းကို
ျမႇင့္တင္ျခင္း အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေရး လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္
ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အႀကံေပးဦးစီးေကာ္မတီထံမွ အဆင့္ျမင့္ ညွိႏွိုင္း တိုင္ပင္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ EuroCham
Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ျဖင့္ EMRBI ၏ ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္။
ေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္သည္ ေအာက္ပါ EuroCham Myanmar ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းတန္ဖိုးမ်ား
အေပၚ မူတည္ပါမည္။
• တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္း၏ သေဘာထား၊ အျမင္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို
မွ်ေဝရန္။
• ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၎တို႔တာဝန္ယူထားေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္။
• ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႔အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ေပါင္းစည္းမႈတစ္ရပ္ကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား
EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားတစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ နိုင္ငံတြင္
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ CSR ကို ပရဟိတအလုပ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရႈျမင္ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး
စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း အနည္းငယ္သာ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးပုံစံမ်ားကို CSR ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစားေပးမႈမ်ားစြာကို အစိုးရထံ အသားေပးေဖာ္ျပေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ တာဝန္ယူမႈ ရွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အေနျဖင့္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ဩဂုတ္လတြင္
EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP)
ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုပါ MSDP သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ႂကြယ္ဝ၍ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအတြက္
ကာလရွည္အျမင္တစ္ရပ္ကို ေပးစြမ္း ပါသည္။ EMRBI သည္ MSDP ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္
ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဤစီမံခ်က္အား အစိုးရမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
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တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျပဳအမူမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း
EuroCham Myanmar မွ ယုံၾကည္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မွ်ေဝ၍ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းကို ဤကဲ့သို႔ဓေလ့မ်ားျဖင့္
လႊမ္းၿခဳံထားသည့္အေပၚ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ Advocacy Group မ်ား အားလုံးသည္ ယခုႏွစ္ White Book
ထုတ္ေဝ၍ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ EMRBI ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈဓေလ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ပါက ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားကို
စံအျဖစ္ထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

စီးပြားေရး အေျခအေန

၂

11

၂ဝ၁၉ White Book | စီ း ပြ ာ းေရးအေျခအေန

နိဒါန္း
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္
နယ္စပ္
ေဒသမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ နိုင္ငံအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ငါး
ဆယ္ေက်ာ္ သီးသန႔္ျဖစ္တည္ေနထိုင္မႈကို ကုစားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တည္ၿငိမ္၍ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ
နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံအဆင့္ ညွိႏွိုင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစီအစဥ္
ေရးဆြဲလ်က္ရွိသျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ အဆိုပါ တာဝန္ကို
ျဖည့္ဆည္းရန္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အဓိက အခ်က္အျခာျဖစ္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားတိုက္ရို
က္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူသည္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ NLD (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အာဏာရလာခ်ိန္
ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈသစ္ဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ပြင့္လာ၍ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ျမင့္တက္
လာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ဦးစားေပးရရွိေသာ အဆိုပါနိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ “လက္နက္မွ လြဲ၍ အျခား
ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ခြင့္” သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ေဈးကြက္မ်ား သို႔ ဝင္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။
ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ကမာၻႀကီးႏွင့္အတူ ေဝမွ်နိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝၿပီး ငယ္႐ြယ္ တက္ႂကြေသာ
ျပည္သူလူထုအေပၚ မွီတည္နိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္
ကနဦးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ EuroCham Myanmar ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လွ်ိုဳ ႔ဝွက္ စစ္တမ္း
ေကာက္ယူခ်က္အရ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဥေရာပကုမၸဏီ ၁၅ဝ ၏ ၈၁ % သည္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၇၆ % ႏွင့္ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္တြင္ ၆၇ % ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္၍ “အားနည္းေသာ” သို႔မဟုတ္ “လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ တိုးတက္မႈ” အျဖစ္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို
သတ္မွတ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားစြာသည္ စည္းမ်ဥ္းအေျခအေန မရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္
အအုံ အားနည္းမႈတို႔ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းသည္လည္း
နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို အလြန္အမင္းညွိုဳး ႏြမ္းေစခဲ့သည္။အဆိုပါျပႆနာသည္
ဥေရာပသမဂၢေဈးကြက္သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးအေျခအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ အေျခအေန တင္းမာေစမည္ကို မ်ားစြာ
ေသာ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား (အဓိက အားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑) က စိုးရိမ္ၾကသည္။၂
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာႏွင့္ EuroCham Myanmar သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျမန္မာ
လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား တိုးတက္လာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ တည္ၿငိမ္မႈ အေျခအေနကို
ျပန္လည္ရယူနိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းျခင္း၊ သာမန္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္
အေျခခံအေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အျမန္လိုအပ္မႈ စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို ေျဖရွင္းရန္
လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ မၾကာေသးမီကာလ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ
သစ္ ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရသည္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္
ေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ အာမခံလုပ္ငန္းက႑အား ဆက္လက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕မ်ားထုတ္ယူရန္
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားသည္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးတိုး တက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္း ရရွိရန္၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူလူထု အခန္း က႑တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ႏွင့္
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တိုးတက္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔လက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲ မ်ားမွ အလားတူ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ထပ္မံေဆာင္႐ြက္မည္ဟု EuroCham Myanmar မွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
12
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ အစိုးရ၏ ေပၚထြက္လာေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိုမိုအေလးအနက္ထားေရး လကၡဏာရပ္မ်ား သည္
ျမင့္မားသည့္ ေလ့လာမႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အဦး နည္းဥပေဒ စသည့္
ရွည္ၾကာေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ စတင္ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊
အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ တိုးတက္မႈသည္ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာေနပါသည္။
၁ ဥေရာပေကာ္မရွင္ (၂ဝ၁၈)
၂ “GSP - ျမန္မာနိုင္ငံ အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြက္ ဖုံးကြယ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္း” ငုဝါဝင္း၊ Myanmar Times, နိုဝင္ဘာလ ၅ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ https://www.mmtimes.com/news/
gsp-hidden-iceberg-myanmar-crisis.html မွ ထုတ္ယူပါသည္။

၂ဝ၁၉ White Book | စီ း ပြ ာ းေရးအေျခအေန

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့သြားၿပီး ေနာက္ တစ္ႏွစ္အ
ၾကာတြင္ ျပဳျပဳေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကေနရာ၌ ထားရွိပါသည္။ လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရွင္းလင္းမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ခိုင္မာေသာ
အစိုးရေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားကို ယူေဆာင္လာလိမမ
့္ ည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ားႏွင့္ လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားစြာက ေမွ်ာ္လင့လ
္ ်က္ရပ
ွိ ါသည္။
၂၀၁၀

၂၀၁၁

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္ အရပ္သားအစိုးရသစ္၏ သမၼတျဖစ္လာသည္။
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ တ႐ုတ္အေထာက္အကူျပဳ ျမစ္ဆုံေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ဆည္စီမံကိန္းကို
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
လက္နက္မွလြဲ၍ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ၏
ေယဘုယ်အခြင့္အေရးေပးမႈစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ မဲဆႏၵနယ္၄၄ခုအနက္ ၄၃ခုတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။
အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ဥေရာပေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲ Jose Manuel Barroso ဖြံ့ၿဖိဳးေရး
အေထာက္အပံ့မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

၂၀၁၃

ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝနီးပါးအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေန႔စဥ္သတင္းစာေလးေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
ဥေရာပသမဂၢသည္ က်န္ရွိေနေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ဆက္သြယ္ေရးက႑ ေျဖေလၽွာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄

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

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၆ဖြဲ႕အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ပထမအဆင့္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတျဖစ္လာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အေမရိကန္က က်န္ရွိေနေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရန္ကုန္တြင္ အထပ္ျမင့္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ၇လၾကာ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ အပိုင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္
ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကို အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို GSP သေဘာတူညီခ်က္မွ
ဖယ္ရွားရန္ ဥေရာပသမဂၢ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးစီးေကာ္မတီတည္ေထာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ
သေဘာတူညီခဲ့သည္။၃
အာမခံလုပ္ငန္းအခန္းက႑ကို တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ေၾကညာခဲ့သည္။

၃ ““ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္မည္လား။" Skylar, L. ASEAN Today, ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ရက်၊ ၂ဝ၁၉။ https://www.aseantoday.
com/2019/02/constitutional-reform-in-myanmar-a-move-towards-peace/ ရယူပါသည်။
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မၾကာေသးမီက ဥပေဒမူေဘာင္အေျပာင္းအလဲမ်ား

14

ျပ႒ာန္း သည့္ႏွစ္

ဥပေဒ/အက္ဥပေဒ

ရွင္းျပခ်က္

အာဆီယံဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ
သေဘာတူညီခ်က္

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

၂၀၁၂

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမူ
ဥပေဒ

အဆိုပါဥပေဒသည္ နိုင္ငံျခားမွ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားလည္း ေပးခဲ့သည္။ ျပည္
တြင္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေျမငွား
ရမ္းခြင့္ကိုလည္း ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ

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

၂၀၁၄

ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ
ဥပေဒ

အဆိုပါ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ခုံသမာဓိ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာ
အက္ဥပေဒ ကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈျဖင့္ ျပည္ပ စီ
ရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္
႐ြက္ျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္မႈရွိစြာ ေျဖ ရွင္းရန္အတြက္
ျမန္မာနိုင္ငံ ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ ဥပေဒကို အစားထိုးခဲ့သည္။

၂၀၁၆

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒ

အဆိုပါ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ခုံသမာဓိ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာ အက္
ဥပေဒ ကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈျဖင့္ ျပည္ပစီရင္ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းရွိမရွိ
စိစစ္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈ
မ်ားကို တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္မႈရွိစြာ ေျဖ ရွင္းရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ
ခုံသမာဓိစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ ဥပေဒကို အစားထိုးခဲ့သည္။

၂၀၁၆

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အဦး
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ဤဥပေဒသည္ နိုင္ငံျခားသား ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္အိမ္ၿခံေျမ
ေဈးကြက္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ
ေဈးကြက္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈကို ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစနိုင္ပါ
သည္။

၂၀၁၆

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္ကို ၁၉၁၄ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ တြင္
အစားထိုးခဲ့သည္။ ဥပေဒအသစ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား တြင္ ၃၅%
အထိ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။အဆိုပါဥပေဒတြင္
လည္း ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အစုေပၚ အျမတ္မ်ား၊ ကနဦးမတည္
ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အစုရွင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတ
ကာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၈
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ေဆာင္႐ြက္ဆဲ စီးပြားေရး
ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္
ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
- ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑
- လက္လီလုပ္ငန္းက႑
- လက္ကားလုပ္ငန္းက႑
- ပညာေရးက႑
အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေန
ေသးေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို သြားရန္ ဆႏၵရွိေန
ေၾကာင္း လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးဘဏ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ
/၂၁တြင္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ GDP တိုးတက္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ ရရွိပါ မည္။

၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္
နိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ား
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္

၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီလတြင္ နိုင္ငံျခားအသက္အာမခံကုမၸဏီ သုံးခုကို
အလုံးစုံပိုင္ဆိုင္ေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ လိုင္စင္
မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အာမခံေဈးကြက္အား တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေျဖ
ေလွ်ာ့ေပးမႈကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၄
အျခားအာမခံ လိုင္စင္မ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါ
င္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရရွိနိုင္ပါသည္။

၂၀၁၉

စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္
၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ကတည္းက အစိုးရမွ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ
သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အလ်င္ျမန္ဆုံး တိုးတက္လာသည့္ စီးပြားေရးမ်ားထဲက တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါ သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးဘဏ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ နိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္အၾကား ပ်မ္းမွ် ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္ (GDP)
တိုးတက္မႈသည္ ၇.၅% ေရာက္ရွိခဲ့သည္။၅ အဆိုပါတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္သည္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ နိုင္ငံမွ
တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာ စုၿပဳံက်ေရာက္ လာျခင္းေၾကာင့္ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
ဗ်ဴဟာက်သည့္ တည္ေနရာ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ အလုပ္သမားေဈးကြက္တို႔က နိုင္
ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာကို မ်က္စိက် ေစခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ႏွင့္ ၂ဝ၂၅ခုႏွစ္အၾကား ေမွ်ာ္မွန္းဝင္ေငြ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စားသုံးမႈ
တိုးတက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လူငယ္ထုအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္ေစပါသည္။

၂ဝ၁၇တြင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၏ GDP တိုးတက္မႈ
၈.၀၀%
၇.၀၀%
၆.၀၀%
၅.၀၀%
၄.၀၀%
၃.၀၀%
၂.၀၀%
၁.၀၀%
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၀%
ဘရူႏိုင္း ဒါရူဆလမ္
စင္ကာပူ

ထိုင္း

အင္ဒိုနီးရွား

မေလးရွား

ဖိလစ္ပိုင္

ျမန္မာ

ကေမၻာဒီးယား
ဗီယက္နမ္
လာအို

GDP တိုးတက္မႈအစစ္အမွန္ (အရင္းအျမစ္ - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ အဓိကအၫႊန္းကိန္းမ်ား ၂ဝ၁၈)
၄ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၉)။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂ဝ၁၉)
၅ “ျမန္မာ – စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဈးႏႈန္းတိုးတက္မႈႏႈန္းရွိ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္” World Data Atlas (၂ဝ၁၈)။ https://knoema.com/atlas/Myanmar/Real-GDP-growth မွ
ရယူပါသည္။
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၂ဝ၁၇/၁၈ခုႏွစ္တြင္ GDP ၆.၈% တိုးတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၈/၁၉တြင္
ပိုမိုသင့္တင့္သည့္ ၆.၂% GDP တိုးတက္မႈကို ျပသနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္မႈအခန္းက႑ခြဲမ်ား
(အဓိကအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး) ၏ ခိုင္မာသည့္ တိုးတက္မႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္
ပို႔ေဆာင္ေရးအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုေႏွးေကြးသည့္ တိုးတက္မႈအတြက္ ကာမိမည္မဟုတ္ပါ။၆

ျမန္မာ GDP တိုးတက္မႈ (ႏွစ္စဥ္ %)
၉.၀%

၈.၄%

၈.၀%

၇.၀%
၅.၉%

၆.၈%

၆.၂%

၄.၅%

၀.၀%
၂၀၁၃-၁၄

၂၀၁၄-၁၅

၂၀၁၅-၁၆

၂၀၁၆-၁၇

၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ေရွ ့ဆက္

GDP တိုးတက္မႈအစစ္အမွန္ (အရင္းအျမစ္ - ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာစီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၈)

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလုံးစုံစီးပြားေရးဝန္းက်င္သည္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ပထမ ဦးစြာ
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလအၾကား ျမန္မာက်ပ္ေငြ (MMK) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (USD) ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္
၁၈% တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲကာလသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္
၁၅၅ဝက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္သြားၿပီး ေျပာင္းလဲမႈအဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကး တန္ဖိုး ေလ်ာ့ျခင္းသည္
၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၅.၅% မွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၈.၈% အထိ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္း တက္ႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာင္စာ၊ ပင္လယ္ရပ္ျခား စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား
စသည့္ အဓိကကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စားသုံးသူ အျပဳအမူဆိုင္ရာ
အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အသုံးခံပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္
ဝယ္ယူပိုမိုသုံးစြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစကာ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ဝယ္ယူနိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။၇
ျမန္မာအစိုးရသည္ စာရင္းလိုေငြျပေနမႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ FDI အေပၚ အဓိကအားျဖင့္ အားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္
နိုင္ငံျခားပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္မႈသည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အသင့္အတင့္ျဖစ္ေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) သည္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ တြင္ (၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္
၁၄% ေလ်ာ့က်) FDI စီမံကိန္း အနည္းငယ္ကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ FDI တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္လည္း ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္
ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏႈန္းသည္လည္း FDI ေဆာင္႐ြက္မႈ က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ၾကားကာလအခ်ိန္တြင္
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ စရိတ္ မ်ား တိုးျမင့္ၿပီး ဝယ္လိုအား ေလ်ာ့နည္းျခင္းမွာ ယခင္ႏွစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္းကိုသာ အျပစ္ဆိုရ မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား နည္းပါးျခင္း၊ လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္း
ေသခ်ာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အားနည္း ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္မ်ားကိုလည္း မ်ားစြာေသာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားက
ေထာက္ျပ ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လြယ္ကူအဆင္ေျပေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အၫႊန္းကိန္း တြင္ ၁၇၁အဆင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားဆဲ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
မီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ GSP မွ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢကို ၿခိမ္းေျခာက္ေန ေသာေၾကာင့္လည္း
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။
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၆ “နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း” ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု (၂ဝ၁၈)။
၇ “နိင
ု ္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း” ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာ ကမာၻဘ
႔ ဏ္အုပ္စု (၂ဝ၁၈)။

၂ဝ၁၉ White Book | စီ း ပြ ာ းေရးအေျခအေန

ႏွစ္စဥ္ FDI (ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏွီျမႇုဳပ္ႏွံမႈ USD)
၁၀၀၀၀၀
၇၅၀၀
၅၀၀၀
၂၅၀၀
၀
၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉
ႏွစ္စဥ္အတည္ျပဳထားေသာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈပမာဏ (အရင္းအျမစ္ - DICA ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၈)

ယေန႕အထိ FDI ကို ဆြဲေဆာင္ေနေသာ အႀကီးမားဆုံးက႑ (၄) ရပ္မွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑ရပ္တို႔ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုက႑မ်ားသည္
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အၾကား FDI စီးဝင္မႈ ၈ဝ% ခန႔္ ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၄-၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅၁၆ တို႔တြင္ စုစုေပါင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

က႑အလိုက္ FDI (၂ဝ၁၅-၂၀၁၈)
စိုက္ပိ်ဳးေမြးျမဴေရး ၁.၅%
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၄.၁%

၀.၄% စက္မႈဇုန္
၀.၂% ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း

စြမ္းအင္ ၆.၈%
၂၂.၆% ေ
 ရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ ့

အျခား ၈.၂%

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ ၁၄.၁%
စက္မႈဇုန္

၂၂.၁% ကုန္ထုတ္လုပ္မူ

ပို ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၂၀.၁%
ဆက္သြယ္ေရး
က႑အလိုက္ FDI ခြင့္ျပဳထားေသာ အစုရွယ္ယာ (အရင္းအျမစ္ - DICA ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၈)
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၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၾကားကာလစီးပြားေရး ခန႔္မွန္းခ်က္သ ၂ဝ၂ဝ/၂၁ခုႏွစ္တြင္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၆.၆% အထိျပန္
လည္ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လက္လီႏွင့္ လက္ကားက႑မ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဆြဲ
ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တည္ၿငိမ္၍ ဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးသည့္လမ္းေၾကာင္း
ႏွင့္အတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၉ တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံး အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့၍ တည္ၿငိမ္ေသာ
စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ နိုင္ငံ အဆင့္ ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို မျဖစ္မေန ျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံ မႈမွတဆင့္ လူသားအရင္းအႏွီး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါမည္။ အစိုးရ
၏ ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္
ေနမည္ ျဖစ္သည္။

သိသာထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
>

၂ဝ၁၈

ပညာေရးက႑ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဂၢလိပညာေရးအခန္းက႑တြင္ နိုင္ငံျခား
မတည္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုးတက္လာေသာ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ပညာေရး လိုအပ္ ခ်က္အား
တုံ႕ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးပံ့ပိုးေပးသူမ်ား ကို တိုက္တြန္း အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။၉

လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းက႑ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္
အရ လက္လီႏွင့္ လက္ကားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္
နိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတို႔၏ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။ ယခင္က အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆာင္ ႐ြက္နိုင္သည့္အထဲတြင္လည္း
သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြးမွီ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
ျပည္တြင္းအေသးစား လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကန႔္ သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ က်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မီနီမားကတ္မ်ား၊ ကုန္မ်ိဳးစုံဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္း ငယ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကန႔္အသတ္ အနည္းငယ္ က်န္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာခရက္ဒစ္ျဗဴရိုလီမိတက္
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ျမန္မာခရက္ဒစ္ျဗဴရိုလီမိတက္ (MCBL) ကို လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ သည္။
နိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ခရက္ဒစ္ျဗဴရိုကို စကၤာပူနိုင္ငံမွ ခရက္ဒစ္ျဗဴရိုႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ MCBL
၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္သည္ ေခ်းေပးသူမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ေႂကြးၿမီမ်ား အေျခခိုင္ရန္ ေခ်းယူသူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေခ်းယူသူမ်ား ၏ ေႂကြးၿမီမ်ားကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စိစစ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္စိုးရိမ္ဖြယ္စိစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(SMEs) သည္ ခရက္ဒစ္ျဗဴရို ေၾကာင့္ အာမခံပစၥည္း မလိုဘဲ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
18

ဝန္ေဆာင္မႈက႑ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း e-commerce က႑ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာၿပီးေနာက္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္သိုေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ
ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ျဖင့္ စာႏွင့္ပါဆယ္ အျမန္ေခ်ာပို႔မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း
၈ “ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးခန႔္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား” စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာ၊ ကမာၻဘဏ္အုပ္စု (၂ဝ၁၈)။
၉ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္” PwC (၂ဝ၁၈) https://www.pwc.com/mm/en/publications/assets/myanmar-business-guide.pdf မွ ရယူပါသည္။
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အျမန္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ၇ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည့္
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ကုန္ေလွာင္႐ုံဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီကို သီလဝါ SEZ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ဂိုေဒါင္ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ
ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း(MSDP) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စီးပြားေရး
တိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ နိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏွိုင္းရန္
စီစဥ္ထားပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ဦးစားေပးက႑ ၅ရပ္ကို အေလးထား၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၎တို႔မွာ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ
ရရွိေစေရး၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ကို
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးကို တာဝန္ယူေရး ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ၁၉၁၄ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒေနရာတြင္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္
စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒအသစ္တြင္ က်ယ္ျပန႔္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူ မ်ားအထိ
နိုင္ငံကို တံခါးဖြင့္ေပးၿပီး အခိုင္အမာကူညီေပးမႈ ပါဝင္ပါသည္။ ၎၏ အႀကီးမားဆုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္တြင္
နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးခ်င္းကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅% အထိ
ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ (MYCO)
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ DICA သည္ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ (MyCO) ကို
စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စာရင္းရွိေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၅ဝ,ဝဝဝ ႏွင့္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၇,ဝဝဝ တို႔သည္
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္ျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္းပုံစံျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ မကုန္မီ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္
စာ႐ြက္စာတမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ အခမဲ့ျဖစ္ကာ ခ်ိန္ခါမေ႐ြး လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ MyCO
ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ လိုင္စင္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္အခါ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္း
တျဖည္းျဖည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား၊ မွတ္ပုံတင္သည့္ေန႕ရက္ စသည့္
ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလတြင္
ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
(MIC)
သည္
ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံ
မႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (MIPP) ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လာမည့္အႏွစ္ ၂ဝအတြင္း
တာဝန္ယူမႈရွိ၍ အရည္အေသြးရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ နိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဝ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီး
ျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဤစီမံကိန္းသည္ မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ ေသာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို အလတ္တန္းစား ဝင္ေငြရွိေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ညီလာခံ ၂ဝ၁၉ အတြင္း အစိုးရ၏ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ MIPP
အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္း၏
ပထမအဆင့္သည္ စက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ တည္ေနရာမ်ားကို အေျခစိုက္ျခင္းႏွင့္
၎တို႔၏ တိုးတက္မႈကို အေလးထားျခင္းတို႔ျဖင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေျမယာဘဏ္အား
တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၀ “နိုင္ငံျခားလက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ကားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း” သီဟကိုကိုႏွင့္ Chau T., ေမလ ၁၄ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ https://www.
mmtimes.com/news/myanmar-opens-foreign-retailers-and-wholesalers.html မွ ရယူပါသည္။
၁၁ “ဗဟိုဘဏ္မွ ျမန္မာခရက္ဒစ္ျဗဴရိုကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း” သီဟကိုကို၊ Myanmar Times၊ ေမလ ၂၂ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ Retrieved from: https://www.mmtimes.com/news/
central-bank-issues-license-myanmar-credit-bureau.html မွ ရယူပါသည္။
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စီမံကိန္းဘဏ္
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံကိန္းဘဏ္ တည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို သမၼတ႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဘဏ္သည္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး အဓိက
စီမံကိန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္မွာျဖစ္သျဖင့္ MSDP ၏ ၂၅၁ခုရွိသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လု
ပ္ေဆာင္ခ်က္စီမံခ်က္အမွတ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အေထာက္အကူ ျပဳမည္
ျဖစ္ပါသည္။ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကိုလည္း
ခ်ိန္ညွိနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္နိုင္မည္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းဘဏ္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အလ်ဥ္းသင့္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ား တင္ျပျခင္းအစား
သက္ဆိုင္ရာအဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပရန္အတြက္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို
ေပးစြမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္လာနိုင္ေျခရွိေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ ရပ္မ်ားကို ခြဲျခားစိစစ္ရန္
စီမံကိန္းတိုင္းကို DICA၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနတို႔မွ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း စီမံကိန္း ထိေရာက္မႈရွိစြာ ၿပီးေျမာက္ရန္မွာ အမွန္တကယ္ စိန္ေခၚမႈႀကီးအျဖစ္ ရွိေနေသးသည့္အတြက္
လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိေနပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား ေခ်းေပးရန္ နိုင္ငံျခား လိုင္စင္ရဘဏ္
၁၃ဘဏ္ကို ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမတိုင္မီ
နိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ နိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ နိုင္ငံသား မဟုတ္သည့္ဘဏ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အာမခံပစၥည္း မလိုအပ္ဘဲ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းနိုင္ၿပီး အတိုးႏႈန္း ၁၆% အထိ
ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္မွ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ နိုင္ငံျခားေငြေ
ခ်းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမို က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည္ျဖစ္၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာက႑၏
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခကို ခ်ဲ့ထြင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
ဤဝန္ႀကီးဌာနကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႕၏တာဝန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသည့္
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္႐ြက္၍
နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ေပးမည္ ျဖစ္ သည္။ ယင္းသည္
ပိုမိုလ်င္ျမန္၍ ေငြကုန္ေၾကးက် နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္ အာမခံက႑ထိုးေဖာက္မႈ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းေနရာအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ပါသည္။
(ရည္ၫႊန္းခ်က္အေနျဖင့္ အသက္အာမခံသည္ GDP ၏ ဝ.၁% ကိုယ္စားျပဳသည္။) သို႔ေသာ္ တိုးတက္လ်က္ရွိေသာ
နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ဤအခန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားစြာကို ေပးပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က နိုင္ငံ၏ အာမခံေဈးကြက္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ သီးသန႔္
ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွင့္အတူ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္
အသက္အာမခံႏွင့္ အသက္အာမခံ မဟုတ္ေသာ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အသက္ အာမခံကုမၸဏီသုံးခုသာ အမွီအခိုကင္းစြာ
အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးေသာ လိုင္စင္ကို ရရွိထားပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံေပါင္း ၁၄နိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ၃၁႐ုံးႏွင့္အတူ နိုင္ငံျခား အာမခံလုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ ယခင္က
ထိုအခန္းက႑အတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအားလုံး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကပါသည္။ ေႏွးေကြး သည့္
ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ Samsung အသက္အာမခံကုမၸဏီကို ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာေဈးကြက္မွ
ထြက္ခြာေစခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ႏွစ္ကတည္းက လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ရန္ လိုင္စင္ရရွိခဲ့၍
၁၂ “ကုမၸဏီေပါင္း ၁၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရွိေသးပါ။” ဇင္သူထြန္း၊ Myanmar Business Today, ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္၊ ၂ဝ၁၉။ https://www.mmbiztoday.com/articles/over15000-companies-have-yet-re-register-through-online-registration-system မွ ရယူပါသည္။
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လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္မွ်တသည့္ ေဈးႏႈန္းရွိ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားစြာက
ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား ေရာက္ရွိလာမႈသည္ အစိုးရ ၏ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေဈးကြက္ တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္သည့္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ယူေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လိုင္စင္ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးေငြ၏ ၃ဝ%
ကို အဆိုပါ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားအတြက္ ေဈးၿပိဳင္ေခၚယူမႈ အသစ္မ်ား
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) မွ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ကြက္၁၃ခုႏွင့္ ကုန္းေပၚ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္၁၈ခုတို႔အတြက္ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းမႈ အသစ္မ်ား ကို
ေၾကညာခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္ႏွင့္ ဒုတိယ သုံးလပတ္ ကာလအတြင္း အဆိုပါ
ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းမႈ ေခၚယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာမွ တင္ဒါတင္သြင္းမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းသည္
နိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ပထမဦးစြာေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
၂ဝ၁၄ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္
၅၃ ခုရွိခဲ့ၿပီး ၂၅ခုကို နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅၃ခုကိုလည္း ထည့္သြင္းေရတြက္ခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ ၃၈ခု သည္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီပိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။
ထုတ္ယူရရွိနိုင္ေသာ က်န္ရွိသည့္ ၃၁ ခုကို လက္ရွိတြင္ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္း မႈ ေခၚယူရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒမူၾကမ္း
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂ဝ၁၄ စားသုံးသူ
ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ
ျပည္တြင္း ေဈးကြက္တြင္ ရရွိနိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အၫႊန္းစာသားမ်ား ကပ္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား
ျခင္းျဖင့္ စားသုံးသူ၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို အာမခံရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအၫႊန္းကတ္ျပားမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္း၏
အမည္၊ အမ်ိဳးအစား၊ အ႐ြယ္အစား၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ အားလုံးကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္
လိုအပ္သည္။
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္၆လမွ ဒဏ္ေၾကး ငါးသန္းမွ သန္း၂ဝဝက်ပ္အထိ အေရးယူမည္
ျဖစ္သည္။ အစတြင္ အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ေျခာက္လအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈ အမ်ားစုႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားတင္သြင္းသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သြင္းကုန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး (နည္းပညာျမင့္
ေဆးဝါးမ်ား စသျဖင့္) ေထာက္ပံ့ေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ်
ႏွင့္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔က စည္း႐ုံးေရး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က
စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္ကို
လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားကို အၫႊန္း စာသားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ တစ္ႏွစ္
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာသည္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆက္လက္
ဆြဲေဆာင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ေတာ့ ကြၽန္ုပ္တို႔ နိုင္ငံသည္ ထိုအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္
ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ကိုက္ညီေစရန္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို သိရွိေသာ ဥေရာပကုမၸဏီ မ်ားသည္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစရန္ ဤနိုင္ငံကို ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေလာင္စာအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ္လည္း ထိုအရင္းအျမစ္ ေပါ ႂကြယ္ဝမႈ
အလားအလာသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အားနည္းမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘဲ
ရွိေနပါသည္။ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္၁၈ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၃ခုတို႔ အတြက္ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းျခင္းကို
၁၃ MSDP ရွိ စီမံကိန္းဘဏ္၏ အခန္းက႑ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၈)။ 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။
၁၄ “၂ဝ၁၉တြင္ စီးပြားေရး အားေကာင္းလာေစရန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ပံ့ပိုးကူညီမည္။” ထင္လင္းေအာင္၊ Myanmar Times၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ရက္၊ ၂ဝ၁၉။ https://www.mmtimes.com/
news/banking-sector-strengthen-support-economy-2019-experts.html မွ ရယူပါသည္။
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ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MOEE က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို တူးေဖာ္ေရးကိုသာ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖန႔္ေဝေရးကို ျပည္တြင္း ႏွင့္ အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားပါသည္။
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရည္ ကာလတိုတင္သြင္းမႈ စီမံခ်က္မ်ားကို MOEE မွ ထူေထာင္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ မရရွိမီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တင္သြင္းမႈမ်ားသည္ စြမ္းအင္ရွားပါးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္ေပးေဝမႈသည္လည္း အလားတူ အေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ရပါသည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ တြင္
လူဦးေရ၏ ၃၇% သည္သာ (ဤအေရအတြက္သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၂ဝ% အထိ က်ဆင္းပါသည္။) လွ်ပ္ စစ္မီး ရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆည္ႀကီးမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္
စြမ္းအင္၏ ၉ဝ% ကို အဆိုပါႏွစ္နိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ နိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္မႈ
ကြန္ရက္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္းသည္
၂ဝ၃ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး စြမ္းအင္ရရွိေစေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ထိုစီမံကိန္းကို
MOEE မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အဓိကစီမံကိန္း ၄ခုအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္
ခြင့္ျပဳမိန႔္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေနရာ
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စသည့္ နိုင္ငံႀကီး သုံးနိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ားၾကားတြင္
တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း အလားအလာ အခိုင္အမာ ရွိေနပါသည္။ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၄ဝ% ထိ ေရာက္ရွိ
နိုင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်က္တည္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္လာနိုင္ေစေရး
တိုင္းျပည္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အလုပ္သမားေဈးကြက္
ျပည္တြင္းလူဦးေရ၏ ၇၅% သည္ အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ လူဦးေရျဖစ္ၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
တည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာအတြက္ ဆြဲေဆာင္ဖြယ္ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ အဆိုပါအေျခအေနသည္ နိုင္ငံရွိ
အျမင့္ဆုံးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ထိုအခန္းက႑တြင္ ရွိက်န္ေနေသာ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ အက်ိဳးရွိ ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္ အရည္အခ်င္းရွိ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးေနျခင္းကို
ေထာက္ျပေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

တိုးတက္လာေသာ စားသုံးသူလူတန္းစား
ဝင္ေငြျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ လူလတ္တန္းစားအသစ္ ေပၚထြန္းလာမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကစားသုံးမႈက႑တြင္ တိုးတက္ မႈကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကစားသုံးမႈက႑တြင္ တိုးတက္ျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ GDP ၏ ၅ဝ% အတြက္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ၿပီး
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈအခန္းက႑မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားသည္ အရည္အေသြး ပိုမို ျမင့္မား ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ဝယ္ယူရျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္လာၾကသည္။
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၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသရွိ
ေနထိုင္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ရရွိနိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖိုင္ဘာလိုင္း
ဆက္သြယ္သည့္ ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ့မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ား ထပ္မံ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တူညီသည့္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္၍ အဆိုပါအေျခခံအေဆာက္အအုံသည္ ကြန္ရက္ မွ်ေဝသည့္ စီမံခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

၁၅ “FDI ကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ျမန္မာနိုင္ငံစီမံခ်က္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း” Oxford Business Group, Myanmar Times, ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္၊ ၂ဝ၁၉။
https://www.mmtimes.com/news/creation-new-ministry-part-myanmars-plan-incentivise-fdi.html မွ ရယူပါသည္။
၁၆ “ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အာမခံေဈးကြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း” စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ (၂ဝ၁၉)။ https://www.
mopf.gov.mm/sites/default/files/upload_pdf/2019/01/Announcement%20E_0.pdf မွ ရယူပါသည္။
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တိုးတက္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
အစိုးရအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႂကြယ္ဝသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ နိုင္
ငံ၏ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ကိုငတ
္ ြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာ
ေပါက္လာပါသည္။ ၎တြင္ နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္
လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ ခရီးအကြာအေဝး ၁,ဝဝဝကီလိုမီတာလွ်င္ လမ္းမႀကီး ၂၂ဝ ကီလိုမီတာသာ ရွိသည္ျဖစ္၍ နိုင္ငံသားမ်ား အတြက္
ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳနိုင္မႈတို႔ကို တိုးျမင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရး
ကြန္ရက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္ လမ္းသစ္ မ်ား၊ တံတားသစ္မ်ား၊
ေရေၾကာင္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အစြန္ အဖ်ားေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္သို႔
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ၃ဝဝကီလိုမီတာရွိေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား အသစ္ ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႕ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ရန္
Greater Mekong ေဒသသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ား အသစ္ ျပဳျပင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
Yangon Ring Road အတြက္ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းျခင္း အဆင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး စီမံကိန္းသည္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္တြင္
စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္၏ ခါးပတ္လမ္း လုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလမ္းမႀကီး
(MCEC) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာ အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ေဒသရွိ
အျခားနိုင္ငံမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ အျမန္လမ္းမႀကီးကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ စက္မႈဆိုင္ရာဌာနအသစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဆင္
လ်က္ ရွိပါသည္။ စက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုဌာနေနရာသစ္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူ အသစ္မ်ားကို
ဆြဲေဆာင္လာမည့္ အလုပ္သမားဥပေဒကို ေနာင္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနပါသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒသစ္ကိုလည္း ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ျမႇင့္တင္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေဆာင္႐ြက္မႈမွာ လတ္တေလာ
ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း (ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ) ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ MCEC စီမံကိန္း မ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ MCEC စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း အျမန္ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထားဝယ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဘဏ္၏ တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ
စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ စီမံကိန္းႀကီး ေလးခုကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနက
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္မႈၿပီးစီးၿပီးလွ်င္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ သစ္သားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ အစရွိသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၃၃,၇ဝဝ ေက်ာ္ကိုဖန္တီးေပး
မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႏွင့္ ေခတ္မီရန္ကုန္ခရိုင္ဟု
သိရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ုံးမ်ား တည္ရာ ဗဟိုခ်က္ ႏွင့္ ၁၃ကီလိုမီတာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ လွည္းကူးတြင္
ကိုရီးယားကုမၸဏီႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ၂ဝ၂၃ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီးကုန္က်စရိတ္
နည္းပါးေသာ အိမ္ရာ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဂိတ္တစ္ခုႏွင့္ ေဈးဝယ္စင္တာႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

၁၇ “လာမည့္ႏွစ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းျခင္း” ခ်မ္းျမေထြး၊ Myanmar Times. Accessed ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ https://www.
mmtimes.com/news/bidding-new-oil-and-gas-fields-commence-next-year.html မွ ရယူပါသည္။
၁၈ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ ဌာန၊ ထိုင္းဘုရင့္သံ႐ုံး (၂ဝ၁၈) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၂ဝ၁၈။ http://www.thaibizmyanmar.com/docs/Non-Paper%20on%20Myanmar%20
Economic%20in%202018.pdf မွ ရယူပါသည္။
၁၉ “ျမန္မာ - နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး စိစစ္ေလ့လာခ်က္” Stokke K., Vakulchuk R., Overland I. (၂ဝ၁၈) https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
Myanmar_-_A_Political_Economy_Analysis_-_Norwegian_Institute_of_International_Affairs_2018.pdf မွ ရယူပါသည္။
၂၀ “ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း၍ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္း” ျမန္မာအေျခခံအေဆာက္အအုံ ညီလာခံ (၂ဝ၁၈)။ http://www.myanmarinfrastructuresummit.com/ မွ
ရယူပါသည္။
၂၁ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ဌာန၊ ထိုင္းဘုရင့္သံ႐ုံး (၂ဝ၁၈) ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၂ဝ၁၈။ http://www.thaibizmyanmar.com/docs/Non-Paper%20on%20Myanmar%20
Economic%20in%202018.pdf မွ ရယူပါသည္။
၂၂ “ရန္ကုန္မီးရထားဘူတာ႐ုံ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ၈ႏွစ္ လိုအပ္” Chau, T., Myanmar Times, ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ https://www.mmtimes.com/news/eightyears-needed-build-yangon-railway-station-project.html မွ ရယူပါသည္။
၂၃ “ျမန္မာနိုင္ငံသည္ Xi ၏ ခါးပတ္လမ္း လုပ္ငန္းကို လက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါသည္။” Williams, C. (၂ဝ၁၉) https://globalriskinsights.com/2019/01/myanmar-setembrace-xis-belt-road-initiative/ မွ ရယူပါသည္။
၂၄MCRB သည္ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန
(၂ဝ၁၈)။
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/labour-law-reform.html မွ ရယူပါသည္။
၂၅ “ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕၏ မူၾကမ္း ၿပီးေျမာက္ခဲ့” စိုးမင္းထိုက္၊ Eleven Media, ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ https://elevenmyanmar.
com/news/draft-of-construction-industry-development-board-law-completed မွ ရယူပါသည္။
၂၆ “ေႂကြးၿမီမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာ ျပန္လည္၍ ေဆာက္႐ြက္” Reuters, ဩဂုတ္လ ၂ရက္၊ ၂ဝ၁၈။ https://www.theguardian.com/
world/2018/aug/02/myanmar-scales-back-chinese-backed-port-project-over-debt-fears မွ ရယူပါသည္။
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စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
၁။ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒကို ျပန္လည္စစ
ိ စ္ ျပင္ဆင္သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္ကုိ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
၁၉၉၇
အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္
ဥပေဒေနရာတြင္
အစားထိုးရန္
အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒသစ္ကို
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွ မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုမူၾကမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံတြင္
တင္ျပရန္ရွိၿပီး ဆက္လက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ FDA ၏ အားထုတ္မႈကို
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားဥပေဒအသစ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ အတည္ျပဳ နိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

၂။ ျပည္တြင္း၌ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းအၿပီးသတ္ေရးဆြဲထားသည့္ GAP (ေကာင္းမြန္
ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ား) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း။
သိသာစြာေျဖရွင္းၿပီး
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ
GAP
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍
လယ္သမားမ်ားအား ပို႔ကုန္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ဆန္စပါးမ်ား ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ၎၏ GAP က်င့္ထုံးမ်ားကို အသုံးျပဳရန္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တည္းက တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးကန္တြင္ GAP
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သိရွိရပါသည္။၁
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ နိုင္ငံ၏ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း စီမံကိန္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအား ခိုင္မာစြာ
တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
၃။ ေျမယာသိမ္းယူမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၲရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရား

မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး

စာခ်ဳပ္စာတမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္စဥ္အဆင့္အဆင့္(CLM) အတြက္ ရာသီဥတုႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစသည့္ စိုက္ပ်ိဳး
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားက႑ စီမံကိန္းအရ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္
အာရွဖြံ့ၿဖိဳးမႈဘဏ္ထံမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ “ေျမေနရာ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူေဘာင္” စာအုပ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါသည္။ ၎စာအုပ္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
အခန္းတြင္ ေျမေနရာသိမ္းယူခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ ခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့စသည့္
အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ႏွင့္တကြ
ေျမေနရာသိမ္းယူမႈ
ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
ယႏၲရားမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ အထိ အဆိုပါစီမံကိန္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။၂

၄။ ေျမပမာဏအနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
အစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျမပမာဏ
အနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္သည့္
လယ္သမားမ်ားအား
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ကို
ေလ့လာ
သိရွိရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမိပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား
၁ “ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေလ့အထမ်ားဆီသို႔ တစ္လွမ္းျခင္းစီ ေလၽွာက္လွမ္းျခင္း” Global New Light of Myanmar၊ 2018 ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ http://www.
globalnewlightofmyanmar.com/move-step-step-good-agricultural-practices/ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂ အာရွဖြံ့ၿဖိဳးမႈဘဏ္၊ ျမန္မာ။ မိုးေလဝသရာသီဥတုအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားက႑ စီမံကိန္း။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ။ https://
www.adb.org/projects/48409-003/main မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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(SMEs) တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၃စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ Two-Step Loan စီမံခ်က္မွ တစ္ဆင့္
လယ္သမားမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏
ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္လည္း MADB၄ မွတစ္ဆင့္ JICA၊ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လယ္သမားမ်ားအား ေခ်းေငြမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အျခားေသာ Two-Step Loan စီမံခ်က္တစ္ခု ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို
ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါသည္။ ထို႔အတူ စီမံကိန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္
လယ္သမားမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳအေလးထားရန္ အေရးပါေၾကာင္း အသားေပးေဖာ္ျပလိုပါသည္။

၅။ ျမန္မာ့လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိမႈ ျမႇင့္တင္ရန္
အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပျခင္း။

နည္းလမ္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ဤကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ညီလာခံမ်ိဳးကို က်င္းပရျခင္းမရွိေသးပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သမ
ူ ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္
ဝင္ေငြျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုလိုပါသည္။၅

၆။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခြန္စနစ္တစ္ခုကိုအသုံးျပဳ၍ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည့္ စစ္ေဆးေရးစနစ္
တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးေကာ္မတီ တစ္ရပ္
တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
နယ္စပ္မ်ားရွိ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲေနၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
ကိုးခု၏ အစိုးရမ်ားသည္ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ႏွိမ္ႏွင္းေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ လွည့္လည္ေရးအဖြဲ႕မ်ား (mobile teams) ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဂိတ္မ်ားတြင္
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား (surprise check)
ျပဳလုပ္ဟန္႔တားသြားမည္ ျဖစ္သည္။၆ အထူးလွည့္လည္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ထံမွ
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခြန္စနစ္အသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး
၇။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္၍ နိုင္ငံ၏ အဓိက
ဝင္ေပါက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈမႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္
နယ္စပ္မ်ားတြင္ လူအင္အားတိုးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ (PSDC) ႏွင့္ ျမန္မာစြန္႔ဦး
တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားတြင္ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလု
ပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ကုန္တင္သြင္းမႈမ်ားသည္
SMEs မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိေနၿပီး အစိုးရသည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
၃ “ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ SME က႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအေၾကာင္း စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ” Global New Light of Myanmar ၊
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္။ http://www.globalnewlightofmyanmar.com/roundtable-discussions-on-financing-for-the-development-of-agricultural-sector-andsmes-sector-in-myanmar/
မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၄ ျမန္မာနိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ့ၿဖိဳးမႈဘဏ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ Two-Step Loan စီမံခ်က္(ODA ေခ်းေငြအတြက္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့) စီမံခ်က္ ၿပီးစီးမႈ
အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ။
၅ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၆ “တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ႏွစ္နာေစပါသည္” The Myanmar Times၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရရက္။ https://www.mmtimes.com/
news/illegal-trade-takes-heavy-toll-countrys-economy.html မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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တားဆီးေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း (၉) ခုတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ
ဦးျမင့္ေဆြမွ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိအ
ု ဖြဲ႕မ်ား၏
၇
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္း မရွိေသးပါ။

၈။တာဝန္ရွိသည့္ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ညီညြတ္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသတ္မွတ္၍ဥ
ပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာအစိုးရအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကိုတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းကာနိုင္ငံကာစံ
ႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီတရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
အစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို အထူးတာဝန္အဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ညြန္ၾကားထားၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊
ထိုင္းနိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ား တြင္ တရားမဝင္နယ္စပ္
ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း UMFCCI ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင၈္
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ ျဖစ္သည့္ MRTV တြင္လည္း စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊
ဝိုင္ႏွင့္ ယမကာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အထူးကုန္စည္မ်ား တြင္ “အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး” စတစ္ကာမ်ား ကပ္ထားျခင္း မရွိပါက
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၃-၁-၂၀၁၉ ရက္တြင္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုတရားမဝင္
ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားသည္ ၎တို႔တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္တန္ဖိုးအတိုင္း
ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ EuroCham Myanmar သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ဖ်က္မႈကို ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုၿပီး
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ေဘးရန္ကင္းရွင္းစြာ တိုင္ၾကားနိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မေရးဆြဲရေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္
အျခားတရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား အတြက္လည္း အဆိုပါအစီအမံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား
တိုက္တြန္းအားေပးလိုပါသည္။

၉။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ၎၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္
႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား တရားစြဲဆိုျခင္း စသျဖင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္
မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္၍ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒ
အရ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အမည္၊ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား၊ ပမာဏႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး စသည္တို႔ကို အညႊန္း
တံဆိပ္အားလုံးေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္
ေဖာ္ျပထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္
ေျခာက္လမွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ေငြ ၅ သန္းမွ သန္း ၂၀ဝ အထိေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္
ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္ေပးျခင္းခံရနိုင္ပါသည္။ ၎သည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္
တိုက္ရိုက္ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္၍ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား
တင္သြင္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေစမည့္ အားေကာင္းေသာ အေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိနိုင္ေသာေၾကာင့္
ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤတရားဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္း ခ်က္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရးကို အစိုးရမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္
၎၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရမွ အင္တိုက္အားတိုက္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း အေရးပါေၾကာင္း အသားေပး တင္ျပလိုပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑
၁၀။ ၂,ဝ၀ဝစီစီ ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြကလ
္ မ္းတံတားခြနက
္ ုိ အနည္းဆုးံ ၁၀% ေလၽွာခ
့ ်ျခင္း။
၁. ၂,ဝ၀ဝ စီစီ ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းတံတားခြန္ကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း။
၂. ေလာင္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္အခါတြင္ စီစီ ကို အေျခခံ၍ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ထက္
ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ အခြန္စနစ္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အႀကံျပဳ ေထာက္ခံလိုပါသည္။
တိုးတက္မႈ မရွိပါ။
၇ ျမန္မာနိုင္ငံ သမၼတ႐ုံး။ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/11/19/id-9133 မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၈ “အစိုးရမွ တရားမဝင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ လိုအပ္” Myanmar Times၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္။ https://www.mmtimes.com/news/govt-calls-crackdown-illegal-border-trading.html မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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၁၁။ ပိုင္ဆိုင္မႈ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး
ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ကညန) ႐ုံးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
၁. အစိုးရမွတ္ပုံတင္ဌာနမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီးအစီး
ဝန္ေဆာင္မႈ (one-stop service) ေပးျခင္း။
၂. ပိုင္ဆိုင္မႈ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
၃ လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ ပိုင္ရွင္အသစ္ျဖစ္သူမွ သူ/သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္အမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ ေစရန္အတြက္
ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းေၾကးကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္း။
၄. အျခားအစိုးရဌာနမွ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း။
၅. သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ဝင္
ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း။
၆. ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ကညန႐ုံးတစ္႐ုံး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
၇. မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ားကို ကညန႐ုံးတြင္ လာေရာက္ျပသရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဖယ္
ရွားရန္၊ လက္ရွိတြင္အသုံးျပဳၿပီးသား ကားမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္သည့္ကားမ်ားအတြက္ထိုသို႔ယူ
လာျပရန္ မလိုပါ။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီးအစီးဝန္ေဆာင္မႈ (one-stop service) ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား ကို
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကညန တို႔ၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း EuroCham ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတို႔
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။

၁၂။ အျပည့္အဝတပ္ဆင္ထားၿပီး အစီးလိုက္တင္သြင္းေသာ ကားအမ်ိဳးအစား (CBU)၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ
တပ္ဆင္ထားၿပီး က်န္အပိုင္းမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္း၍ ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္မည့္ ကားအမ်ိဳးအစား (SKD)၊
လုံးဝ မတပ္ဆင္ရေသးဘဲ အစိတ္အပိုင္းအားလုံးကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းတပ္ဆင္မည့္ ကားအမ်ိဳးအစား (CKD)
စသည္တို႔ၾကားမွ ျခားနားခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဤအမ်ိဳးအစားကားမ်ားအတြက္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ မၽွတေသာ အခြန္စနစ္တစ္ခုကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း။
၁. ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားေသာ CBU၊ SKD ႏွင့္ CKD တို႔ၾကားရွိ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။
၂. CBU၊ SKD ႏွင့္ CKD တို႔ၾကားရွိ ပိုမိုမၽွတေသာ အခြန္စနစ္။
၃. SKD စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပမာဏႏွင့္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိုကန႔္သတ္ရန္
(ဥပမာ- ရန္ကုန္လိုင္စင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း)။
၄. လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ မၽွတေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ေထာက္ကူအားေပးျခင္း။
တိုးတက္မႈ မရွိပါ

၁၃။ ျမန္မာနိုင္ငံအား နိုင္ငံတကာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လိုင္စင္မယူရသည့္ ပစၥည္းမ်ားသာမက
လိုင္စင္ရပစၥည္းမ်ားကိုပါ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းခြင့္ျပဳမည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို တိုက္တြန္းအားေပးလို
ပါသည္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
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အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) ၏ ျပင္ပရွိ အေကာက္ခြန္မထမ္းရေသးေသာ သြင္းကုန္မ်ားထားရွိသည့္ ဂိုေဒါင္ (bonded
warehouse) အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္ဌာနမွ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ထိုမူၾကမ္းသည္ လိုင္စင္ရပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပး လိမ့္မည္ ဟုတ္မဟုတ္ကို
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မသိရွိရေသးပါ။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစြာ တို႔သည္ အေကာက္ခြန္ထမ္းရန္ရွိေသာ
သြင္းကုန္ဂိုေဒါင္လည္ပတ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား (bonded warehouse operation licences)
ေလၽွာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကသာ လိုင္စင္ ရရွိထားပါသည္။ လိုင္စင္ရ ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္ထမ္းရန္ရွိေသာ
သြင္းကုန္မ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ အတြက္ သီလဝါ SEZ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ စီးပြားေရးႏွင့္
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ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။

၁၄။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေဟာင္းမ်ားအားလုံး၏ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကိုလိုအ
ပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းရန္ မျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္၊ လက္ေတြ႕မက်ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ကားျပင္ဝပ္ေရွာ့မ်ား၌ အေျခခံေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ အစီအမံမ်ား စစ္ေဆးမႈကို ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္
ျပဳလုပ္ေစသင့္ပါသည္။
၁. ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေဟာင္းမ်ား၏အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား (တာယာႏွင့္ ဘီးမ်ား၊ မီးလုံးမ်ား၊ ဝိုက္ပါမ်ားႏွင့္ ေလကာမွန္၊ ဘရိတ္
ႏွင့္ ဆီယိုစိမ့္မႈ) ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၂. အသိအမွတ္ျပဳ ကားျပင္ဝပ္ေရွာ့မ်ားကို ေဘးကင္းေရးေထာက္ခံစာမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ခြင့္ျပဳ
ေပးရန္။
၃. လမ္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ကေလး သူငယ္မ်ားမွ
အစျပဳ၍ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ရန္။
၄. ေဒသဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို
ပံ့ပိုးကူညီရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ခြဲတမ္းလက္မွတ္ (YVQC) မူၾကမ္းအရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေဟာင္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း တြင္
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ မျပဳပါ။

၁၅။ ေလာင္စာအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေနသကဲ့သို႔ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈစံႏႈန္း EURO 4 ႏွင့္ EURO 5 တို႔ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ေျမပုံ ေရးဆြဲျခင္း။
၁.Euro 4 ႏွင့္ Euro 5 တိက
႔ု ုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းအတြက္ ရွငး္ လင္းထင္ရာွ းေသာ လမ္းညႊန္ ေျမပု။ံ
၂.လက္လျီ ဖန္ခ
႔ ်ိသမ
ူ ်ား ေရာင္းခ်ေနေသာ ေလာင္စာမ်ား၏ အရည္အေသြး တသမတ္တည္းျဖစ္ မျဖစ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း။
၃.ေလာင္စာ စံႏႈန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
Euro 4 ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အစိုးရမွ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။
ေလာင္စာႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား တင္သြင္းလာသည့္အခါတိုင္း ၎တို႔၏ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးမည္ဟု လၽွပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍
သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေလာင္စာမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။၉

၁၆။ ေမာ္ေတာ္ဆင
ုိ က
္ ယ္ဦးထုပမ
္ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တိ၏
႔ု အေရးပါမႈကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစား၍ အခြန္ ေကာက္ချံ ခင္း
မျပဳသင့္ပါ။ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဦးစားေပး ကိစၥရပ္တစ္ခု အျဖစ္ သေဘာထား
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
၁. မည္သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ားကိုမဆို အခြန္ေကာက္ခံမႈ မျပဳျခင္း။
၂. လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းကို ေထာက္ပံ့အားေပးမည့္ အသိ
ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား။
၃.ေမာ္ေတာ္ဆင
ုိ က
္ ယ္ဦးထုပမ
္ ်ားေဆာင္းျခင္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ဥပေဒလိက
ု န
္ ာေဆာင္ရက
ြ ေ
္ စေရးကိန
ု င
ုိ င
္ အ
ံ ႏွတ
ံ င္းတင္း
က်ပ္က်ပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၄. ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ဥေရာပစီးပြားေရး ေကာ္မရွင္ (ECE) ၏ R22-05 အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစမည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ထိုစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္။ ECE R22-05 သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ နိုင္ငံ(၅၀)
ေက်ာ္မွ လိအ
ု ပ္သည့္ ေနာက္ဆးံု ေပၚစံႏန
ႈ း္ ျဖစ္သည္သာမက နိင
ု င
္ တ
ံ ကာတြင္ အမ်ားဆုးံ က်င္သ
့ းံု ေနေသာေမာ္ေတာ္
ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
၉ “ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေလာင္စာႏွင့္ ေခ်ာဆီအရည္အေသြးကို စက္တင္ဘာလမွ စတင္စစ္ေဆးသြားမည္” Asia News Network၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္။ http://www.
asianews.eu/content/myanmar-check-quality-fuel-and-lubricating-oils-starting-september-79846 မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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သိသာစြာေျဖရွင္းၿပီး
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္
ေသဆုံးမႈအေရအတြက္ကို
ေလၽွာ့ခ်ရန္အလို႔ငွာ
ေမာ္ေတာ္
ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ားအားလုံးကို နိုင္ငံတကာေဘးကင္းလုံျခဳံမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ စတင္ အားထုတ္ႀကိဳးပ
မ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ အေရအတြက္ကို တစ္ဝက္အထိ ေလၽွာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္မ်ား အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္း ၂၂ ကို အတည္ျပဳ သြားမည့္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ
အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါက ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၎စည္းမ်ဥ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္
ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
၁၇။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းျပေျ
မပုံဖန္တီးျခင္း၊လုံေလာက္ေသာ အစီအမံမ်ား က်င့္သုံးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလၽွာ့ခ်ရန္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးသည့္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
က႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
လမ္းညႊန္ေျမပုံကို
မေရးဆြဲရေသးပါ။
သို႔ေသာ္လည္း
တာဝန္ယူမႈ
ရွိသည့္
ေဆာက္လုပ္ေရးအေလ့အထမ်ားကို ဓေလ့တစ္ခုအျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ အေရးႀကီးေသာ
အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို EuroCham Myanmar မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ပါမစ္ ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတစ္ခုကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလကတည္းက YCDC သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (SOP) ကို ၎၏
ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.ycdc.gov.mm ႏွင့္ MyanTrade ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.myantrade.org တို႔တြင္
မၽွေဝခဲ့ပါသည္။ YCDC မွ မၽွေဝထားသည့္ SOP တြင္ ေလၽွာက္ထားမႈ နမူနာပုံစံမ်ားႏွင့္ ေလၽွာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အခေၾကးေငြႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။၁၁ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ YCDC
စည္းမ်ဥ္း အသစ္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီ (MAC) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ
အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ (MEngC) တို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုသာ ခန႔္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၈။ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆး၍
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
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ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕(CIDB) တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးပါက
အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ေရး
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ၊ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊ အစရွိသည္တို႔ကို စစ္ေဆးရန္
ၿမိဳ႕နယ္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။၁၂ ခြင့္ျပဳနိုင္ေသာ အျမင့္ သို႔မဟုတ္ ထပ္ခိုးေဆာက္နိုင္ျခင္း
ရွိ မရွိ စသည္ကဲ့သို႔ေသာ စံသတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
အတြက္ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ
ကုန္က်စရိတ္ေလၽွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ျဖတ္လမ္းသုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ဟန္႔တားနိုင္ လိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။
၁၀ “ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရမွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္” Myanmar Times၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္။ https://www.mmtimes.com/
news/govt-seeks-raise-quality-motorcycle-helmets.html မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၁၁ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ။ https://www.ycdc.gov.mm/download.php?pdffile=Substract
၁၂ Eleven Media။ https://news-eleven.com/article/62962 မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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၁၉။ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေလၽွာ့ခ်သည့္ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား
(GREEN BUILDING CODE) ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၏
အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ ပါမစ္ထုတ္ေပးသည့္ အဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္
(EIA) အပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို အစပ်ိဳး
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
အဆိုအရ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဘုတ္အဖြဲ႕ဥပေဒသည္
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို နိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ မၾကာခင္တြင္
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းေတာ့မည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ၿပီးပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲ တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။၁၃

၂၀။ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ အခြန္ေလၽွာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ား မပ်က္
မယြင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားပါ ပါဝင္ေစရန္
အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဗိသုကာလက္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦး အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ
အႏွစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အစိုးရဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ဤကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရဘုတ္အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းမႈ မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(YHT) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ
ထင္ရွားေသာ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုျပဳထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈအေျခခံမူမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္
ပန္ၾကားထားပါသည္။ အေမြအႏွစ္ေနရာတစ္ခုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ေလၽွာက္ထားမႈ တစ္ခုကို MIC မွ
ဆန္းစစ္သုံးသပ္သည့္အခါတြင္ ထိုအေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ထူးကဲေသာ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ
ျပဳ၍ မပ်က္မယြင္းေအာင္ ေသခ်ာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိုင္ ေစရန္ ထိုအေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၁၄

၂၁။ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း
ေက်ာင္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း။
တိုးတက္မႈမရွိပါ

ဒီဂ်စ္တယ္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ
၂၂။ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံျခဳံမႈ၊ ဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထ
ရြန္းနစ္ စီးပြားေရး စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ ေပးမည့္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္တကြ ဒီဂ်စ္တယ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မရွိဘဲ ျပ႒ာန္းရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
e-government၊ e-commerce ႏွင့္ ဆိုက္ဘာလုံျခဳံေရး စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္
ဆိုင္ဘာလုံျခဳံေရးမူဝါဒ၊ ဥပေဒျပဳမူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မူေဘာင္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထား ေစရန္အတြက္ ထိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အရပ္ဘက္ အသိုက္အဝန္းမ်ား အပါအဝင္ အက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္သူမ်ား အားလုံးႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။၁၅
အစိုးရသည္ ဆိုင္ဘာလုံျခဳံေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳ မူေဘာင္ အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း
မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေရွ႕ဆက္ မေဆာင္ရြက္နိုင္ဘဲ ရပ္တန္႔ေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။
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၂၃။ ျပည္တြင္းရွိ ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို
ေရးဆြဲျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ျမင္းေကာင္ေရ သုံးေကာင္အား သို႔မဟုတ္
ျမင္းေကာင္ေရ သုံးေကာင္အထက္ မည္သည့္စြမ္းအင္ကိုမဆို အသုံးျပဳသည့္ မည္သည့္စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမဆို ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ လုပ္အားခရေသာ အလုပ္သမား ဆယ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ဆယ္ေယာက္အထက္ ရွိေသာ မည္သည့္စက္မႈလုပ္ငန္း
အမ်ိဳးအစားအတြက္မဆို အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပုံတင္နိုင္မည့္ စနစ္ကို ဆယ္လၾကာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၆
ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ Myanmar Companies Online (MyCO) တြင္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီကို
မွတ္ပုံတင္နိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြ
ၾကည့္ရႈနိုင္သည္သာမက တရားဝင္ ကုမၸဏီစာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ဝယ္ယူနိုင္ ပါသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးမႈေကာ္မတီ (DEDC) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး လမ္းညႊန္ေျမပုံကို ၂၀၁၉
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ရက္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ အလုံးစုံပါဝင္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ လူမႈစီးပြားေရး
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က႑အားလုံးမွ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
ဒီဂ်စ္တယ္အစိုးရ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ အတြက္ ဤလမ္းညႊန္ေျမပုံမွ
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သတိျပဳေလ့လာရန္ႏွင့္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုပိုမို
လြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာ ရရွိေစရန္အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္ အစိုးရစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အားထုတ္မႈ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ စင္တာတစ္ခုကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ရက္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၄။ ဒီဂ်စ္တယ္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာတစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အိုင္ဒီစနစ္စတင္ ေဆာင္ရြက္
နိုင္မည့္ အလားအလာကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရသည္
ေဒသခံမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း၍
ရန္ကုန္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ
စင္တာ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ားအတြက္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲအလုပ္လုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းအစပ်ိဳး
လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္သည့္ Seedspace Yangon ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ အိုင္ဒီစနစ္တစ္ခု
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ တိုးတက္မႈကိုမွ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း မရွိပါ။

၂၅။ E-COMMERCE အပါအဝင္ အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို တိုက္တြန္း
အားေပးသည့္ အခြန္စနစ္တစ္ခု ေရးဆြဲျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
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အီလက္ထရြန္းနစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွနိုင္ငံမ်ားအသင္းအဖြဲ႕(အာဆီယံ) သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို
၂၀၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
အီလက္ထရြန္းနစ္ စီးပြားေရး(e-commerce) ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကို အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္း
နစ္စီးပြားေရးအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ အသစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ေစရန္ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္
စီးပြားေရးမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးရန္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
တိုက္တြန္းအားေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၁၃ “ဥပေဒသစ္ အရ ေဆာက္လုပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္” ASEAN LIP။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ https://www.aseanlip.com/myanmar/construction/news/
construction-board-to-be-formed-under-new-law/AL43302 မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၁၄ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ http://www.yangonheritagetrust.org/urban-heritage-planning
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၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ စီမံကိန္း (MSDP) ၏
မ႑ိဳင္ (၁) ရည္မွန္းခ်က္ (၂) တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၃ “မၽွတၿပီး အက်ိဳးထိေရာက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာ အခြန္စနစ္
မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းဝင္ေငြ ရရွိမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း” ကို အစိုးရမွ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာအခြဲႏွစ္ခုမွာ
“အီလက္ထရြန္းနစ္ ေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားကို နိုင္ငံအႏွံ ့ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း”ႏွင့္“ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ စီစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြစာရင္း
အလုပ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း အလုပ္မ်ားအတြက္အခ်က္အလက္နည္းပညာစနစ္အသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ျခင္း” စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၆။ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္ကို
ျမႇင့္တင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္
စာတတ္ေျမာက္မႈ မူေဘာင္ကို အတည္ျပဳေပးရန္ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္တြင္
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းအင္
၂၇။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ပိုမို ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) မွ ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကုန္းတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္
ရည္ရြယ္ေသာ “ေရနံရွာေဖြ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒ” ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂
ရက္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဤမူၾကမ္းတြင္ ပါမစ္ႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ တင္ဒါစနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
သယံဇာတက႑အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ အစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္ႏွင့္ ဒုတိယသုံးလပတ္၌
ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ေလလံပြဲအသစ္မ်ား ရွိပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑မ်ားၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၎ေလလံပြဲမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပါဝင္ရန္ႀကိဳဆိုၿပီး ျမန္မာ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။
ထို႔ျပင္ မူၾကမ္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဤလုပ္ငန္း က႑အား
စုစုစည္းစည္းျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ၎မူၾကမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ (ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားပိုင္ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ပုဂၢလိကေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိျခင္း)။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အရန္ရန္ပုံေငြ ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးရန္ပုံေငြ စသည္ တို႔ကိုလည္း ၎မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုံးသတ္အေနျဖင့္ MOEE ၏
အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တိုးတက္မႈမ်ား၊ EIA အတည္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
မၾကာေသးခင္က ရရွိခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား စသည္တို႔အေပၚ EuroCham Myanmar မွ အားရေက်နပ္မႈ ရွိပါသည္။

၂၈။ အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိစြာ ေသခ်ာျပဳလုပ္ထားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ
ဆန္းစစ္ခ်က္ (ESIA) တို႔ကို ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္တကြ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ
မူေဘာင္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
၁၅ “တတိယအႀကိမ္ ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဖိုရမ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ စည္းစနစ္က်ၿပီး လြတ္လပ္လုံျခဳံသည့္ အြန္လိုင္းေနရာကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္” Free Expression
Myanmar၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္။ http://freeexpressionmyanmar.org/3rd-digital-rights-forum-calls-for-better-regulated-freer-safer-online-space/ မွ
ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၁၆ “စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အတြက္ အသိပညာဗဟုသုတ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ http://disi.gov.mm/index.php/qna/ISRS.html ,
http://7daydaily.com/story/147233 မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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ေရနံ ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေဝျခင္း ဆိုင္ရာ
စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
လုပ္ကြက္မ်ား မအပ္ႏွင္းခင္ တင္ဒါမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ၎မူၾကမ္းမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္
ပုံေသျဖစ္ေစမည့္အျပင္ MOGE ၏ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကိုလည္း တရားဝင္ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုထပ္ေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ PSC ကို ေဆာင္ရြက္ထား ၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိသည့္ ESIA
အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္း မရွိပါ။ မၾကာေသးခင္က
ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေရနံဥပေဒတြင္ MOEE ၏ ျပႆနာေျဖရွင္းလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္းမူၾကမ္းေၾကာင့္
မူလရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ မရွင္းလင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုမေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းကို
မူၾကမ္းေရးဆြဲေနခ်ိန္အတြင္း MOEE သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျပဳသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မၾကာေသးခင္က တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္သူ အားလုံး၏ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္
အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရပါသည္။
မူၾကမ္းတြင္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
EIA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ EuroCham Myanmar မွ ႏွေျမာတသျဖစ္မိပါသည္။

၂၉။ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဓာတ္အားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦး
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရည္ (LNG) အသုံးျပဳသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္း၊ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္
ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈ
ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို EuroCham Myanmar မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္တြင္ MOEE မွ အႀကီးစား ဓာတ္ေငြ႕/LNG ဓာတ္အား စီမံကိန္း (၄) ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
၎စီမံကိန္းမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ
တနသၤာရီတိုင္း၊ ကန္ေပါက္တြင္ ၄၈ လအတြင္း ၁,၂၃၀ မဂၢါဝပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတစ္ခု
တည္ေဆာက္ေနသည့္ Total & Siemens လုပ္ငန္းစု၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင့္တြင္ ၄၂ လအတြင္း LNG
အသုံးျပဳသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁,၃၉၀ မဂၢါဝပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပး
စက္႐ုံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ေနသည့္ Zhefu Group၊ Gunvor Group, and Supreme Group of Companies၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ လအတြင္း LNG အသုံးျပဳသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ၃၅၆
မဂၢါဝပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ေနသည့္ TTCL ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ၂၈လအတြင္း
၁၃၅ မဂၢါဝပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ Sinohydro and Supreme Trading တို႔ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ ေရႊလီႏွင့္ ေရႊေတာင္/ကန္ဆိုင္း/အန္ဒရဇ္ တြင္ EDF ၆၀ဝ မဂၢါဝပ္ ေရအား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခု၊
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီးဒုတ္တြင္ ၂၀ဝ မဂၢါဝပ္ေအာက္ ေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ LNG
စီမံကိန္းေလးခုအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း LNG အသုံးျပဳဓာ
တ္အားေပးစီမံကိန္းမ်ား၏ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ ဘ႑ာေငြ၊ အခေၾကးေငြေကာ
က္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယခုထက္ပိုမို ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ား ထပ္မံ၍ ျပည့္ဝလာပါက အနာဂတ္ စြမ္းအင္က႑တြင္
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား
ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၏
အရြယ္အစားကို
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊
ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ရန္၊ ေခတ္မီ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေထြေထြ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေရးဆြဲထားျခင္းမရွိပါက အလားအလာရွိေသာ ျပည္တြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ထိခိုက္ဆုံးရႈံးသြားမည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ထားပါသည္။
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၃၀။ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆာင္ရြက္ရန္၊ ပိုမိုတြက္ေျခကိုက္သည့္ စြမ္းအင္ေဈးကြက္
ျဖစ္လာေရးအစိုးရမွ ကူညီပံ့ပိုးရန္။
တိုးတက္မႈမရွိ
၁၇ “စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ Welcome to Myanmar Companies Online၊ https://www.myco.dica.gov.mm/ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၁၈ “မႏၲေလးတိုင္းသည္ အခ်က္အလက္စင္တာတစ္ခုျဖင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္အစိုးရ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ပိုမိုနီးကပ္” The Myanmar Times၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ https://
www.mmtimes.com/news/mandalay-moves-closer-e-government-data-centre.html မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၁၉ “ျမန္မာနိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ အာဆီယံ အီလက္ထရြန္းနစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ” Xinhua၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္။ http://www.xinhuanet.com/english/201811/16/c_137611143.htm မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏
အဆိုအရ
အစိုးရသည္
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအခြန္မ်ား
စိုက္ထုတ္မၽွေဝ
အကုန္အက်ခံေနျခင္းေၾကာင့္
ဆုံးရႈံးရျခင္း၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား
ေထမိေစရန္
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား
တိုးျမႇင့္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထပ္မံ ေဆြးေႏြးေနပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခကို တတ္နိုင္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္သာ တိုးျမင့္သြား မည္ဟု
MOEE ဒုတိယ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခကို တစ္ယူနစ္ လၽွင္
၁၀ဝ က်ပ္မွ ၂၂၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ
၁၅
ရက္တြင္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ယင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္
ဓာတ္အားချပႆနာႏွင့္
ပက္သတ္၍
အျခားတိုးတက္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိပါ။
ဓာတ္အားချပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ လူမႈဝန္းက်င္အရ အလားအလာရွိျခင္း၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္
စိုက္ထုတ္မၽွေဝ ကုန္က်ခံစရာ မလိုအပ္ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ ရမည္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈ အၿပိဳင္အဆိုင္ ပိုမိုျဖစ္ေစမည့္ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲရန္
ကၽြန္ုပ္တို႔ EuroCham Myanmar မွ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

၃၁။ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။ သီးသန႔္စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တစ္ခုကို
ေရးဆြဲျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
MOEE သည္ ေနစြမ္းအင္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ေလစြမ္းအင္ကို ဒုတိယ ဦးစားေပးအေနျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၈% ကို ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂% အထိတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးတြင္
ေနစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မႈ သည္ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္
မႏၲေလးတိုင္း ဝမ္းတြင္းႏွင့္ ျမင္းၿခံတို႔တြင္ ေနာက္ထပ္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွစ္ခုႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း၊
ေခ်ာင္းသာတြင္ ေလစြမ္းအင္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စြမ္းအင္က႑
တိုးတက္ေစရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကတည္းက ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ဥပေဒတစ္ခုကို မူၾကမ္းေရးဆြဲေနသည့္
လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၏ အားထုတ္မႈကို EuroCham Myanmar မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္မ်ားသည္
ႀကိဳဆိုရမည့္
အနာဂတ္စြမ္းအင္ေပါင္းစပ္မႈ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
ျဖစ္
ပါသည္။ ၎စြမ္းအင္မ်ားသည္ ေလာင္စာအရင္းအျမစ္ တစ္ခုတည္းကို မွီခိုအားထားေနရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ေစၿပီး
ဓာတ္အားလိုင္း မလိုသည့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ (off-grid solutions) ျဖစ္နိုင္၍ အခြန္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္နိုင္ပါသည္။ ဤအေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား (လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြန္ရက္ကို ေခတ္မီေအာင္
ျပင္ဆင္ျခင္း အပါအဝင္) ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့နိုင္မည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဝယ္ယူမႈ စြမ္းအားညီမၽွမႈ (PPP)
ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္နည္းပုံစံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ (FDI) ဝင္ေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစမည့္ လိုအပ္ေသာ
မူေဘာင္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ EuroCham Myanmar မွ တိုက္တြန္း လိုပါသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
၃၂။ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
အစိုးရသည္
လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္
နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း
(ILO)၊
ဒိန္းမတ္နိုင္ငံအစိုးရ၊
ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎၏ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို
တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တည္းက အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ဖိုရမ္(Labour
Rights Stakeholder Forum) ကို သက္ေသျပခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္မွ
၁၈ရက္အထိ တတိယအႀကိမ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားဖိုရမ္ (Labour Rights Stakeholder Forum) ကို
က်င္းပခဲ့ရာတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစိုးရတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝး
၂၀ “ဒီဂ်စ္တယ္စာတတ္ေျမာက္မႈမူေဘာင္ကို က်င့္သုံးရန္ အဆိုကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ” Eleven Media၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္။ https://elevenmyanmar.com/news/
lower-house-passes-proposal-for-adopting-digital-literacy-framework မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္ငါးခ်က္ပါေသာ လမ္းညႊန္ ေျမပုံ
တစ္ခု အတည္ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ လတ္တေလာ ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ “အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ’’အား ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္လည္း ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္၌
ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးစင္တာ (ROLC)၊
အစိုးရႏွင့္အတူ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ဖိုရမ္မ်ားကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသကဲ့သို႔
ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ အေရးႀကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို ေကာင္းစြာလက္ခံရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အဆိုပါ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃၃။ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအား
အထည္အလိပ္မ်ားကဲ့သို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။

ဝယ္ယူျခင္းကို

ျပည္ပမွ

တင္သြင္းေသာ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ ဥပေဒအရ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ပိုးထည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္
ကုန္သြယ္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳသည့္အတြက္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔က ေက်နပ္အားရမိပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအနည္းငယ္ အတြက္သာလၽွင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္အတြက္ ျပႆနာအား အျပည့္အဝေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းမ
ရွိေသးပါ။

၃၄။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ျခင္းကိုဖန္တီးရန္၊ ျပင္ပအရင္းအျမစ္၌ ပါရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအား အသုံးျပဳနိုင္ရန္ႏွင့္
လုပ္ငန္းက႑ရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဝယ္ယူမႈအင္အားထုမ်ားမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ားကို အသုံးျပဳရန္အလို႔ငွာ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား ပိတ္စအထည္မ်ား တင္သြင္းရန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္
ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အမွတ္ ၂၅/ ၂၀၁၈ အရ ျပည္ပမွ ၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းကုမၸၼဏီ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည့္ လက္လီ/လက္ကား ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားႏွင့္အတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္
ေလၽွာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။

၃၅။ ျပည္တြင္းအထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရး
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
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ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ဖြံ့ၿဖိဳးေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကို
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ MSDP အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာ မ်ားအနက္
“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို ေကာင္းစြာေသခ်ာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္အား
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး မၽွတမႈရွိစြာ သုံးစြဲနိုင္ေစျခင္း”၊ “ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အား သင့္ေလ်ာ္သည့္
စြမ္းအင္ေရာႁပြန္းထုတ္လုပ္မႈ မွတဆင့္ တန္ဖိုးသင့္တင့္ၿပီး ယုံၾကည္အားထား နိုင္ေသာ စြမ္းအင္ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း”၊
“သဘာဝသယံဇာတမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ျပည္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေသခ်ာေစရန္
ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
ထိခိုက္နိုင္ျခင္းမရွိေသာ
သယံဇာတအေျချပဳ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ေရရွည္စီမံခန႔္ခြဲမႈကို တိုးတက္ျမင့္မားေစျခင္း” ႏွင့္ “ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၊ သမိုင္းဝင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနမ်ားကို
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္နိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ေရရွည္ အက်ိဳးထိေရာက္စြာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း ကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။
၂၁ ေရနံ ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမူၾကမ္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ၊ လင္ကြန္းဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ျမန္မာ) လီမီတက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္။ https://www.lincolnmyanmar.com/wp-content/uploads/2018/10/Analysis-of-the-Draft-of-the-Law-Relating-to-Petroleum-ExplorationDrilling-and-Production.pdf မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂၂ “ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္အသစ္မ်ားအတြက္ ေလလံပြဲမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္” Myanmar Times၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္။ https://
www.mmtimes.com/news/bidding-new-oil-and-gas-fields-commence-next-year.html မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂၃ “ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ဥပေဒသစ္ကို ပါလီမန္မွ အတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။” VDB/Loi၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၃၁ရက္။ http://www.vdb-loi.com/mlw/parliament-to-pass-new-law-affecting-upstream-oil-gas-sector/ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
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၃၆။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေစျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ့ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ေရရွည္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ထုတ္လုပ္သူ
မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း (MGMA) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO)၊ အစိုးရႏွင့္အတူ
စက္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားအတြက္
သင္တန္းမႉးမ်ားေလ့က်င့္ေရး
(TOT)
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာ
ေလ့က်င့္ေရးဌာနတစ္ခုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အစိုးရ နည္းပညာသိပၸံ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ပေရာဂ်က္ (ILO-GIP) က ျမန္မာ
အဝတ္အထည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ လိင္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ျပန႔္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးမွသည္ လူမႈညႇိႏွိုင္း
အေျဖရွာရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ၊
ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္းအား
တိုးတက္ရရွိေစမည္
ျဖစ္ၿပီး
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ
ရရွိေစရန္ မည္သို႔ ေလ့က်င္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအထိ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ
ရွိစြာ ျပဳလုပ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံး အတြက္ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားကို တိုးတက္ျမႇင့္မားေစၿပီး
ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဒိန္းမတ္သံ႐ုံးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
ျခင္းအားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး လက္စြဲစာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈
ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
တတိယအႀကိမ္အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြားရွင္မ်ားဖိုရမ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္
အတြက္ လမ္းျပေျမပုံပါ အခ်က္ငါးခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑အတြင္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြင္း သုံးပြင့္ဆိုင္ပါဝင္ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဦးတည္လ်က္
ျမန္မာနိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး စမ္းသပ္မႈဌာန (MIR Lab) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၎တြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား
ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပိုမိုတည္တံခိုင္ျမဲသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း စနစ္တစ္ရပ္ကို
ေမၽွာ္မွန္းလ်က္ ၎၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ဘာသာရပ္ငါးခုကို လာမည့္ ၁၂ လမွ ၁၅ လအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း
ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃၇။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၏ တရားဥပေဒ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
ထပ္မံပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားအား ဦးစားေပး အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
MSDP သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈအား “လူသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမ” ဆိုသည့္
၎တို႔၏ အဓိကက်ေသာ မ႑ိဳင္၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မ႑ိဳင္၏
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအနက္ ပဥၥမေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္တြင္ “အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ရင္း
က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး
ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ
ေဂဟေဗဒစနစ္
မ်ားႏွင့္အတူ
သန႔္ရွင္းေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေကာင္းစြာရရွိေစရန္” ႏွင့္ “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ အား ခံနိုင္ရည္စြမ္းကို တိုးျမင့္ေစရန္ႏွင့္
ကာဗြန္ပမာဏ မ်ားျပားလာမႈအား ေလ်ာ့ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္” တို႔ပါဝင္သည္။
၂၄ “ေမၽွာ္လင့္မထားဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဓိကက်ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕အသုံးျပဳ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္း ၄ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါသည္။” VDB/Loi၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္။ http://www.vdb-loi.com/mlw/myanmar-somewhat-unexpectedly-signs-4-major-lng-gas-to-power-projects/
http://www.vdb-loi.com/mlw/myanmar-somewhat-unexpectedly-signs-4-major-lng-gas-to-power-projects/ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂၅ “စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးေစ်းကြက္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေနာက္ဆုံး ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ” VDB/Loi၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္။ http://www.vdb-loi.com/wp-content/
uploads/2018/10/Energy-and-Infrastructure-Market-Our-Latest-Insights.pdf မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂၆ “အစိုးရမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။” Myanmar Times၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္။ https://www.mmtimes.com/news/govt-still-mulling-hike-electricity-tariffs-explores-solar-options.html မွ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည္။
၂၇ Eleven Media Gropu၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္။ https://news-eleven.com/article/71419 မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂၈ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားဖိုရမ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါီလ ၁ရရက္မွ ၁၈ရက္ထိ က်င္းပခဲ့သည္။
နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း။ https://www.ilo.org/yangon/events/WCMS_613469/lang--en/index.htm မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။
၂၉ “လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖိုရမ္မ်ားမွတဆင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕။ ဤလင့္ခ္မွ
ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ - https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_635706/lang--en/index.htm
၃၀ လင္ကြန္း ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံ)၊ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဥပေဒ ၂၀၁၈။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။https://www.lincolnmyanmar.com/wpcontent/uploads/2018/04/Union-Tax-Law-2018-.pdf

37

၂ဝ၁၉ White Book | ၂ဝ၁၈ မူ ဝ ါဒဆိ ု င ္ ရ ာ တု ံ ့ ျ ပန္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ မ ႈ မ ်ား

က်န္းမာေရး
၃၈။ နိုင္ငံျခားကုမၼဏီမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္တင္သြင္းမႈအား ပိတ္ပင္ကန႔္သတ္ျခင္းကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္
ကန႔္ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (NOC) တင္ျပရသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရး
ဖြံ့ၿဖိဳးမႈတိုးတက္မႈကိုအရွိန္ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး လူနာမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကုန္ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲနိုင္ခြင့္ကို
တိုးတက္ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
တိုးတက္မႈမရွိပါ။
EuroCham Health Advisory Group သည္ ဤကိစၥရပ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံတြင္
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (MOHS) ထံ ဆက္လက္တင္ျပသင့္ ေၾကာင္း
အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ (MOHS) အေနျဖင့္ ဤကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MPMEEA) အား ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု ယုံၾကည္ရေသာ္လည္း (MPMEEA) သည္ ဤကိစၥရပ္အား
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ဟန္ မရွိပါ။ ယေန႔တိုင္ေအာင္လည္း ဤကိစၥအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ
မရွိေသးပုံ ေပၚပါသည္။

၃၉။ တင္ဒါေခၚရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ အမွတ္ေပးစနစ္က်င့္သုံးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္
တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ တင္ဒါကာလၿပီးဆုံးပါက လိုအပ္ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္၍သာ ပစၥည္းျဖန႔္ျဖဴးနိုင္ခြင့္ေပးျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
ကုသေရးစီးဌာနသည္
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍
၂၀၁၉
ခုႏွစ္တြင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကို သိရွိရသည့္အတြက္ ေက်နပ္အားရမိပါသည္။ ၎သည္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ စနစ္ကို
က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ဌာန၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၼဏီမ်ား စာရင္းကို ၎တို႔၏
ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေစရန္ ေၾကညာထားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ၎သည္
တင္ဒါေလၽွာက္ထားမႈ ပုံစံမ်ားအတြင္းရွိ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ အမွတ္ေပးစနစ္တစ္ရပ္ကို
အစျပဳလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
ေစ်းႏႈန္းကမ္းလွမ္းသည့္
ကုမၼဏီမ်ား၏
ဆန္ခါတင္
စာရင္းတစ္ခုကိုလည္း
ေၾကညာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္
တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္
တင္ဒါေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍
တရားဝင္မဟုတ္သည့္
မည္သည့္ညႇိႏွိုင္းမႈကိုမၽွ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တို႔ အား ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားထားၿပီးျ
ဖစ္ပါသည္။

၄၀။ ေဆးဝါးမ်ားအား စမ္းသပ္ရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ထားသည့္
အရည္အေသြးအား ျပည့္မီေအာင္ ပံ့ပိုးနိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆးဝါးကုန္ပစၥည္းမ်ား
၏ အရည္အေသြးကို ေသခ်ာေစေရး ဆက္လက္အားထုတ္ရန္။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
FDA သည္ နိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္“ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးဝါးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း” အရ သင္တန္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမိပါသည္။ စတိုးဆိုင္ငယ္မ်ားမွ တရားမဝင္
ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ စပ္ေဆးမ်ား၏ အႏၲရာယ္အေပၚ တားျမစ္သတိေပးခ်က္ကို FDA မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္အတြက္လည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕အသီးသီး၌ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္း တပ္ဆင္ထားသည့္ကားမ်ားျဖင့္ အစားအစာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္
အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္လည္း FDA ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။
FDA အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္းကားျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ သင္တန္းတစ္ခုကို
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ FDA ႐ုံးအေဆာက္အဦးတြင္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ FDA ႐ုံးခ်ဳပ္သည္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ ၎တို႔၏႐ုံးခြဲမ်ားထံသို႔
ဓာတ္ခြဲခန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၄ ခုကို လြဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။
၃၁ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ https://www.commerce.gov.mm/sites/default/
files/documents/2018/05/25-2018(Whole%20Sale%20&%20Retail).pdf
၃၂ ျမန္မာနိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) သည္ AVE ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ GTI ေက်ာင္း၌
စက္ခ်ဳပ္လုပ္သားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္ (TOT) ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။http://www.myanmargarments.
org/2018/09/mgma-collaboration-with-ave-started-launching-tot-program-of-sewing-operator-technical-training-gti/
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၄၁။ နိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာလ်က္FDIအား ပိုမိုႀကီးထြားလာ
ေစကာလူနာမ်ား၏ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအား ေသခ်ာေစရန္ ဦးတည္ေစမည့္ ဉာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းေရး
ဆြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ကို သြက္လက္ျမန္ဆန္မႈရွိေစျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒႏွင့္အတူ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀
ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ တုပျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္
ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅ သန္း ( အနီးစပ္ဆုံးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၃,၂၅၀ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီသည္) အထိ
ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ပါဝင္လ်က္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ႏွစ္ခုလုံးမွ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန႔္ျပည့္စုံေသာ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္စနစ္မူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္မည္ စျဖစ္သည္။ ဥပေဒအား စတင္က်င့္သုံး အသက္ဝင္မည့္
ရက္စြဲကိုမူ ယခုအခ်ိန္အထိ ေၾကညာထားျခင္းမရွိေသးပါ။

၄၂။အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာေဆးဝါးထု တ္ လု ပ္ျ ဖန႔္ ခ်ိ သူ မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ႀ ကီး ၏က်င့္ ဝ တ္ စ ည္း ကမ္း မ်ားကို က်င့
တ္စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဒသအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္အတူ က်င့္သုံးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာျခင္း
ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္တုန႔္ျပန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
တိုးတက္မႈမရွိပါ။
UMFCCI ၏ လက္ေအာက္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဖြံ့ၿဖိဳးလာေစရန္ အလို႔ငွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ UMFCCI ႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြန္လႊာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းစြာ ဆက္စပ္လႊမ္းျခဳံ နိုင္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိစြာ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
စက္မႈလုပ္ငန္းဆက္စပ္ အက်ိဳးစီးပြားရွင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း
ခိုင္မာတိက်ၿပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပနိုင္သည့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို မေတြ႕ရွိရေသးပါ။ EuroCham Health Advocacy
Group သည္ MPMEEA ႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ဤကိစၥရပ္ကိုလည္း အေလးအနက္ထားေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရားဥပေဒႏွင့္ အခြန္အေကာက္
၄၃။ ေျမယာငွားရမ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာအာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ပိုမိုလက္ခံ ေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္း
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
အြန္လိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားဌာန (ORD) သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ အြန္လိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားဌာန မွတ္ပုံတင္႐ုံး၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အိႏၵိယနိုင္ငံသို႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈခရီးစဥ္ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သြားေရာက္ေလ့လာမႈအေပၚ
အေျခခံ၍ဆိုရလၽွင္
ORD
သည္
ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုံး
မွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုသည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ORD
ႏွင့္အတူ
ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား
ရွာေဖြေရးအဆင့္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၄၄။ တည္ဆဲမွတ္ပုံတင္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္ လက္ဦးမႈယူ မွတ္ပုံတင္ သူ
မ်ားေဈးကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္မလာေစရန္ ဟန႔္တားနိုင္သည္။
သိသာစြာေျဖရွင္းၿပီး
၃၃ “ျမန္မာ့အထည္လုပ္ငန္း - ILO ပေရာဂ်က္မွ စက္႐ုံမ်ားအား အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္းတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္” ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
၃၄ ျမန္မာနိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး လက္စြဲစာအုပ္အား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္။
ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ http://www.myanmargarments.org/2018/05/garment-occupational-safety-and-health-guidebook-launching/
၃၅ ျမန္မာအထည္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျမင့္တင္ရန္ ILO Lab ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း၊ ဇူလိုင္ ၂၂၊
၂၀၁၈။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ https://www.ilo.org/yangon/press/WCMS_635134/lang--en/index.htm
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ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီး
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၏ အခန္း ၁၄ တြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ျငင္းပယ္နိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။
၎တို႔တြင္ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွတ္ပုံတင္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္၊ ဦးစြာ ေလၽွာက္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္
ဦးစားေပးအခြင့္အေရးေလၽွာက္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ထပ္တူ သို႔မဟုတ္ အလားတူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ကို
ယင္း၏မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္တူ သို႔မဟုတ္ အလားတူေသာ ကုန္ပစၥည္း
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစျခင္း” ႏွင့္ “မွတ္ပုံတင္ရန္
ေလၽွာက္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္သည္ ကြဲျပားသည့္ ကုန္ပစၥည္းအတန္းအစားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
လူသိ မ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုႏွင့္ ဆင္တူျခင္း သို႔မဟုတ္ သ႑န္တူျခင္းရွိၿပီး လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္၏
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနျခင္း ႏွင့္ ၎ အမွတ္တံဆိပ္အား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္
လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ပိုင္ရွင္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း” တို႔ပါဝင္သည္။

၄၅။ ေထာက္ခံခ်က္တစ္ခုအား ထုတ္ေပးျခင္းမျပဳမီ MIC မွ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တိုးတက္မႈမရွိပါ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
၄၆။ ပုဂၢလိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑အား ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားကုမၼဏီမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမက
ံ န
ိ ္းႀကီးမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ့္ျပဳျခင္း။ EuroCham Myanmar သည္ ဤက႑ရပ္အတြင္း၌
သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္သည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေ
ကာင္း ၎၏ Logisctics Advocacy Group သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္မွ တဆင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးနိုင္ပါသည္
တိုးတက္မႈမရွိပါ

၄၇။ ပုစ
ံ တ
ံ က်မျဖစ္၊ အခ်ိနက
္ န
ု ၊္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈမရွိေသာ တန္ဖိုးျဖတ္မႈ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား/ သြင္းကုနဆ
္ င
ို ရ
္ ာလုပထ
္ ုံး
လုပ္နည္းမ်ား
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေကာက္ခြန္ဌာနႏွင့္ EuroCham တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးမႈ
အတြင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တမင္တကာျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ အမွားက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ ေပးျခင္းမ်ိဳးမွ
ကာကြယ္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္မ်ိဳးအား ဖန္တီးရန္ EuroCham Myanmar က အဆိုျပဳ ခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း) အဆိုပါဌာနကလည္း ဤကိစၥရပ္အား စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး
ကၽြန္ုတို႔၏ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီခဲ့ ပါသည္။

၄၈။ အေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိနိုင္မႈ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ “ကုန္ေလွာင္႐ုံလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား” ကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္
ၿပီးျဖစ္ကာ ၎အား တရားဝင္ျပဌာန္းေပးရန္ ဝန္ႀကီး႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္း လ်က္ရွိသည္။
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၄၉။ တည္ဆဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ (ျမန္မာ့
ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ မွ စည္းၾကပ္ေသာ အဆင့္မ်ား မပါရွိဘဲ) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပမာဏအတိုင္း
ဆိပ္ကမ္းသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးေခ်နိုင္ျခင္း။
တိုးတက္မႈမရွိပါ
၃၆ “ေအာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားေသာ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပဒေဒ”၊ ဧရာ၀တီ၊ ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၁၉။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ - https://
www.irrawaddy.com/news/burma/stronger-consumer-protection-law-submitted-lower-house.html
၃၇ “ယမကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးျပဳလုပ္သည့္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အရက္ေသာက္သုံးမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္” ျမန္မာမိုးရ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္၊
၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ https://www.myanmore.com/2018/04/brewers-association-launches-myanmars-first-responsible-drinking-campaign/
၃၈ “ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ အီး- စီးပြားေရး ဥပေဒမူၾကမ္း” ျမန္မာတိုင္းမ္း၊ မတ္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဤလင့္ခ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ - https://www.mmtimes.
com/news/drafting-myanmar-e-commerce-law-works.html
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ဝိုင္ႏွင့္ယမကာ
၅၀။ နိုင္ငံျခားအရက္မ်ား တရားဝင္တင္းသြင္း ျဖန႔္ျဖဴးနိုင္သည့္ ဥပေဒဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္
အစိုးရဝင္ေငြတိုးပြားေစျခင္း၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန႔္အမွတ္ ၅/၉၈ ကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ျပည္ပမွ အရက္မ်ားတင္သြင္းျခင္းအား တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။
တိုးတက္မႈ မရွိပါ

၅၁။ အစိုးရအတြက္အခြန္အခမ်ားဆုံးရႈံးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီးစားသုံးသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကိုျဖ
စ္ေပၚေစေသာယမကာပစၥည္းမ်ားအားတရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အတုအပ ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရန္ေစ်းကြက္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
“အခြန္ေဆာင္ၿပီး” ဟု တံဆိပ္ကပ္ထားျခင္းမရွိေသာ စီးကရက္မ်ား၊ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား၊ ဝိုင္အရက္ႏွင့္ အရက္ ပါဝင္ေသာ
အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ကဲ့သို႔ အထူးကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အစိုးရမွ အေရးယူမည္ဟု နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာ ျဖစ္ေသာ MRTV မွ
တဆင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို
အာဏာပိုင္မ်ားက
ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ၿပီး
ျဖန႔္ျဖဴးသူကိုလည္း
တင္သြင္းလာသည့္
ကုန္စည္တန္ဖိုးႏွင့္
ညီမၽွသည့္
ေငြဒဏ္က်ခံေစမည္ျဖစ္သည္။
စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းၿပီး ျဖစ္ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒေဟာင္းႏွင့္
ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ဤအေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္မ်ားရွိ
စားသုံးသူကာကြယ္ေရး
ဗဟိုေကာ္မတီ၊ စားသုံးေရးရာဌာနႏွင့္ စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တာ
ဝန္ယူရမည့္အပိုင္းမ်ားထပ္မံပါဝင္ေနသည္။ထို႔ေၾကာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္သံယယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား
အမႈဖြင့္ပိုင္ခြင့္ ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကဆိုလၽွင္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ တိုင္တန္းသည့္အခါမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္။

၅၂။ အရက္ေသာက္ထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ အသက္မျပည့္ဘဲ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္
မကင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္အရက္ေသာက္သုံးျခင္းတို႔ကိုအစိုးရ၊စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအတူ
လက္တြဲ၍ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္မႈ
အခမ္းအနားမ်ားကို လက္ခံက်င္းပေပးရန္ႏွင့္ အရက္တင္သြင္းသည့္ ျပည္ပကုမၼဏီမ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္း
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္း။
တိုးတက္မႈမရွိပါ
၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရမွ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရွိရပါ။ HEINEKEN Myanmar ၊ Myanmar Brewery ႏွင့္ Carlsberg Myanmar တို႔
ေပါင္းစည္းပါဝင္သည့္ ယမကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္
အရက္ေသာက္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အတြင္း စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၅၃။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ထံ သေဘာတူညီထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း။
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖရွင္းၿပီး
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ပတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳနိုင္သည့္ အရည္အေသြးနိမ့္ ပစၥည္းမ်ား
အလုံးအရင္းျဖင့္ တင္ပို႔လာမႈကို တားဆီးသည့္ အေကာက္ခြန္မ်ား သတ္မွတ္က်င့္သုံးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ကတိျပဳခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒေရးရာ အကာအကြယ္မ်ား ေပးနိုင္မည့္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကတိျပဳထားသည္။

41

အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို
ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနအနည္းငယ္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္
ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးတြင္ EuroCham Myanmar သည္ မိတ္ဖက္အေနျဖင့္ ထို ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
အစိုးရအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပရန္ အခြင့္အေရးကို ရယူလိုပါသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ တိုးတက္မႈအေျခအ ေနမ်ား
လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းျပည္၏ အခြန္ရရွိမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာတြင္ အစိုးရမွ တိုက္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ
ယုံၾကည္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈပမာဏ အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ကာ
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အခြနတ
္ မ
ိ ္းေရွာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေနက် အရာတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းအမ်ားစုမွာ
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈ အားနည္း ျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား
စသည့္ ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္မ်ား ဆက္လက္ ဆုံးရႈံးနစ္နာေစပါသည္။ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ၍ လ်င္ျမန္ သြက္လက္ သည့္
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုသည္ အသိပညာအလြန္ နည္းပါး၍ အခြန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္
သေဘာေပါက္မႈမရွိပါ။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနတစ္ခုတြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အခြန္စနစ္အား နားလည္သေဘာေပါက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါ သည္။
ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေလ့လာမႈတြင္ ေျဖၾကားသူ ၉ဝ% နီးပါးသည္ အစိုးရ အခြန္ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ား1
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုၾကသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရရွိေစရန္ႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ ေသာ
စီမံခ်က္မ်ားကို တက္ႂကြစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း
သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းသည့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား မရွိဘဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္း စနစ္မ်ားအား မၾကာခဏ
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ပါသည္။
တိုးတက္မႈ
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသည္ အခြန္စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားကို ပိုမို ညီမွ်စြာဆက္ဆံရန္ႏွင့္
လာဘ္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တရားဝင္ အကဲျဖတ္စိစစ္ေရးစနစ္မွ ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္စိစစ္ေရးစနစ္(SAS)
သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ တန္ဖိုး ေပါင္းထည့္မႈအခြန္(VAT) ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္(SCT)
သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကိုလည္း စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းကို
တိုက္ဖ်က္ရန္
အစိုးရသည္
ျပစ္ဒဏ္အစီအစဥ္မ်ား
ကဲ့သိုေသာ
စည္းကမ္းလိုက္နာ
ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း စီမံခ်က္မ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အခြန္ထမ္းသူသည္ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဖုံးကြယ္ထားေၾကာင္း
သတ္မွတ္ထားေသာ
အခ်ိန္
အတိုင္းအတာအတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ ျပစ္ဒဏ္သည္ ထပ္ေဆာင္း အခြန္၏
၅ဝ% (လုပ္ငန္းဝင္ေငြခြန္အတြက္) သို႔မဟုတ္ ၁ဝဝ% (ကုန္သြယ္ခြန္အတြက္) ကို သတ္မွတ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္
ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ မျပည့္စုံျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ အခြန္ထမ္းသူသည္
တရားစြဲဆိုခံရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အခြန္ေဆာင္သူျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုက္နာခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္
တင္ျပသည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကို တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ရရွိထားသည့္ အခြန္စည္းၾကပ္ဝင္ေငြကို မမွန္ကန္ေၾကာင္းအျဖစ္
မွတ္ယူပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားအတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈကို တစ္တိုင္းျပည္လုံးက လက္ခံၾကရန္ျဖစ္သည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးကို
ထိေရာက္စြာ တိုးျမႇင့္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အခြန္၏ အေရးပါမႈကို သိရွိနားလည္ ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ႐ိုးရွင္း၍ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ကို ထိေရာက္ ေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မလိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ား ဖယ္ရွား၍ အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ပါမည္။ အခြန္႐ုံးႏွင့္
အခြန္ထမ္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားတြင္
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခြန္ထမ္းသူမ်ားအတြက္ စနစ္အသစ္ကို လက္ခံရန္ အခ်ိန္ေပး၍ ႀကိဳတင္အသိေပး
ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။
ျပည္တြင္းက်င့္သုံးမႈမ်ားကို ထုံးစံႏွင့္ႏွင့္အညီ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ေရွာင္ ရွားကာ
ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္းစံႏႈန္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရသည္ ေနာက္ဆုံး အတည္ျပဳထားေသာ
တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ပါသည္။

စီမံခ်က္မ်ားအား

ခိုင္မာေစ၍

အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈအား

ဆက္လက္

ရႈပ္ေထြးေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုင္ရာ မူေဘာင္
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ဒီမိုကေရစီ
အကူးအေျပာင္းအၾကားတြင္ ထူးျခားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊
ေႏွးေကြးစြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ မယုံၾကည္မႈ မ်ား၊ က်န္ရွိေနေသာ မလိုလားအပ္ေသာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ တာဝန္လႊဲအပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈ နည္းပါး ျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
သိသာထင္ရွားသည့္ ၾကန႔္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အရာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္အၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
အားနည္းျခင္းႏွင့္
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား နည္းပါးျခင္းသည္ အလုံးစုံ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ လုပ္ငန္းက႑ အား ေျပာင္းလဲျခင္းဆီသို႔
ဦးတည္၍ ေကာင္းမြန္သည့္အဆင့္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ကို EuroCham Myanmar ၏ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ဝမ္းေျမာက္စြာ
ဂ႐ုျပဳမိခဲ့ပါသည္။
တိုးတက္မႈ
e-Government စနစ္တစ္ရပ္ဆီသို႔ ကနဦးေျခလွမ္းအျဖစ္ အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ e-Government ဦးစီး
ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ခြဲ ရွစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ e-ID စနစ္မ်ား၊ နည္း
ပညာဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအဖြဲ႕အစည္း(ISO) အတြက္ Unicode စနစ္ စံသတ္မွတ္ ျခင္းႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ(ICT) တကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းမ်ားကို
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

44

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား နည္းပညာအေထာက္အပံ့ႏွင့္အတူ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္(ADB) ထံ မွ
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အစိုးရသည္ ျမန္မာ e-Governance Master Plan ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
က႑ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး(PPP) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပုံစံထုတ္ထားပါ သည္။ ဤစီမံခ်က္ကို
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ e-Government ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္
ICT ျပပြဲကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
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စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) သည္
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ရန္ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအြန္လိုင္း
Myanmar Companies Online (MyCO) ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဤ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ေစၿပီး ကုမၸဏီတရားဝင္
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသည္
အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈလိုေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္
အြန္လိုင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဌာန (Online Data Centre) ကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ
အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္မ်ား၏ စာရင္းအား အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ေျမယာဘ
ဏ္(Land Bank) ႏွင့္ စီမံကိန္းဘဏ္(Project Bank) မ်ားကို တည္ေထာင္ မည္ျဖစ္သည္။၁
ဤကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ e-Government ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အၫႊန္းကိန္း (EGDI) တြင္ ဥေရာပသမဂၢ
e-Government စစ္တမ္းေကာက္ခံခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၆၉ ေနရာမွ ၁၅၇ ေနရာ သို႔ ခုန္တက္သြားခဲ့ပါသည္။
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပႆနာ၏ အဓိကအခ်က္သည္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ ရာ/ဖြဲ႕စည္းပုံ
ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအၾကားရွိ ေပါင္းစည္းမႈ လြဲမွားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တစ္ဆင့္ခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ အေသးစား ေျဖရွင္းမႈမ်ားသည္
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေစႏိုင္ပါ သည္။
အစိုးရ၏ လက္ရွိလူအားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္စနစ္မွ အိုင္တီနည္းပညာ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေျဖရွင္းမႈသို႔ ေျပာင္း
လဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ စတင္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ၏မိတ္ဖက္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ ဆက္လက္၍ ကူညီ ပံ့ပိုးကာ ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။
အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား
ခြဲေဝျခင္းအား စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း အႀကံျပဳပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဖ်က္သိမ္းျခင္းအား ခုခံျခင္းသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္
ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ မူဝါဒအသစ္မ်ားအတြက္ စတင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။
အထက္ေအာက္ႀကီးငယ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းပုံေၾကာင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းတို႔ကို
ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကအခ်က္သည္ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုးတက္မႈမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ေနေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ က်င့္သုံးျခင္းသည္ အေစာပိုင္းကာလ အဆင့္မ်ား တြင္သာ
ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားအား ရွင္း လင္းစြာခ်ျပမႈ
ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ဥပေဒလိုက္နာမႈနည္းလမ္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား လုံေလာက္သည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္း၊
ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္ လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းတြင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္
က်င့္သုံးမႈမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစံသတ္ မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီမႈ မရွိျဖစ္ေနပါသည္။

၁ “ေျမယာဘဏ္ (Land Bank) ႏွင့္ စီမံကိန္းဘဏ္ (Project Bank) မ်ားကို တည္ေထာင္ပါမည္။” 7 Day Daily News, ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္။ http://7daydaily.com/
story/148985 မွ ရယူပါသည္။
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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB) မွ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာ
ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္
၇% ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္
ပ်မ္းမွ်ရမွတ္သည္ ၅၄% ရွိပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားကို
ဆြဲေဆာင္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ဤေတြ႕ရွိခ်က္က ေထာက္ျပေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အားနည္းျခင္း သည္ သိသာသည့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ႏိုင္
ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အႀကံျပဳပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္လာျခင္းသည္ တိုးျမင့္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္
အားေကာင္းသည့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းအတြက္ တံခါး ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ စုစည္းမႈရွိၿပီး တာဝန္ ရွိစြာ စီမံခန႔္ခြဲေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ
လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ တြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြၾက ပါသည္။
တိုးတက္မႈ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မၾကာခင္က ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္ စတီက်ဳ(MIoD)
ႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အရွိန္အဟုန္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ တာဝန္ယူမႈ ရွိေရးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM)၊ ရန္ကုန္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဇန္နဝါရီလ
လုပ္ငန္းခြင္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ကဲ့သို႔ေသာ ပြဲမ်ားျဖင့္ သင္တန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ေဈးကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC)၊
ဩစေတးလ်ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ပထမဆုံး ပုဂၢလိကက႑မွ ဦးေဆာင္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ MIoDကို
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ MIoD သည္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕၏ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္ တင္ရန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအၾကား
ကြန္ရက္မ်ား ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက အခန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္
ရည္႐ြယ္ပါသည္။၂ အစိုးရကျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ေခတ္မွီ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။၃ MIoD သည္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အတြက္ တိုးတက္လာသည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဦးေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ရွိပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ MIoD သည္ ေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္႐ြက္ေရး စီမံခ်က္ (CGAP) အျဖစ္ သိရွိၾကေသာ တစ္ေန႔တာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္
သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
တိုးတက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္မာသည့္ တိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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အစိုးရအေနျဖင့္ အားေကာင္းသည့္ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေရးပါဝင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုျမႇင့္တင္ေပးမႈ သည္ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္
မက္လုံးမ်ားလည္းေပး ႏိုင္သည္။
၂ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ၊ MIoD အေၾကာင္း။ http://myanmariod.com/ မွ ရယူပါသည္။
၃“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳကို စတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း” Myanmar Insider, ဧၿပီလ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ http://www.myanmarinsider.com/myanmar-launchesinstitute-of-director/ မွ ရယူပါသည္။
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ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားစြာအေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္ စိတ္အားထက္သန္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
အေကာင္းဆုံး
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္သည့္
နည္းလမ္းႏွင့္
ပတ္သက္၍
လမ္းၫႊန္ခ်က္လိုအပ္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက အႀကံျပဳထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ ဖက္မ်ားထံမွ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
လိုအပ္ေသာ္လည္း ဤအေနအထားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းလက္စြဲ စာအုပ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ စံသတ္မွတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လက္စြဲစာေစာင္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ လက္ခံလိုက္နာ ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္ရန္
ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အစိုးရအတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္း
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မၾကာေသးခင္က ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့သည့္ ဥပမာမွာ
MIoD ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ (IP) ဥပေဒမ်ား၏ အကန႔္အသတ္ရွိသည့္ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈ
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္
ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ ဖြယ္အေကာင္းဆုံး
ျပႆနာတစ္ရပ္သည္ ခိုင္မာသည္ IP ဥပေဒမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ
ေႏွးေကြးေသာ္လည္း NLD အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ IP ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို
ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရ သည္မွာ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။
တိုးတက္မႈ
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္
ဥပေဒအသစ္အား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ၂ဝ၁၉လခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ထိုဥပေဒကို ၂ဝ၁၉လခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒသစ္အရ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ယခင္က မွတ္ပုံတင္သြင္းခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္ ပါရီ ညီလာခံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
(WTO) တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သုံးစြဲခဲ့ဖူး ပါက ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဦးစားေပးအခြင့္အေရးမ်ားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း ေန႔ရက္မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္း
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
က်ယ္ျပန္သည့္
IP
ဥပေဒမ်ားကို
လက္ခံထားျခင္း
မရွိေသးေသာ
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ
အနည္းငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္က အတည္ျပဳထားေသာ IP ဥပေဒမ်ားအား
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ စိစစ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္သည္ဟု ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ
ထင္ျမင္ၾကသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒျပဳျခင္း ကိုလည္း လက္ခံႀကိဳဆိုၾကပါလိမ့္မည္။
လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပါရီညီလာခံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ WTO အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေျခာက္လထက္ေက်ာ္လြန္၍
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို
အကာအကြယ္မေပးပါ။
သို႔ေသာ္
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းသည္
ဤဥပေဒျဖစ္ေပၚရန္ ေစာင့္စားေနခ်ိန္တြင္ ဆိုး႐ြားသည့္ ဉာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္
ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အျခားအားထားစရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ကို ပို၍ပင္ဆြဲေဆာင္လာေစ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

4 “ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒအသစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။” The Myanmar Times, ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္။ https://www.mmtimes.com/news/
trademark-law-and-industrial-design-law-enacted.html မွ ရယူပါသည္။
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အေျခခံအေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
တိုးပြားလာေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏
အေျခခံအေဆာက္အအုံ ကြာဟခ်က္မ်ားအဆုံးသတ္ေစရန္ ၂ဝ၃ဝတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ပမာဏ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဘီလီယံခန႔္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္က ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာႀကီးမား၍ ႏိုင္ငံအတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ေသာ ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္
တိက်ျပတ္သားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ တကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား
မ်ားစြာလိုလားေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္အား ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ေသာ
စီမံကိန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ျခင္း တြင္ တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္၍ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းရွိ
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္၍ျဖစ္ေစ တိုးတက္လာေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစသင့္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ လာႏိုင္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ရသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို
ဦးစားေပး
လုပ္ကိုင္ရန္
လိုအပ္သည္။
အေျခခံအေဆာက္အအုံ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ေငြ မ်ားစြာ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး ဆက္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္
ဥေရာပႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါမည္။
တိုးတက္မႈ
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ထိုအခန္းက႑တြင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပသႏိုင္ေသာ တိုးတက္မႈ အနည္း ငယ္သာ
ရွိခဲ့ပါသည္။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ပင္မစီမံကိန္း (၇)ခု ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္ေရး
ပင္မစီမံကိန္း(MYT စီမံကိန္း) (၂ဝ၁၅-၂ဝ၄ဝ)၊ အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ား ကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပင္မစီမံကိန္း (၂ဝ၁၅၂ဝ၄ဝ)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပင္မစီမံကိန္း (SUDP) (၂ဝ၄ဝ ကိုရည္႐ြယ္၍)၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (YUTRA) (၂ဝ၁၆-၂ဝ၄ဝ)၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ား
ေဖာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ မဟာ ဗ်ဴဟာ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၃ဝ)၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၉)ႏွင့္
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္း(MY-L စီမံကိန္း) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။၅ စီမံကိန္းစုစုေပါင္း
၁၆၇ခုသည္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔အထဲရွိ စီမံကိန္း ၁ဝ၈ခုကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္းတြင္ ခြဲျခားေ႐ြးထုတ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ SUDP, YUTRA, MYT Plan and MY-L
Plan တို႔အတြက္ တရားဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အပံ့ (ODA) ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္
ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ပင္မ စီမံကိန္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။၆
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ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ၅ခု၊ ေလဆိပ္စီမံကိန္း ၂ခု၊ ရထားလမ္းစီမံကိန္း ၂ခု၊ အေဝးေျပးလမ္းမ စီမံကိန္း ၇ခု၊ တံတားစီမံကိန္း ၁ခုႏွင့္
အျခားစီမံကိန္းတစ္ခု အပါအဝင္ အနာဂတ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ရမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ
ဦးစားေပးစီမံကိန္း ၃ဝခု ရွိေနေၾကာင္း ၂ဝ၁၉ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ညီလာခံ တြင္ အစိုးရမွ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဗန္းေမာ္၊
ပခုကၠဴ၊ မေကြး၊ ကေလးဝႏွင့္ မုံ႐ြာရွိ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားကို ၂ဝ၂၁ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါသည္။
ရထားလမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မႏၲေလး-မူဆယ္ႏွင့္ တမူး-ကေလး ရထားလမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ ေျမာက္ ဦးႏွင့္သံတြဲရွိ ေလဆိပ္မ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ရွိပါသည္။ လမ္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္မႏၲေလး အေဝးေျပးကားလမ္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ အေဝးေျပးကားလမ္း၊ ရန္ကုန္အတြင္းလမ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္းမ်ား၊
ေနျပည္ေတာ္-ေက်ာက္ျဖဴ အေဝးေျပးကားလမ္း၊ မႏၲေလး-ထီးခ်ိဳင့္-မူဆယ္ အေဝးေျပးကားလမ္း ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားထီးခ်ိဳင့္ အေဝးေျပးကားလမ္းတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ၅ခုကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနပါသည္။
၎တို႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ စီမံကိန္းတစ္ခု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္ စီမံကိန္းတစ္ခု၊
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌
ေလစြမ္းအင္စီမံကိန္းတစ္ခုတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
၅ “တစ္ႏိုင္ငံလုံး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္း အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္စီမံခ်က္” ထိုက္ထိုက္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး။
ႏိုဝင္ဘာလ ၃ဝရက္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္။ https://www.unescap.org/sites/default/files/Myanmar%20-%20Logistics.pdf မွ ရယူပါသည္။
၆ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ JICA ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္” Mr. Masayuki KARASAWA, မတ္လ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ https://
www.myanmarwaterportal.com/storage/eb/articles/522/plenaryaddress2-mr.masayukikarasawa_14134600.pdf မွ ရယူပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေနာက္ထပ္ေဒသဆိုင္ရာ ပင္မစီမံကိန္းမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံ ခ်က္မ်ားကို
ၿခဳံငုံမိေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုရွင္းလင္းသည့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္သည္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ပုဂၢလိကအခန္း က႑မွ စီမံကိန္းမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိသာထင္ရွား သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
ကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား အမ်ားအျပား လိုအပ္ေနပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို
အားေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ နည္းေစျခင္းျဖင့္
က႑စုံေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ IFC မွ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ျမင္းၿခံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွင့္ မၾကာမီေဆာင္႐ြက္မည့္
ရန္ကုန္မိုးပ်ံ အျမန္လမ္းမႀကီးတို႔မွာ အေကာင္းဆုံးနမူနာ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္း
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အထက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္
အခ်က္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍
ေဖာ္ျပရမည့္
ေနာက္ထပ္အဓိက
ျပႆနာတစ္ရပ္သည္
အလုပ္သမားအင္အား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ျခင္းတြင္ အဓိက အတားအဆီး တစ္ခုသည္
ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား နည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အစိုးရမွ လက္ခံထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ တိုး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာ
င္းပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း(TVET) သို႔ တက္ေရာက္မႈမွာ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနပါေသးသည္။
ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အလယ္တန္းပညာေရး ၿပီးဆုံးေသာ ေက်ာင္းသား ၀.၅% သာ တက္ေရာက္ၾကသည္။
တိုးတက္မႈ
ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းမၿပီးေသးသူဦးေရႏႈန္းမ်ားျခင္း၏ ထင္ဟပ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(UNICEF) မွ ဆိုပါသည္။ အစိုးရသည္ ပညာေရးစနစ္ အားေကာင္းလာေစရန္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း
ပညာေရးက႑ စီမံခ်က္(NESP) ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္ စြမ္းရည္ကြာဟခ်က္ကို ေပါင္းကူးေပးမည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ပုံစံ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခ၇ု ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၂ဝ-၂၁
ဘ႑ာေရးႏွစ္ အဆုံးတြင္ NESP ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
TVET စနစ္က၈ို
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရည္မွန္းခ်က္ ရရွိရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္
အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ ပုံစံထုတ္ ထားပါသည္။
ဤသင္တန္းအား အရည္အေသြးျပည့္မီ၍ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အား ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္
မူဝါဒမူေဘာင္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ျခင္း အတြက္ နည္းပညာႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ပညာေရးေကာင္စီ၊
အရည္အေသြးအာမခံအတြက္
TVETလုပ္ငန္းတာဝန္အင္အား၊
ႏိုင္ငံ့လုပ္သားမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕(NSSA)၊ ႏိုင္ငံ့စြမ္း ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕(NSDA)
ႏွင့္ ႏိုင္ငံအရည္အခ်င္းမူေဘာင္(NQF) တို႔အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးမွ
ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။၉
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
TVET သင္တန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ တက္ေရာက္လာေစျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေအာင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရလဒ္ တစ္ခု
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤစီမံခ်က္မ်ားသည္ ျမင့္မားသည့္ ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးမတတ္ ႏိုင္ေသာ လူငယ္
မ်ားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံ ကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အင္အားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၇ “လိုအပ္ခ်က္အရ ကြၽမ္းက်င္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား” The Myanmar Times, ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္။ https://www.mmtimes.com/special-features/231educentre/24510-in-demand-skilled-myanmar-workers.html မွ ရယူပါသည္။
၈ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံပညာေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံခ်က္ ၂ဝ၁၆-၂၁ အႏွစ္ခ်ဳပ္။ http://www.tvetmyanmar.gov.mm/sites/default/files/NESP%20Summary%20--%20
English%20--%20Final%20--%20Feb%2023.pdf မွ ရယူပါသည္။
၉ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံပညာေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံခ်က္ ၂ဝ၁၆-၂၁ အႏွစ္ခ်ဳပ္။ http://www.tvetmyanmar.gov.mm/sites/default/files/NESP%20Summary%20--%20
English%20--%20Final%20--%20Feb%2023.pdf မွ ရယူပါသည္။
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ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ားအတြက္ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား ရိေ
ွ နေသးေသာ္လည္းအက်ိဳးျမတ္
ရိေ
ွ သာ ရလဒ္မ်ားအတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားစြာ ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ႈ ျပဳလုပလ
္ ေ
ုိ နေသာအလားအလာ
ရိရ
ွ င္း ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ားအတြက္ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏရ
ံွ န္သင္ေ
့ လ်ွာေ
္ သာ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ဖန္တးီ ေပးႏိင
ု ရ
္ န္အဆိပ
ု ါအဟန္ အ
့ တား
/ အက်ဥ္းအႀကပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုပါသည္။ က႑အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြစိန္ေ
ခၚမႈမ်ားရိွေနသကဲ့သို ့က႑အလိုက္စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ေပၚေပါက္ေနေသာ အတားအဆီး
မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဆုိပါက႑မ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ားကိုအေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အစိုးရကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား
သည္ သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ၎င္းတို႔ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက အဆုိပါ က႑မ်ားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဖန္တီးရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။
အႀကံျပဳခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး၊ ပိုမိုထိေရာက္ေရးအတြက္
ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း EuroCham Myanmar ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထား
ပါသည္။

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ADVOCACY GROUPS
၏ အႀကံျပဳခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳစီးပြားေရး
• အြန္လိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ရရွိနိုင္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ GAP လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္။ ေထာက္ခံ
ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လြယ္ကူရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအသိအမွတ္
ျပဳျခင္းကို ရွာေဖြရန္။
• အမ်ိဳးသားစားေသာက္ကန
ု ္ ဥပေဒႏွင့္ GAP လမ္းညႊနခ
္ ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းကို ျပ႒ာန္း
ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အင္အားတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္။
• ေျမယာရရွိရန္ ရွာေဖြေနေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား တည္ေထာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္။
• နိုင္ငံရပ္ျခား ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးေဆာင္အထူးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္။
• လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေစရန္။ တရားမဝင္
ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
• အလုံးစုံ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပမာဏကို တိုင္းတာရန္။
• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဌာနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဏာမ်ား သတ္မွတ္ရန္။
• ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္။
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• အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
• စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈ အရည္အေသြး တိုးတက္လာေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ ျပည္သူလူထု
ႏွင့္အတူ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးျခင္း။
• တိုးတက္မႈႏွင့္ ျပႆနာရပ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအမ်ိဳးသား
ဥပေဒမ်ားကို ပိမ
ု အ
ုိ ားေကာင္းလာေစျခင္း၊ ပုမ
ံ န
ွ ္ ျပင္ဆင္မမ
ြ း္ မံျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားေဆာင္ရက
ြ သ
္ င့သ
္ ည္။
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• တရားဝင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ပုဂၢလိက
အခန္းက႑ႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္လက္မွတ္ (YVQC) ၏ ေနာက္ဆုံးမူၾကမ္းအတိုင္း ရန္ကုန္
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္။
• WTO ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ CIF တန္ဖိုးရွိေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ကား
မ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္။
• ေမာ္ဒယ္တမ
ူ ်ားအတြက္ တရားဝင္တင္သင
ြ း္ သူမ်ား၊ ျဖန႔ျ္ ဖဴးသူမ်ားႏွငအ
့္ တူ အၿပိဳင္တင္သင
ြ း္ သူမ်ားမွအေကာက္ခန
ြ ္
မ်ား၌ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ CIF တန္ဖိုးမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခန္းက႑ကို မၽွတသည့္ ေဈးကြက္
တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္းအား ကူညီပံ့ပိုးရန္။
• ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ ျမန္ဆန္ေစရန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ RTADတို႔အၾကား
တစ္ေနရာတည္းတြင္ အလုးံ စုေ
ံ ဆာင္ရက
ြ န
္ င
ုိ သ
္ ည့္ ဌာနမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏင
ွ ့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာတြငအ
္ ေကာင္းဆုးံ
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေစ
ေအာင္အားထုတ္ရာတြင္ စိစစ္ရန္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ အေကာက္ခြန္ထိန္းခ်ဳပ္ ဂိုေထာင္မ်ားတြင္လိုင္
စင္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သိုေလွာင္ျခင္းအတြက္ သီလဝါစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြသားစီးဆင္းမႈး တိုးတက္လာေစရန္။
• CBU ႏွင့္ SKU သြင္းကုန္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုစလုံးကို ပါဝင္ေစရန္ ကုန္းလမ္းမ မွတ္ပုံတင္ခြန္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
• ဒီဇိုင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းစံႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းသုံးကုဒ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း
ရန္ႏွင့္ အၿပီးသတ္ရန္။
• ခိုင္မာသည့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အခန္းက႑၏ ေဘးကင္း
လုံျခဳံေရးႏွင့္ အရည္အေသြးကို စိစစ္ရန္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ကို က်င့္သုံးရန္။
• ေဆာက္လုပ္ေရး အခန္းက႑ ေရရွည္တည္တံ့ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ထိန္းသိမ္း
ထားရွိျခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား
• အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အကူးအေျပာင္း
ကို ျမႇင့္တင္ရန္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ID ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အဆုံးသတ္ ပန္းတိုင္အားမဟာဗ်ဴဟာတစ္
ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္။
• ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္ဒစ္ဂ်စ္
တယ္နည္းပညာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ e-commerce ပလက္
ေဖာင္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္။
• အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္
ျမႇင့္တင္ရန္ ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။
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စြမ္းအင္
• ပိမ
ု အ
ုိ က်ိဳးရွထ
ိ ေ
ိ ရာက္၍ ျဖစ္ထန
ြ း္ ေသာ စီမက
ံ န
ိ း္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းအား ျမႇငတ
့္ င္ရန္ဝန္ႀကီး
ဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားတိုးတက္ေစရန္။
• ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ျပင္ဆင္ထားေသာ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ေဖာ္ျပရန္။
• လက္ရွိအသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ အေသးစား ကြန္ရက္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကြန္ရက္စနစ္ တို႔ခ်ဲ႕ျခင္းအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပါင္းစပ္ရန္။
• သင့ေ
္ လ်ာ္သည့္ နိင
ု င
္ ျံ ခားေငြေၾကး သိမ
႔ု ဟုတ္ နိင
ု င
္ ျံ ခားေငြေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားရရွေ
ိ စရန္ႏင
ွ ေ
့္ ရရွညတ
္ ည္
တံ့ေသာ အခြန္ေကာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
• ေရနံအခန္းက႑တြင္ ရွင္းလင္းသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
အသစ္လဲနိုင္သည့္ စြမ္းအင္မ်ား အမည္အားျဖင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္တို႔ကို လမ္းဖြင့္ေပး
ရန္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရန္။
• Production Sharing Contracts စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အခြနမ
္ ်ားႏွင့္ ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ သက္ေရာက္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးအား
ျပင္ဆင္ရန္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
• အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္
ပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းမႈမ်ားအား ေရွာင္ရာွ းရန္ သုးံ ပိင
ု း္ ပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းကို ထည့သ
္ င
ြ း္ စဥ္းစားရမည္။မူဝါဒႏွငစ
့္ ည္းမ်ဥ္း
အသစ္မ်ားသည္ ရွငး္ လင္း၍ စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ စနစ္မ်ားကို လိအ
ု ပ္သလို ခ်ိနည
္ န
ိႇ င
ုိ ရ
္ န္ အခ်ိနအ
္ လုအ
ံ ေလာက္
ျဖင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ကို ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ရွင္းလင္းသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ အသစ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆျခင္း၊ အခန္းက႑၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔
အတြက္ အေရးပါျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေသခ်ာမႈတို႔ ပါဝင္ရမည္။
• ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ရန္ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ခ်ည္မၽွင္ႏွင့္ အထည္မ်ား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္
ျဖတ္-ညႇပ္-ခ်ဳပ္ (CBM) စနစ္မွ Free On Board (FOB) စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္။ FOB စနစ္သည္ ကုန္ထုတ္
လုပ္မႈ အခ်ိန္မ်ားကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ ရွိမႈကို ျမင့္မားေစ႐ုံသာမက အလုပ္
အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးကာ တင္ပို႔မႈတန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္
ခ်ည္မၽွင္လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိအခန္းက႑ႏွင့္ အစိုးရအၾကား တိုးတက္၍ ပိုမိုခိုင္မာေသာ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
• ပညာေရးအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တိက်သည့္ သင္ရိုးမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ရင္းႏွီး
ျမႇုဳပ္ႏွံရန္။ အဆင့္အမ်ားအျပား၌ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားအင္အားတြင္ တတ္ေျမာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား မရွိျခင္း
ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ႏႈန္းထားသည္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ အရည္အေသြး
နိမ့္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ကို မၾကာခဏ ထည့္တြက္ၾကၿပီး အလယ္အလတ္
တန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ တတ္ေျမာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ားသည္လည္း ထိုအခန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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က်န္းမာေရး
• ကုနပ
္ စၥညး္ မေပးသြငး္ မီ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္၊ လုပင
္ န္းစဥ္အဆင့္ အခ်ိဳ႕အား ေပါင္းစပ္ရန္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ဖယ္ရွားရန္၊ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူထံ အဓိကက်သည့္ ရယူမႈမွ တစ္ဖက္မွတစ္ဖက္သို႔ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္
ေရးကို ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္ အြန္လိုင္းေနရာတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္။
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• နိုင္ငံတကာ က်င့္သုံးသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။
• ျမန္မာနိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အရွန
ိ အ
္ ဟုနက
္ ုိ ျမႇငတ
့္ င္ရန္ႏင
ွ ့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
အရည္အေသြးရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးဝါးမ်ားကို လူနာမ်ား ရရွိေစေရးအား တိုးျမင့္ရန္ ရွယ္ယာ
ရွင္မ်ားစြာႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ကို တိုးျမင့္ရန္။

ဥပေဒႏွင့္ အခြန္
• ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏင
ွ ့္ လိင
ု စ
္ င္အာမခံတအ
႔ို ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာရွမ
ိ ႈႏင
ွ ့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို တိုးျမႇင့္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္။
• တယ္လက
ီ န
ြ း္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးက႑ႏွင့္ ကုမဏ
ၸ ေ
ီ ပါင္းစည္းျခင္း ထိေရာက္သည့္ ထိနး္ ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တအ
႔ုိ တြကအ
္ ားၿပိဳင္
သည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လိုက္ဖက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကိုညႊန္ၾကားေပး
ေသာ သတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ ေနရာခ်ထားေပးရန္။
• “နိုင္ငံျခား [ကိုယ္ပိုင္/ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ] ကုမၸဏီ” ၏ တစ္ခုတည္းျဖစ္၍ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ရွင္းလင္း
ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးရန္။
• ၂ဝ၁၉ ကုနအ
္ မွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ ္ ဥပေဒသစ္ တိးု တက္လာေသာ္ျငားလည္း ျပန္လည္မတ
ွ ပ
္ တ
ံု င္ျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္ေၾကာင့္
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူသိမ်ားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ကာကြယ္မႈ တိုးျမင့္ေပးသင့္သည္။
• ေခတ္မီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လက္ရွိ တံဆိပ္ေခါင္း
ခြန္အက္ဥပေဒကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အက္ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလက္ရွိအက္ဥပေဒေအာက္ရွိ မေသခ်ာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ၿပီး
အခြန္ထမ္းသူမ်ား ပိုမိုေလးစားလိုက္နာ လာနိုင္ပါသည္။
• ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ႏွစ္ဆေကာက္ခံေသာ သေဘာတူညီမႈ (DTA) ျဖင့္ အခြန္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား အလိအ
ု ေလ်ာက္ က်င့သ
္ းံု ျခင္းသည္ DTA ျဖင့္ သက္သာခြငရ
့္ ရွျိ ခင္းႏွင့္ သက္ဆင
ုိ ္
ေသာ အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္သုံးမႈႏွင့္အညီ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား အလို
အေလ်ာက္ က်င့္သုံးျခင္းသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ရျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
တြင္ အခြန္ထမ္းသူမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလ်ာ့က်ေစနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
• ကုမၸဏီတြင္ သက္ညႇာေလၽွာက္ထားမႈပုံစံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေျမငွားရမ္းခြင့္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ပိသ
ု ာမႈအား ေရွာင္ရာွ းရန္ သက္ညာႇ ေလၽွာက္ထားမႈ ရင္းႏွးီ ျမႇဳု ပ္ႏျံွ ခင္းအတြက္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္
လုပ္ငန္းခြန္ ၅% အသုံးျပဳျခင္းအား ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
• အခြန္ထမ္းသူမ်ားအေပၚ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ အျခားအခြန္အမ်ိဳးအစား
တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေပးေခ်ရမည့္ အခြနက
္ ုိ ခုႏမ
ိွ ရ
္ န္ အခြနအ
္ မ်ိဳးအစား တစ္ရပ္အတြက္ (ဥပမာ- ဝင္ေငြခန
ြ /္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္
လုပ္ငန္းခြန္/ကုန္ပစၥည္းခြန္) ပိုမိုေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္အေပၚ ေတာင္းဆိုခြင့္ျပဳရန္။
• အခြနထ
္ မ္းသူမ်ား၏ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ေ
ဲြ ရးႏွင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ဝန္ထပ
ု ဝ
္ န္ပးုိ ေလ်ာ့နည္းေစေအာင္ အခြနစ
္ နစ္ႏင
ွ ့္ လိက
ု န
္ ာ
ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လြယ္ကူရွင္းလင္းေစရန္။ (ဥပမာ- ျပန္လည္ရယူေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပး
သြင္းမႈ၏ ရႈပ္ေထြးမႈကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂% ကို ဖ်က္
သိမ္းျခင္း)
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
• အခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္
ရန္။ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၊ ရွငး္ လင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေဆာင္
ရြက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပ၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္အားကို ျမႇင့္တင္နိုင္မည္
ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္နိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။
• အဓိကဆိပက
္ မ္းမ်ားမွ အေကာက္ခန
ြ ထ
္ န
ိ း္ ခ်ဳပ္ေသာ ကုနေ
္ လွာင္႐မ
ံု ်ားသိ႔ု ကုနပ
္ စၥညး္ အသြငး္ /အထုတေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္
မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖန႔ျ္ ဖဴးရန္ အေကာက္ခန
ြ ထ
္ န
ိ း္ ခ်ဳပ္ ကုနေ
္ လွာင္႐မ
ံု ်ားႏွင့္ ကြနတ
္ န
ိ န
္ ာ ကုနပ
္ စၥညး္ သိေ
ု လွာင္ဌာန
မ်ား (CFS) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ CSF မ်ားကို ပိမ
ု လ
ုိ ်င္ျမန္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ဖန္တီးရန္။
• လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေငြေပးေခ်
မႈမ်ား ျပန္လည္ေပးရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အားထုတ္မႈအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ
ပမာဏအတိုင္း (MPA ခ်မွတ္ေသာ စည္းၾကပ္အခြန္အဆင့္ မဟုတ္ပါ။) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို
ပို႔ေဆာင္ေရးဂိတ္သို႔ တိုက္ရိုက္ ေငြေပးေခ်ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကို ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

ဝိုင္ႏွင့္အရက္
• WTO ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံကို ယူေဆာင္လာရန္။
• စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန႔္စာအမွတ္ ၅/၉၈ကို ျပင္ဆင္၍ နိုင္ငံျခားအရက္ တင္သြင္းမႈကို တားျမစ္ရန္။
• နိုင္ငံျခားအရက္မ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စားသုံးျခင္းအတြက္ တရားဝင္ စနစ္က်သည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္။
• နိုင္ငံျခားအရက္မ်ားအား စနစ္က်သည့္ တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ ေကာက္ခံေသာ
အခြန္မ်ားကို သိသိသာသာ တိုးျမင့္ရန္။
• အစိုးရအတြက္ အခြန္ဆုံးရႈံးေစၿပီး ေသာက္သုံးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ အရက္တု
မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဈးကြက္စနစ္ႏွင့္အတူ ဥပေဒ
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားအား ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္။
• နိင
ု င
္ ျံ ခားအရက္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကို ေဈးကြကတ
္ င
ြ း္ ဝင္ေရာက္နင
ုိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ အရက္ေသာက္၍ ကားေမာင္းျခင္း၊အသက္မျပည့္
ဘဲ ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေအာင္ ေသာက္သုံးျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ အရက္ေသာက္ျခင္း ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
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ျပဳစုေရးသားပုံနည္းလမ္း

၆

57

၂ဝ၁၉ White Book | ျပဳစု ေ ရးသားပံ ု န ည္ း လမ္ း

EuroCham Myanmar’s White Book ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝျခင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး၊
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑၊
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈက႑၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ဥပေဒက႑၊ ေထာက္ပံေရးႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ႏွင့္ ဝိုင္ႏွင့္အရက္ လုပ္ငန္းက႑ - စသည္တို႔မွ သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္အတူ အနီးကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑အားလုံးမွ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ
အပိုင္းအသီးသီးကို ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍

စာတမ္း

၏

စီးပြားေရး အေျခအေနက႑တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္းက်င္၏ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို တင္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အဟန႔္အတားမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ေထာက္ျပထားၿပီး ဖတ္ရႈသူမ်ား သိရွိနိုင္ေစရန္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေပးစြမ္း နိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
စာတမ္း၏ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး က႑ အသီးသီးရွိ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အေထြေထြ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ထည့သ
္ ြင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤ white book ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခု ရရွိေစေရးတို႔တြင္ အစိုးရအား အေထာက္အကူေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
ဤစာတမ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္
ဤအပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အဆိုးရြားဆုံး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ဤအပိုင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းရန္အတႊက္ တိုင္းတာနိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္။
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ရရွိနိုင္သည့္

EuroCham Myanmar အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေလးအနက္ ထားလိုၿပီး
ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္အတူ တက္ႂကြစြာ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
အလားအလာရွိေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျပဳနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ဟု EuroCham
Myanmar မွ ခိုင္မာစြာ ယုံၾကည္ထားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

၇

59

၂ဝ၁၉ White Book | စိ ု က ္ ပ ိ ် ဳးေရးအေၿခၿပဳ စီ း ပြ ာ းေရးလု ပ ္ င န္ း

နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္နည္းပညာ၊ ထြက္ရွိသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ ၊အရည္အေသြးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္
ရာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတြင္ ေဒသတြင္းပထမတန္းေနရာတြင္ ရွိခဲ့ဖူး ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ၏၇ဝ%သည္
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ (GDP) သည္ အဆိုပါအခန္းက႑အတြက္ ၂၅%
ရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအတြက္ GDP အသုံးစရိတ္အခ်ိဳးသည္ ၁.၄% သာရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝႏွစ္အတြင္း
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑အတြက္ စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ၁.၂%သာရွိသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသည္ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်၍ ကုန္က်စရိတ္တတ္ႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား
ရရွိေစေရးကို စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္အရ သာမက လူမႈေရး ရႈေထာင့္ အရပါ ရႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္လုံးမွတိုင္းျပ
ည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္း က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္
EuroCham စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳစီးပြားေရး အားေပး တိုက္တြန္းေရးအုပ္စုကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ EuroCham စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျချပဳစီးပြားေရး အားေပးတိုက္တြန္းေရးအုပ္စုတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူမွ စားသုံးသူထံ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳး
ေမြးျမဴေရး ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္
စားေသာက္ကုန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
သိသိသာသာ
ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္း၌
ႏိုင္ငံတြင္း
ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ
ျပည္သူအေျမာက္အမ်ားအတြက္
လိုအပ္သည့္
အစားအေသာက္မ်ား
လုံေလာက္စြာ
မရရွိေသးေသာ္လည္း
အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ
စားေသာက္ျခင္းစတင္ခဲ့သည္။
ဆန္စပါး
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေသာ
မူဝါဒမ်ား
ခ်မွတ္မထားေသးေသာ္လည္း
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး၊
ဆန္စပါးမဟုတ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္သီးႏွံမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမ ၆ဝ%) ႏွင့္
ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ စတင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အသုံးျပဳလာၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လုပ္သား ရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ နည္းပါးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ထိခိုက္ေစပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအား
ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္
ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းျခင္း သည္ လယ္သမားမ်ားကို ဝင္ေငြ နည္းပါးေစၿပီး အစားအစာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည့္အႏၲ
ရာယ္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခု
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရွိ ေခ်းေငြဆိုင္ရာကိစၥရပ္္မ်ား သည္ အဆင္မေျပေသးဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္
၁-၃% ေလာက္သာ ေခ်းေငြမ်ား ေပးေနပါသည္။ ယခုအခါတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အလားအလာမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမဟက္တာေပါင္း ၁၂.၃သန္း ရွိေနၿပီး ေျမဟက္တာ ၅.၇သန္း (၄၇%) သည္ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ရန္
လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားရွိ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ေရသြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ
မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန႔္ မ်ိဳးေစ့မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဓာတ္ေျမဩဇာသုံးစိုက္ပ်ိဳး ျခင္းႏွင့္ လုပ္သား အသုံးျပဳရနည္းေသာ
ေပါင္းသတ္ေဆး အသုံးျပဳစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အေသးစား စက္ပစၥည္း မ်ား အသုံးျပဳစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းတိုးခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕ျပ-ေက်းလက္ အစားအေသာက္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား
စတင္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သိုေလွာင္ေရး၊
လက္ကားေရာင္းခ်ေရး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊
အလယ္ အလတ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေခတ္မီလက္လီဆိုင္မ်ား အေရးပါလာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း ေၾကာင့္
တိုးတက္မႈ အရွိန္ ႀကီးမားလာပါသည္။
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၁ ကမာၻ႔ဘဏ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ (၂ဝ၁၇) မွ လက္ခံရရွိေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၅%)။ သို႔ေသာ္ FAO Myanmar at a Glance (n.d.) အရ စိုက္ပ်ိဳးေရးအခန္းက႑သည္ GDP
၏ ၃၇.၈% ပါဝင္ပါသည္။ http://www.fao.org/myanmar/fao-in-myanmar/myanmar/en/
၂ ဤစာပိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအႀကံေပးေကာင္စီ (NESAC) ၂ဝ၁၆။ စကၠဴျဖဴစာတမ္း - ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္
ပုံစံအသစ္တစ္ရပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆန္စပါးတစ္မ်ိဳးတည္းမွ အမည္စုံစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး - အစားအေသာက္ အခန္းက႑ကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ
မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရက္တို႔မွ အဓိကအားျဖင့္ ရယူပါသည္။
ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ေျမပဲ ၊ ႏွမ္း ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ ေကာ္ဖီ ၊ သရက္ ၊ ကြၽဲေကာ ၊ ဖရဲ ၊ သခြားေမႊးသီး ၊ ေထာပတ္ ၊ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ ၾကက္သြန္ ၊ င႐ုတ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၊
နဂါးေမာက္သီး
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
(GAP) အား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခ်က္
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း (ASEAN) GAP ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ကုန္ပစၥည္းအသစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ GAP လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား လက္စြဲ စာအုပ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
(DOA) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MoALI) တို႔မွ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး
GAP လမ္းၫႊန္ခ်က္ပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေယဘုယ် မူေဘာင္တစ္ရပ္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္
အခ်က္ (၁၉)ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဆိုဒ္ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ေရ၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ပ်ိဳးေစ့မ်ား၊ ေျမဆီလႊာ
အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းေစရန္အတြက္ ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ား၊
အပင္ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ ေပါင္းပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊
ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျမဩဇာအသုံးျပဳျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္
ရိတ္သိမ္း ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေနရာခ်တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ားအား
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေျခရာခံႏိုင္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္း၊
အလုပ္သမား၏ တစ္ကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္
တိက်သည့္ GAP လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို သီးႏွံ၁၈မ်ိဳး အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ ၇မ်ိဳးကို GAP လက္မွတ္မ်ား
ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူမ်ားသည္ GAP ေယဘုယ် မူေဘာင္ကို လိုက္နာေၾကာင္းႏွင့္
DOA ၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ ရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ GAP လက္မွတ္မ်ားရယူရန္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူမ်ားသည္ ထိုလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
အတိုင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးခံရျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္သည္။
ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အသိအမွတ္ျပဳ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ GAP လက္မွတ္ရရွိေရး
နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခ်က္ (ရွင္းလင္းသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ အပါအဝင္) မရွိပါ။
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (အသုံးျပဳျခင္း၊ နမူနာထုတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း) အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစိုးရဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တို႔ ပါဝင္ရပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
GAP လက္မွတ္ရေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ အဆင့္မ်ားအားလုံးႏွင့္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထား သည့္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တိက်စြာ ထားရွိျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ သီးႏွံမ်ားကို GAP လက္မွတ္ ရရွိေစရန္
ေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ဆင့္အား ျမန္ဆန္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစားသုံးသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုအရည္အေသြးျမင့္မားေသာ
သီးႏွံမ်ား ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ GAP စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ဖက္၍
စံသတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ဆက္စပ္လႊမ္းၿခဳံ ေနေသာ GAP သည္ ျမန္မာ GAP ကို အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္
အေထာက္အကူေပးျခင္းျဖင့္ စံႏႈန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္အားႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈတို႔ကိုတိုးျမင့္ေစပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
သစ္သီး၊ အသီးအႏွံႏွင့္ လူသုံးကုန္မ်ားအတြက္ GAP လက္မွတ္ရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္ စာတမ္း/
ပုံစံမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ အပါအဝင္) ေဖာ္ျပေပးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္အတူ သီးႏွံကို မည္သို႔
စမ္းသပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစရန္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးခ်င္းအလိုက္ စံ ဓာတ္ခြဲခန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ရပ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရ DOA အရာရွိမ်ားမွတဆင့္ ျဖန႔္ေဝ၍ DOA ႏွင့္ MOALI
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပထားပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ DOA အရာရွိ မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သျဖင့္ ၎တို႔အတြက္
ရာထူးႀကီးတစ္ေနရာ ခန႔္အပ္ပါ။ တစ္ခ်ိန္ တည္း၌ ျမန္မာ GAP စံႏႈန္းကို လိုက္ဖက္ညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္၍ စံသတ္မွတ္ထားၿပီး
ေဒသဆိုင္ရာ/ႏိုင္ငံ တကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရယူပါ။
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
GAP လမ္းၫႊန္ခ်က္ ထားရွိျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။
GAP လက္မွတ္ ရရွိေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္
ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ အႀကံျပဳ ပါသည္။ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္ကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားအတြက္ GAP
လက္မွတ္ရရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္
ေဒသဆိုင္ရာ/ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပင္ပအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ရယူရမည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ဥပေဒႏွင့္ GAP လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ တာဝန္ (ေကာ္မတီ)
အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္
ဥပေဒတြင္
ပါဝင္ေသာ
အစားအေသာက္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္
စီမံခ်က္မ်ားကို
ေဆာင္႐ြက္ရန္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕၏
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္မ်ား (စုစုေပါင္း ၁ဝခု) သည္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မတီမ်ား
ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ထိုေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္၍ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊
ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ အစားအေသာက္ ဓာတ္ခြဲေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္း လဲပါသည္။ ျမန္မာ့အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕
(က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစံသတ္မွတ္ေကာ္မတီ လက္ေအာက္
ရွိ အစား အေသာက္ စံႏႈန္း နည္းပညာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ) တို႔ကို
ျမန္မာ့အစားအေသာက္ စံႏႈန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
ပရေဆးပင္ပုံျပအဘိဓာန္
ျပဳစုေရးေကာ္မတီကို
မဖြဲ႕စည္းရေသးေသာ္လည္း
အစာအာဟာရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆးဝါးပင္မ်ား အဘိဓာန္ျပဳစုေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အဆက္အသြယ္
ရွိေနပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး
စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌လည္း ကုန္ပစၥည္း မ်ား ဖလွယ္ရာတြင္ မွ်တသည့္
က်င့္သုံးမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အဟန႔္အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းတာဝန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း၊
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ရန္။ ထို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကို
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္၍
အေကာင္းဆုံး ဖြဲ႕စည္းရပါမည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္
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ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္သာ ဤဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ သက္ေရာက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ထိုတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ရွိလာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊
ေဒသအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စသည့္အစိုးရဌာနဆိုင္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္ မွသာ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။

၂ဝ၁၉ White Book | စိ ု က ္ ပ ိ ် ဳးေရးအေၿခၿပဳစီ း ပြ ာ းေရး လု ပ ္ င န္ း

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - ေျမယာျပႆနာမ်ား
ေျမ ရယူျခင္း/ငွားရမ္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား လိုအပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျဖစ္
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ေျမအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိၿပီး လယ္ေျမ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိပါ။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ မည္သူသည္ ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူ
သည္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား အေပၚ မူတည္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈကို သက္ေသျပႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
သည္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ေျမအသုံးျပဳမႈ အေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္းသည္အလြန္ရွည္ၾကာ၍ အကုန္အက်မ်ားကာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ ဆုံးတြင္ အစိုးရဌာန အဆင့္ဆင့္တြင္
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ မည္သည့္ အစိုးရအဆင့္ (ၿမိဳ႕နယ္တြင္း
အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္) သည္ အထူးသျဖင့္ ေျမရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိပါ။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမရယူျခင္းသည္ ပိုမိုလြယ္ကူလာလွ်င္ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္
အခ်ိန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အခန္း က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္
စီးပြားေရး
ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး FDI သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ ပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန႔္အပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားစြာ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမရွာေဖြေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား အတြက္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကို ရွင္းလင္းစြာ ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ပါ။ ထိုလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆင့္တိုင္း၌ ဆက္သြယ္ရန္
အခ်က္အလက္မ်ား၊ တစ္ဆင့္ခ်င္းတြင္ ၾကာမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ မည္သည့္အဆင့္တြင္
မည္သည့္အရာကို ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ လိုက္နာရမည့္ အဆင့္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ရပ္မွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ တစ္ရပ္ ကို ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္
ေျမယာရယူမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္တြင္းအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား အာဏာပိုင္မ်ားကို
ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပး ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မည္သည့္ေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္တြင္ မည္သည့္အစိုးရအဆင့္ထံ၌
တာဝန္ရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္
FDI သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ္လည္း ေျမျပႆနာမ်ားသည္
FDI အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္၍ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
အဟန႔္အတားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေျမရယူလိုေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအခန္းက႑တြင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ
ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖင့္ ေျမရယူျခင္းမ်ား တိုးလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄ - ကုန္သြယ္ေရး
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ နယ္နိမိတ္ မ်ားအႏွံ၌
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနရာ
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈသည္ အခန္းက႑အားလုံးရွိ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္ သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။
နယ္စပ္ေဒသတြင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ တရား မဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခ
င္း မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ထရီလီယံဝက္ခန႔္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေသာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား မ်ားစြာ
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ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိုပမာဏမွာ ကိန္းဂဏန္းစာရင္း အခ်က္အလက္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ခန႔္မွန္းေျခစုစုေပါင္း၏
အဆ၂ဝႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ အစိုးရသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို အေကာက္ခြန္ တာဝန္ရွိ
သူမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာတရားကို ပိုင္ႏိုင္ကြၽမ္းက်င္သူလည္းနည္းပါးၾကပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ခြန္၌
မွတ္ပုံတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ (ဥပမာ- အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား)
အရည္အေသြးအေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမရွိပါ။ အခြန္လည္း မေပး ေဆာင္ၾကသျဖင့္
ထိုသို႔မေပးေဆာင္ျခင္း သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ ေသာသူမ်ားအတြက္ မမွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွတဆင့္ တင္သြင္းၾကရာ ေဈးႏႈန္းမ်ားစြာ က်ဆင္းပါသည္။
ထိုအခ်ိန္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ျမင့္မားေနၿပီး ထုတ္လုပ္သူ/စိုက္ပ်ိဳးသူ အမ်ားစုသည္ တင္သြင္း
လာသည့္ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဘဲဆုံးရႈံးမႈမ်ားရင္ဆိုင္ရပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအား ပိုမို ႏွံ႔စပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းသည္ တရားမဝင္ ေျမဩဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးကဲ့သို႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။ တင္သြင္း ကုန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ
ေရာဂါျပႆနာမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြန္စနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ မညီမွ်သည့္
ကုန္သြယ္ေရးစီးဆင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ သူမ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္းအဆင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ျပႆနာမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းရန္။ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး
တြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဌာနမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိပါ။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ အဟန႔္အတားမ်ား ရွိေနပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္
တရားမဝင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါ
သည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ျပႆနာရပ္မ်ားကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္သည့္ အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္
သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြန္စနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္အတူ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈ
စနစ္တစ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။
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လယ္သမားမ်ားသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္နည္းပါးၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ
ေခ်းေငြမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာလယ္သမားမ်ားအတြက္ (ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွစ္ခုစလုံး) စိန္ေခၚမႈ ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရရွိျခင္းသည္ အာမခံပစၥည္းအေပၚ မူတည္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ား သည္ အာမခံပစၥည္းေပးရန္
လုံေလာက္သည့္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ား မရွိတတ္ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္
ပါဝင္ေသာ အေသးစား လယ္ယာေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဘဏ္မ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားေပးရန္ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ထိုေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ား (ၾကက္၊ ဘဲ၊ ဝက္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား) ကို ေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴသည့္ အိမ္မ်ားကို လက္မခံပါ။
ဘဏ္မ်ားသည္ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ လယ္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အေသးစား
လယ္သမားမ်ား သည္ ၎တို႔၏တိုးခ်ဲ႕ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး မတည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အတြက္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းကိုထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ အေတာ္ေလး ျမင့္မားၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ စားသုံးသူထံ
ေဈးႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ေရာက္ရွိတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး အတိုင္းအတာသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ ျဖည့္သြင္းမႈမ်ားသည္ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ရယူထားသည့္ပမာဏျဖင့္ ကာမိ႐ုံသာ ျဖစ္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ အလြန္ေဈးျမင့္မားပါသည္။
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ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊
ျပည္သူလူထုစားသုံးရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးမ်ားကို
အလြယ္တကူရရွိရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ ကို ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာလယ္သမားမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရေသာ ကုန္က်စရိတ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ား
တင္သြင္းျခင္း ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စားသုံးသူ ဝယ္ယူရေသာ ေဈးႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး အခန္းက႑ကို အေကာင္းဆုံး အရည္အေသြးကို
ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အေသးစား လယ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးျပဳသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစေရး အတြက္
ဘဏ္မ်ားကို တြန္းအားေပးရန္။ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္
ပိုမိုေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အေျချပဳေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အတြက္ ဘဏ္မ်ားကိုတိုက္တြန္းရန္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ေခၚေဆာင္လာလ်က္ ျမန္မာလယ္သမားမ်ား အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
တိုးတက္ေရးနည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ တစ္ခု စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္
ေခ်းေငြမ်ားသည္ အာမခံပစၥည္းအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိရန္ အလြန္နည္းပါးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ေျမ အနည္းအက်ဥ္းသာ
ပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ အေကာင္းဆုံး
အရည္အေသြးကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ စီးပြားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေပၚတြင္ အပ်က္ သေဘာေဆာင္သည့္
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကမာၻႏွင့္ အဝန္း ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္တြင္ EuroCham Myanmar မွ ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုတြင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (TRACIT) သည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္
ျမင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ AIT Forum 2018 တြင္ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ
အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC) တို႔အား EuroCham Myanmar မွ လႈိက္လွဲစြာ
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ အေပၚ ကမာၻလုံး ဆိုင္ရာ အေျချပၫႊန္းကိန္း (The Global Index on
Illicit Trade) ကို စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္ ယူနစ္ (EIU) မွ ျပဳစုခဲ့ၿပီး တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို လက္သင့္ခံမႈ
သို႔မဟုတ္ တားဆီးႏိုင္မႈ ပမာဏအေပၚ အေျခခံကာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၄ ႏိုင္ငံကို အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အဆိုပါ ၈၄ ႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၂၃.၀ မွတ္ (အမွတ္ ၁၀၀ တြင္) ျဖင့္ အဆင့္ ၈၂ ၌ (အီရတ္ ႏွင့္လစ္ဗ်ားတို႔သည္
ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္) ရွိေနသည္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၌ ထင္ရွားေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆး
႐ြက္ႀကီး၊ အရက္ စသည္တို႔ကို တရားမဝင္ကုန္ကူးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေဆးဝါးအတုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အတုမ်ား ႏွင့္ဖက္ရွင္
ဆိုင္ရာ ပစၥည္းအတုမ်ား စသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအတု အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔
က်န္းမာေရးက႑ တို႔တြင္ အားနည္းေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိုလည္း အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစပါသည္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ ၿခဳံၾကည့္မည္ဆိုပါက စားသုံးသူမ်ား၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း
ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားတြင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း
စုစုေပါင္း ၁၇ ခုရွိသည့္အျပင္ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း
မ်ား လည္းရွိသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးႏိုင္ေရးအေပၚ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
အျဖစ္ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ထိုနယ္စပ္ေဒသ မ်ားစြာတို႔သည္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရမွ တိုက္
႐ိုက္ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။
မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရမွ အေထြေထြ သြင္းကုန္-ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ရရွိေစရန္ ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ ရွိေစရန္
Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) ႏွင့္ Accredited Economic Operator Programme (AEOP)
တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤအစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္
အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္မ်ား က်န္ရွိေနပါသည္။ ဤမူဝါဒမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေသာ့ခ်က္
တစ္ခုမွာ စီးပြားေရးျမႇင့္တင္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒလိုက္နာမႈတို႔ အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
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ြ မ
္ ႈ ကင္းလြတဇ
္ န
ု ္ (FTZ) ကို ေစာင့ၾ္ ကပ္ၾကည့ရ
္ ေ
ႈ ရး၊ နယ္စပ္ကုိ လုေ
ံ လာက္ေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားျဖင့္ အကာအကြယ္
ေပးေရး ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အထူးနယ္ေျမ မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈခိုင္မာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္
႐ြက္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားစုသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ေသာ
ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕မ်ားပါဝင္သည့္ ကုန္အဝင္အထြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္ေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မေဆာင္႐ြက္ဘဲေန၍ မရႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကို အသုံးျပဳ၍
ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ီေရာင္းခ်ျခင္း ကြင္းဆက္ (တင္သြင္းသူမ်ား၊ ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ား) ၏ ျဖတ္သန္းေရာင္းဝယ္တင္ပို႔ရာ
အဆင့္မ်ားအားလုံးကို ညီတူညီမွ် ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း သည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အထိေရာက္
ဆုံး နည္းလမ္း ျဖစ္သည္ ဟု ကြၽန္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။
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တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ အေျခခံက်ေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ထိုကုန္သြယ္မႈကို ႀကီးထြားေစႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး
အေျခအေနကို အေသးစိတ္ေလ့လာရွင္းလင္းသုံးသပ္မည္ဆိုပါက ထိုတရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးေစႏိုင္သည့္
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး သုံးသပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ဥပေဒျပင္ပမွ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား
သူမ်ား၏ကြန္ရက္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာက်သည့္ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ဦးစားေပး
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို
တိုက္ဖ်က္ျခင္းအားျဖင့္
စားသုံးသူမ်ားကို
ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈ
ရရွိေစျခင္း၊
တရားဝင္
အခြန္ေကာက္ယူမႈ တိုးတက္ေစႏိုင္ျခင္း၊ အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ၏ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသိုင္းအဝိုင္းထံ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသႏိုင္မည္ဟု EuroCham Myanmar ႏွင့္ Anti-Illicit Trade Advocacy Group
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယုံၾကည္ထားပါသည္။
ေအာက္တြင္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ တရားဥပေဒ လိုက္နာမႈ
အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏွိမ္နင္းေရး အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
အားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ယင္း၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်င္းပရာတြင္
ကိုးကားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ျပင္ဆင္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏
ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ အလြယ္တကူျဖစ္ေက်ာ္ႏိုင္သည့္ နယ္စပ္စည္းမ်ား
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားသည္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ဝင္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေန ႏွင့္
ေစ့စပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိျခင္း သည္
တရားမဝင္ကန
ု ပ
္ စၥညး္ မ်ားကို မည္သမ
ူ ်ွ မသိရေ
ိွ စဘဲ ေမွာင္ခသ
ုိ မားမ်ား က အုလ
ံ က
ုိ ္ က်င္းလိက
ု ္ ေမွာင္ခက
ုိ းူ ႏိင
ု ရ
္ န္ အေျခအေန
ေကာင္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးေနပါသည္။ အစိုးရမွ တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္ မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း
မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးဝါးလ်က္ရွိသည္။ တရားဝင္ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ
စံႏႈန္းေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး တိုးတက္မႈ မ်ားစြာ လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္။
ေနာက္ထပ္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္မွာ နယ္စပ္မွ အၿပိဳင္တင္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (Parallel products)
ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားမွာ ပစၥည္းအစစ္မ်ား၊ အတုမဟုတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး နာမည္ရွိေသာ ေဆးဝါး၊
ေဆးပစၥည္းႏွင့္ စားသုံးကုန္မ်ား (Consumer Goods) ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မူပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားမဝင္ တင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ ေျဖရွင္းရ မလြယ္ကူေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္
နားလည္သိရွိထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို အားေကာင္းေစေသာ အဓိက အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာလည္း
အဆိုပါနယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကုန္စည္မ်ား ဝင္လာသည့္ အဓိက လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားစုမွာ အတုမ်ားျဖစ္ေနေသာ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား ကုန္သြယ္မႈကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရး
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္အျပင္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုကူးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္
ဂိုဏ္းဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုပါ မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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တရားဝင္ၿပီး တိင
ု း္ တာႏိင
ု ေ
္ သာ ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ တ
ႈ စ္ရပ္လည္း ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည့အ
္ တြက္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အတြက္ အခြနဘ
္ ႑ာ
ေကာက္ခံ ရရွိမႈလည္း သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈမရွိေသာ၊ အရည္အေသြး မျပည့္ဝသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီးဆင္းေနမႈကိုလည္း ကန႔္သတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားျဖင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ား ႏွင့္
ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား/လူ႔စြမ္းအား တိုးျမႇင့္ျခင္း။
ကုန္ပစၥည္းမ်ား အလုံးအရင္းဝင္ေရာက္လာမႈကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္စစ္ေဆးဂိတ္မ်ား၌ ဝန္ထမ္းအင္အား
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရပ္တန႔္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္
ဝန္ထမ္းအင္အားကို အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ လွည့္လည္ထားရွိသင့္သည္။

အစိုးရအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။
အစိုးရအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေမွာင္ခို ကူးျခင္းကို
အေရးယူကိုင္တြယ္ရန္ ႏွင့္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီးဆင္းမႈကို သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊
တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္အတူ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ ထားရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္ တင္သြင္းရန္ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားရွိ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား၌ ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းသည္
ထိေရာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစႏိုင္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဟန႔္အတား
ျဖစ္ေစျခင္း
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ႀကီးထြားျခင္းအႏၲရာယ္ကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိမႈကြင္းဆက္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏွင့္
အထူးသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ၿပီး စားသုံးသူ မ်ားထံကို လက္လီအဆင့္ျဖင့္
ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္အတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အဆင့္ ျမႇင့္တင္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ခ်မွတ္
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔အျပင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အားနည္းေစႏိုင္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဖယ္ရွားရန္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားေသာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါက ထိုတားျမစ္ခ်က္သည္ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ဆန႔္က်င္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာဌာနမ်ား
အားလုံးမွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ တရားဥပဒ စိုးမိုးေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္မႈျပဳႏိုင္သည့္ ပန္းတိုင္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား
ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အေကာက္ခြန္မ်ား၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား တေျပးညီ ရွိေစျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းေသာ နယ္ပယ္ကို ထပ္မံ၍ တြန္းအား ေပးေစၿပီး တရားဝင္
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ကို တိုးပြားေစပါသည္။
ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအဝန္းတြင္
အဓိကေနရာပါဝင္ေသာ
တရားဝင္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၏
စားဝတ္ေနေရးမ်ားကို
ပိုမိုျမင့္တက္ေစသည္။ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖန႔္ျဖဴးေသာစစ္မွန္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီးဆင္းမႈကို ခိုင္မာေစၿပီး၊
ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးလာၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈကိုလည္း ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အဆင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးအထူးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အဆင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအထူးအဖြဲ႕မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ထိေရာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးစုံကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိျခင္းကို
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တင္းက်ပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ပုဂၢလိက က႑မ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈ ရွိေစရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ
အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ
ရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား အားလုံးမွ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ခု ထံသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္
ဤအေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႐ုံးမွ ဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္း
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဏာမ်ားကို ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၎ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား၏
ဥပေဒ စိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သိသာစြာ တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ EuroCham Myanmar သည္ လူစြမ္းအား
သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိရိယာ ရင္းျမစ္မ်ား ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးေရး ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ လုံေလာက္ေသာ
ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေဝခ်ထားမႈ၏ အေရးပါပုံကို ဦးစားေပးတင္ျပလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အသုံးခ်ျခင္း
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဖမ္းဆီး-ဖ်က္ဆီးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒ နည္းလမ္းမ်ား ရွိၿပီး
ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အေနျဖင့္ မွီျငမ္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
အေရးပါေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ က်င့္သုံးျခင္းမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးလြန္မႈမရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္လည္း
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၌ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တရားမဝင္ကုန္စည္တို႔၏ မူလရင္းျမစ္ႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စိစစ္ျခင္း
ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္ကို ပိုမိုလုံၿခဳံစိတ္ခ်ေစရန္ ႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ရာတြင္ အကူအညီ
ရရွိေစရန္ အတြက္ နည္းစနစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ေဒသတြင္း ေျခရာခံလိုက္ျခင္းႏွင့္
ေျခရာေကာက္ျခင္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရွိေစ
ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မွ်ေဝႏိုင္ေသာ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္သည္။
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑သည္ (က) အဆင့္ျမႇင့္ တင္ထားသည့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
လႊဲေျပာင္းရယူေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္တတ္ေျမာက္ေရး တို႔တြင္ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ (ခ) နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး
ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ျပႆနာအမ်ိဳးအစား ၃။ ေဈးႏႈန္းကြာဟမႈျမင့္မားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဈးကြက္သည္ ေဈးႏႈန္းကို အလြန္ၾကည့္သည့္ ေဈးကြက္တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ စားသုံးသူ
မ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းအေပၚ မူတည္ကာ ဆုံးျဖတ္တတ္ၾကသည္။ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ မွ်မွ်တတ အခြန္ေငြ
ထမ္းေဆာင္ထားသည့္ ေဒသတြင္းထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္ ပိုမို၍ ေဈးသက္သာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေျခအေနသည္
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို မ်က္ႏွာသာေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုသြင္းေသာ
ဘီယာသည္ ေဒသတြင္းရွိစက္႐ုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဘီယာထက္ ၃၅% ပိုမို ေစ်းသက္သာေနျခင္း ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသုံးစရိတ္တြက္ အခြန္ေငြေကာက္ခံ ရရွိမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အျခား စီမံခ်က္မ်ား
ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြန္ ေကာက္ယူမႈအတြက္ ရွာေဖြရာတြင္ အစိုးရသည္ ပထမဦးစြာ တရားဝင္ အခြန္ထမ္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈ
ျမန္ဆန္ၿပီး သက္တမ္း ကုန္ဆုံးလြယ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အထူးကုန္စည္မ်ား အေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္
ဦးစြာစဥ္းစားေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္တိုင္း အခြန္ပိုမိုရရွိမည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။ ယင္းသည္ တရားဝင္အခြန္ထမ္းေဆာ
င္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းမွ ရရွိလာမည့္
အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား၏ ဆန႔္က်င္ဘက္ရလဒ္ မ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေနာက္ဆုံး အႏိုင္ရသူမ်ားမွာ ေဈးႏႈန္းအရ
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၉ White Book | တရားမဝင္ က ု န ္ သ ြ ယ ္ မ ႈ တ ိ ု က ္ ဖ ်က္ ေ ရး

ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္၊ ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ား၏ ဝယ္ယူမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းေဈးကြက္မ်ား၏ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၊
အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လိုက္နာမႈကို ျဖန႔္က်က္ႏိုင္သည့္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔မွာ
သက္ဆိုင္ရာ အခြန္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္မားလာေစျခင္း ႏွင့္
တရားဝင္ကုန္ ပစၥည္းပမာဏ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာ (ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွသည္ ေရနံ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကားမ်ား၊
ဝိုင္ႏွင့္ ယမကာမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ ေရေမႊးမ်ား၊ သြားတိုက္ေဆး၊ ဆပ္ျပာမ်ား၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ကေလးေသးခံ အထိ
အပါအဝင္) အတြက္ ျမင့္မားေသာ ေဈးႏႈန္းကြာျခားမႈကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အလ်င္အျမန္
ႀကီးထြားလာျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မရည္႐ြယ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အမ်ားျပည္သူ၏ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း
အမ်ားျပည္သူ၏ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ထိေရာက္၍ အက်ိဳးရွိေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳေသာ အဓိက ထိန္းညႇိေရးကိရိယာ မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူ၏ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္ကို တိုးတက္ေစၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း အရည္အေသြး ကို
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုးျမင့္ေစႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
• တိက
ု ႐
္ က
ုိ အ
္ က်ိဳး သက္ေရာက္မရ
ႈ ႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ သာ သမား႐ိးု က် မဟုတသ
္ ည့္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မ၊ႈ ရႈေထာင့္
အျမင္မ်ား ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း။
• မတူကြဲျပားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲသူမ်ားကို အေထာက္အကူ
ျပဳျခင္း။
• မရည္႐ြယ္ထားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ လာႏိုင္ျခင္း။
• ကုနက
္ ်စရိတမ
္ ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရမွ အကဲျဖတ္သးံု သပ္ရာတြင္ အရည္အေသြး
ျမင့္မားစြာ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း။
• အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က႑မ်ားမွ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ျခင္း။

အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ က႑ကို က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း
လက္ရအ
ိွ ေျခအေနတြင္ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းံု အတိင
ု း္ အတာျဖင့္ ဝယ္ယသ
ူ းံု စြေ
ဲ နၾကသည့္ သိသာထင္ရာွ းေသာ ကုနပ
္ စၥညး္ ႏွငဝ
့္ န္ေဆာင္
မႈပမာဏကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ အခြန္ေကာက္ခံရမည့္စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထား ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံ ျခင္းႏွင့္အျခား
ေသာ ဦးစားေပးအခြန္စနစ္က်င့္သုံးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားလ်က္ ရွိသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈက႑ကို က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္းႏွင့္
အစြန္းထြက္အခြန္ႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ အခြန္က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလား
အလာ အေကာင္းဆုံးေသာ က်င့္သုံးပုံ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခြန္စနစ္ကို ႐ိုးရွင္းေစၿပီး
မမွ်တေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား ကို ဖယ္ရွားေပး႐ုံသာမက ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ဖန္တီးေပး
ႏိုင္သည္။

အခြန္ကို အတန္အသင့္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အခြန္မူဝါဒကို ေရရွည္အတိုင္းအတာျဖင့္ က်င့္သုံးျခင္း
အစိုးရမွ အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းကို လူအမ်ား ဝယ္ယူရန္ တတ္ႏိုင္မႈႏွင့္
စားသုံးသူမ်ားမွ ေဈးႏႈန္း အေျပာင္းအလဲအေပၚ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ အပါအဝင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
မည္သို႔ေသာ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈပင္ျဖစ္ပါေစ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္မႈ သည္
စားသုံးသူမ်ားကို ေဈးသက္သာသည့္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆီသို႔ ဦးတည္ေပးေစႏိုင္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္လာပါက
စားသုံးမႈသည္ တရားဝင္အခြန္ထမ္းေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ ေဈးသက္သာေသာ တရားမဝင္ က႑ဆီသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားသြား
ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏အခြန္ဘ႑ာကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္။
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အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ကုန္ေဈးႏႈန္းကြာျခားခ်က္
ျမင့္မားမႈသည္လည္း
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းကို
တြန္းအားေပးေစႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အကယ္၍ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာ၏ အျမင့္ဆုံးအမွတ္၌ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္၍ ရွိေနလွ်င္ အခြန္ ဘ႑ာ တိုးခ်ဲ႕မႈ
အေနအထားသည္ စားသုံးသူဝင္ေငြ ႏွင့္လိုက္၍ တက္လာသျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္အတူ အလယ္အလတ္ႏွင့္
တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာ ျမင့္တက္ ေစျခင္းကို ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုံးဝဥႆုံသုံးၿပီး ျပည့္စုံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ရန္အတြက္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း၊ မိသားစုဝင္ေငြ၊ အခြန္ဘ႑ာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ မ်ားကဲ့သို႔ေသာ
အဓိကအခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

ျပႆနာအမ်ိဳးအစား ၄။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အားနည္းျခင္း
တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈကို ပိတ္ပင္ရန္၊ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အႏၲရာယ္ႏွင့္ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ပမာဏတို႔သည္
တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽန္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ ျဖန္က်က္သတ္မွတ္ထားရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ကုန္သြယ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို မည္သို႔မွ် မတားဆီးႏိုင္ေပ။

အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ရွင္းလင္းေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္သူမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္အလုပ္မ်ား က်ဴးလြန္ရန္ မက္လုံးအက်ိဳး ခံစားႏိုင္ခြင့္ကို
နည္းပါးေစႏိုင္သလို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေကာက္ခြန္ အရာရွိမ်ားအၾကား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။
အႀကဳံျပဳခ်က္မ်ား

တရားဥပေဒကို အားေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
အခက္အခဲမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကာျမင့္မႈမ်ားအရ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို
ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ပုံမွန္ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ လက္ရွိဘက္ေပါင္းစုံ
သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအေပၚ
ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ လိုက္ေရာညီေထြရွိသည့္အတြက္
ေဒသတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ထိေရာက္မႈအရွိဆုံး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း ႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းအဝင္အထြက္ ပိတ္ပင္ရန္ တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာေစျခင္းမ်ားအေပၚ
အာ႐ုံစိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ဘက္ေပါင္းစုံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ပိုမို၍ခိုင္မာေၾကာင္းကို
ျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ေၾကးမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးျမႇင့္ပါ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရား႐ုံးတင္ အေရးယူရန္။

72

အကယ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္တကြ ဖမ္းမိပါက ထိုက်ဴးလြန္သူကို တရား႐ုံး၌
ဒဏ္ေၾကး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကိုျဖစ္ေစ တရားစြဲျခင္းကိုျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူကို
တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုထားခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ တရားမဝင္လုပ္ငန္းကို ၿပိဳကြဲေစရန္ ထပ္ေပါင္း တရား စြဲဆိုပါက ပိုမို၍
ျပင္းထန္ေစမည္ျဖစ္သည္။
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တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိရွိမႈ
နည္းပါးျခင္းသည္လည္း တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္
တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူသူအမ်ားဆုံးရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္
၎၏ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိေစႏိုင္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အစိုးရမွ
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အထူးတိုင္ၾကားေရးစင္တာ ထူေထာင္ရန္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္
အလြန္အေရးပါေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အာ႐ုံစိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္သင့္ သေလာက္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ
အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ ဘ႑ာေငြ အက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္
တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာ၌ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
အသိပညာမ်ား စုေဆာင္းရန္ အထူးတိုင္ၾကားေရး စင္တာကို ထူေထာင္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။
တိုင္ၾကားေရးစင္တာသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအၾကား အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ သံသယရွိေသာ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ စိတ္ခ်ရၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သည့္ အစီရင္ခံမႈ စနစ္တစ္ခုကို
အမ်ားျပည္သူအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေၾကာင္း သတင္းေပးသူကိုလည္း လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရမည္။ အထိခိုက္မခံႏိုင္မႈ ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ရွိသည့္အတြက္ သတင္းေပးသူမ်ားသည္
အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ လုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မရရွိဘဲ မိမိ၏ နာမည္ကို ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစေရး အတြက္ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ကို
စိစစ္ကာျဖန႔္ေဝႏိုင္သည္။

ျပႆနာအမ်ိဳးအစား ၅။ ဝန္ပိေစေသာ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈျပဳရန္ မူဝါဒႏွင့္ တရားဥပေဒ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား အသင့္ ရွိျခင္းသည္ အလြန္
အေရးပါပါသည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ေရးဆြဲက်င့္သုံးသည့္အခါ ၎တို႔အား ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်င့္ခ်ိန္ေရးဆြဲေစလိုၿပီး ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အပိုဝန္
မပိမိေစရန္ EuroCham Myanmar မွ အႀကဳံျပဳလိုပါသည္။
ဥပမာအားျဖင္-့ အမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ က
္ ပ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ကန
ု သ
္ ယ
ြ မ
္ အ
ႈ တြက္ ေျဖရွငး္ ခ်က္တစ္ခု မဟုတ။္ ဤသိ႔ု အမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ ္
ကပ္ျခင္းသည္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား
လုံးမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံထားေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္သူ မ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိမရွိ ႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ထည့္
သြင္း ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္မ်ားကို ေရးဆြျဲ ခင္းမျပဳမီ ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑ ႏွငအ
့္ တူတကြ ေဆြးေႏြးတိင
ု ပ
္ င္ႏင
ုိ ပ
္ ါက တရားဝင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္
သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေသာရလဒ္ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
အစိုးရဥပေဒ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏
ထိေရာက္မႈအေပၚ
အားသာခ်က္ရယူႏိုင္ရန္
ပုဂၢလိကက႑
ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အစျပဳျခင္းတြင္- နည္းပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ႏိုင္ေရး၊
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ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ႏွင့္ အသိပညာ
အေျချပဳ ျဖန္႔က်က္ျခင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး
အဖြဲ႕အစည္းအၾကား အရွိန္ျမႇင့္တင္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားအတြက္ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး႐ိုက္ခတ္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္ျခင္း
ျပင္ပေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အကဲျဖတ္မႈ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။ UNOCD ၏
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေပါက္မ်ား (Cross Border Trading Zones and Gates) ၊ Central Statistics
Office (CSO) ၏ Trade Volumes & Statistics ၊ UN Comtrade ၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ Direction of
Trade Statistic (DOTS) ႏွင့္ ကမာၻ႔ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (WTO) ၏ Trademap မ်ားကို အကိုးအကားမ်ားအေနျဖင့္
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းအႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ၾကားခံထားျခင္းအပါအဝင္ European Anti-Fraud Office (OLAF)၊
ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ အစည္း၊ (Organisation
for Economic Co-operation and Development )၊ Europol၊ WTO၊ ကမာၻ႔ အေကာက္ခြန္ အဖြဲ႕အစည္း စသည္တို႔ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ဤျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ အထူးအဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကြန္
ရက္တစ္ခု အဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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နိဒါန္း
နိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Automotive Advocacy Group သည္ ဥေရာပတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ား ထားရွိကာ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တရားဝင္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျဖန့္ျဖဴးသူမ်ားၾကားတြင္ ဦးေဆာင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤအဖြဲ႕သည္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံ ႏွင့္ အသိပညာမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ
ျမန္မာအစိုးရကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (R&D) က႑တြင္
ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအျဖစ္ ရွိေနၿပီး ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ အပိုင္း၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္ ၅၄ ဘီလီယံ သုံးစြဲလ်က္
ရွိသည္။ ထိုပမာဏသည္ အေမရိကန္မွ သုံးစြဲေသာစရိတ္ (ေပါင္ ၁၈.၅ ဘီလီယံ) ၏ သုံးဆနီးပါးခန့္ ရွိေပသည္။ ထို႔အျပင္
ဥေရာပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း သည္ အလုပ္သမားဦးေရ ၂,၅၀၁,၇၈၇ ကို တိုက္ရိုက္အလုပ္ခန့္ထားၿပီး တစ္ဆင့္ခံ
အလုပ္ရွင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါက ဥေရာပတြင္ အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္အထိ အလုပ္ခန့္အပ္ ထားသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရသည္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ လွ်င္ ယာဥ္အစီး ၂၀ ႏႈန္း ျဖင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္
နည္းပါးေသး၍ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အသစ္ျဖစ္၍၊ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
၏ ဝယ္လိုအား တိုးပြားလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အစိုးရက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး ဦးထုပ္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းေစသည့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏဆိင
ု ္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္ကို
EuroCham Automotive Advocacy Group မွ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဤအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၉ အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား
အေနျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ထားသည့္ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္
မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္
ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
သင့္ေလ်ာ္ေသာအစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ကြၽန္ုပ္တို႔
အႀကံျပဳလ်က္ရွိသည္။
ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (WTO) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ
ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ က႑တြင္ ကမာၻ႔ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ ဥေရာပအမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ပို၍တြန့္ဆုတ္ေစသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကာလ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
အနာဂါတ္ကို
ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ႏွင့္အတူ သင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
White Book 2019 ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခန္းက႑ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ဥေရာပ-အာဆီယံစီးပြားေရးေကာင္စီ (EU-ASEAN
Business Council) “အာဆီယံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း - ကမာၻ႔အဆင့္အခန္းက႑ဆီသို႔ တိုးျမႇင့္ ရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ
ျမႇင့္တင္ရန္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇” ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။
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ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အစိုးရသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကားပါကင္လိုအပ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္
အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္စနစ္ကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္၍ တရားဝင္ တင္သြင္းသူမ်ား
ႏွင့္ ျဖန့္ျဖဴးသူမ်ားသည္ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ ၂၀၁၇
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အစိုးရသည္ လက္ရွိအေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ အေျဖတစ္ခုအေနျဖင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ် ခ်မွတ္ နိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ႏွင့္ ကတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္းစားေစ႐ုံမွ်မက
အစိုးရအေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတိုးတက္ေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္မည့္
နိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြကို သိသိသာသာဆုံးရႈံး ေနပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• ထိပ္သီးဥေရာပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ (FDI) မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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• ရန္ကန
ု ္ အေရာင္းျပခန္းမ်ားရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ မ
္ ်ားအၾကား ေဈးကြကမ
္ ်ွ တမႈကုိ ျမႇငတ
့္ င္ေပး နိင
ု သ
္ ည္။
• ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားဝင္ေငြပိုမိုရရွိနိုင္သည္။
• ရန္ကန
ု ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ေသာ CBU (အစီးလိုက္ တင္သြင္းသည့္စနစ္) ႏွင့္ SKD (တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ တင္သြင္းသည့္စနစ္)
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရအတြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္နိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို
မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္။
ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC ၏ အၿပီးသတ္မူၾကမ္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အသစ္ တင္သြင္းလာေသာ
ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားကို မွတပ
္ ုံတင္ခြင့္ျပဳရန္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - CIF တန္ဖိုးေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ အထက္ရွိေသာ လူစီးကားမ်ား တင္သြင္းမႈမ်ား
အေပၚ တားျမစ္ထားျခင္း
ကုန္က်စရိတ္ ၊ အာမခံႏွင့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း (CIF) တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ အထက္တန္ဖိုးရွိေသာ လူစီးဇိမ္ခံ ကားမ်ား
တင္သြင္းျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ တားျမစ္ခံထားရပါသည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥေရာပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အဓိကေဈးကြက္ အစိတ္အပိုင္းအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေနေသာ ဥေရာပ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား အေပၚတြင္
ထိခိုက္မႈရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ တားျမစ္ခ်က္ကို ရွင္းျပရန္ မည္ သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမွ် မရွိသကဲ့သို႔
အသိေပးေၾကညာခ်က္လည္း မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။
ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ လက္ေအာက္ရွိ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ (GATT 1947)
အပိုဒ္ခြဲ ၁၂/၁ အရ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းမ်ားကို
အခက္အခဲမရွိ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အထူး အေျခအေနမ်ား ရွိမွသာ တင္သြင္းကုန္မ်ားကို
ပိတ္ပင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အဆိုပါတင္သြင္းကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကန႔္သတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား မရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပိတ္ပင္မႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ (အပိုဒ္ခြဲ ၁၂/ ၂/ ခ)။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• WTO စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ေရွာင္ရွားနိုင္မည္။
• လူစီးဇိမ္ခံကားမ်ား တင္သြင္းျခင္းသည္ အစိုးရအား သိသာေသာ နိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြပမာဏ ကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္သည္။
EuroCham Myanmar ၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ CIF တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ အထက္ရွိေသာ ကားငါးစီးကို ဥေရာပကုနအ
္ မွတ္
တံဆပ
ိ မ
္ ်ား၏ တရားဝင္ တင္သင
ြ း္ သူမ်ားႏွင့္ ျဖန္ျ့ ဖဴးသူ မ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေရာင္းခ်နိဳင္ခဲ့သည္။
CC
အမ်ိဳးအစား
စုစုေပါင္း

စုစုေပါင္း
ေရာင္းရႏႈန္း
(ယူနစ္)
၅

စုစုေပါင္း
အခြန၃္
ေဒၚလာ
၉၄၃,၁၉၂

စုစုေပါင္း
ဝင္ေငြခြန္
ေဒၚလာ
၂၂၈,၄၉၉

စုစုေပါင္း CIF

စုစုေပါင္းဝင္ေငြခြန္ +
(စုစုေပါင္းအခြန္ - CIF)

ေဒၚလာ
၅၉၇,၈၅၉

ေဒၚလာ
၅၃၇,၈၃၄

• ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ လမ္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား (ဥပမာ ကားပါကင္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္
ခုံးတံတားမ်ား)ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္နိုင္ သည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• CIF တန္ဖးုိ ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရေ
ိွ သာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သင
ြ း္ ျခင္းကိတ
ု ားျမစ္ရသည္အ
့ ေၾကာင္းရင္အတြက္
တရားဝင္ ထုတျ္ ပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ယင္း တားျမစ္ခ်က္အားဖယ္ရာွ းမည္ကထ
ုိ တ
ု ျ္ ပန္ေပရန္။
• နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ က
ႈ ုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ထက္ တိးု ခ်ဲမ
့ ႈ လုပေ
္ ဆာင္ရန္အတြက္ CIF တန္ဖးုိ ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရေ
ိွ သာ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရန္။
WTO စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ CIF တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ လူစီးကားမ်ား
တင္သြင္းမႈအေပၚ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ကန့္သတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္မည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အျခားနိုင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တရားဝင္ျဖန့္ခ်ိေရး စနစ္အစား လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္တရားဝင္တင္
သြင္းျခင္းကို ကန့္သတ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ္ လည္း မမွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္
မႈကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးနိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားလို
အပ္ေနေသးသည္။ တရားဝင္ တင္သြင္းသူ မ်ားႏွင့္ ျဖန့္ျဖဴးသူမ်ား လိုက္ နာရမည့္ တင္းက်ပ္ေသာစံႏႈန္းမ်ားအေပၚအေျခခံ
ထားျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ ေၾကညာ ထားေသာ CIF တန္ဖိုးသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ က်န္
ရွိေနၿပီး ယင္းသည္ တရားမဝင္ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူ မ်ားေၾကာင့္ မမွ်တေသာ က်င့္သုံးမႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေစနိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ အာမခံျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ မရွိျခင္းသည္ ကုန္ပစၥည္းသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စံသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ား အတိုင္း မျပည့္မီပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူသူမ်ားတြင္ မည္သည့္အာမခံမွ် မရရွိျခင္း ႏွင့္မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြမွ် ေတာင္းခံနိုင္မႈ မရွိျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑တြင္ ေဈးကြက္မွ်တမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္း။
• ဝယ္ယူသူ၏ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစျခင္း - Safety recall မ်ား၊ အာမခံ၊ အပိုပစၥည္းမ်ားရရွိနိုင္မႈ။
• စီးပြားေရး/အလုပ္အကိုင္အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း- - နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးနိုင္ျခင္း၊
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ အလုပ္သမားအင္အား
• နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား(FDI) ကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဂုဏ္သတင္း တက္ေစနိုင္ျခင္း။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• အၿပိဳင္တင္သင
ြ း္ သူမ်ားမွ အေကာက္ခန
ြ ဌ
္ ာနတြင္ ေၾကညာထားေသာ CIF တန္ဖးုိ ႏွင့္ တူညေ
ီ သာပစၥညး္ ေမာ္ဒယ္လအ
္ တြက္
တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျဖန့္ျဖဴးသူမ်ားမွ ေၾကညာထားေသာ တန္ဖိုးကို ႏွိုင္းယွဥ္ ၾကည့္ ပါ။
• တရားဝင္တင္သြင္းသူႏွင့္ အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ အာမခံႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးေစရန္
အႀကဳံျပဳလိုသည္။
• အလုပ္႐ုံအတြက္ အနည္းဆုံး လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ လုံၿခဳံေရးပစၥည္းမ်ား၊ ဘီးအလိုင္းမင္းခ်ိန္ကိရိယာ၊ဝန္ခ်ီစက္မ်ား)
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အၿပိဳင္တင္သြင္းသူမ်ားမွ
အေကာက္ခြန္၌
ေၾကညာထားေသာ
CIF
တန္ဖိုးႏွင့္
တူညီေသာေမာ္ဒယ္အတြက္ တရား ဝင္တင္သြင္းသူမ်ားမွ ေၾကညာထားေသာ တန္ဖိုးကို
တန္းညွိျခင္းအားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခန္းက႑တြင္ မွ်တေသာ ေဈးကြက္ ဖန္တီးမႈကို
ပံ့ပိုးရန္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္နိုင္ေသာ ၿမိဳ႕သုံးခုသာရွိသည္ (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္)။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာ
နိုင္ငံရွိအျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ကားပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္လိုပါက အဆိုပါ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားထဲ
မွ တစ္ေနရာသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေမာင္းႏွင္ကာသြားေရာက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းစတင္
လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း လိုင္စင္အသစ္လဲရန္အတြက္ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
(RTAD) သိ႔ု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ ယူေဆာင္သာြ းရန္လအ
ုိ ပ္ၿပီး ထိေ
႔ု နာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ႏွစႏ
္ စ
ွ ္ တစ္ခါယူေဆာင္သာြ းရန္လအ
ုိ ပ္သည္။
လက္ရွိစနစ္တြင္ အဓိကျပႆနာႏွစ္ရပ္ရွိသည္
• အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကားေမာင္းရျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ တိုးေစျခင္း၊
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို RTAD သို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္း ရျခင္း။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားစစ္ေဆးျခင္းသည္ အျမင္သက္သက္ျဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈ (ဘရိတ္၊ မီး၊
suspension စသည္) သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈစစ္ေဆးျခင္း(အိတ္ေဇာမီးခိုး ထုတ္ လႊတ္မႈမ်ား၊ ဆီယိုစိမ့္မႈ၊
စသည္) မ်ားသည္ စစ္မွန္မႈမရွိေပ။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ပရွိ တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ား ႏွင့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါက ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကညန ႐ုံး မ်ားတြင္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းမ်ား နည္းပါး
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးေရး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထုတ္ေပး ရန္တာဝန္ရွိေသာ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ ကညန႐ုံး မွ ဝန္ထမ္းမ်ား အား တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးနိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
ရန္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကညနမွအခေၾကးေငြမ်ားကို ေကာက္ခံနိုင္သည္။
• ေနာက္ဆုံးတြင္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ က်င့္သုံးမႈေကာင္းမ်ား ႏွင့္ အညီ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာ
မ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႕စပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္လာနိုင္မည္္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ပထမအႀကိမ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း။ တရားဝင္တင္သြင္းသူမ်ား ႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္၌ ရွိေသာ ကညန႐ုံးမ်ားသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ား ကို ေမာင္းယူသြားရန္မလိုဘဲ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသင့္
သည္။ ဆိုက္ကပ္သည့္ဆိပ္ကမ္း၌ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကညန႐ုံးမ်ား အၾကား တစ္ထိုင္တည္းၿပီးစီးနိုင္ေသာ ဌာနမ်ား (Onestop Centres) ကို ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို လြယ္ကူစြာ ရရွိနိုင္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ (VIN) ႏွင့္ အင္ဂ်င္နံပါတ္မ်ား ခဲျခစ္ျခင္းႏွင့္ RTAD ၏ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္
အတိုင္း ပုံမ်ားအပါအဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးကို တရားဝင္တင္ သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
ပံ့ပိုးေပးနိုင္သည္။ သံလိုက္ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား ျပန္လည္ မိတ္ဆက္ျခင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

• စစ္ေဆးျခင္း။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ မွတပ
္ တ
ံု င္သက္တမ္းတိးု ျခင္းကို မလုပေ
္ ဆာင္မီ ယာဥ္ပင
ုိ ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားသည္တရားဝင္စစ္
ေဆးေရးလက္မွတ္ကို ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။ တရားဝင္အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ခန့္အပ္ထားေသာစက္ျပင္အ
လုပ္႐ုံမ်ားအပါအဝင္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကညနက တရားဝင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ရန္

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ မွတ္ပုံတင္စနစ္ကို ရရွိေစရန္ အေကာက္ခြန္႐ုံးႏွင့္
ကညန႐ုံးမ်ားၾကားတြင္ one stop centres မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ
က်င့္သုံးမႈေကာင္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
က်င့္သုံးရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅။ အငွားသိုေလွာင္႐ုံရွိ လိုင္စင္ရပစၥည္းမ်ား
ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုံ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ (Thilawa SEZ Management Committee) တြင္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာထားပါသည္။ SEZ သိုေလွာင္႐ုံ (အမွတ္ ၅/၂၀၁၆) ၏ လမ္းၫႊန္မႈအရ
စာရင္း သြင္းထားေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အာမခံေငြသြင္းထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံအလြတ္မ်ားတြင္ထားနိုင္သ
ည္။ လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ မွ်မရွိပါ။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းမႈ မူေဘာင္ေအာက္တြင္
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုံ သိုေလွာင္႐ုံတြင္ ထားရန္ လိုင္စင္ လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကန႔္သတ္တားျမစ္သည္သို႔မဟုတ္
ခြင့္ျပဳသည္ စေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ သတိေပးခ်က္ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မွာမူ လိုင္စင္မလိုေသာ ပစၥည္းမ်ား
(ဥပမာ-အစားထိုးပစၥည္းမ်ား) ကိုသာ သိုေလွာင္႐ုံတြင္ သိမ္းဆည္းနိုင္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
•သီလဝါ ေရွ႕ေျပးစီမက
ံ န
ိ း္ သည္အေကာက္ခန
ြ ဌ
္ ာနကို နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားမေဆာင္႐က
ြ ေ
္ သးအခ်ိနတ
္ င
ြ ္
လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကို အခ်ိန္မီခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အငွားသိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာ နိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးနိုင္သည္။
•လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံအတြင္း သိုေလွာင္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနသို႔ မေရာက္ရွိမီအလွ်င္
ဦးစြာ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ လိမ္လည္မႈမ်ားကို သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ေစနိုင္သည္။
•ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသူ၏ ကုန္ပစၥည္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေဒသခံဝယ္ယူ အသုံးျပဳသူမ်ားအနီးတြင္ ရွိသည့္အတြက္
တင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကို ေလ်ာ့က်ေစမည္
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံ စားသုံးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာစည္း
ၾကပ္ခြန္မ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ခြဲ၍ေပးေဆာင္ေစနိုင္သျဖင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြစီးဆင္းမႈကို
ႀကီးမားစြာ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္႐ုံအတြင္း သိုေလွာင္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သီလဝါရွိ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းစတင္ေဆာင္
႐ြက္နိုင္ရန္။
• ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အငွားသိုေလွာင္႐ုံအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္။
• EuroCham Logistic Advocacy Group မွ တင္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္စာရင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
(ျပႆနာအမွတ္ ၃)
ကုန္ပစၥည္းသယ္ပို႔မႈအခ်ိန္ သက္သာေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြစီးဆင္း
မႈ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစရန္ လိုင္စင္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရန္အတြက္ သီလဝါ
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
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CBU ႏွင့္ SKD ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခြန္မ်ားအၾကား၌ ထူးျခားစြာ ကြဲျပားေသာျခားနားခ်က္မွာ ျမန္မာ နိုင္ငံအတြင္းေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံသို႔ ေနာက္ထပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားပိုမိုလာ ေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေစရန္ဦးတည္ေစ
ျခင္းျဖစ္သည္။ SKD လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာအသစ္ ခုႏွစ္မ်ိဳးကို ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ CBU စနစ္ ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အနည္းငယ္သာတင္သြင္းခဲ့သည့္
အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရသည့္အျပင္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား၌
ေမာင္းႏွင္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားသည္ SKD ေမာ္ဒယ္ မ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခြန္စနစ္တြင္ လမ္း
တံတားမွတ္ပုံတင္ခြန္မွာ ပမာဏ အလြန္နည္းေသာ CBUအစီးေရ မ်ား အေပၚတြင္ သာမွီခိုလ်က္ရွိသည္။
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CBU မ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈဇယား
အင္ဂ်င္ပါဝါ

အေကာက္ခြန္

အထူးကုန္စည္ခြန္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္

လမ္းတံတား
မွတ္ပံုတင္အခြန္

၁၃၅၀ cc ေအာက္

၃၀%

၀%

၅%

၃၀%

၁၃၅၁ cc – ၁၅၀၀ cc

၃၀%

၀%

၅%

၅၀%

၁၅၀၁ cc – ၂၀၀၀ cc

၃၀%

၁၀%

၅%

၅၀%

၂၀၀၁ cc – ၄၀၀၀ cc

၄၀%

၃၀%

၅%

၈၀%

၄၀၀၁ cc – ၅၀၀၀ cc

၄၀%

၅၀%

၅%

၈၀%

၅၀၀၁ cc အထက္

၄၀%

၅၀%

၅%

၁၂၀%

SKD မ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈဇယား
အင္ဂ်င္ပါဝါ

အေကာက္ခြန္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္

လမ္းတံတားမွတ္ပံုတင္
အခြန္

မွတ္ပံုတင္ေႀကး

၁၅၀၀ cc ေအာက္

၅%*

၅%

၀%

၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၅၀၁ cc – ၂၀၀၀ cc

၅%*

၅%

၀%

၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၂၀၀၁ cc – ၄၀၀၀ cc

၅%*

၅%

၀%

၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၄၀၀၁ cc အထက္

၅%*

၅%

၀%

၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

* SKD အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ယူျခင္း။ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွ တင္ပို႔လာပါက တန္ဖိုးမွာ ၀% ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• SKD ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အခြန္အေကာက္မ်ား တိုးျမႇင့္ရာ၌ CBU ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားမ်ားဖန္
တီးျခင္းျဖင့္ အစိုးရအျမတ္ေငြ တိုးေစနိုင္သည္။
• အေျခခံလမ္းေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ပို႔စနစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ မ်ား တိုးပြားလာေစသည္။
• ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို SKD စနစ္မွ CKD စနစ္သို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ အားေပးေစသည္။
• ေရတိုေအာင္ျမင္မႈထက္ ေရရွည္ပန္းတိုင္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ၏ဖြံ႕ၿဖိဳး
ႀကီးထြားမႈ ၾကာရွည္ တည္တံ့ေစရန္ အားေပးေစသည္။
• လမ္းတံတားမွတ္ပုံတင္အခြန္အတြက္ အခြန္စနစ္ကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• CBU ႏွင့္ SKD တင္သြင္းသူမ်ား အတြက္အက်ဳံးဝင္ေစရန္ လမ္းတံတားမွတ္ပုံတင္အခြန္ကို ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံပါ။
လမ္းတံတားမွတ္ပုံတင္အခြန္ (၈၈% X CIF ကို အေျခခံသည္)

၂၀၀၀ cc ေအာက္

၂၀%

၂၀၀၁ cc အထက္

၃၀%

CBU ႏွင့္ SKD တင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္ေစရန္ လမ္းတံတားမွတ္ပုံတင္အခြန္ ကို
တိုးခ်ဲ႕ေကာက္ခံရန္။
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နိဒါန္း
EuroCham Myanmar Construction and Infrastructure Advocacy Group (EMCIAG) ကို စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္အထိ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စာတမ္းကို
ေရးသားခဲ့သည္။ EMCIAG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈ (FDI) အတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အနာဂါတ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ
နီးကပ္စြာ
လုပ္ေဆာင္ရန္
ကတိကဝတ္
ထားရွိသည့္
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ
ဥေရာပေရွ႕ေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႀကီးပြားေရးကို
အဓိကေမာင္းႏွင္မႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အခရာက်သူမ်ား ျဖစ္သည္။
၎မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လုံၿခဳံေသာ၊ ေငြေၾကးထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲေသာ၊
ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အထူး အေရးႀကီးသည္။
ထိုရလဒ္မ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက႑အၾကား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ရွိရန္
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ EuroCham Myanmar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားကိုေရာက္ရွိေစရာ၌
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
EMCIAG ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးအခန္းက႑၏
စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ၿခဳံငုံသုံးသပ္သည့္အျမင္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ
အေကာင္းဆုံးေက်ာ္လႊားကာ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အနာဂတ္စက္မႈလုပ္ငန္းဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္
အတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္၏ စာတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရ အပါဝင္
သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစရန္ ေျခလွမ္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္း၏
က်ယ္ျပန္႔ေသာအ႐ြယ္အစားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈရွိျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ၿပီးေျမာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ
င္ရန္ ေႏွးေကြးမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ပုံစံဒီဇိုင္း စံႏႈန္းမ်ား
ဒီဇိုင္းစံႏႈန္းမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္
ေဆာက္လုပ္ေရးအလားအလာကို
ေအာင္ျမင္မႈရယူႏိုင္ရန္အတြက္
အဓိကသက္ေရာက္မႈရွိသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို
ရွင္းလင္းေသာ
စံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္ေသာအေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈထံသို႔ ဦးတည္၍မသြားႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
အားနည္းျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ အလားအလာကို ယိုင္နဲ႔ေစသည္။
လတ္တေလာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးတြင္ပါ
ဝင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕လာရသည္မွာ အေရးပါေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို
ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ ၿပီးေျမာက္ေစရန္လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ ပိုမိုမ်ားျပားေလသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြ
င္းရွိ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုရပ္မွာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား လိုက္နာမႈမရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ညီတစ္ၫႊတ္တည္း လက္ခံထားသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• တင္းက်ပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ ဘဝအရည္အေသြးႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ႕ အဆင့္အတန္းကိုတိုးေစသည္။
• စံႏႈန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာလမ္းျပေျမပုံတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၌ ေဆာက္လုပ္ေရး
က႑တိုးတက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။
• ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ျပင္ပေထာက္ပံ့သူမ်ားအား ဗဟိုမွ မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္
အလြန္အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။
• လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ေလ့က်င့္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္း၍လိုက္နာႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုလုံးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။
• စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေစျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးဆို
သည္မွာ ၾကာရွည္ခံေသာအေဆာက္အဦးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အက်ိဳး
ရွိေသာေငြေၾကးကုန္က်မႈနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• Construction Advocacy Group အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ရည္႐ယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ရွငး္ လင္းေသာ လမ္းျပေျမပုတ
ံ စ္ခု ကို အသုးံ ျပဳရန္အႀကဳံျပဳပါသည္။ လုပင
္ န္း
သည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ရပ္တည္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္
အတြက္လက္ေတြ႕က်၍ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
• သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္
ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းလက္မွတ္ရ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အေရးတႀကီး လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိုက္နာမႈအား
ေကာင္းေစၿပီး လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား တာဝန္သိစိတ္မ်ားကို နားလည္ေစမည္ျဖစ္သည္။
• ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာင္းမြန္
စြာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ကို ေရးဆြဲႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္ထည့္သြင္း ဆဲ မွတ္တမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္
သည္။
• ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုနားလည္ျခင္းသည္ အစိုးရ အတြက္ အလြန္အေရး
ႀကီးသည္။
• အစိုးရအေပၚတြင္တင္ရွိေသာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ စည္းမ်ဥ္း ခ်မွတ္လိုက္
နာေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္သည့္ အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါမစ္မ်ား ရွိျခင္းတို႔ကို လိုအပ္ေပသည္။ အစိုးရ
မွ အစအဆုံးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မည့္အစား ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္ အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေၾကာင္းသက္
ေသသာဓကမ်ားရွိသည့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားမွမိမိပိုင္စီမံကိန္းကို ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ပါက ပိုမို
အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ EuroCham Myanmar မွ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား အေသးအဖြဲ႕ကိစၥမ်ားတြင္ နစ္မြန္း
ေနတတ္ျခင္းကို သတိေပးလိုၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေစလိုသည္။
• စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္၍ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ မျဖစ္ေစရန္
အႀကံျပဳလိုသည္။

လက္ေတြ႕က်၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး
က႑အတြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ေဆာက္
လုပ္ေရးသမားမ်ား၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ဆဲ မွတ္တမ္း ကဲ့သို႔ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ စံႏႈန္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတဟုန္ထိုးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာဥပေဒႏွင့္
စံႏႈန္းမ်ား
သတ္
မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေၾကာင္းေသခ်ာေစ၍ ဤလုပ္ငန္းက႑သည္ လည္ပတ္ ေနေသာ
လုပ္ငန္းက႑ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရထံမွေထာက္ခံခ်က္ရေစပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ ဥပေဒႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ နားလည္ရန္ခက္ခဲၿပီး အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းလည္းမရွိပါ။ စနစ္က်ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိျခင္း၊
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဖိအားမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွားမ်ား ေပါင္းစည္း မိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေ
ရးဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အတုအပ သို႔မဟုတ္ အရည္အေ
သြးနိမ့္ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေစပါသည္။ ဉာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခြ
င့္အေရးအားနည္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အားနည္းမႈ တို႔ကလည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္း
ဝင္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ အဟန႔္ အတား ျဖစ္ေနပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
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• တိုးပြားလာေသာလူဦးေရႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တင္းက်ပ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဥပေဒႏွင့္စံသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းရမည္။
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• ဥပေဒႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို ေနသားတက်ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။
စံႏန
ႈ း္ မ်ားကိလ
ု က
ုိ န
္ ာျခင္းျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေရရွညတ
္ ည္တႏ
့ံ င
ုိ ေ
္ စျခင္း ႏွင့္ စြမး္ အင္အေျမာက္အမ်ားသုးံ စြမ
ဲ က
ႈ လ
ုိ ည္း
အဟန႔္အတားျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ စံကိုက္ ခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာမႈဆိုင္ရာဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အေျခတည္ေပးျခင္း
ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား တိုးတက္မႈအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈျပသခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ အားေပးတိုက္တြန္းမႈ၏
ပထမ ေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူ၍ရႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ရန္စြမ္းရည္ရွိသည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းေရး
၏ အေရးႀကီးမႈကို နားလည္ရန္မွာ အစိုးရအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ စမ္းသပ္ထား
ၿပီး အသိအမွတျ္ ပဳထားေသာ ကုနပ
္ စၥညး္ မ်ား၏ အသိ အမွတျ္ ပဳလက္မတ
ွ အ
္ တြက္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားဖြငလ
့္ စ
ွ ္
ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ုပ္ တို႔အေနႏွင့္ ေထာက္ခံ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း တြင္ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ တင္းက်ပ္ေသာ အေကာက္
ခြန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေထာက္ခံမႈ ျပဳလိုပါသည္။
ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္း၏အေျခခံအေဆာက္အဦးအရည္အေသြးႏွငလ
့္ ပ
ု င
္ န္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းမႈ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္
အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ခ်ိန္ညႇိျခင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အၿမဲရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ
ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ပုံစံ၊ အသုံးျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈတို႔အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အၿမဲတမ္း အျပည့္အဝ တာဝန္ယူျခင္းမရွိပါ။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အခန္းက႑မွ
ပါဝင္ေနပါသည္။ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းရွိမရွိသုံးသပ္ျခင္းကိုဆန႔္က်င္လ်က္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္
အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား အလ်င္အျမန္ ေဆာက္လုပ္ လာျခင္း ကို ထိန္းညႇိေပးရန္ EuroCham Myanmarမွ အႀကံျပဳလိုပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္
ပတ္ဝန္းက်င္
ထိခိုက္ပ်က္စီး
ေစေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သုံးသပ္ဆင္ျခင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား တိုးပြားလာမႈ
တြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အက်ိဳး ဆက္မ်ားရွိသည္ကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းျခင္းမရွိလွ်င္ ျပႆနာမ်ားသိသိသာသာျဖစ္ေပၚလာမည့္ အလားအလာကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္
ညမ္းျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈတို႔ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သံသရာတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနက် ကိစၥတစ္ရပ္
ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ကိုဓဥပေဒတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ကိုထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးကို ဦးတည္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆီသို႔ လွမ္းတက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျပ႒ာန္းေပးရန္သည္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ အတြက္ ေနာက္ထပ္အဟန႔္အ
တားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။ EMCIAG၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈမွတ္ခ်က္တစ္
ရပ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ အတြင္းေရးမႉး႐ုံး ဖြင့္လွစ္ေစ၍ အာဆီယံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေသာ စီးပြားေရးသိပၸံ ASEAN
Institute for Green Economy (AIGE)ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္ရွိေသာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EMCIAG က
ေထာက္ခံအႀကံျပဳလိုသည္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဘက္ကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္ေစလို ပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရျပဳန္းတီးျခင္း
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ကဲ့သို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ရႈျမင္ကာ ကိုင္တြယ္ ေျဖ
ရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမိုထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ အက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• အစိုးရသည္ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းက်ိဳးတိုးပြားေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီထိန္းညႇိမႈအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူ
ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံတစ္ခုအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမည့္
ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ခ်ေပးသည့္ အဆင့္တြင္ ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္ (EIA)ကိုစီစဥ္
ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈအလားအလာမ်ား အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ထိုအရာမ်ားေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ရည္႐ြယ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
• အစိးု ရအေနျဖင့္ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ႀကီးမားေသာအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတေ
္ ဆာင္႐က
ြ ထ
့္ ားျခင္းေၾကာင့္ အသုးံ ျပဳ မည့ပ
္ စၥညး္ ႏွင့္ နည္းပညာ
မ်ားအေပၚအေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ကာ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
• ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈဆီသို႔ဦးတည္ေစသည္။ အေလးထားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု မွာ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေ
စေသာအေဆာက္အဦးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒသမ်ားကိုရွင္းလင္းေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သို႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ားခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစံ
ႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးႏွင့္ လိုက္နာမႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ရွိ ေရႏွင့္စြမ္းအင္ျပဳန္းတီးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေရရွည္ရင္
ဆိုင္ရန္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းျခင္း
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား
လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းသည္လည္း
အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ား
အတြက္
ၿခိမ္း
ေျခာက္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးေနသည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေသာ္လည္း EMCIAG သည္ သဘာဝအေလ်ာက္
ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ေနရာမ်ားအျပင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားသတိျပဳမႈကို
မွ်ေဝေပးပါသည္။
အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျပဳျပင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်မကိုက္လွေသာ ေၾကာင့္
အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္သူမ်ားက အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုအခ်င္း အရာမ်ား ေၾကာင့္
အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးေနရာမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အဖ်က္ခံၾက ရပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• အေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္ပိုမိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အတြက္ ပို
၍ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာေနရာျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။
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• အမ်ားျပည္သူအား သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသည့္ လုံေလာက္ေသာ စနစ္တစ္ခု ထားရွိျခင္းႏွင့္
အတူ လူအမ်ားပါဝင္သည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းစဥ္တခုျဖစ္လာႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးလာမည့္
အဓိကက်ေသာနယ္ပယ္တခု ျဖစ္သည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အတြက္ ထင္ရွားေသာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရပုံစံကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အရွိန္ ျမႇင့္တင္ရန္
EMCIAG မွ အႀကံျပဳထားပါသည္။

၂ဝ၁၉ White Book | ေဆာက္ လ ု ပ ္ ေ ရးႏွ င ္ ့ အ ေျခခံ အ ေဆာက္ အ အံ ု

• ထို႔အျပင္ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကအုပ္စု
မ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားက အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းမႈ
တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ သင့္သကဲ့သို႔ ျပည္သူအမ်ားသည္လည္း ထိုအစီအစဥ္မွ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား က်ိန္းေသရရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အဆိုျပ
ဳထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။
> သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူကို အႀကံေပး ႏိုင္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း။ထိုေနရာမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို
အမ်ားျပည္သသ
ူ အ
႔ုိ ႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေမြအႏွစေ
္ နရာမ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္ေရးအတြကလ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္
ေပးႏိုင္သည့္အလားအလာရွိပါသည္။
>ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိေသာအေဆာက္အဦးမ်ားထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္ အဦးမ်ား
ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းကဲ့သို႔ အားေပး တိုက္တြန္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပဏာ
မေျခလွမ္းမ်ားစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

တတိယအုပ္စုျဖစ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦး
မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတိုးလာေစရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
အေမြအႏွစ္ အေဆာက္ အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းကဲ့သို႔
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၅
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း

။

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ

ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစေရး

အစီအစဥ္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမား ရႈပ္ေထြးလာကာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ား အတြက္
ပို၍ႀကီးမားေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာေဘးအႏၲရာယ္မ်ား မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္လာ
ႏိုင္ပါသည္။
သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္း ႏွင့္
အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းဟု ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္မွ သူမ်ား၏ ရႈျမင္ျခင္းခံရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိေသာ
ထုံးစံမ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အစိုးရအဆင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈလိုအပ္ေနပါသည္။ အဆုံးသတ္ တြင္ အစိုးရသည္ ေဆာ
က္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတေစာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး
ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္တြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ကြၽန္ုပ္တို႔အားလုံးေမွ်ာ္လင့္မိပါ
သည္။
အေရးပါေသာအခ်က္မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ တရားဝင္ အေထာက္အထား လက္မွတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ စိတ္
ခ်ရေသာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွားပါးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားသည္
ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥတြင္ အားနည္း ေစႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ားရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ထိုအခ်က္ကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ထပ္မံဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• အားျဖည့္ထားေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစေရးကို ေသခ်ာေစ ရန္ေဆာင္႐ြက္ထား
ပါက ဤလုပ္ငန္းက႑တြင္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပုံရိပ္ေကာင္း
မ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီအားျဖည့္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လုံၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းကို လိုက္
နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပး
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•ဥပေဒသစ္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အစိုးရသည္သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္း မ်ား တည္ေထာင္
ၿပီး ကြၽမ္းက်င္လက္မွတ္ရ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ကိုယ္
ပိုင္စည္းမ်ဥ္းကိုခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ဝန္ပိေနျခင္းမ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေဘး
ကင္းလုၿံ ခဳံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခက
ု ုိ ေလ့က်င့သ
္ င္ၾကားေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္
အဆင့္ တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းခြငေ
္ ဘးကင္းလုၿံ ခဳံေရးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတျ္ ခင္းႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာလုၿံ ခဳံေရး
စံႏန
ႈ း္ မ်ား အတိင
ု း္ ေသခ်ာစြာ လိက
ု န
္ ာေဆာင္႐က
ြ ေ
္ စျခင္း၊ ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကြၽမ္းက်င္
အဆင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခု ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

စီမံခန႔္ခြဲမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္
• ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဒီဇိုင္းပုံစံႏွင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားစံႏႈန္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ကို အေသးစိတ္
ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ရန္။
• ေဆာက္လုပ္ေရး က႑၏ အရည္အေသြးျပည့္ဝၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရေစရန္ ခိုင္မာေသာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ထိ
ေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို အသုံးခ်ရန္။
• အေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦးမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး အတြက္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
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နိဒါန္း
မၾကာေသးမီအခ်ိန္မွစ၍ မိုဘိုင္းနည္းပညာကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိေရာက္ရွိ ေနေသာ
ဒီဂ်စ္တယ္ကမာၻကို လ်င္ျမန္စြာ က်င့္သားရရွိလ်က္ရွိၿပီး စမတ္ဖုန္းထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ
အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ပ္ေတာ့ ႏွင့္ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသုံးစြဲမႈႏႈ
န္းထက္ စမတ္ဖုန္းနည္းပညာသုံးစြဲမႈက ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ mobile first အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ထဲ
မွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဤအေျပာင္းအလဲ အျမန္ႏႈန္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အသိပညာဆိုင္ရာ
ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္မီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အဆိုပါကြာ
ဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား
အားလုံးတြင္ ဘက္စုံတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေပၚထြန္းလာသည့္ Data-driven နည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယခင္က ရွိခဲ့သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမူအက်င့္
အေပၚမူတည္ကာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔နည္းပညာေျပာင္း
လဲမႈသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္ မရယူေသာ ပုဂၢလိကက႑၊
အက်ိဳးအျမတ္ ရယူေသာ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးအတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
E-government ၊ E-commerce ႏွင့္ ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္
ရရွိႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္၊ထိေရာက္ေသာဥပေဒႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ား (rights-respecting)
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူအသိုင္းအဝိုင္း အပါအဝင္ က႑ႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
အားလုံးကို ဖိတ္ၾကား၍ ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳအေျခခံ လမ္းၫႊန္ခ်က္အေပၚ တရားဝင္အႀကံဉာဏ္ရယူမႈအတြက္
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသည္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းမ်ားကို
တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္
တရားဝင္ဖိတ္ေခၚမႈသည္ အားတတ္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္း၌ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲ
ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိတ္မိမေနေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
ဤစာတမ္းသည္
ေအာင္ျမင္ေသာဒီဂ်စ္တယ္ထိုးေဖာက္မႈမွ
ႀကီးမားသည့္အက်ိဳးအျမတ္ကိုရရွိႏိုင္ေသာ
ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းနယ္ပယ္သုံးခုႏွင့္ပက္သတ္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိရင္ဆိုင္
ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ မည္သို႔ေျဖရွင္းခဲ့ပုံကို အသားေပး
ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ စံနမူနာျဖစ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဒီဂ်စ္တယ္
နည္းပညာအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈမရွိပါက၊ ပုဂၢလိက အခန္းက႑မွ ေထာက္ပံ့မႈမရွိပါက သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ
အသုံးခ်ရန္အတြက္ လူထုတြင္လုံေလာက္ေသာ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမရွိပါက
မည္သည့္ တိုးတက္မႈမွ
ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ပင္မေသြးေၾကာထဲသို႔
ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ စံနမူနာျပ ဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္း _ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအျပည့္အဝ ရယူလိုပါက ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ပင္မအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔မွာ အဓိကအေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ကမာၻႀကီးသည္ စားသုံးသူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း စေသာ
နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္သုံးျပဳမႈသည္ လူမႈကြန္ရက္တြင္သာ
အာ႐ုံစိုက္ေနၾကၿပီး ေဖ့စ့္ဘုတ္ခ္(Facebook) သုံးျခင္းမွာ အင္တာနက္သုံးျခင္းႏွင့္အတူတူ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္မွတ္သုံးႏႈန္းေနၾက
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ အြန္လိုင္းစနစ္
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းမ်ားသည္ ေရွးဦးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္တြင္
သာ ရွိပါေသးသည္။

၂ဝ၁၉ White Book | ဒီ ဂ ်စ္ တ ယ္ န ည္ း ပညာ ဆန္ း သစ္ မ ႈ

အစိုးရသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြန္းလာေရး အားေပးျမႇင့္တင္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ ၍
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္၍ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲေသာ လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ Digital Economy Development Committee
(DEDC) မွ ဦးေဆာင္၍ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္အသုံးျပဳ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္မႈကို
တိုးတက္ေစသည္။ ထိုဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဥပမာမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္မွတ္ပုံတင္(ID)စနစ္၊ အြန္လိုင္းမွစာရင္းစစ္ျခင္း
ႏွင့္ အခြန္ေငြေပးသြင္းျခင္း၊ ဗီဇာႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာရင္းေပးသြ
င္းျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္႐ုံမွ်မက
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တတ္ေျမာက္မႈကိုလည္း ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္သည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္
အစိုးရသည္
စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ဥပေဒေရးရာ
အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ႏိုင္ေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ပုဂၢလိက ဒီဂ်စ္တယ္
အခန္းက႑ကို အားထားႏိုင္၍ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ ေဂဟစနစ္တစ္ရပ္အသြင္ ျဖစ္လာေစေရး ပံ့ပိုးေပး ႏိုင္သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အစိုးရသည္ နမူနာေကာင္းတစ္ရပ္ ျပသသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဒီဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္း မ်ားတြင္
ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေျခခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ အားထားရၿပီး စနစ္က်သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္သည့္
ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲမႈျပဳႏိုင္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ဒီဂ်စ္တယ္ ID စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ျပည္သူထံသို႔မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဘဏ္
စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာဒီဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ျခင္း မရွိျခင္းအၾကား
ကြာဟမႈကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ ကနဦးအဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တက္ေျမာက္မႈတိုးပြားေရး
အားေပးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိလာ ေစျခင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုလိုလားေမွ်ာ္မွန္းလာေစေရး ပံ့ပိုးႏိုင္ ျခင္း စေသာ ထပ္ေပါင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
ရရွိႏိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္
ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္
အစိုးရမွဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳပါက
ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ E-commerce အေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈမ်ား သိသာစြာတိုးတက္လာေစႏိုင္သည္။ အစိုးရမွ
နမူနာအေနျဖင့္ဦးေဆာင္မႈျပဳရန္၊ ဒီဂ်စ္တယ္အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ လိုအပ္ေသာ
ဥပေဒျပဳေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔က အႀကဳံျပဳလိုသည္။
အထက္ပါစီမံခ်က္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္
ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
အားထားႏိုင္ေသာ၊
လြယ္ကူေသာ၊ ယုံၾကည္ရေသာ၊ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား
နားလည္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္
အမွန္တကယ္အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံေပးႏိုင္မည့္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား
ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။

လက္ေတြ႕ေလ့လာခ်က္ - အိႏၵိယ၏ AADHAAR ID စနစ္
အိႏၵိယအစိုးရမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ Aadhaar ဇီဝဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မွတ္ပုံတင္စနစ္ သည္
အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အသုံးျပဳၿပီး ဂဏန္း ၁၂ လုံးပါ ID နံပါတ္ကို က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပး သည္။ မတ္လ ၂၀၁၉
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားေပါင္း ၁.၂၃ ဘီလီယံ (သန္း ၁၂၃၀) က ထိုစနစ္ကို အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူရရွိေစႏိုင္ေစၿပီး ဤစနစ္သည္ လူတန္းစား၊ ဘာသာေရး၊ ဝင္ေငြ၊ က်န္းမာေရး၊
ေနထိုင္ရာေဒသပထဝီဝင္ စသည္တို႔ကဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ မွတ္သား ထားမႈမျပဳေပ။
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ထိုစနစ္မွာ အက်ိဳးေက်းဇူး အလြန္မ်ားျပားပါသည္။ နံပါတ္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေန
ထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ပိုမို လြယ္ကူေစသည္။ Aadhaar သည္ ေပးရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ကို အစိုးရအား ပံ့ပိုးေပး
ႏိုင္သည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ သတင္းအခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္း၍ အြန္လိုင္း၌ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤစနစ္
သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အားေပးေစႏိုင္သည္။
ဤစနစ္သည္ သုံးစြဲသူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကိုသာ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ
အသုံးဝင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။
•
•
•
•
•
•
•

အလုပ္အကိုင္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း/ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း။
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဇီဝနည္းပညာသုံးအလုပ္ခ်ိန္မွတ္တမ္း။
အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မွန္မမွန္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း။
မႈခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
ေျမယာမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အျခား အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္မွာ ယင္းစနစ္ကို ဘဏ္ေငြစာရင္းတစ္ခုသဖြယ္ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး အစိုးရေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြမ်ား ပံ့ပိုး
ျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယင္းဘဏ္စာရင္းကို Aadhaar ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ ဘဏ္တစ္ဘဏ္၏ ေငြစာရင္း
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ ယင္းဘဏ္ကို စာရင္းရွင္က ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို စတင္က်င့္သုံးရာတြင္ တသမတ္တည္း က်င့္သုံးႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ စနစ္တြင္ ထည့္သြင္း
ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အနာဂတ္တြင္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး၊ ဆက္
လက္ျပဳျပင္တိုးျမႇင့္သြားႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အိႏၵိယရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ရာ အခြန္ေငြေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရထားလက္မွတ္
မ်ားဝယ္ယူျခင္းမွစ၍ ဘဏ္မွေငြလႊဲႏိုင္သည္အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း
အင္တာနက္ထိုးေဖာက္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာတိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဝတ္ အထည္မ်ား
ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လုံးဝကြာျခားေသာ လုပ္ငန္း
က႑အသစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထူးျခားေသာအခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ေပၚေပါက္ေစသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအျမင္မွၾကည့္လွ်င္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းမ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္း
မ်ား၏ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ြာငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး
မ်ားတြင္ တရားဝင္စာတိုက္လိပ္စာအမွတ္မ်ား မရွိျခင္းသည္လည္း မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ား၏ ျပင္ပေဒသမ်ားသို႔
E-commerce ကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ အဓိက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ အိမ္ေရာက္ေငြရွင္းစနစ္တြင္
လက္ခံရရွိသူသည္ ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ရွိေနရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အေရာင္းသမားမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း
ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ဝန္ပိေစသည္။
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ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ နည္းပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ဗဟိုဌာနမ်ား ျဖစ္လာရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္း
ေျမာက္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ငွားရမ္းခသက္သာျခင္း၊ အက်ိဳး အျမတ္ရွိေသာ
အခြန္စနစ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္မႈလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေဈးသက္သက္ သာသာရရွိႏိုင္ျခင္းစသည့္
အခ်က္မ်ားသည္ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းႀကီးငယ္တို႔ လုပ္ငန္းေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အခ်က္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို အစိုးရမ်ားမွ ေကာင္းစြာ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ ေၾကာင္း လစၥ္ဘြန္းၿမိဳ႕၊ ဘာလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တဲလ္အဗိဗ္ၿမိဳ႕)
တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားက သက္ေသျပ လ်က္ရွိသည္။ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လက္ေတြ႕အေၾကာင္းအရာ
ေလ့လာမႈ ကို ၾကည့္ပါ။)
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အစိုးရသည္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းႏိုင္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေခ်ာေမာစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိအေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈဥပမာမ်ားမွာ တကၠစီ မွ်ေဝစီးနင္းျခင္း (ridesharing) ႏွင့္ အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ ေဈးဆစ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာ
ဆိုေနရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားကို ပိုမို အဆင္ေျပေစသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္
လုံၿခဳံ၍ အသုံးျပဳရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
က႑အလိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုပံ့ပိုးမႈျပဳႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္း
တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အရင္းအႏွီးပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္းတို႔သည္ ျပည္တြင္း အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္
ေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ပါရမီရွိသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း
စဥ္ကိုလည္း စတင္ရာေရာက္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္မည့္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းအစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဒီဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ အႀကဳံျပဳပါသည္။ မတည္ေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
မွတ္ပုံတင္စရိတ္မ်ားႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပုံ
တင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ မက္လုံးေပးႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႔၏ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ
မ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္း၌ ျပသႏိုင္ လာမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ အေျခတည္ၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳကာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။
ကြန္ျပဴတာႏွင့္ အလားတူပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေရးဆြဲသူမ်ား အားလုံးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ
ျဖင့္ ယူနီကုတ္အကၡရာစနစ္အသုံးျပဳရန္ တြန္းအားေပးရမည္။

လက္ေတြ႕ေလ့လာခ်က္ - ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ကမာၻ႔စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ၿပီးေနာက္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသည္ ဆိုးဝါးသည့္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ နစ္ျမဳပ္ ေနၿပီး
EU မွ ေငြေၾကးကူညီကယ္ဆယ္မႈ လိုအပ္ေနသည္။ ဆယ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေပၚတူဂီသည္ ဆိုးဝါးသည့္ အေျခအေနမွ
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာေစရန္
အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္
ယခုအခ်ိန္တြင္
ေပၚတူဂီၿမိဳ႕ေတာ္ လစ္စ္ဘြန္းသည္ လန္ဒန္၊ အမ္စတာဒန္ႏွင့္ ဘာလင္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက ပ်ိဳးေထာင္ခါစ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ေနရာအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခံထား ရသည္။ လစ္စ္ဘြန္းၿမိဳကို ေအာင္ျမင္မႈရေစသည့္
အေၾကာင္းခံမ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ေဂဟစနစ္ ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္ အေရးပါေသာအခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရသည္။
• ေဈးသက္သာေသာ/အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေသာ အငွားစရိတ္ - လုပ္ငန္းေနရာသည္ ၿမိဳ႕လယ္၏ အျပင္၌ တည္ရွိပါက
ခ်ိဳသာစြာငွားရမ္း ရရွိႏိုင္သည္။
• အခြန္စနစ္၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ။
• ျမန္ဆန္၍ အားထားရေသာ အင္တာနက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ။
• မတည္ေငြရရွိႏိုင္မႈ။
• အျခားေသာ ပ်ိဳးေထာင္စလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ညီၫႊတ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
• ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ပါရမီရွိသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ - ဤသည္မွာလည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရရွိရန္ အေရးပါ
ပါသည္။
• နည္းပညာညီလာခံမ်ား လက္ခံက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ နည္းပညာနယ္ပယ္၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္
လ်က္ရွိျခင္း။
• ပူးတြဲေငြေၾကးမတည္ေသာ ပ်ိဳးေထာင္စလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရမွေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း
• အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိျခင္း။
• အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနေသာ အလုပ္သမားစရိတ္မ်ား။
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ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ က႑တစ္ခုလုံးကို ျမႇင့္
တင္ျခင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္
ဒီဂ်စ္တယ္အေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာလူမ်ားမရွိပါက ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္သုံးစြဲမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ လူမႈကြန္ရက္
(အဓိကအားျဖင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္) အသုံးျပဳမႈအေပၚသာ အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားရွိၿပီး အျခားေသာ လူမႈဘဝကို လြယ္ကူေစၿပီး တိုးတက္မႈ
ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းမွာ ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္အလုပ္သမားအင္အား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ မ်ားစြာ အကုန္ခံကာ လက္ေတြ႕
သင္ၾကားေပးရျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ တတ္ေျမာက္သူ တို႔ကို မ်ားစြာအကုန္အက်ခံကာ ငွားရမ္းထား
ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤသို႔လိုအပ္ခ်က္သည္ အျခားႏိုင္ငံမွ တူညီေသာ ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္လိုအပ္သည့္
ေလ့က်င့္မႈပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို မျဖစ္မေနေခၚယူရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျပည္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕၏
အရည္အေသြးသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို မမီသည့္အတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္က႑ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္
ေဆာင္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိသူမ်ား အသုံးျပဳသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ကို က်ယ္ျပန္႔ ေစႏိုင္ေသာ
သာမညတိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈမွာ အားနည္းလ်က္ ရွိေသး သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္
ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ေသြးေဆာင္ေသာသတင္း ေဆာင္းပါး မ်ား၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈမ်ား၏
ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေစၿပီး အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ားကို ဖတ္ရႈရေသာအခါ အစြဲကင္းစြာ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ႏိုင္
စြမ္း ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ပညာေရးမူဝါဒတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္က႑ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ICT သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား
ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ ပညာေရး မူဝါဒဖန္တီးသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ကထိကမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ စြမ္းရည္ကို
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္စီးပြားေရး၏ မ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္းကို စုေပါင္းျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္း
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ား တိုးတက္ေစျခင္း၊
ႏႈတ္တိုက္သင္ယူမႈေနရာတြင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕သင္ယူမႈျဖင့္
ပညာေရးသင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ICT အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိေက်ာင္း
မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအား ဆက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳ
လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားမွစ၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ဒီဂ်စ္တယ္ပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္မီ
ICT ပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးတတ္ကြၽမ္းေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔ အႀကံျပဳပါသည္။ အနာဂတ္ဒီဂ်စ္တယ္
အလုပ္သမားအင္အားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္အသုံးျပဳသူမ်ားကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ပညာေရးမူဝါဒ
ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ ေပးရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။
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ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈႏင
ွ ့္ သိပ၊ၸံ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာပညာႏွင့္
သခ်ၤာပညာရပ္(STEM) တို႔သည္ ၂၁ ရာစုပညာေရးမူဝါဒမ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး
အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သင့္ပါသည္။
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တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီဂ်စ္တယ္ ကြၽမ္းက်င္မႈ
မ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အေတြးအေခၚ (အင္တာနက္ကို အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ျခင္း၊ အမုန္းစကားမ်ား ေရွာင္ ရွားႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ သတ
င္းအမွားမ်ားကိုရွာေဖြသိရွိျခင္း) တို႔ကို ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၂၁ ရာစု
ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးအတြက္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အား Scratch သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေျခခံပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲ
နည္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ အေျခခံ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲနည္း ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို
သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ ပြင္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္တြက္
သင့္ေလ်ာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ထား ရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အႀကံျပဳပါသည္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား အားလုံးသည္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ လည္ပတ္သုံးစြဲလ်က္
ရွိသည့္ ICT ေလ့က်င့္ေရးခန္းမမ်ား ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္း
ခြင္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္းသုေတသန ျပဳလုပ္
နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ကို တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းမွ ႀကီးမားေသာ
အက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိေစႏိုင္ပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္ကြန္ရက္၊ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းကို
ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ
ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ
ကြန္ပ်ဴတာ
သိပၸံပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္
ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚ
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ သည္။ ထို႔အျပင္ သင္႐ိုးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ဖက္မႈျပဳလုပ္ရန္
စဥ္းစားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕သင္႐ိုးမ်ား
တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကဳံရယူသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို ထည့္သြင္းသင့္
သည္။
ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မွ ထြက္သြားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားတြင္
သင္ယူႏိုင္ရမည္။ အလုပ္အကိုင္အရည္အေသြးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ သည္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စင္တာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳရန္အတြက္လည္း စဥ္းစားသင့္သည္။ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
မ်ားကို မလိုလားသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္မႈသင္ၾကားေရးစင္တာ
မ်ား တည္ေဆာက္မႈကို အားေပးကာ မက္လုံးေပး သင္ၾကားေစသင့္သည္။
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နိဒါန္း
စြမ္းအင္သုံးစြဲႏိုင္မႈ အေျခအေနသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ ေစသည့္
အဓိကအေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ စသည့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားျဖင့္ အားသာခ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါင္းစပ္ တည္ရွိေနမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္အလား
အလာေကာင္းမ်ားကို ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ေပးစြမ္းေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္အရင္း
အျမစ္မ်ားမွာ ထုတ္ယူသုံးစြဲရန္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ၾကက္သုံးစြဲႏိုင္
မႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း အဆိုပါကိစၥရပ္အေပၚ အားသြန္ခြန္စိုက္
ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း လူေနအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုးတက္သုံးစြဲလာသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ျပႆနာမွာ အေရးႀကီးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ “အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံခ်က္” ျဖစ္သည့္ ၂၀၃၀ ခုနစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္အား အေလးအနက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ကို အားလုံးပင္လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္း၊
အနာဂတ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမႈကို အားေပးျခင္း စသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္
ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၂၀၁၈ ခုနစ္တြင္ EuroCham Energy Advocacy Group (EEAG) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိၿပီး
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ EEAG သည္ ကတိကဝတ္ အေနျဖင့္ စြမ္းအင္
က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၎တို႔ ရသင့္ရထိုက္သည့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ အၿမဲအဆင္သင့္ရွိပါသည္။ သို႔ပါ၍ EEAG သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရးႀကီး
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုနစ္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္
အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၁)။ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိမႈ ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
စြမ္းအင္က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးအခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တို႔ႏွင့္
ဆက္စပ္ပက္သက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန (၃)ခု ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၊
သယံဇာတႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈအဆင့္ပင္
ျဖစ္ပါသည္။ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အဆင့္အေျခအေနမွာ လက္ရွိစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အဆင့္ေအာက္
ေရာက္ရွိေနၿပီး ေနာင္လာမည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တြန္းအားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသး သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
အမွန္စင္စစ္တြင္
ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ
သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏
မတူကြဲျပားသည့္
ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ လာေရာက္မည့္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား၊ လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာ ေဆာင္သည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။
ထို႔ျပင္
စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား
အေနျဖင့္
လုပ္ငန္းၾကန႔္ၾကာေအာင္
ျဖစ္ေစ
သည့္
ကိစၥမ်ားႏွင့္
စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ
ဌာနကေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္သည္အထိ
ျဖည့္ဆည္း
ေပးရန္
မတတ္ႏိုင္ျခင္း၊
တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈအားနည္းျခင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားကို
ရွာေဖြေတြ႕ရွိရပါသည္။
ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားသည္
တိုးတက္ခ်င္သည့္
စိတ္အားထက္သန္မႈ
ရွိေသာ္လည္း တင္ဒါေခၚယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာရွည္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း၊ အလ်င္အျမန္
တိုးတက္လာေနေသာ စြမ္းအင္က႑လိုအပ္ခ်က္ကို အသစ္ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာျဖစ္ေစၿပီး
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ လက္ရွိ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
မူဝါဒသည္ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္ကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အက်ိဳး အရွိဆုံး အသုံးျပဳရန္ သုံးစြဲျခင္းကို
ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေပ။ အဆိုပါကိစၥရပ္အေပၚ အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာအနာဂတ္
တြင္ ႀကီးမားသည့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမႇင့္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္သည္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္
နားလည္မႈတိုးလာျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာက်င့္သုံးႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ၿပီးစီး
ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ကြၽမ္းက်င္လာျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝန္း လွ်ပ္စစ္ရရွိ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စံႏႈန္း
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႐ိုးရွင္းျမန္ဆန္သည့္ စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EuroCham Myanmar သည္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
တင္ျပလိုပါသည္။
• ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းသည့္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခင္း
ျဖင့္ စြမ္းအင္ကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဓိကက်သည့္ ဦးစီးဌာန မ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအၾကားအေတြ႕အႀကဳံ
ဗဟုသတ
ု ဖလွယျ္ ခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရး ျမႇငတ
့္ င္ျခင္းတိ႔ု အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသိ႔ု ဖိတၾ္ ကား
ျခင္းျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ပို၍ပြင့္လင္းၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ တင္ဒါစနစ္ (ေရရွည္ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုး
ျခင္း)၊ ႏွင့္ ပိမ
ု ျုိ မန္ဆန္ေသာ လုပင
္ န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐က
ြ မ
္ ၊ႈ ပိ၍
ု ကြၽမ္းက်င္ေသာ၊ တြကေ
္ ျခကိက
ု ေ
္ သာ လုပင
္ န္း
စနစ္ကုိ ရရွေ
ိ စျခင္းႏွင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑၏ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ႈ မ်ားကို ထိခက
ုိ ေ
္ စသည့္ လုပင
္ န္းၾကန႔ၾ္ ကာေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ထတ
ု ေ
္ ျဖရွငး္
ေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက်င့္သုံးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အ
ဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားရ
ရွိေရးအတြက္ ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ပုံမွန္ဖိတ္ၾကားသင့္ပါသည္။
• နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တၿပိဳင္နက္တည္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူဝါဒကို ျပဳျပင္ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အလုံးစုံ လႊမ္းၿခဳံ သုံးသပ္ရာ ေရာက္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ႏိုင္ငံ၏ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား အေျပာင္းအလဲနည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားကသာ ကာလလတ္ႏွင့္
ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္း ေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ အာမခံႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အားေလ်ာ့ေစသည့္အျပင္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံ၏
ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုံးရႈံးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။
• ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ တင္ဒါေခၚယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အၾကားေကာင္းမြန္ေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိၿပီး မည္သူက မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု တိတိက်က် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက သိျမင္နားလည္
သေဘာေပါက္မႈကို ရရွိေစျခင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို အာမခံႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးေက်း
ဇူး ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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• တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး အက်ိဳးရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္ပါသည္။ EuroCham
Myanmar မွ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သီးျခားဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပး
အပ္ေစျခင္း၊ တင္ဒါစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ သီးျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားကသာ ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ႏွင့္ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား သီးျခားေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက အခက္အခဲမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
ျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်က် ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ညႇိႏႈိင္းျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွန္ကန္စြာခ်မွတ္ျခင္း
ကိစၥရပ္မ်ားကို လိုလိုလားလား လက္ခံေဆြးေႏြး ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
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• အဆိုပါ ဌာနတြင္း အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းဆက္
သြယ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ႐ုံးဌာန အသီးသီး တို႔ကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သီးျခားသင္
တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ စသည့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၂)။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
ေငြေပးေခ်မႈ အေထာက္အကူျပဳစနစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္မ်ားကို
အခ်ိဳးညီညီမွ်မွ်ျဖင့္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အနည္းဆုံး စြမ္းအင္စနစ္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ သည့္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံ အေျခအေနသည္ အဆိုပါဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ရွားပါးလ်က္ရွိေနပါသည္။ အဓိကဦးစားေပး
အေရးႀကီးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ - သက္တမ္း ၾကာျမင့္ ၿပီး သတ္မွတ္ဝန္အား (load) ထက္ ပမာဏမ်ားစြာ
ပို႔လႊတ္ေနသည့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္အား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္
ဆက္စပ္အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္စနစ္သည္ စုစုေပါင္းႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ ဓာတ္အား
ျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ၿပီး လက္ရွိဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ႕အေျခအေနမွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္မ်ား ေပါင္းစပ္သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေန
ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္လိုင္း်ားတြင္ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈ (power line losses) မ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေနပါသည္။
ေခတ္စနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ
အျခားစြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား
မရွိျခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာျပည္၏
အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုမွာ
တြက္ေခ်မကိုက္ေသာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ဒီဇယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေလာင္စာဆီမ်ားကို
အားကိုးေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစပါသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ၏ဝင္ေငြရရွိမႈသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈေပၚတြင္ အဓိက မွီတည္ေနရၿပီး
ဓာတ္ေငြ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ပစၥည္းပင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓါတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၃.၃၇ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဓါတ္ေငြ႕ကို ပိုမို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔သည့္ ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားအတြက္ အစားထိုး ႏိုင္မည့္ ကာလတိုဝင္ေငြရင္းျမစ္ သိသိသာသာ မရွိေသးပါ။
အဆိုပါအေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်စြာ
သုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ထားရွိရန္ ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈလိုအပ္ခ်က္မွာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာလတို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္မႈအတြက္
ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား
အကန႔္အသတ္ရွိေနပါသည္။
ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက္
ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး က်န္အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔သို႔ တင္ပို႔ရန္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သမုဒၵရာေရနက္ပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေသာ
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရွာေဖြ႕ေတြ႕ရွိလာႏိုင္မည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တိုးတက္ လာသည့္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕
ျမႇင့္တင္အသုံးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔
ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ေဈးႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေပးေခ်မႈမ်ား ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္လည္း အာမခံခ်က္ထားရွိျခင္းမ်ား
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္မွာလည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။
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ထို႔အျပင္
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ရည္(LNG)
တင္သြင္းျခင္းနည္းလမ္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
သဘာဝဓါတ္ေငြသုံး
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေရတိုကာလ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ၿပီး
ျပည္ပသို႔ဓာတ္ေငြ႕ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈဝင္ေငြ ႏွင့္ ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္အၾကား ဟန္ခ်က္ ညီေစႏိုင္ပါသည္။

စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈအေထာက္အကူျပဳစနစ္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး တိုးတက္လာျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို လူအမ်ားလက္လွမ္းမီသည့္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းျဖင့္
သုံးစြဲႏိုင္မွသာ လက္ေတြ႕ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က လက္ရွိ စိုက္ထုတ္က်ခံေနရသည့္
အေျခအေနမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကို
အဟန႔္အတားျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလိုင္းကြန္ရက္
ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေစရန္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရရွိေသးသည့္ လူဦးေရ(၆၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေစရန္
ဓာတ္အားေပးလိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္
ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ စိုက္ထုတ္က်ခံေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးရႈ႕ေထာင့္အရ ေရရွည္က်ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ခ်မွတ္ ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးရည္မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို႔အျပင္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ
ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံျခင္းသည္
ဓာတ္အားသုံးစြဲသူမ်ားအား
စြမ္းအင္ေခြၽတာေစေရး
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား က်င့္သုံးေရးကို တြန္းအားေပးျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ
အရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း ကန႔္သတ္ရာေရာက္သည့္အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ျခင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈမက္လုံးကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျပဳရာေရာက္ပါသည္။
အဆိုပါစိုက္ထုတ္က်ခံရေငြမ်ားအျပင္ ထပ္မံအေရးႀကီးသည့္ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေပးေခ်မႈမ်ား
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သုံးစြဲသည့္ ေငြေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါဝင္သည့္
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြၫႊန္းကိန္းမ်ားအား အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ားစုလက္ခံထားၾကပါသည္။
လက္ရွိတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(USD)ျဖင့္သာ
အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ အတြက္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသးျခင္း၊ ႏိုင္ငံ
တကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ေငြေပးေခ်မႈမ်ား မရွိျခင္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္
အလြန္ခက္ခဲပါသည္။
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေပးေခ်မႈစနစ္ အေထာက္အကူေပးရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ အေရးပါေၾကာင္း
တင္ျပလိုပါသည္။ ျမင္းၿခံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္စြန႔္ပစ္အပူသုံးစနစ္ (Myingyan Combined – Cycle Gas Turbine)
စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အစိုးရအာမခံမႈပုံစံ (Sovereign undertaking) ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါမူဝါဒပုံစံအား
အျခားစီမံကိန္းမ်ားသို႔ ပုံစံတူေဆာင္႐ြက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၾကန႔္ၾကာေနျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ ႏိုင္ငံအဝန္း ဓာ
တ္အားဝယ္ယူသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ႏွင့္ ေခ်းေငြေပးမည့္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္
ေကာင္းက်ိဳးအေထာက္အကူမျပဳသေ႐ြ႕ ထပ္တိုးအာမခံခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• အေသးစားဓာတ္အားေပးစနစ္မ်ား (mini-grid) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အား လိုင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ် ရေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး
ထိေရာက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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• ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ ေရာက္ရွိရန္ အလြန္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားၿပီး ကုန္က်စ
ရိတ္မ်ားျပားႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားကို အေသးစားဓာတ္အားေပး စနစ္မ်ား ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အား
လိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။
• ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဓာတ္အားဆုံးရႈံးမႈမ်ားအား နည္းႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေပၚမႈအား ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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•လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပး႐ုံမ်ား၏ စက္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
ေရအားလွ်ပ္စစ္အပါအဝင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပး႐ုံမ်ား၏ စက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္
ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သင့္ ပါသည္။
•ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးႏွင့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေရာေႏွာေပးေခ်ႏိုင္ေသာ ေပးေခ်မႈ စနစ္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံပိုင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ၾကားတြင္ ဆုံးရႈံး ႏိုင္ေျခမ်ားကို ပိုမို အဆင္ေျပစြာ
စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
>ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးၫႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ထားေသာ
ျပည္တြင္းေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။
> ျပည္တြင္းေငြေၾကးသို႔ ေျပာင္းလဲအသုံးမျပဳမီ ယခင္ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ ေႂကြးၿမီေပးေခ်ျခင္း အား လိုအပ္ပါက
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးသုံးစြဲ၍ ေပးေခ်ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အား စတင္ မိတ္ဆက္ျခင္း။
> အျခားနည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြေၾကးမတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ဝင္ေငြျပန္လည္ ရရွိေစေရးအတြက္
ေငြေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳသည့္ ေပးေခ်မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္ေပးေခ်မႈမ်ား
ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ကို ျပည္တြင္းေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ အခြန္စည္း
ၾကပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
•ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ဓာတ္အားခသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ဓာတ္အားခတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ သတ္မွတ္ ဓာတ္အားယူနစ္
အထက္ ပိုမိုသုံးစြဲသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚေနဓာတ္အားသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဓာတ္အားခတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေစျခင္း
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
• ေရတိုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က အေထာက္အကူေပးျခင္းသည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္
ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (Electric Power Generation Enterprise) မွ
ေပးေခ်ရန္ရွိသည္မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၾကားဝင္အာမခံေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈအေပၚ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳလႊာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ တရားဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူသင့္ေၾကာင္း အႀကဳံျပဳလိုပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ အျခခံအေဆာက္အအုံအမ်ားစုသည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္
ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကိုလည္း ဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
တိုးတက္မႈ မွာ EuroCham Energy Advocacy Group ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္
ေက်းလက္မ်ားပါမက်န္ ေရာက္ႏိုင္သမွ် ပိုက္လိုင္း ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက
စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္
ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI) မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ရန္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား EuroCham’s Energy Advocacy Group က ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အကန႔္အသတ္တစ္ရပ္မွာ အခြန္အခေကာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ LPG တင္သြင္းမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္း ႏွင့္
အဆိုပါကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဒီဇယ္ေဈးႏွင့္ ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာအဆင့္တစ္ခုဆီသို႔ LPG ေဈးႏႈန္းမ်ား
ျမင့္တက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ LPG အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ျပန္လည္
သုံးသပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေသာ
ဒီဇယ္ဆီ သုံးစြဲမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားသို႔
ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ ျဖန႔္ျဖဴးေရး အေထာက္အကူျပဳမည့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား တိုးတက္ေစေရးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္
အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရနံ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
မ်ားျပားမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
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•စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဓာတ္အားခံတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အရ ထိရွလြယ္ေသာ
ေၾကာင့္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက အမ်ားျပည္သူလက္ခံလာေစရန္ လူထု အျမင္ႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ ပါသည္။
> စြမ္းအင္ႏွင့္ဓာတ္အားခေဈးႏႈန္းကို အဆင့္အလိုက္ ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ စြမ္းအင္က႑ အေဆာက္ အအုံမ်ား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္ ေခြၽတာသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို
ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။
> အခ်ိန္အလိုက္ေကာက္ခံျခင္း (Time-of-day Tariff) ကို စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ဓာတ္အား အသုံး အမ်ားဆုံးအခ်ိန္
တြင္ သုံးစြဲပါက ဓာတ္အားခပိုမို ေကာက္ခံျခင္းကို က်င့္သုံးပါက ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ပမာဏကို မွ်တစြာ
သုံးစြဲေရးကို အားေပးရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
• အျခား ေရရွည္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစိုးရ ေႂကြးၿမီ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒအရ
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အစိုးရအာမခံခ်က္ (Sovereign Guarantee) ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္သည္ ေငြေပးေခ်ေရး ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ
ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ အႀကဳံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင့္ အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းတစ္
ေလွ်ာက္ဓာတ္အားဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ (သို႔) ေငြေၾကးေရာေႏွာေပးေခ်မႈမ်ား
ကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဆုံးရႈံးႏိင
ု ္ေျခရွမ
ိ ႕ႈ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဥပေဒပိင
ု ္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ
ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၃) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ
စြမ္းအင္
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းက႑ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဥပေဒမူေဘာင္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝသယံဇာတအားလုံး၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ထို သယံဇာတ မ်ားကို
ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏
အက်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္
ထုတ္ယူျခင္း၊
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား
အသုံးျပဳခြင့္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)က ထုတ္ေပးသည့္ ထုတ္လုပ္မႈခြဲေဝေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား(PSC)
တြင္
ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။
ဤ
“ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္ဆို”
စာခ်ဳပ္မ်ား၏
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္
အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန႔္က်င္သေ႐ြ႕ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ထိန္းမတ္ႀကီးၾကပ္လွ်က္ရွိပါသည္။
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PSC မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ကို
အျခားဥပေဒ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကလည္း
လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္သည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေရးရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။
ေရနံဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္ကိုေရးဆြဲထားၿပီး
ယင္းကို
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ရွိ
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ (EEDC) က သုံးသပ္ေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုက မၾကာေသးမီကာလက ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ခဲ့သည့္ ကနဦး သုံးသပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရွာေဖြထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
ႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို
ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္
အဆိုပါ
ဥပေဒၾကမ္း၏
အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ေဖာ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ PSC မ်ားႏွင့္ အခြန္
အေကာက္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ PSC မ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ PSC ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ PSC မ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္က ထြက္ရွိသည့္သယံဇာတ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားၿပီး အျခား ဆုံးရႈံးႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ႏွင့္
ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလားတူ တာဝန္ယူမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေသာဓာတ္ေငြ႕မ်ားတြင္ အထူး ကုန္ပစၥည္းခြန္
(Recoverable မဟုတ္ပါက ေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၈%) ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (Recoverable ျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၅%)
တို႔ကို ထပ္ေပါင္းေကာက္ခံပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲသည့္ ကုန္စည္တစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အကယ္၍သာ အဆိုပါထပ္ေပါင္းေကာက္ခံမႈကို စားသုံးသူက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအျဖစ္ မွ်ေဝထမ္းေဆာင္ရန္မလိုပါက
အစိုးရအေနျဖင့္ရရွိႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထြက္ကုန္အေပၚသတ္မွတ္သည့္ အခြန္အခမ်ား ျမင့္မားျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး စက္မႈက႑
တိုးတက္ေရးအတြက္
အဓိကေလာင္စာသဖြယ္ျဖစ္သည့္
ဓာတ္ေငြ႕သည္
တန္ဖိုးရွိသည့္အျပင္
ႏိုင္ငံေတာ္
ဘ႑ာရင္းျမစ္တစ္ခုအတြက္
ဓာတ္ေငြ႕အေပၚ
အခြန္ျမင့္မားစြာေကာက္ျခင္းသည္
ဆန႔္က်င္ဘက္
အက်ိဳး
ရလဒ္မ်ားကိုသာ ေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ တင္းက်ပ္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို
ကန႔္သတ္ပစ္ပါက အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
တူးေဖာ္ရွာေဖြႏိုင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားသည့္ သယံဇာတမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန႔္အတားျဖစ္ ေစပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမွတ္တမ္း (EIA) ခြင့္ျပဳကာလ
၂၀၁၅ ခုနစ္ EIA စည္းမ်ဥ္းအရ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန(MONREC)၊ လက္ေအာက္ရွိ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန(ECD)က
စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္
သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း (အမ်ားဆုံးမွာ အလုပ္လုပ္သည့္
ရက္ေပါင္း ၉၀ ရက္ ထက္မေက်ာ္ေစပဲ) ထုတ္ေပးပါသည္။
အဆိုပါ
သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလသည္
ခြင့္ျပဳမိန႔္ရရွိရန္
လက္ေတြ႕တိုင္းတာခ်က္မ်ားျဖင့္
ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။
EIA
သုံးသပ္ခ်က္ကာလသည္
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑တြင္
ပုံမွန္အားျဖင့္
တစ္ႏွစ္ထက္
ပိုၾကာတတ္ပါသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးထားေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္(ECC) ရရွိရန္ မေသခ်ာမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္သူက ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမရွိေတာ့ဘဲ PSC လုပ္ငန္းေကာ္မတီ က သတ္မွတ္ထားသည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ စီမံကိန္း ကိုအခ်ိန္မီ ေဘးကင္းစြာ
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္တပ္ဆင္မႈ စုစုေပါင္း၏ ၆၀% လက္ရွိတြင္ ခန႔္မွန္းရၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ၿပီးေသာ ကာလရွာရွည္ သုံးစြဲလာၿပီးျဖစ္သည့္ သန႔္ရွင္း ေသာ စြမ္းအင္နည္းပညာ တစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စြမ္းအင္အလားအလာ ပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္ေသာအစိတ္အပိုင္း
အျဖစ္သာရွိေနေသးသည္။
မ်ားမၾကာမီကာလက
သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕မွ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးအားေကာင္းလာသည့္အတြက္ ယင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ ညီညီ ေရရွည္ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ကို ရရွိႏိုင္ရန္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လွ်ပ္စစ္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို
ပိုမိုအေလးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလို ပါသည္။
ေနစြမ္းအင္ကိုလည္း ပိုမိုအေလးေပးရန္ အႀကံျပဳလိုၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္
မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည့္
စြမ္းအင္ရင္းျမစ္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။
ေနစြမ္းအင္မွ
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းကို
တစ္ေနရာ
တည္းတြင္
ထုတ္လုပ္ၿပီးအသုံးျပဳသည့္ေနရာမ်ားသို႔
ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း
လုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔
စက္မႈလုပ္ငန္းစက္႐ုံအလုပ္႐ုံ
ေခါင္မိုးမ်ားတြင္တပ္ဆင္ၿပီး
ေနရာအႏွံ႔ျဖန႔္က်က္
တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သုံးစြဲျခင္း၊
သို႔မဟုတ္
ဓာတ္အားလိုင္း
မေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း သီးျခားထုတ္လုပ္၍ တပ္ဆင္သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ကို
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ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြယ္မည့္ ေနအားလွ်ပ္စစ္ ဝယ္ယူျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (PPAs)
(၃)ခု မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္မွာ ကာလၾကာရွည္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္းသည္ ယခုလက္ရွိ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ
စရိတ္ထက္ သိသာစြာျမင့္မားေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္မဟာဓာတ္လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမရွိသည့္
အေသးစားဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို
ေကာင္းစြာ
အသုံးခ်၍
ရလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရးက႑ႀကီး တစ္ရပ္လုံးမွာမူ အစပ်ိဳးဆဲအဆင့္တြင္သာ ရွိေနပါေသးသည္။
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္မ်ားကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳမႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္အဆင့္တြင္
အစဥ္တိုးျမင့္လ်က္ရွိေသာ
စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး
တိုင္းျပည္၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ
အားေကာင္းၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေနအားႏွင့္ ေလအားကဲ့သို႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ
စြမ္းအင္မ်ား တိုးမ်ားလာသည္ႏွင့္အတူ ေခတ္မီနည္းပညာသုံး ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
(ေဆြးေႏြးခ်က္(၂) ကိုၾကည့္ရန္) ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ေခတ္မီ နည္းပညာသုံး ေနာက္ဆုံးေပၚဓာတ္အားလိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးသ
ည္ ေရရွည္စိတ္ခ်ရသည့္ အခ်ိန္ရာသီမေ႐ြး ေလလြင့္မႈနည္းစြာ စြမ္းရည္ျမင့္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အထူးအက်ိဳးျပဳ ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• PSC စာခ်ဳပ္မ်ား တြင္ပါရွိသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ အခြန္ေပးေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရယူသည့္
ထုတ္လုပ္မႈေဝစုတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္
ကာလတို
တြင္း
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လက္ရွိ PSC မ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
ပိုမိုအားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
• EIA ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ ကာလႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း က်င့္သုံး ေပးႏိုင္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ ကာလအေပၚတြင္ တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆကာ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စရိတ္စက မ်ားလည္း သက္သာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
• ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေရးရႈေထာင့္မ်ားမွ ခ်ိန္ဆလ်က္ အလားအလာ အရွိဆုံး ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းမ်ား စာရင္းတစ္ခုျပဳစုရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေသာ
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ျမန္ဆန္ သြက္လက္စြာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သုံးေပးပါရန္
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
လိုအပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပး ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
• ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ ေဈးသက္သာစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္သည္လည္း ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ား
က်ဆင္းလာသည္ ႏွင့္အမွ် ေဈးသက္သာစြာထုတ္လုပ္ႏိုင္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေ
ပး စက္႐ုံမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို အလွ်င္အျမန္
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။
• ဓာတ္အားလိုင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေနအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ အေသးစားေနအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
သီးျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲက်င့္သုံးရန္ အႀကံျပဳ ပါသည္။
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• ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ PPA မ်ားကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား တြင္ စာသားအခ်က္
အလက္မ်ားကို တစ္ေျပးညီ ပုံစံသတ္မွတ္ထားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အတြက္ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ဆုံး
ရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦး ကာလမွာပင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

၂ဝ၁၉ White Book | စြ မ ္ း အင္

• ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကို ကြဲလြဲမႈ မရွိေစရန္ ထိန္းညႇိေပးမည့္
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္း ျပည့္စုံစြာ ျပ႒ာန္းေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအ
တိုင္းက်င့္သုံးရသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ခရီးေရာက္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္
ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
• ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အားေပးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ကို တည္
ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ PSC
တြင္ပါသည့္ ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆြဲေဆာင္မႈ ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုလည္း
အားေပး ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ တူးေဖာ္စူးစမ္းမႈ မစတင္ရမီမွာပင္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မည့္သူမ်ား က PSC
လုပ္ကြက္မ်ားကို စြန႔္ခြာသြားရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကိုလည္း ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
• EIA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေျခအေနကို ၾကန႔္ၾကာမႈနည္းပါေစရန္ႏွင့္ ၾကားအဆင့္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္ ခရီးေရာက္လြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္က်င့္သုံး ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္မွာ MOGE ၏ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပညာရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပင္ပကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ECD သို႔
ယာယီေနရာေျပာင္းေ႐ြ႕ခ်ထားၿပီး နည္းပညာ အႀကဳံျပဳျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။
• ေရနံဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားကို အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္
တိုက္တြန္းပါသည္။
• ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္တို႔ကို ေရရွည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္
ပါက လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္တို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈနည္းပါးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုကို
အျပန္အလွန္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေႏြရာသီကာလတြင္ဓာတ္အားမမွန္ျခင္း၊ ဓာတ္အားအသုံးမ်ားဆုံးအခ်ိန္
(peak) ႏွင့္ အနည္းဆုံး အခ်ိန္ (off-peak) အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲျခင္းတို႔ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိ
ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ အၾကာထိ ဓာတ္အားထုတ္ယူႏိုင္ေလ့ ရွိသည့္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ကို ေရရွည္ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္ပါသည္။
• ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို မဟာဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သလို ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း သီးျခားတပ္ဆင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ႏိုင္သလို ဓာတ္အားလိုင္းတည္ေဆာက္ရသည့္
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ဓာတ္အားဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

PSC မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္
သုံးသပ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ေစာင့္ဆိုင္းကာလ
အတိုင္း လိုက္နာ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ
ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေစေရး ပံ့ပိုးကူညီ ေပးျခင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အေသးစား ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔
အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
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နိဒါန္း
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းက႑အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေနၿပီး
လြန္ခဲ့သည့္ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၅% ျဖင့္ တိုးတက္မႈျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း ေတြရွိရပါသည္။ ၂ဝ၁၈
ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းက႑အတြက္ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၇ ဘီလီယံခန႔္ ရွိခဲ့သည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္
အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္
နည္းလမ္းတက်
သမား႐ိုးက်လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏိုင္ရ
န္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔တြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းက႑၌ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ အလုပ္သမားေပါင္း ၄၅ဝ,ဝဝဝ ခန႔္ ရွိၿပီး၎တို႔အနက္ ၉၃%
သည္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၌ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ဝ,ဝဝဝ ခန႔္ကို အလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းရပါသည္။
အလုပ္သမား ၈၅% သည္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြ၏ အနည္းဆုံး ၅ဝ% ကို မိသားစုမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ၾကၿပီး
အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္တစ္လကို
အနည္းဆုံး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂
ေဒၚလာအထိ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္း တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ခန႔္အပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး
၂ဝ% သည္ ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား
ကြာဟခ်က္မ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းအတြက္ အလုပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား အျဖစ္ ခန႔္အပ္ရန္ အဆိုပါအခန္းက႑တြင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားက သက္ေသျပထား ပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္
အဆိုပါက႑အတြက္
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ
စီမံခ်က္တစ္ရပ္
ရွိၿပီး
၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္တြင္
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလီယံရွိေစရန္ဟု ရည္႐ြယ္ခန႔္မွန္းထားပါသည္။ ၎သည္ ထိုက႑ႏွင့္တကြ
ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလူပ္အကိုင္မ်ား တိုက္႐ိုက္ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္
ထိုလုပ္ငန္းကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA)
သည္ ထိုစီမံခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံတြင္ ထင္ရွားသည့္
တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ ျပင္ပ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားမွ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ထံ
ျမန္မာခ်ဳပ္အထည္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းသည္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ား အတြင္း
မွတ္တမ္းဝင္ေလာက္ေအာင္ ထူးထူးျခားျခားတိုးတက္လာျခင္း၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို
“ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး (လက္နက္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားမွ လြဲ၍) ကို အေကာက္ခြန္လြတ္ႏွင့္ ပမာဏအကန႔္အသတ္မရွိ
အခြင့္အေရးတို႔ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢေဈးကြက္ တစ္ခု တည္းသို႔” တင္ပို႔ခြင့္ေပးေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္
ျဖစ္သည့္
လက္နက္မွလြဲ၍
အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား
တင္ပို႔ခြင့္(EBA)
စီမံခ်က္သည္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ EBA
ကို ႐ုတ္သိမ္းလာျခင္းသည္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ျပင္းထန္ ဆိုး႐ြားသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိေစမည္ျဖစ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ
သိသိသာသာ က်ဆင္းျခင္း၊ အလုပ္သမားခန႔္ထားမႈအေျမာက္အမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ
အမ်ိဳးသမီး
အလုပ္သမားေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Garment Advocacy Group အေနျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EBA အေျခအေနကို
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရကို ေလးေလးနက္နက္ အႀကံျပဳပါသည္။

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၁ - အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒစသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢတို႔ ပါဝင္ေသာ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း (ILO) မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အသိုင္းအဝိုင္းတခုလုံးပိုင္ဆိုင္ႏို
င္ရန္အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ၎၏ ရလဒ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလုံး ဖိတ္ေခၚရန္ အခ်ိန္
လိုအပ္သည္ ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းသည္ (၁) ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း၊
(၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးျခင္ ႏွင့္ (၃) ပုဂၢလိက က႑အေနျဖင့္
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စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားအား ေလ့လာရာတြင္ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားအားခ်ိန္ညႇိရန္အတြက္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ခြင့္ျပဳမေပးျခင္း
စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာအသစ္ စသည့္ မူဝါဒအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခ
င္းတြင္ သိသိသာသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အဆိုျပဳေသာ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း အစဥ္အၿမဲ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ
မရွိေစျခင္းမ်ားကို ထပ္မံဖန္တီးေပးေနပါသည္။ ဥပမာ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ခုံသမာဓိအဖြဲ႕အား လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းကို သုံးပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္စြာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ
ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖ်န္ေျဖဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်၍ စီးပြားေရးအရ
လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ က႑တြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းလည္း မေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ရွင္းလင္းသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ ခိုင္မာသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ
ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္ အလုပ္သမားေဈးကြက္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ဖန္တီးေပးရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတ
င္ခန႔္မွန္းႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ သုံးဦးဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈဖိုရမ္ အႀကံျပဳခ်က္ကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားအား
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အားေကာင္းလာေစေသာ လက္ခံမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒသည္ (၁) ေစ့စပ္ေဆာင္႐ြက္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ (၂) အဖြဲ႕အစည္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို
အကာအကြယ္ေပးရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ (၃) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း နည္းလမ္းတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားမႈကို ပံ့ပိုးေပး ႏိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္
မရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစၿပီး ျပတ္သားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရး သို႔မဟုတ္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ပါဝင္မႈ လိုအပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္
အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္
ဖိအားမ်ား
ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ထို႔အျပင္
အဆိုပါဥပေဒသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕အက်ိဳး ျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာအဆင့္၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္
အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ရင့္သန္ေစမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။
• အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒသည္ အျငင္းပြားမႈ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ကာ
စရိတ္သက္သာစြာ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပးႏိုင္သည့္ အကူအညီကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဆူပူအုံႂကြမႈႏွင့္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမ်ားကို
ေရွာင္လႊဲရန္မွာ အင္မတန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ယခင္ က်င့္သုံးသည့္အတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ၾကားနာရန္
ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ကို အႀကံျပဳ ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ခုံသမာဓိေကာင္စီကဲ့သို႔ တူညီသည့္ တရားေရးအာဏာရွိသည့္ အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္ရေသာ တရား႐ုံးမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။
•
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒတြင္
လုပ္ငန္းစဥ္၏
ရွင္းလင္းေသာ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္
စုေပါင္း
ညႇိႏႈိင္းမႈဆိုင္ရာ တရားဝင္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ (၁)စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းရာတြင္
တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသူ ေဖာ္ျပခ်က္၊ (၂) လုပ္ငန္းခြင့္အဆင့္၌သာမက လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္၌
စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ (၃) ၎တို႔ကို ျပ႒ာန္းမည့္ နည္းလမ္းတို႔
ပါဝင္ပါသည္။
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• ႏိုင္ငံအဆင့္အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ေကာ္မတီမွ ျပင္ဆင္သည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ အသစ္သည္
ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ မည္သူမဆို သိျမင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို
လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ျခင္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာအား ႏွစ္စဥ္
ျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္ စနစ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထိုသို႔
ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္ကို ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေစသည္သာမကဘဲ ႀကိဳတင္တြက္ဆမႈျပဳႏိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္
အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ခလစာအဆင့္ အသစ္တစ္ရပ္ကို
က်င့္သုံးသည့္အခ်ိန္ၾကားတြင္ လစာေပးစနစ္ကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ရန္ ေဈးကြက္ကို အခ်ိန္အလုံအေလာက္ ေပးရမည္။
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အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ သုံးဦးဆိုင္နည္းလမ္းကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းရန္
လိုအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စနစ္အား လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိရန္အတြက္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို
အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ေပးရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ ရွင္းလင္းသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္သည္
အဆိုပါအခန္းက႑၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ တိက်ေသခ်ာ
စြာ ေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္
ပါသည္။

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - အထည္အလိပ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အထည္အလိပ္ႏွင့္
ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းကို
ယခုထက္ပို၍
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမွ ျဖန႔္ျဖဴးသူအထိ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစမည္ဟု ကြၽန္ုပ္တို႔ အခိုင္အမာယုံၾကည္ၿပီး တိုးတက္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ယခုထက္ပို၍
အားေကာင္းခိုင္မာလာကာ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ မွီခိုမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအတြင္း က်ယ္ျပန္သည့္
ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိတင္ပို႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အဓိက နမူနာတစ္ခုသည္ ျဖတ္၊ ခ်ဳပ္၊ ထုပ္ပို႔ (CMP) စနစ္မွ ယာဥ္ေပၚအေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈ (FOB) ပုံစံသို႔
ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တရားဝင္မူေဘာင္သည္ CMP စနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း FOB သို႔ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။
ထို႔အျပင္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈသည္ စိတ္ခ်ရသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏွင့္ ေရရွိမႈတို႔အေပၚ
မွီတည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁) အဆိုပါအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာ၊ (၂) ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ သီးသန႔္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ (၃) အေျခခံအေဆာက္အအုံ ထပ္မံပံ့ပိုးမႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါလက္ပါရွိၿပီး ပြင့္လင္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္လ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (MOI) သည္ အမ်ိဳးသားအထည္အလိပ္မူဝါဒကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး စက္မႈဆိုင္ရာ
အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖန္တီးျခင္းကို အႀကံျပဳလ်က္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေနေၾကာင္း
ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္မိ၍ ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု ရွိျခင္းျဖင့္ ေရဆိုးသန႔္စင္ေရး
စက္႐ုံမ်ား မွ်ေဝအသုံးျပဳျခင္း၊ စိတ္ခ်ရသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏွင့္ အထည္အလိပ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ယူေဆာင္ျခင္းအတြက္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးတို႔အား ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ရွင္းလင္းသည့္
စက္မႈစီမံခ်က္သည္ အဆိုပါ စက္မႈဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု
ယူဆရပါသည္။
အထည္အလိပ္က႑ ေအာင္ျမင္စြာ တိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဝယ္ယူသူမ်ား
(စက္မႈလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ကို ဖန္တီးရာတြင္ အဓိက ေဈးကြက္ကစားသူမ်ား) ပါဝင္ေသာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑သည္
တိုက္႐ိုက္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစဥ္အၿမဲ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္မ်ားကို
ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ တိုးတက္လာသည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း အစားထိုး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၂ဝ၁၈
ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP)
တြင္ ၫႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း
သိရွိထားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းေရးအဖြဲ႕တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ရရွိရန္ ဆႏၵရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အေကာင္းဆုံး
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္စြာ မွ်ေဝေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
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နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္
ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက္
ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးေသာ
ျပည္တြင္းအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တိုးတက္လာေသာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ဦးစားေပး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္
လိအ
ု ပ္သည့္ အထည္အလိပလ
္ ပ
ု င
္ န္းတိအ
႔ု ၾကား ျခားနားမႈရွိေၾကာင္း သိရရ
ွိ န္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထည္အလိပလ
္ ပ
ု င
္ န္းႏွစခ
္ ၏
ု
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ အတိုင္းအတာ အေတာ္မ်ားမ်ား အထိ ျခားနားမႈရွိေသာေၾကာင့္ အားလုံးအတြက္
တစ္ပုံစံတည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ထားရွိျခင္းသည္ ေဆာင္႐ြက္မႈၾကာခ်ိန္ကို သိသိသာသာ တိုေတာင္းေစၿပီး
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသျဖင့္ ကမာၻ႔ေဈးကြက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္အားကို
တိုးျမင့္ေစရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ FOB ပုံစံသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး႐ုံသာမကဘဲ
ပိုမိုျမင့္မားေသာ
တန္ဖိုးျမႇင့္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
ထုတ္လုပ္ေပး
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဝင္ေငြမ်ား
ပိုမိုမ်ားျပားစြာ
ရရွိလာေစျခင္းႏွင့္
ေဈးကြက္အတက္အက်ရွိျခင္းဒဏ္ကို
ခံႏိုင္သည့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ေကာင္းမြန္စြာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အထည္အလိပ္ က႑သည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအတြက္ တန္ဖိုးမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းေပးၿပီး
ခ်ည္ထည္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္ သြင္းကုန္အထည္မ်ား ဝယ္ယူသည့္အတိုင္း အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္
တိုက္တြန္းပါသည္။
• အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းကို ေဒသအေျခအေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္။
• MSDP တြင္လည္း အႀကံျပဳထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပိုမိုအသက္ဝင္ေစေရး ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
စီမံခန႔္ခြဲေရး စီမံခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္အေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
• အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပါမစ္မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ
ထုတ္ေပးပါရန္။
• အမ်ိဳးသားအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမူဝါဒတြင္ ျပည္တြင္း႐ိုးရာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ေထာက္ပံ့ေပး ေသာ အထည္အလိပ္
လုပ္ငန္းက႑ ႏွင့္ ပို႔ကုန္အသားေပး အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းက႑ႏွစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးပါရန္။
ထို႔ေၾကာင့္ က႑အားလုံးအတြက္ မူဝါဒမ်ား တေျပးညီ သတ္မွတ္က်င့္သုံးျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္။
• ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံခ်က္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း/
စည္းကမ္း/ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ EuroCham Myanmar Logistics
Advocacy Group ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လည္း အႀကံျပဳပါသည္။
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ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ အထည္အလိပ္ႏွင့္
ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ CMP စနစ္မွ FOB
စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ FOB စနစ္သည္ ေဆာင္႐ြက္မႈၾကာခ်ိန္ကို သိသိသာသာ
တိုေတာင္းေစလ်က္ ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေစ႐ုံသာမက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ပိုမိုဖန္တီးေပးၿပီး ပို႔ကုန္တန္ဖိုးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္
ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ခိုင္မာသည့္
အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္တစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးသည္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလ်င္ျမန္ဆုံး တိုးတက္လာေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑သည္ ႏိုင္ငံ၏
ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လာေရာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္သမားအင္အား
အမ်ားစုသည္
ယခင္က
အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္
စိုက္ပ်ိဳး
ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ရင္းႏွီးေငြနည္းပါးေသာ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္
အေတြ႕အႀကဳံမ်ား မရွိခဲ့ၾကပါ။ အလားတူပင္ အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရး စြမ္းရည္မ်ားတြင္ အားနည္းမႈမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ခန႔္အပ္ျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္
စြမ္းရည္နိမ့္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စြမ္းရည္သည္လည္း ထိုက႑အတြက္
(အလုပ္သမားအင္အား ၁ဝ-၁၂% ဝန္းက်င္သည္ ထိုစြမ္းရည္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။) အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားသည့္ လုပ္သားအင္အား ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္
ပညာေရးစနစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပး တင္ျပလိုပါသည္။
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာနတခ်ိဳ႕ကို တည္ေထာင္ ထားသည္ကို
ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ အနိမ့္စား/အလယ္အလတ္စား စြမ္းရည္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ကိုသာ အေလးထား
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) သည္ အထည္ျဖတ္ခန္း ေအာ္ပေရတာ၊
အထည္အရည္အေသြးစစ္ ေအာ္ပေရတာႏွင့္ အေခ်ာသတ္ ေအာ္ပေရတာတို႔ အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို
ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာလည္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ ၂ဝ၁၈၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အဆင့္ ၁ ႏွင့္ အဆင့္ ၂ အထည္ခ်ဳပ္စက္ေမာင္းအတြက္ အလုပ္သမား ၃,၃၆ဝ ေယာက္ကို
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊
ေအာင္ျမင္မႈ အထည္ခ်ဳပ္ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အျခားစက္႐ုံသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ ဌာန ၁၂ ဌာန ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဌာနမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ကြၽမ္းက်င္မႈႏႈန္းသည္
အျခားအၿပိဳင္ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္
ယွဥ္လွ်င္
မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါသည္။
ဥပမာ
ကေမာၻဒီးယားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏႈန္း ၄၉% ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၃၅% ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထိုကြၽမ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္ကို နီးစပ္လာႏိုင္ ေစဖြယ္ ရွိပါလိမ့္မည္။
ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ျပည္တြင္း အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္သားမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ေစရန္ ျပည္တြင္းစက္႐ုံမ်ားကို အေထာက္အကူေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျမင့္ ရာထူးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္သမားမ်ား ခန႔္အပ္ရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ထို႔အျပင္ ပညာေရး ပိုမိုျမင့္မားေသာ အထည္ခ်ဳပ္ နည္းပညာရွင္ႏွင့္ အထည္အလိပ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ CMP မွ FOB သို႔
ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း က႑ကို အားျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ညေက်ာင္းမ်ား၊ စေန တနဂၤေႏြေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား စသျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား
တည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေအာ္ပေရတာ အဆင့္ အရည္အခ်င္းသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သူႏွင့္
အထည္ျဖတ္ခန္း ေအာ္ပေရတာ အပါအဝင္ အရည္အခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ (၁)
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ဆက္လက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ (၂) နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ (၃)
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ စြမ္းရည္ကို က်ယ္ျပန႔္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အႀကံျပဳပါသည္။
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• အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္။ (၂ႏွစ္ မွ ၃ႏွစ္ သင္႐ိုး)။
အဆင္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ အထည္ဒီဇိုင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ လိုင္းစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္နည္းလမ္းအပါအဝင္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားစြာကို အႀကံျပဳပါသည္။ အဆိုပါ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္
အလယ္အလတ္အဆင့္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ၌ ျပည္တြင္းဘြဲ႕ရမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
• တကၠသိုလ္အဆင့္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္နည္းပညာရွင္အတြက္ တိက်သည့္ တကၠသိုလ္ သင္႐ိုးမ်ား ဖန္တီးျပဳစုပါ။ (၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္
သင္႐ိုး)။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ အဂၤလိပ္၊ စက္မႈသခ်ၤာ/႐ူပေဗဒ၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ စက္မႈပညာ၊ ခ်ည္မွ်င္အထည္အလိပ္၊
ခ်ည္မွ်င္ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာ၊ အထည္ဒီဇိုင္း၊ အဆင္ဒီဇိုင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ နည္းပညာ၊ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္/
ပို႔ေဆာင္ေရး စသည့္တို႔ ထည့္သြင္းရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္းဘြဲ႕ရမ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္က႑
အက်ိဳးေဆာင္သူအျဖစ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဆင့္၌ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အမွတ္တံဆိပ္
ဝယ္ယူေသာ ႐ုံးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။
တကၠသိုလ္အဆင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ အထည္အလိပ္အတြက္ တိက်သည့္ တကၠသိုလ္သင္႐ိုးမ်ား ဖန္တီးျပဳစုပါ။ (၃ႏွစ္မွ
၅ႏွစ္ သင္႐ိုး)။ ဤအစီအစဥ္အမ်ိဳးအစားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း
ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္း ေနပါေသးသည္။ အထည္ခ်ဳပ္က႑ကို ႐ိုးရွင္းသည့္ CMP မွ FOB စနစ္သို႔
ေျပာင္းလဲရန္ စက္မႈ ဆိုင္ရာ အထည္အလိပ္ ပညာေနာက္ခံရွိသည့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံက ပိုမိုလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏႈန္းသည္ သိသိသာသာ နိမ့္က်ေနၿပီး အဆင့္မ်ားစြာ၌ ျပည္တြင္း
အလုပ္သမားအင္အားတြင္ အရည္အခ်င္း မရွိမႈကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
က႑ကို အရည္အခ်င္းနည္းပါးစြာ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းက႑အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိၿပီး
အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္း ပိုမိုျမင့္မားမႈမ်ားသည္လည္း အဆိုပါက႑
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းအားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးအဆင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တိက်သည့္ သင္႐ိုးမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစိုးရကို အႀကံျပဳပါသည္။
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နိဒါန္း
EuroCham Health Advocacy Group ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ျမႇင့္မားေစရန္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားအဓိက က်ေသာ ဆက္စပ္အက်ိဳး
စီးပြားရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤ အႀကံျပဳလႊာအတြင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ထူးျခားေသာ
စိန္ေခၚခ်က္ႏွစ္ခုႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္
ေဆာင္ရြက္နိုင္လၽွင္ ဤေအာင္ျမင္မႈသည္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစသည့္ အရွိန္အဟုန္ကို
ထြက္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ၁။ တင္ဒါလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။
၂။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အတည္ျပဳထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္။
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို
ေနာက္ျပန္ဆြဲလ်က္ရွိသည့္ အဓိကက်ေသာ အဟန႔္အတားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ား ကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါမည္။ ဤသို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမဆုံးႏွင့္ ပဓာနအက်ဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္
သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးထံသို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - “ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္”
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၎၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ တြင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္သည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္
အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဂ႐ုတစိုက္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ ေဒသတြင္းဦးေ
ဆာင္နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္ “လူတိုင္းလက္လွမ္းမီနိုင္ေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ” ကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ EuroCham Myanmar သည္ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို လွိုက္လွဲစြာ
ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိၿပီး ၎ ရည္မွန္းခ်က္အား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလုံးႏွင့္
တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုး သြားမည္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလက္လွမ္းမီသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္
ရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္၊ နည္းပညာ၊ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးတို႔တြင္ အာ႐ုံစိုက္ျပဳလုပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားမွတဆင့္ လက္ ေတြ႕က်ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈ အေပၚ စိတ္ပါလက္ပါ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝ ေကာင္းမြန္ေသာေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအားျဖ
ည့္တင္းနိုင္မႈတို႔ကိုလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သုံးစြဲခြင့္ရရွိေစရန္
နိုင္ငံတကာအဆင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (ဥပမာ- ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ—
ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ဇီဝမၽွေၿခ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊
ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ Conformité Européenne (CE) စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူစံမ်ား). ႏွင့္ အေကာ
င္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
အဆိုပါ
အရည္အေသြးႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို
အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အသစ္လြင္ဆုံးေသာ နည္းပညာမ်ားအား လြယ္လင့္တကူသုံးစြဲနိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး
ကမၻာ၏အျခားေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔နိုင္သည့္ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ ျပည္တြင္းေဆးဝါးလုပ္ငန္းတစ္ခုအား ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈရွိလာေစရန္ စတင္
လုပ္ေဆာင္ နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၁- တင္ဒါလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (MOHS) ၏ စုစုေပါင္း ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုကို ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျဖည့္တင္းရာတြင္ အသုံးျပဳ သည္။
ဤသုံးစြဲမႈအမ်ားစုကို အစိုးရတင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန႔္ေၾကညာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၇ အရ အစိုးရ၏ ဝယ္ယူ
ျဖည့္တင္းမႈလုပ္ငန္းအား
ခိုင္မာမႈရွိေစရန္အတြက္
MOHS
သည္
ယင္း၏
ဝယ္ယူျဖည့္တင္းမႈနည္းလမ္းကို
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဘ႑ာေရးညႇိႏွိုင္းမႈ (ဆိုလိုသည္မွာ စာအိတ္ က
ႏွင့္ ခ နည္းလမ္းစနစ္) တြင္ပါရွိသည့္ တင္ဒါအခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာ ေဖာ္ျပေစျခင္း အားျဖင့္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကို
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္
ထြက္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ေဆး႐ုံေဆးခန္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲသူႏွစ္ဖက္လုံးမွ က်င့္သုံးသည့္ မၽွေျချဖစ္ေစသည့္ အမွတ္ေပး စနစ္သည္
ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္မႈကို ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
စံ အမွတ္ေပးဇယားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို ၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္သည့္ တင္ဒါအဆုံးအျဖတ္ကို အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာမည့္
ကတိကဝတ္မွာ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
အမွတ္ေပးသည့္စံမ်ားကို တင္ဒါကာလမတိုင္မီတြင္ အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကို
ပံ့ပိုးျခင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး တဆက္တည္း မွာပင္ MOHS ၏ ညႇိႏွိုင္းမႈ အေနအထားကိုလည္း
တိုးတက္ျမင့္မားေစမည္ျဖစ္သည္။
ဗဟိုဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးဌာနမွ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ လူနာအထိ ျဖန႔္ခ်ိေရး ကြင္းဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လိုအင္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့နိုင္စြမ္းကို ပိုမို
ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္သာသည့္ လက္ကားေဈး ရရွိနိုင္ျခင္း တို႔အျပင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈတို႔
ပါဝင္သည့္ က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ MOHS အတြက္ အက်ိဳး ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
MOHS ၏ တင္ဒါလုပ္ငန္းအား အရွိန္အဟုန္ရရွိလာေစရန္ အြန္လိုင္း ေပၚတယ္လ္မွတဆင့္ IT ပလက္ေဖာင္း အသုံးျပဳ၍
အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာျခင္းသည္ တင္ဒါလုပ္ငန္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစေရးအတြက္ အဆင့္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
တင္ဒါလုပ္ငန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြင္းပါဝင္လ်က္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• တင္ဒါကာလမတိုင္မီ အမွတ္ေပးစံကို အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာမႈျပဳလုပ္ေရး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနအား
တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ အဓိကတင္ဒါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္မီျခင္းမရွိသည့္ ေစ်းကမ္းလွမ္းသူမ်ားအား ဖယ္ထုတ္နိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာၾကေစရန္
တိုက္တြန္းရန္။
• တင္ဒါအဆင့္အခ်ိဳ႕အား ေပါင္းစပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္းအားျဖင့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမို ျမန္ဆန္မႈ ရွိေစေရး
ေဆာင္ရြက္ရန္။ (ဥပမာ - စာရြက္စာတမ္း ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္မႈအား နည္းပညာ အသုံးျပဳ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း)။
• လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အထူးသျဖင့္ ေဆးဝါးမ်ားအား
တစ္ႀကိမ္တည္း အျပတ္ပံ့ပိုးလိုက္ျခင္းထက္ ဗဟိုျဖည့္တင္းေရးဌာနက လိုအပ္ သေလာက္သာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ပံ့ပိုးသြားျခင္း။
• (၁) ကုန္ပစၥည္း ျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္းပိုမွာယူမိျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ (၂) လူနာမ်ား၏ အက်ိဳး ေက်းဇူးအတြက္
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းအား အေကာင္းဆုံးအသုံးျပဳကာ စာရင္းဇယား စီမံခန႔္ခြဲေရးကို
ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိၿပီး အက်ိဳးရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ပင္မဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းေရးဌာန ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတစ္ခုခ်င္းစီအၾကား
လိုအပ္ခ်က္အား ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခ်က္ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တို႔ ပါဝင္သည့္ ဗဟိုမွ လူနာအထိ
ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈ အဆင့္ဆင့္ ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• (၁) ေဆးဝါးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါကမ္းလွမ္း နိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္
(၂) တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ နိုင္ရန္ အြန္လိုင္းေပၚတယ္လ္တစ္ခုကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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တင္ဒါအမွတ္ေပးရာတြင္
သုံးမည့္
အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းကို
တင္ဒါကာလမတိုင္မီ
အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာရန္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ အဆင့္အခ်ိဳ႕ကို ေပါင္းစပ္ရန္ သို႔မဟုတ္
ဖယ္ရွားရန္၊
ပင္မ
ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးဌာနမွ
သည္
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူထံသို႔
တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေပါင္းစပ္ေ
ဆာင္ရြက္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖြံ ့ၿဖိဳးေစရန္လုပ္ေဆာင္ၿပီး တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစရန္ အြန္လိုင္းေပၚတယ္လ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္။

ျပႆနာ ေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - 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 ဘက္လိုက္တတ္လာၿပီး အေျခခံမူကို ခ်ိဳးေဖာက္မိ သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားအား (ဆရာဝန္၊ တင္ဒါေကာ္မတီမ်ား၊
ေဆး႐ုံမွ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးဌာနမ်ား၊ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား အပါအဝင္) ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္သည့္
လက္ေဆာင္ မ်ား၊ ေ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
၎အတြက္ စီးပြားေရးအရ ဦးစားေပးရန္ ဦးတည္ေစသည္ဆိုလၽွင္ ထိုလႉဒါန္းမႈသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္ပုံစံ
လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး/အက်င့္ပ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ရႈေထာင့္မွၾကည့္လၽွင္
အျခားနယ္ပယ္မ်ား
ထက္
ပို၍အႏၲရာယ္မ်ားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အမႈအခင္းမ်ားစုစုေပါင္း၏ ၂၇.၃ %သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
တရားေရးႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ျပဌာန္းေသာ Foreign Corrupt
Practices Act ျပည္ပအက်င့္ပ်က္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အက္ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သည့္အမႈမ်ားျဖစ္သ
ည္။
ျ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။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကုမၼဏီမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ တုန႔္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ခိုင္မာမႈရွိေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္မွာ အလြန္တရာမွ
အေရးႀကီးသည္။
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၂၀၁၈
ခုႏွစ္တြင္
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအပါအဝင္
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားပံ့ပိုးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း
(UMFCCI) အား တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔က လွိုက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုၿပီး ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္
ျမန္မာနိုင္ငံအား ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားက လက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာမူေဘာင္တစ္ခုအ
တြင္းသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေရာက္ရွိေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးေပး မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိ
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ယာမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ဦးေဆာင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အား
ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး (IFPMA) ႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္
ေဆးဝါးနည္းပညာအသင္း (APACMed) တို႔မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လည္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးၿပီး တရားဝင္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအၾကား အျပန္အလွန္တု
န႔္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကြပ္ကဲရန္အတြက္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားေသာ
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုရွိျခင္းသည္
ျပည္သူမ်ားအတြက္
ေအာက္ပါ
အက်ိဳး
တရားမ်ားႏွင့္အတူ
ျပည္တြင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအေပၚ
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အားကိုးအားထားျပဳမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
• ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ က်န္းမာေရးတိုးတက္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခသည္ ေအာက္ပါတို႔အေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင
သည့္ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္(၁) ရွည္လ်ားလာသည့္ ေမၽွာ္မွန္းသက္တမ္း ပါဝင္သည့္ နိုင္ငံ၏ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈညႊန္းကိန္း
(၂) နိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေသာ လုပ္သားအင္အားထု
(၃) ဘ႑ာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာ နာမက်န္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ လူမႈစီးပြား ေဘးဒုကၡ
တို႔ကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း။
• ျပည္ပသို႔ ေဆးဝါးကုသရန္ ခရီးသြားေရာက္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး နိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား နိုင္ငံျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းကို
ေခၽြတာျခင္းအား ဦးတည္ေစမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ
ယုံၾကည္အားထားနိုင္မႈကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္အတူ ေပါင္းစည္းညီညႊတ္စြာ အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ျခင္း။
• ၎သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑အတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ပို၍ အခြင့္အလမ္းရွိ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
တစ္ရပ္ကို ဦးတည္မႈျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း၌ မၽွတေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဥပေဒ
အားေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲဆတ္သည့္ နိုင္ငံစုံမွ ကုမၼဏီမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုမိုေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။
၎သည္ နိုင္ငံစုံေဆးဝါးကုမၼဏီမ်ားအား တည္ေထာင္မႈအေရအတြက္ တိုးတက္ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ FDI၊ နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ အေပၚ အျပဳသေဘာအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ နိုင္ငံတကာေဆး႐ုံမ်ားကို ပိုမိုတည္ေထာင္လာျခင္းကို
ညႇို႔ယူေစနိုင္သည္။

ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
EuroCham ၏ Healthcare Advocacy Group ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊
နည္းလမ္းတက် တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဖလွယ္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳလုပ္နိုင္သည္ • ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအတြက္ IFPMA က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ IFPMA က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း
သည္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးကုမၼဏီမ်ားမွ လက္ခံက်င့္သုံး လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံတကာ၌ လက္ခံအသိအမွတ္
ျပဳမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ စည္း မ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္။ IFPMA
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ လက္ေတြ႕က်က်ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၏
အခြင့္အေရးကို ေလးစား လိုက္နာေစရန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ IFPMA က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းအား ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အတြက္
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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
ကုမၼဏီအမ်ားစုမွ တာဝန္ယူေရးသားျပဳစုထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မတည္ျငိမ္ျခင္း
ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာကုမၼဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးကင္းစိတ္ခ်
ရမႈႏွင့္ အာနိသင္ထိေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားသည့္ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပည့္မီရန္
ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖြံ ့ၿဖိဳးလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စားသုံးသူမ်ားအတြက္
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကို
မဆို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔ကို အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး အစဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေရး
စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖြံ ့ၿဖိဳးလာေစရန္ လိုအပ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေျပာင္းအလဲ
ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤေနရာတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၄ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
ဥပေဒကို က်င့္သုံးသည့္ အမိန႔္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ေၾကညာခဲ့သည္။
အစားအစာမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊
ေဆးဝါးမ်ား စသည္ တို႔ကို စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အညႊန္းစာသားကပ္ရန္ ညႊန္ၾကားၿပီး
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ေျခာက္လ ေပးခဲ့သည္။ အညႊန္းစာသားေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုမၼဏီမ်ားသည္ အနည္းဆုံး ၆လ ခန႔္ အခ်ိန္ လိုအပ္ၿပီး အညႊန္းစာသားေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလု
ပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါး စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာန (FDA) ၏ ေထာက္ခံခ်က္မွာ ေနာက္ထပ္၄လမွ ၆လ အထိ
အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရသည္။
ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း သူမ်ားအၾကား
စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကရသည္။ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
ယင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္ ျပည့္စုံ လုံေလာက္မႈမရွိဆိုသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ယင္းအမိန႔္ေၾကညာစာ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို
သက္ဆိုင္သူအားလုံးမွ သေဘာတူေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒအား ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္းတို႔မွာ လက္ေတြ႕မက်ေသာ
ကေမာက္ကမျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
အေျပာင္းအလဲကို
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
အျပဳသေဘာေဆာင္၊
ပူးေပါင္းမႈ၊
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း ကို ျပသသည့္မွတ္ေက်ာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရ သည့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အျခားေသာတိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ ၎တြင္ ေဆးပစၥည္းကိ
ရိယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကန႔္သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳလႊာ (NOC) အတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါဝင္သည္။
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EuroCham Health Advisory Group သည္ ASEAN လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းကို
ထင္ဟပ္မႈရွိေစရန္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းကို အားေပး ေထာက္ခံပါ သည္။
သို႔ရာတြင္ FDA အေနျဖင့္ (၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ကူးေျပာင္း ခ်ိန္တစ္ရပ္ကို
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂)ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း သက္ေရာက္ခံရသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တင္ သြင္းနိုင္ရန္အတြက္
ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္း ျပတ္ေတာက္မႈကို တားဆီးရန္ အတြက္ အေျပာင္းအလဲစီမံခန႔္ခြဲမႈ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ေခ်ာေမြ႕စြာျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ျဖန႔္ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္
အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
NOC ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရလၽွင္ ၎သည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္၏ အတားအဆီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္ လက္တည္ရွိေနၿပီး
EuroCham Myanmar သည္ ဤအတားအဆီးအား ဖယ္ရွားသြားေရးကို ဆက္လက္ အေထာက္အကူျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းက လူနာ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဆးဝါးေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစ
မည္ ျဖစ္သည္။
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အျခားျပႆနာရပ္တစ္ခုမွာ နိုင္ငံရပ္ျခားကုမၼဏီမ်ားမွ ပါရာစီတေမာလ္၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ အေအးမိေရာဂါကုေဆးဝါး
မ်ားကဲ့သို႔ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ျဖစ္သည္။ ဤစာရင္းအား FDA ထံမွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေဆးဝါးမွတ္ပုံတင္ပိတ္ပင္ျခင္းမွာ
(မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေဆးဝါးမ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။) ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြ
ယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီမညီဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ FDA ၏ တာဝန္မွာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်ရမႈရွိျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွ
င့္ ျပည့္စုံျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ပမာဏ ေျမာက္ျမားစြာေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ လူနာ၏ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ မဆိုစေလာက္သာ
အလုပ္ျဖစ္ေစၿပီး ပို၍အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ေဆးဝါးသစ္မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ သို႔မဟုတ္ ရရွိနိုင္မႈကို တားဆီးရာေရာက္သည္။
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-မရွိဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ certificate
of analysis အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန႔္က်င္လ်က္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္
ပမာဏအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာ ပမာဏမွာ နည္းပါး ပါသည္။
ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက ေကာင္းစြာ သုံးသပ္အေကာင္အထည္
ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္
ပင္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္းမႈျပဳၿပီး အေျပာင္းအလဲ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို
မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုမၼဏီမ်ားသည္
ေပးသြင္းထားသည့္
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈရွိျခင္း၊
အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္
အာ႐ုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိေရးကြင္းဆက္မ်ား၏ အက်ိဳး ထိေရာက္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အား ထိန္းညႇိကြပ္ကဲေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ ဝယ္ယူရရွိနိုင္သည့္အတြက္
အက်ိဳးေက်းဇူးကို လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုခံစားရရွိေစပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္မူေဘာင္ကို
ခ်ိန္သားကိုက္ ဆက္လက္တိုးတက္မႈရွိေစရန္ မွာ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားအားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏
အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ မ်ိဳးစုံေသာ ဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြားရွင္မ်ားအား သက္ေရာက္ေစသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္တိုင္း
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို အားလုံးနားလည္သေဘာေပါက္ၾကေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ား၏တူညီဆႏၵျဖင့္
ရွင္းလင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•မွန္ကန္သည့္ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း
အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါသည္။
• ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္သစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးပစၥည္းကိရိ
ယာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ သည့္ နမူနာမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းပါရန္
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အား တိုက္တြန္းပါသည္။
•NOC မူဝါဒမ်ားအား ႐ုတ္သိမ္းရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအား တိုက္တြန္းပါသည္။ (တရားဝင္ျပ႒ာန္းထားျခင္း
မရွိေသာ) လက္ရွိ NOC မူဝါဒမ်ားသည္ မၽွတေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္စဥ္ကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္
အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အားလုံးေသာ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (EuroCham Health Advisory Group၊ အေမရိကန္ကုန္သည္
ႀကီးမ်ားအသင္း စသည္ျဖင့္) ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးအႀကံဉာဏ္ရယူပါက ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အတြင္းရွိအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအေျပာင္းအလဲက႑ကိုအရွိန္အဟုန္ရရွိေစၿပီး လူနာမ်ား
အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္ အရည္အေသြးျပည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္ပစၥည္းမ်ား
ကို လက္လွမ္းမီနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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နိဒါန္း
EuroCham Myanmar အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအား
ပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပေသာေၾကာင့္ EuroCham Myanmar Legal Advocacy Group
ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤမွတ္ေက်ာက္ တင္ေလာက္ေသာအားထုတ္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆိုင္ရာဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (EuroCham Myanmar) ႏွင့္အတူ တစ္သားတည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤ အပိုင္းက႑တြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္သာမ
က အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား
ႂကြယ္ဝႏွံ႔စပ္စြာ ရွိပါသည္။ ဤ အဖြဲ႕သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား တန္ဖိုးရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဤဥပေဒေရးရာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ White Book ထုတ္ေဝခဲ့စဥ္ အခ်ိန္မွ စ၍ အေျပာင္းအလဲေျမာက္ျမား
စြာကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခအေနကို လိုက္၍ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ထက္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး EuroCham Myanmar အတြင္းရွိ
အျခားေသာ က႑အလိုက္ Advocacy Group မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အားထုတ္
ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ အဖြဲ႕သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းက႑ႏွစ္ရပ္ ကို ၿခဳံငုံမိ ေစရန္
အဖြဲ႕၏ အမည္ကို “ Legal and Tax Advocacy Group” ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲ ၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
EuroCham Myanmar ၏ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ White Bookတြင္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အလြန္တရာ အေရး ပါေသာ အေၾကာင္း
အရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစုံအလင္ တင္ျပထားၿပီး ဤအေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အာဏာ ပိုင္မ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့လွ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားအတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္း၊ လက္ရွိ ရွိေနဆဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူေဘာင္မွာ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ
မည္သည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းက အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္မႈ ရွိသည္ကို ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားေသာ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အတြက္ အခ်ိဳ႕အပိုင္း က႑တြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားမႈမရွိျခင္း စသည္ကဲ့သို႔ေသာ
စိန္ေခၚမႈေျမာက္မ်ားစြာကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
EuroCham Myanmar ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္
ၫႊန္ၾကားခ်က္ တို႔ႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား၊
အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ႏွင့္တကြ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားပါသည္။

ဥပေဒေရးရာ အခန္းက႑
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္
တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၏ လက္ရွိအေျခအေန တစ္ခုတည္းသာမက စီမံခန႔္ခြဲ ေရး ဆိုင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ တို႔သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ မၾကာေသး မီ အႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းက
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ပိုမိုစနစ္က်၍ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ ကိုေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအပိုင္း၏
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လိုက္နာမႈ အပိုင္းတြင္လည္း စီမံခန႔္ခြဲေရး ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊
အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ အတားအဆီးမွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား
အတည္ျပဳသတ္မွတ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒစီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား
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ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၫႊန္ၾကားမည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ ကာလၾကာရွည္စြာ
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ မႈ မျပဳရေသးေသာ ၂၀၁၆
အႏုညာတဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒတို႔ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအာဏာပိုင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေဆာင္ ႐ြက္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္
ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးရာတြင္ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အဖြဲ႕ အတြင္းပိုင္း၌သာ ျဖန႔္ေဝ ေသာ လူသိရွင္ၾကား
မဟုတ္သည့္ စာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး ၎ စာ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔မွာ
ရံဖန္ရံခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ ေသြဖယ္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားၾကား ရွိ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားသည္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိုးရိမ္ ဖြယ္ ကိစၥရပ္အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳျခင္း ကဲ့သို႔ ေသာ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္
ျပ႒ာန္း ဥပေဒမ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ား
ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္းအခြန္ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္း။
စီးပြားေရးႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
လိုင္စင္မ်ား
ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍
အခက္အခဲေျမာက္မ်ားစြာရွိၿပီး
၎အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း
သို႔မဟုတ္
ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားပင္
ျဖစ္ႏိုင္
ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ လိုင္စင္ အမ်ားအျပားကို လုံးဝထုတ္မေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားရွိၿပီး ၎အေျခအေနမ်ား သည္ ၂၀၁၆
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ၁၅/၂၀၁၇ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာ - လမ္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္း ရွာေဖြစုေဆာင္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊
အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ဗီဒီယို လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၊ ခရီး သြားလာေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ား။
ထို႔အျပင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား (အေျခခံအားျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးႏိုင္ငံသားမ်ား) ကိုသာ လိုင္စင္
ထုတ္ေပးသည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအတြက္ မေသခ်ာ
မေရရာျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်လုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
• ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဥပေဒေရးရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေသခ်ာ
ေပါက္ရရွိေစႏိုင္မည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။
• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမို႐ိုးသား ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္
ေသာ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈ နည္းပါးျခင္း။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ဥပေဒေရးရာ စည္းေႏွာင္မႈရွိေသာ မည္သည့္ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကိုမဆို သတင္းစာတြင္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
•၂၀၁၆ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒမ်ားအရ လက္ေအာက္ခံ တရားဥပေဒစီရင္ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
•၂၀၁၆ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အမိန႔္ ေၾကာ္ျငာစာ ၁၅/၂၀၁၇ တို႔တြင္
သတ္မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း။
• ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း။
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တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရး၏ လက္ရအ
ိွ ေျခအေနေၾကာင့္ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ
စိနေ
္ ခၚမႈတခ်ိဳ႕ ရွေ
ိ နပါသည္။ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လိင
ု စ
္ င္မ်ားထုတေ
္ ပးျခင္း စသည္တက
႔ုိ ုိ
လုပေ
္ ဆာင္၍ တရားဥပေဒ စိးု မိးု မႈ ရွေ
ိ ရးႏွင့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈကုိ ျမႇငတ
့္ င္ျခင္းတိသ
႔ု ည္ ဆြေ
ဲ ဆာင္
မႈရေ
ိွ သာ ဥပေဒေရးရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိရ
ု ရွရ
ိ န္ ၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မက
ႈ ုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏင
ွ ့္ လုပင
္ န္း
စဥ္တင
ြ ္ ႐ိးု သားေျဖာင့မ
္ တ္မက
ႈ ုိ ျမႇငတ
့္ င္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိင
ု ပ
္ ါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ (CL) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ (CC) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဥပေဒအသစ္ အသက္ဝင္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း (အထူးသျဖင့္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ) လက္ရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၏ မေသခ်ာမေရရာမႈႏွင့္ ၎၏ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္မႈ
စသည့္အခ်က္တို႔မွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (TCR) ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ အတြင္းရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဆန႔္က်င္သည့္
ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ေစမည့္ အထူးသီးသန႔္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ က်င့္သုံးရန္
အခြင့္အာဏာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (PTD) အား ေပးအပ္ ထားပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
အျခားမည္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ရွိေနေစကာမူ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ ႏွင့္အညီသာ
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု (TCR ေနာက္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ (CL) တြင္(အထူးသီးသန႔္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေကာ္မရွင္အား ေပးအပ္ထားသည္) ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီကို သိမ္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီခ်င္း ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္ ရရွိမည့္ ေစ်းကြက္ေဝစု၊ ဝင္ေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစေသာ
အခ်က္မ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီခ်င္းေပါင္းစည္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိျခင္းသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (TCR) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ (CL) တို႔၏ ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားၾကားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္
ကြၽန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္က အျခားတစ္ခုအေပၚ လႊမ္းမိုးသည္ကို ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ ထို႔ျပင္
TCR အရ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (PTD) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ CL အရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္
(CC) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ နယ္ပယ္သည္ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္လုံး၏ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္လည္း
မိမိကိုယ္ကိုသာ အဓိက ဦးစားေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ (CC) သည္ ကုမၸဏီခ်င္း ေပါင္းစပ္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေပါက္ တံခါးဝႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား အျပည့္အဝ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ျပဳလုပ္၍
မရႏိုင္ပါ။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
ဤတြင္ အႀကံျပဳထားေသာ အဆင့္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ဥပေဒေရးရာ
ျပႆနာမ်ားကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္
ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္း ေကာင္းမြန္လာမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံၿဖိဳးဆဲ
စီးပြားေရးကို ႀကိဳတင္ စီမံခ်က္ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လက္ရွိ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ MTC သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လိုက္ဖက္ညီေသာ ယႏၲရားတစ္ခုကို သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ သို႔မဟုတ္
လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။
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ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည္သာမက အနာဂတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္
အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ကုမၸဏီမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို ရရွိရန္ အလို႔ငွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ေကာ္မရွင္ (CC) သည္ ကုမၸဏီမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား/ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မူေဘာင္၏ မေသခ်ာမေရရာမႈႏွင့္ ၎၏အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္မႈသည္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္ဖက္ညီေသာ ယႏၲရားတစ္ခုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားေပါင္း
စည္းျခင္း အတြက္ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မည့္ အမိန္
ေၾကာ္ျငာစာ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ ပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအား
ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ားကိုထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္
မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္အျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး
ျဖစ္ထြန္း ေကာင္းမြန္လာမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ပုံရိပ္ေကာင္းတစ္ခုကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း
ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပ ခ်က္ ၃ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံျခားသား(ပိုင္)ကုမၸဏီ” ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းအတြက္ ကြဲလြဲ ေသာ
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ အေျမာက္အျမားရွိေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာ ကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈ
ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သည့္ ဥပေဒက အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေသခ်ာေရရာစြာ မသိသျဖင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ (MCL) တြင္ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ မတည္ေငြရင္း ၃၅% အထက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီတစ္ခုကို “ႏိုင္ငံျခားသား (ပိုင္) ကုမၸဏီ” ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မၾကာေသးခင္က MCL မွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ
၁၉၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ (MCA) တြင္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပို၍ တင္းက်ပ္ၿပီး ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားမွ
ရွယ္ယာတစ္စုကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္လွ်င္ပင္ ထိုကုမၸဏီကို “ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္” ဟု သတ္မွတ္ရန္ လုံေလာက္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ MCL အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ မတည္ေငြရင္း ၃၅% အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ
ကုမၸဏီမွာ ေဒသခံကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MCL သည္ ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္
ျဖစ္သည္သာမက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း
လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ ေပးထားပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ ထက္ပိုေသာ
ငွားရမ္းမႈစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ၁၉၈၇ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈ ဥပေဒတြင္လည္း “ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ” ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းအတြက္ အမ်ားစု
ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကို အေျခခံ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ မရွိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ
ရွယ္ယာအမ်ားစု သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားစုကို အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံေနျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ျဖစ္သည္” ။
သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕၌ MCA ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ MCA တြင္ သတ္မွတ္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ရွယ္ယာတစ္စု ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္
အေဟာင္းအတိုင္းသာ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။ MCL တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၃၅%
အထက္ ရွယ္ယာေဝစု ပိုင္ဆိုင္မွသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို လက္ေတြ႕တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ
က်င့္သုံးမႈ ရွိေသးပုံ မရပါ။ MCL ၏ စာပိုဒ္ ၄၆၄ တြင္ MCL သည္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈ
ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုေသာ
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ MCL တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၃၅% အထက္ ပိုင္ဆိုင္ရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို လြမ္းမိုးပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု အတြက္ အဓိပၸါယ္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ သတ္မွတ္ထား
ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒေရးရာအရ မေသခ်ာမေရရာမႈကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ လက္ရွိ
တည္ရွိေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုထံမွ အစုရွယ္ယာမ်ား ရယူလိုပါက အခက္အခဲ အေျမာက္အမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာမ်ား ရယူ ေသာအခါ အသုံးျပဳသည့္
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ထိုကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္သလို
မျဖစ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ကုမၸဏီမွ လိုအပ္ရန္ အလားအလာရွိေသာ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္
အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ မတူညီေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အက်ဳံးဝင္ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေယဘုယ်က်ေသာ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူတိုင္းအား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာ ေသခ်ာေရရာမႈ
ရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေစရန္ အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္
အရာျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမငွားရမ္းမႈကို တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ ငွားရမ္းခြင့္
မျပဳထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ရင္းႏွီးမႈလုပ္ရန္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈမရွိေသာ
အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
ႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမို အကာအကြယ္ျဖစ္ေစမည္
သာမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕၍ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစမည့္အျပင္အက်ိဳး
ဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ
အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူမႈအပိုင္း၌လည္း ျပန္လည္အားတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ဥပေဒအရ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေသခ်ာျပတ္သားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၎တို႔၏ ယုံၾကည္မႈကိုလည္းျပန္လည္
ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ႏိုင္ငံျခားသား(ပိုင္/ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ)ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာစာ တမ္းမ်ား အားလုံးတြင္
အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္းကိုသာ တညီတၫႊတ္တည္းသတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ျခင္း။
• ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ဘုံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း။
• ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း။

ႏိုင္ငံျခားသား(ပိုင္)ကုမၸဏီဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းအတြက္ ကြဲျပားေသာအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အေျမာက္အမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ပါဝင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုမည္သည့္
ဥပေဒက အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္ မႈရွိေနသည္ကို ေသခ်ာေရရာစြာ မသိသျဖင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ အဓိပၸာယ္တစ္ခု တည္းသာ တညီတၫႊတ္တည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္သလို
ရွင္းလင္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္
ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပိုမို၍အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည္ သာမက ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၏
ယုံၾကည္မႈ ကိုလည္း ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၄) - ၂၀၁၉ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒ
၂၀၁၉ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒ အသစ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား ေျပာင္းလဲ ရန္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တည္းက စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံႀကိဳဆိုရမည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္တံဆိပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေစရန္ အတြက္သာမက နည္းပညာမ်ားႏွင့္
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ ေစ်းကြက္ကို ဖန္တီးရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည့္ ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုျပည့္စုံ
ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိကက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ “ပထမဆုံးအသုံးျပဳရန္” ပုံစံမွ
“ပထမဆုံးမွတ္ပုံတင္ရန္” ပုံစံတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ေျပာင္းလဲမႈသည္ ပါရီသေဘာ တူညီခ်က္ ႏွင့္
ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ၁၉၁၄ မူပိုင္ခြင့္အက္
ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္) လက္ရွိ ရွိေနဆဲ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားအားလုံး ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒအသစ္အရ ေအာက္ပါ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပုံစံကို ေအာက္ တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က)
“ပထမဆုံးအသုံးျပဳရန္” စနစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား။
(ခ)
ႏိုင္ငံတကာတြင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ္လည္း (“ပထမဆုံးအသုံးျပဳရန္” စနစ္အရ “အသုံးျပဳမႈ” လိုအပ္ခ်က္
		
ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
		
မွတ္ပုံ တင္၍ မရႏိုင္ေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လက္ရွိ ရွိေနဆဲ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
“ပထမဆုံးမွတ္ပုံတင္ရန္”စနစ္ကို
ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္
(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ယခင္က
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒျပ႒ာန္း
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ၁၉၀၉ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအက္ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္) လက္ရွိရွိေနဆဲ ကုန္အမွတ္
တံဆိပ္မ်ား အားလုံးကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ စာပိုဒ္ ၉၃ အရ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိ ရွိေနဆဲ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။
ယခင္စနစ္ေအာက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ျပန္လည္
မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ အကူးအေျပာင္းကာလသည္ သုံးလမွ ေျခာက္လအထိ ၾကာျမင့္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္႐ုံးအား စုံစမ္းေမးျမန္းကာ ညႇိႏင
ႈိ ္း တိင
ု ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံတြင္ မွတပ
္ ုံတင္ထားေသာ
လက္ရွိရွိေနဆဲ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ အကူးအေျပာင္း ကိစၥရပ္မ်ား (ထိုကိစၥရပ္မ်ား ကို ဦးစားေပးအခြင့္အေရးမ်ား ရွိမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္) အပါအဝင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လာမည့္ လမ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ
နားလည္ သေဘာေပါက္ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
၂၀၁၉ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒပါ စာပိုဒ္ ၃၁ ႏွင့္ ၃၃ တြင္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအခြင့္အေရး ခံစားရမည္ဟု
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က) ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္
ေလွ်ာက္ထားခ်က္၌ ပါဝင္သည့္ ထပ္တူညီသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ပထမေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ ေျခာက္လ အတြင္း
သို႔မဟုတ္
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(ခ)ပါရီသေဘာတူညီခ်က္
သို႔မဟုတ္
ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္
သက္ဆိုင္
ရာႏိုင္ငံအစိုးရမွ
ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္ျပပြဲ၌ ခင္းက်င္းျပသ ခဲ့သည့္ အမွတံဆိပ္ႏွင့္
ထပ္တူညီေသာအမွတ္တံဆိပ္ကို ၎ကုန္စည္ျပပြဲ တြင္ ခင္းက်င္း ျပသခဲ့သည့္ေန႔ မွ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
မွတ္ပုံတင္ရန္ေလွ်ာက္ထားပါလွ်င္ ထိုအမွတ္တံဆိပ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဦးစား ေပးအခြင့္အေရးခံစားခြင့္ရွိသည္။(ကုန္စည္ျပပြဲ
ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခြင့္အေရးသည္ အပိုဒ္(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွစတင္ရရွိ
သည့္ ဦးစားေပးအခြင့္အေရးကာလထက္ မေက်ာ္ လြန္ရ။ )
အပိုဒ္(ခ)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာဦးစားေပးအခြင့္အေရးသည္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲ၌ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ေသာအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မေလွ်ာက္ထားရေသးသည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
ၿပီးျပည့္စုံေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္စနစ္တစ္ခုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္ေသာ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ
ေစ်းကြက္တြင္
ဦးေဆာင္ေနေသာ
သူမ်ားအတြက္
ဉာဏပစၥည္း
မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လုံေလာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္သည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေစ်းကြက္အား အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေန ေသာ
ထုတ္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎စနစ္သည္ ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားသည့္ အျပင္အခြင့္ အေရးမ်ားကို
လုံလုံေလာက္ေလာက္အကာအကြယ္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ တိုးတက္လိမ့္မည္ျဖစ္ ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
တည္ေဆာက္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအတြက္လည္း အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္လိမ့္မည္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္ေပးထားေသာ ဦးစားေပး အခြင့္ အေရးသည္
ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ မၾကာေသးခင္က (ဆိုလိုသည္မွာလြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း) မွတ္ပုံတင္ထားေသာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုသာ အကာ အကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၎ဦးစားေပးအခြင့္အေရးသည္လည္း အကန႔္အသတ္ ရွိေနပါသည္။ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ပင္
ျဖစ္ေစကာမူ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လေက်ာ္က မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါက ထိုကုန္အမွတ္တံဆိပ္
အတြက္ အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အထူးသျဖင့္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကား ေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္
ဦးေဆာင္ေနေသာ ထုတ္ကုန္/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးရန္
အကာအကြယ္မ်ားကို အတိုင္း အတာတစ္ခုထိ လုပ္ေဆာင္ေပး၍ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း စီးဝင္ေစရန္
တိုက္တြန္း အားေပးရမည္သည္။

၂၀၁၉ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဆိုင္ရာဥပေဒသစ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုရမည့္အေ႐ြ႕တစ္
ခုျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲမွ အဓိကက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ “ ပထမဆုံးအသုံးျပဳသူ
ပုံစံ” မွ “ ပထမဆုံး မွတ္ပုံတင္သူပုံစံ” သို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနပါသည္။
လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္မ်ားကိုတိုးျမႇင့္ေပး
ႏိုင္သည္။
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အခြန္အေကာက္ အခန္းက႑
ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၁) - တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
၁၈၉၉ တံဆိပ္ေခါင္း ဥပေဒကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀ကတည္းက ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုအခ်ိန္တည္း က
ယခုအခ်ိန္ထိ ၎ဥပေဒအား သိသာထင္ရွားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အက်ိဳးဆက္ တစ္ခုအေနျဖင့္
ေခတ္မီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္အျပင္ ေခတ္မမီ ေတာ့ေသာ အက္ဥပေဒႏွင့္
သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က သက္ဆိုင္ အက်ဳံးဝင္သည္
ဆိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား က်န္ရွိေနပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ မည္သည့္ အာမခံမႈမွ မပါဝင္ေသာ
ေခ်းငွားမႈဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္မွန္ကန္မႈ ရွိပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မေျပာပေလာက္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ပမာဏကိုသာ
ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္ မေျပာပေလာက္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား ကိုသာ
ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ၎စာခ်ဳပ္စာတမ္း အေျမာက္အမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခြန္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိေရာက္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိဟု
ကြၽန္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္လက္ခံထားပါသည္။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္မႈမ်ား၏ ခ်ိန္သားကိုက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆီေလ်ာ္ သင့္ေတာ္မႈ မရွိေသာ
ခ်ည္းကပ္မႈ တစ္ခုရွိေနပါသည္။ အက္ဥပေဒအရ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မခ်ဳပ္ဆိုခင္ သို႔မဟုတ္
ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအတြက္
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေနာက္အက်ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၎စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိုယူေဆာင္
လာၿပီးေနာက္ (၃) လ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္
ရက္မွ တစ္လအတြင္း ခပ္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္ေခါင္းကို အခြန္႐ုံးမ်ားအားလုံးမွ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း လက္ခံျခင္းမ်ိဳး
မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္ အရာရွိမ်ားမွ (ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ) လက္ခံပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္အရာရွိအခ်ိဳ႕သည္ အခြန္ထမ္းမွ ၎၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ပထမဆုံး ေပးပို႔တင္ျပသည့္ (ဥပမာ- စာႏွင့္ကုန္ပစၥည္း ေပးပို႔ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ တစ္ဆင့္)
ရက္စြဲကို
အေျခမခံဘဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ရက္ကိုသာ အေျခခံ၍ အခ်ိန္သုံးလေပးေသာ
စည္းကမ္း ကို စဥ္းစားပါသည္။ အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြန္အရာရွိ မ်ားသည္ ၎စာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမွ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွန္ကန္မႈကို စစ္ေဆးေပး
ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အခြန္ထမ္းသည္ ၎၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္
ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားထံ၌ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စတုတၱအခ်က္အေနျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္မႈ ေနာက္က်ျခင္းမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏ၏ ဆယ္ဆ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကနဦးပိုင္းတြင္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္၏သုံးဆထိ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အဆိုျပဳခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ထိုျပစ္ဒဏ္သည္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရာေရာက္သည့္ လြန္ကဲေသာ
အဖိုးအခတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ မမွ်တေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ပၪၥမအခ်က္အေနျဖင့္ “ေခ်းငွားျခင္း” ႏွင့္ “ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း” ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအတြက္ အက္ဥပေဒတြင္
အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ နားလည္
သေဘာေပါက္ထားသည့္ သာမန္ အဓိပၸါယ္အတိုင္းသာ အနက္ေကာက္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ တံဆိပ္ေခါင္း အရာရွိမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္၍ ရရွိလာေသာ အေတြ႕အႀကဳံအရ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရာတြင္
တစ္သမတ္တည္း မဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေခ်းငွားမႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား
အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ၿပီး ခြဲျခားထားသည့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အခြန္ႏႈန္းထား ကြဲျပားမႈ ရွိပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းမ်ား
ကြဲျပားပါသည္။

129

၂ဝ၁၉ White Book | ဥပေဒေရးရာႏွ င ္ ့ အခြ န ္

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အက္ဥပေဒတြင္ အယူခံဝင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိပါ။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
တံဆိပ္ေခါင္းဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုျပဳထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ လက္ရွိအက္ဥပေဒမွ ၿခဳံငုံမိျခင္း မရွိသည့္
ေခတ္မီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ စဥ္းစားသုံးသပ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ထိုမွ်သာမကပဲ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား အတြက္သင့္တင့္ေလ်ာက္
ပတ္စြာ အက်ဳံးဝင္ သက္ေရာက္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားမည့္အျပင္ အခြန္ထမ္းမ်ားမွ
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ပိုမိုလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ တိုက္တြန္း လႈံေဆာ္ႏိုင္လိမ့္မည္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
• တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈ မ်ားကို ကန႔္သတ္ရန္ အတြက္ အစီအစဥ္ (၁)
ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ျပင္ဆင္ရန္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏
ဌာနတြင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ဥပေဒ၊ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာဆြဲေဆာင္႐ြက္ရန္
ႏွင့္ ထိုလမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ား ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
• အခြန္အချမင့္မားမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းအေပၚ ထပ္မံကန႔္ သတ္ပါက ေခ်းငွားမႈဆိုင္ရာ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား ေလွ်ာက္ ထားမႈကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ရန္။ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္၊
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္သည့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားၾကား အခ်ိဳးအစား
မညီမွ်ပါက ၎စာ႐ြက္စာတမ္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ဖယ္ရွားရန္။
• စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု၏ လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုသည့္ရက္မွ တစ္လအတြင္း အခြန္ထမ္းမွ ၎စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ အခြန္ကို
တရားဝင္ေပးေဆာင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေစရန္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေပးေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို
ျပန္လည္စဥ္းစား သုံးသပ္ရန္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကမ္းလြန္စာခ်ဳပ္မ်ား (စာခ်ဳပ္ဝင္ တစ္ဖက္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္လုံးသည္
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အေျခစိုက္ တည္ရွိသည္) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးရန္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ တံဆိပ္ေခါင္း ခပ္ႏွိပ္ျခင္းအတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစား
သုံးသပ္ရန္။
• ေခ်းငွားျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ သက္ဝင္အစိုးရေသာ
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္စနစ္ကို ျပန္လည္စိစစ္ ျပင္ဆင္ရန္။ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ စနစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသင့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ရွိေနသည္ဟု နားလည္ထားသည့္ အတြင္းပိုင္း
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသြဖယ္ ေနေသာေၾကာင့္ ၎လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို
ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ အာမခံထားျခင္းမရွိေသာ ေခ်းငွားမႈမ်ားအေပၚ
အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကို အက္ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ အခြန္အယူခံခုံ အဖြဲ႕႐ုံး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ဝင္ေငြအယူခံဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္။
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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။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၂) - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိခံစား ႏိုင္ရန္
အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံ (၈)
ႏိုင္ငံႏွင့္ အခြန္ႏွစ္ထပ္ စည္းၾကပ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (DTA) ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း DTA တြင္ ပါဝင္ေသာ
အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အက်ဳံးမဝင္ဘဲ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား
ဦးစီးဌာန (IRD) ၏ တစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အခြန္ထမ္းသည္
အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အသုံးမျပဳခင္ အခြန္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ သက္သာခြင့္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္
IRD ထံတြင္ အတည္ျပဳထားေသာ စီရင္ထုံးတစ္ခုကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခြန္စာခ်ဳပ္ပါ သက္သာခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မရွိပါ။
ပုံမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ မဟုတ္ေသာ အခြန္ထမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTA
အရ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သက္သာခြင့္ သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ လိုပါက ၎အေျခခ် ေနထိုင္သည့္
ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ လက္မွတ္ (COR) ကို တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်
ေနထိုင္သူမဟုတ္ေသာ အခြန္ထမ္းသည္ COR အျပင္ စီရင္ထုံး ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုကို IRD သို႔ လိပ္မူ၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္
ျဖစ္သည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံေျပစာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျခား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအခြန္ဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ကို ႀကိဳတင္ေကာက္ခံ ေသာ
ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းခဲ့သည့္ အခြန္ (withheld tax) ကို ပထမဦးဆုံး အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အႀကံျပဳ ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္
ေငြျပန္ေပးျခင္း ရႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ မရႏိုင္မည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ထုံးတစ္ခု ကို ရွာႀကံ ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေငြျပန္ေပးျခင္း ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည္အထိ ေျဖရွင္းရႏိုင္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
အခြန္စာခ်ဳပ္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ သေဘာတူညီထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန တစ္ခုအတြက္
အခြန္စည္းၾကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းလမ္းကို တညီတၫႊတ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္ေပးေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
၎တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ အက်ဳံး ဝင္ႏိုင္ၿပီး အခြန္ထမ္းဘက္မွအနည္းငယ္ေသာ
စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ
DTA အရ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလိုအေလ်ာက္ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္မႈရွိေစရန္
ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းသည္ အခြန္သက္သာခြင့္ မ်ား ခံစားခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ႏွင့္ကိုက္ညီ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ
စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္သာမက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအား ၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTA တစ္ခုအရ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္
႐ြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို တသီးတျခားစီ
ထုတ္ျပန္ရန္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ မဟုတ္ေသာ အခြန္ထမ္းသည္ ၎အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္
တြင္ DTA ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ) ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အေျခခ် ေနထိုင္မႈလက္မွတ္(COR) ကို တင္ျပၿပီးပါက
အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အလို အေလ်ာက္ေပးအပ္ရန္အတြက္ သုံးသပ္စဥ္းစားရန္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ IRDသည္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး အခြန္ထမ္း
ဘက္မွ DTAသက္သာခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ တစ္ခုကိုသာ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အသုံးမျပဳခင္ IRD ထံမွ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူရန္ မလိုအပ္ဘဲ အခြန္သက္သာခြင့္ကို
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း IRD ထံမွ စီရင္ထုံးတစ္ခုေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္ေနေသးလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္
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အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမဟုတ္ေသာ အခြန္
ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေပးေဆာင္မႈအားလုံး အတြက္ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ DTAအရ အခြန္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာအက်ိဳးခံစားခြင့္
မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အလိုအေလ်ာက္ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္မႈရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပး
ျခင္းသည္ အခြန္သက္သာ ခြင့္မ်ား ခံစားခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက
က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္
အခြန္ထမ္းမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ သာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ၎တို႔၏ စီးပြားေရးသို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ
မည္ ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၃) - ငွားရမ္းမႈျဖင့္ ရင္းႏွီးမတည္ျခင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္ယူ၍ ကုန္သြယ္
ခြန္ မေကာက္ခံရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
IRD သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲပါ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အမွတ္ ၆/၂၀၁၈တြင္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူမႈအတြက္ ေငြေၾကးျဖင့္မဟုတ္ေသာ (ဥပမာ- ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း မဟုတ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကုန္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခုျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း) ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ကုန္သြယ္ခြန္ (CT) ၅% ေကာက္ခံမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားေပးေခ်မႈျဖင့္
ဝယ္ယူမႈ ျပဳလွ်င္ပင္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္တြင္ IRD သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အျခားကုမၸဏီတစ္ခုအား ငွားရမ္းရာတြင္
အျခားကုမၸဏီမွ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်လွ်င္ ထိုေပးေခ်မႈအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း IRD
မွ ဥပမာတစ္ခု ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ၿပီး
ပုံမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုံမွန္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ သက္သက္
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% မေကာက္ခံသင့္ပါ။ အရင္းအႏွီး တစ္ခုခုျဖင့္
ေပးေခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရာင္းဝယ္မႈ မဟုတ္သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒအရ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝင္ေငြဆိုေသာ
အေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္လည္း ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာျဖင့္ ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ
ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမဟုတ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားကဲ့သို႔
တစ္တန္းတည္းထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ကိစၥမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅%
ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ေျမ ငွားရမ္းခြင့္ မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ကုမၸဏီထံမွ ရွယ္ယာရယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
အားလုံးအတြက္ မမွ်တေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္ကို မွတ္သားရပါမည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္သြယ္ခြန္(CT) ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျ
ဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေငြသား မဟုတ္ေသာပစၥည္းဥစၥာ(ပိုင္ဆိုင္မႈ
ပုံစံ)ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ မွ်တေသာကုန္သြယ္ ခြန္ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရရွိလိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ရွယ္ယာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ (CT) ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား အႀကံျပဳလိုပါသည္။
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ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅%ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ကိုယ္
ပိုင္ေျမ ငွားရမ္းခြင့္ကို အသုံးျပဳ၍ ကုမၸဏီထံမွ ရွယ္ယာရယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္
မမွ်တေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၄) - အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ေငြစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို သက္သာေစရန္
ပိုလွ်ံေနေသာ အခြန္မ်ားကို ခုႏွိမ္ျခင္း။
ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒ၊ ကုန္စည္ခြန္ဥပေဒ စသျဖင့္ မတူညီေသာ အခြန္ဥပေဒ(၃)ခုအရ IRDမွ ဝင္ေငြ ခြန္၊
ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအခြန္ ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း အခြန္အမ်ိဳးအစား
တစ္မ်ိဳးအတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလွ်ံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခား အခြန္အမ်ိဳးအစားအရ ေပးရမည့္ အခြန္အတြက္
ခုႏွိမ္၍ မရပါ။ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံတြင္ အခြန္ျပန္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး
အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေငြစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
အခြန္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးအတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလွ်ံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခားအခြန္အမ်ိဳးအစား အရ ေပးရမည့္
အခြန္အတြက္ ခုႏွိမ္ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ IRD ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြရရွိမႈကို ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္
IRD ႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား
ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အခြန္ထမ္းမ်ားမွ အခြန္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးအတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလွ်ံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခားအခြန္ အမ်ိဳးအစားအရ
ေပးရမည့္ အခြန္အတြက္ ခုႏွိမ္ခြင့္ ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဥပေဒ စီရင္ျပ႒ာန္းျခင္း တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား အႀကံျပဳလိုပါသည္။

အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ေငြစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို သက္သစာေစရန္အလို႔ငွာ
၎တို႔မွ အခြန္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး (ဥပမာ-ဝင္ေငြခြန္/ကုန္သြယ္ခြန္/ကုန္ပစၥည္းအခြန္အတြက္
ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပိုလွ်ံေသာ အခြန္မ်ားကို အျခား အခြန္အမ်ိဳးအစား (ဥပမာ-ဝင္ေငြခြန္/
ကုန္သြယ္ခြန္/ကုန္ပစၥည္းအခြန္) အရေပးရမည့္ အခြန္အတြက္ အခြန္ထမ္း မ်ားအား
ခုႏွိမ္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၅) - အခြန္စနစ္ (ဥပမာ-ကုန္သြယ္ခြန္) ကို ႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕
အခြန္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သိသာထင္ရွားစြာ ႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္စနစ္သည္ အလြန္တရာရႈပ္ေထြးၿပီး ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ အတြက္ အားေပး
လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ဥပမာမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ ဝင္ေငြခြန္ ၂%
ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ပြားေစၿပီး
အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ အရႈံးေပၚျခင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္
ေပးေဆာင္ထားရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ေငြစီးဆင္းမႈ ဆိုင္ရာ နစ္ႏွာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ကုန္သြယ္ခြန္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဝယ္ေပၚတြင္ ေပးရေသာ အခြန္ (input tax) ကို
အေရာင္းေပၚတြင္ ေပးရေသာ အခြန္ (output tax) အတြက္ ေထႏွိမ္ျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝန္ေလး၍ အခ်ိန္ကာလ
ၾကာရွည္ေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂%ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ထမ္း မ်ား၏
ေငြစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို သက္သာရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္သာမက ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ကို
ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြမ်ားကို ရရွိေစၿပီး
ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP) ႏွင့္ ေငြေပးေငြယူမွ်တမႈ (BOP) ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေသာေၾကာင့္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္
၎၏ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ အားေပး၍ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ သိသိသာသာ
လိုအပ္ပါသည္။
အဝယ္ေပၚမွာ ေပးရေသာ အခြန္ (input tax) ကို ခုႏွိမ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႐ိုးရွင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းမ်ားထံမွ အစိုးရ၏
အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း IRD ႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္
စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကို ေလ်ာ့က်ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔၏ အခြန္ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္ ေပးေဆာင္မႈစနစ္မ်ားကို
အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အသင့္ရွိေသာ သြယ္ဝိုက္ခြန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိမည့္အျပင္ IRD၏
အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကိုလည္း လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။
• သြင္းကုန္ႏွင့္ပို႔ကုန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂% ဖ်က္သိမ္းရန္။
• အဝယ္ေပၚမွာ ေပးရေသာ ကုန္သြယ္ခြန္ကို ေထႏွိမ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယႏၲရားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကို ရိုးရွင္းေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူ မ်ားထံမွ ရရွိေသာ ကုန္ပို႔လႊာေပၚ အေျခခံ၍ ေထႏွိမ္ခြင့္မ်ား
ရရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ နိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တန္ဖိုးေပၚ ထပ္တိုး
ေကာက္ခံေသာ အခြန္ (VAT)/ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ (GST) စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈ အခြန္တစ္ခု
(a broad-based consumption tax) သို႔ ေရြ႕ေျပာင္းေနျခင္းႏွင့္ အညီ တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္ေပးဆပ္မႈမ်ား (calculation
and return) အေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္လုံးလၽွင္ ၁၇ ႀကိမ္ရွိၿပီး ထပ္မံေလၽွာ့ခ်နိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အခြန္စနစ္သည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးလြန္းၿပီး ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္အ
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လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ (ဥပမာ-အဝယ္အေပၚတြင္
ေပးရေသာ အခြန္၏ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ တင္သြင္းကုန္ႏွင့္ တင္ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ
ေကာက္ခံေသာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂%ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း) အခြန္ထမ္း မ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္
ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ ေငြစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ (၆) - ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ အဟန႔္အတားမ်ား
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IRD သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ရက္စြဲပါ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၁၉ တြင္
အခ်ိဳ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ကုန္စည္ခြန္ (SGT) ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ၎တို႔ကို zero-rated
supply (ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ ကင္းလြတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ) အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ SGT-exempt supply (ကု
န္စည္ခြန္ကင္းလြတ္ေသာေထာက္ပံ့မႈ)အျဖစ္ မွတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ SGT ကို ခုႏွိမ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း
မရွိပါ။ အျခားဥပမာ တစ္ခုမွာ တင္သြင္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚသာ CT ကင္းလႊတ္ခြင့္ အက်ဳံးဝင္ၿပီး
ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ CT ကင္းလြတ္ခြင့္ မေပးထားသည့္ Cut-Make-Pack (CMP) Businesses
(အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖတ္ေတာက္ခ်ဳပ္လုပ္ ထုတ္ပိုးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား) ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက CT input
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ကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ CMPဝင္ေငြအတြက္ CT output မွကင္း လြတ္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ား
အေပၚတြင္ SGT ႏွင့္ CT input ကို မေတာင္းခံႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ CMPထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌
ထုတ္လုပ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမႇင့္တက္ လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ ပို႔ကုန္အလားအလာမ်ား အတြက္
အဟန႔္အတား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား ေအာက္ပါတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ (၁) zero-rated
supplies(ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ ကင္းလြတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ) မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဝယ္အေပၚ ေပးရေသာ
အခြန္အေႂကြး(input tax credit) ရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈ အေပၚ zero rating (ကုန္စည္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္) မ်ား ေပးျခင္း။(၂) CMPလုပ္ငန္းမ်ားအား၎ တို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္
အသုံးျပဳရန္ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးျခင္း။

ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်ရမႈ မ်ားအတြက္ SGT ႏွင့္ CT မ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ CMP လုပ္ငန္းမ်ား၏
ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ဝယ္ယူမႈအတြက္ CTကင္းလြတ္ခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ပို႔ကုန္ အလားအလာကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ပါသည္။
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နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကားတြင္တည္ရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ နယ္စပ္မ်ားျဖင့္
ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အရ ယွဥ္သာသည့္ အားသာခ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဗ်ဴဟာအက်ဆုံး ေရ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအၾကားရွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာကုန္သြယ္ေရးလမ္း
ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ရွည္လ်ား သည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိေလသည္။ ထို႔အျပင္
၃,၀၂၀ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ ျမစ္ေၾကာင္းစနစ္ သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သဘာဝ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈအား
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထပ္မံေပးေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထားရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အာဆီယံေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၏ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရမွပင္လယ္ေရနက္ဆိ
ပ္ကမ္းမ်ား၊ လမ္းႏွင့္မီးရထား လမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္
လိုအပ္သည္သာမက သစ္လြင္၍ ရွင္းလင္းေသာ တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို
တိုးတက္ေစျခင္း အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူေစရန္ လိုအပ္သည္။
သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံစနစ္တစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေစရန္အတြက္သာမက ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကို လြယ္ကူေစရန္လည္းအလြန္အေရးႀကီးသည္။
ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္
ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း တေျပးညီ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးေလသည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္
လက္ရွိအေျခခံ အေဆာက္အအုံအေျခအေနကို ၿခဳံငုံတင္ျပ ျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္
သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္သယ္ပို႔မႈအမ်ားစုကို
ရန္ကုန္ရွိ
အဓိကဆိပ္ကမ္းဧရိယာႏွစ္ခုမွ
ေဆာင္
႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလဝါဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး ကြန္တိန္နာ ပစၥည္းမ်ား၊
ကားမ်ားသယ္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ဇက္မ်ား (RORO) ႏွင့္ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားအတြက္ အမ်ားအား ျဖင့္အသုံးျပဳသည္။
ဤဆိပ္ကမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၁၆ ကီလိုမီတာအကြာႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ဝမွ ၁၆ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ရွိၿပီး
ဂ်ပန္ႏွင့္အက်ိဳးတူ တည္ေဆာက္ထားေသာ သီဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးတြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလဝါဆိပ္ကမ္း (MITT)၊ ျမန္မာ ကုန္းတြင္း
ဆိပ္ကမ္းလီမိတက္ (MIPL)၊ Wilmar Myanmar Thilawa Port Terminal Limited ၊ ဧၿပီလ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္တြင္
ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည့္ International Bulk Terminal Thilawa (IBTT) ႏွင့္ ဧၿပီလ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္တြင္
စတင္လည္ပတ္မည့္ Thilawa Multipurpose International Terminal (TMIT) တို႔ပါဝင္သည္။
ဒုတိယဧရိယာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရဆိပ္ငါးခုပါဝင္သည္။ ျမန္မာဆိပ္ကမ္း (TMT)၊
အလုံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘၤာဆိပ္ကမ္း (AIPT)၊ ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္း (MIP)၊ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း (AWPT) ႏွင့္
ထီးတန္းဆိပ္ကမ္း (HPT) ႏွင့္ ဆူးေလဆိပ္ခံတံတား (SPW) တို႔ျဖစ္သည္။
အျခားေသာဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္
ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္
မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းတြင္
မည္သည့္ထင္ရွားေသာ
တိုးတက္မႈကိုမွ် မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား
ယူေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းဆိပ္ကမ္းသည္ ဘန္ေကာက္မွ ငါးနာရီခရီးသာၾကာသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ငါးႏွင့္ အျခားေသာ
ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) သို႔မဟုတ္ အနီးအနားေဒသမ်ားတြင္
ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးသက္သက္သာသာ တင္ပို႔ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရွိလာႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို မလကၠာေရလက္ၾကားသို႔ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ အေရးအပါဆုံး ေထာ
က္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအေန ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလားအလာရွိသည္။
၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတည္ေနရာ
ရွစ္ခုကို
တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ြာသာႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ငယ္ရွိ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား
ၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ အျခားေသာအဆိုျပဳထားသည့္ တည္ေနရာမ်ား (မုံ႐ြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပဲခူး၊ ျပည္၊ တမူးႏွင့္ မူဆယ္) တြင္
မည္သည့္တိုးတက္မႈမွ် မေတြ႕ရွိခဲ့ရေပ။
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို တိုးခ်ဲ႕၍ ေခတ္မီေအာင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး TERMINAL သုံးခုတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္
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အေရအတြက္သန္း ၂၀ ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဲခူးအနီး၌ရွိေသာ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေလဆိပ္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေသး၍ ယမန္ႏွစ္တြင္ မည္သည့္တိုးတက္မႈမွ် မရွိ ခဲ့ပါ။
အဓိကစီးပြားေရးနယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ (ျမဝတီ) ႏွင့္ ထိုင္း (မဲေဆာက္) ျဖတ္လမ္းကို ႀကီးမား၍ေခတ္မီေသာ
တံတားသစ္တစ္စင္းျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးေပၚေခတ္မီ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို နယ္စပ္တံတား၏
ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ လုံေလာက္ေသာ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ နယ္စပ္
အေဆာက္အဦးသစ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ဩဂုတ္လအၾကားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
ျမန္မာနယ္စပ္အတြင္း ၇ ကီလိုမီတာအကြာရွိ ယခင္အေကာက္ခြန္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ၫႊန္ၾကားခ်က္
မရရွိခင္အထိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေကာက္ခြန္ေနရာကို ထိုဧရိယာ အတြင္းရွိ ယာယီသိုေလွာင္႐ုံမ်ား၌
သိမ္းဆည္းထားေသာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈမရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာ၌ အဓိက အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ အေဝးေျပးလမ္းကဲ့သို႔ေသာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ အျမန္လမ္း မ်ား
အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္နယ္စပ္မ်ား၌ ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈကို လြယ္ကူေစမည္ ျဖစ္ သည္။
• မႏၲေလး-မူဆယ္ အေဝးေျပးလမ္းမသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအၾကား လမ္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးတက္ ေစမည္ ျဖစ္သည္။
• စစ္ကိုင္းတိုင္း ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းသစ္တစ္စင္း။
• ၿမိဳ႕သာစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းသည္ မႏၲေလးရွိ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္ကို မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္မႏၲေလးအျမန္လမ္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
• ရန္ကုန္ရွိ ကုန္းေက်ာ္အျမန္လမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မဂၤလာဒုံ စက္မႈဇုန္ႏွင့္
ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမ်ားသို႔ လြယ္လင့္တကူ ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့မီးရထားလမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ လမ္းအရွည္ ၅,၄၀၀ ကီလိုမီတာရွိၿပီး လတ္တေလာအခ်ိန္၌ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္
အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈအနည္းငယ္
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
ထိုအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းအသစ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ရန္
ကုန္ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကို အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဒသမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ မႏၲေလးႏွင့္
အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးရွိ
မႏၲေလးႏွင့္ မူဆယ္ကိုခ်ိတ္ဆက္ေသာ ရထားလမ္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္
စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလ့လာမႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑သည္ စီးပြားေရးက႑မ်ားအားလုံးကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈကို လြယ္ကူ ေစျခင္း၊
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈတို႔ကို
တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑တြင္ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္
ရွင္းလင္း၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
လိုအပ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား
ပါဝင္၍အႀကံဉာဏ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ Logistic Advocacy Group သည္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ႏွင့္အစီအစဥ္သစ္မ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီရာတြင္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံငံတကာ
ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။အစီစဥ္တက်မရွိ၊ အခ်ိန္ကုန္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ သမား႐ိုးက်လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ Trading Across Borders အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔တြင္အဆင့္ ၁၆၈ ေနရာ၌
ရွိၿပီး
ႏိုင္ငံအတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို
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အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္
သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ကြၽန္ုပ္တို႔မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေပ။ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားေထြျပား၍
ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိေသးကာ
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အလိုအေလ်ာက္စနစ္သို႔
အျပည့္အဝ
မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသး၍
စာ႐ြက္စာတမ္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး အမ်ား အားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ မည္သည့္အဖြဲ႕တြင္
အာဏာရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ မရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိသည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ၌
အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။

အေသးစိတ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။
• အကယ္၍ ပုံစံ (ဃ) ကိုေထာက္ပံ့ထားပါက ပုံစံကို ႀကိဳတင္၍ ပရင့္ထုတ္ယူထားရေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ပို႔သူမ်ားသည္
Free on Board (FOB) ဝယ္ယူမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္
အကယ္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈ ကုန္ပို႔လႊာ တြင္ Ex-Factory စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပသပါက တန္ဖိုးျဖတ္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။
• သာမန္အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အာမခံမူဝါဒကို မပံ့ပိုးပါက (ဥပမာ- ကုန္သြင္းသူသည္ အာမခံေၾကးကို တမင္သက္
သက္မသြင္းပါက သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔အာမခံ ဖြင့္ရွိထားပါက) သက္ဆိုင္ရာ ကုန္သြင္းမႈဖိုင္ကို တန္ဖိုးျဖတ္ေသာအဖြဲ႕ထံသို႔
အျပည့္အစုံ ဆုံးျဖတ္အကဲခတ္ရန္ အၿမဲတမ္း ပို႔ေဆာင္ ေပးရကာ ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ပတ္မွတစ္လအထိ
ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
• အေရာင္းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ မွာယူေသာ စုစုေပါင္းပစၥည္းအေရအတြက္အတိုင္း ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔ေသာ
ကုန္ပစၥည္းပမာဏသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါပမာဏ၏ အေရအတြက္ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္သာ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။
ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းပမာဏ အေရအတြက္ အတိအက်ကို ျပသရန္ စာခ်ဳပ္
ေတာင္းခံေသာ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ပို႔ရန္လိုအပ္သည့္
သေဘၤာျဖင့္တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္း ပမာဏ အေရအတြက္ကို ျပသေသာ အေရာင္းစာခ်ဳပ္အသစ္ကို ထုတ္ယူရန္
အေကာက္ခြန္ နည္းလမ္းမ်ားအရ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကိုထပ္မံ၍ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္
ပိုမို၍ရွည္လ်ားေပသည္။ (တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္။)
• ယမန္ႏွစ္၌ အေကာက္ခြန္မွ စနစ္တစ္ခုကိုမိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ထိုစနစ္သည္ အေကာက္ခြန္ Harmonized System (HS)
အမ်ိဳးအစားခြဲေသာ ကုတ္ကို ႀကိဳတင္၍ ေတာင္းခံခ်ိန္မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသည္။
ထိုအခ်ိန္သက္တမ္းသည္
အၿမဲတမ္းကိုက္ညီမႈမရွိေသာ္လည္း
ရက္၃၀
သည္
ပင္
မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို
အလြန္ၾကာရွည္ေလသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ Shipment-by-Shipment လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်ိန္ တြင္ (၁)
စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန (MOC) ျဖင့္ျပဳလုပ္ရေသာ ရန္ကုန္ရွိ MIC ေထာက္ခံမႈ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (၂)
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOF) ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ရွိ MIC ၌ ျပဳလုပ္ရေသာ ကုန္သြယ္ခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ဆုံး လ်က္ရွိဆဲ ျဖစ္သည္။
• ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္စည္းမ်ည္းအသစ္မ်ားအရ MIC အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားလုံး
သို႔မဟုတ္ ပုံစံ (ဃ) တို႔ကို “red channel” သို႔ အလိုအေလ်ာက္သတ္မွတ္ခ်က္ခ်သည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္း ပို႔လြတ္ခ်ိန္ကို
ပိုမို၍ၾကန္႔ၾကာေစသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ (MOF ၏) အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ (MOC ၏) သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အၾကား
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမ်ားေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ဥပမာ MOC လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္၊
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အာမခံႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း (CIF) စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာလက္ခံၿပီး အေကာက္ခြန္ဌာန စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တင္းၾကပ္မႈနည္းကာ FOB
သိ႔မ
ု ဟုတ္ Ex-Work ေငြေၾကးမ်ားကိလ
ု ည္း လက္ခံသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ သက္ဆင
ို ္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
စိစစ္ခြဲျခားရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ပိုမိုရွည္လ်ားသည့္ အေကာက္ခြန္ တန္ဖိုးျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုအပ္သည္။
ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သဟဇာတ မျဖစ္႐ုံမွ်မက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္
အေကာက္ခြန္႐ုံးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္ ခ်ိန္းဆိုခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ တရားဝင္ Customs brokers
(ကတ္အဝါကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား) ပင္လွ်င္ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ တရားဝင္ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးမွာသာ ခ်ိန္းဆိုခ်က္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ခ်ိန္းဆိုမႈရရွိရန္အတြက္ ေစာင့္ရေသာ အခ်ိန္သည္ ႏွစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ အေကာ
က္ခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုၾကန္႔ၾကာမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊
ရွင္းလင္းမႈမ်ား
ျမန္ဆန္ျခင္း၊
တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းက်ပ္သိပ္မႈအေပၚ အျပဳသဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈရျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုျမင့္မားေစျခင္း၊ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ရာ၌ ပိုမိုလြယ္ကူေစျခင္း။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို
႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ရွိ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို
အားေကာင္းေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ Myanmar Automated
Cargo Clearance System (MACCS) ၏ စာ႐ြက္မလိုေသာ/ အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာအေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
• ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ အရာရွိမ်ား၏ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ပိုမိုနည္း ေစမည့္ စနစ္က်၍
ထိေရာက္မႈရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို မိတ္ဆက္ရန္။
• MIC လက္ေအာက္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ SEZ ပုံစံကို အေျခခံကာ (ျမန္မာ SEZ ဥပေဒ၏ အပိုင္း ၁၁ (ဌ) တြင္ၾကည့္ပါ)
တစ္ထိုင္တည္းၿပီးစီးႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ရန္။
• ယခင္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားရွိေသာ
အေကာက္ခြန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အားလုံးကို
အေကာက္ခြန္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔တင္ရန္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္စတင္၍ ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျဖင့္ပါ တင္ရန္)။
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ ေနာက္ဆုံးထြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္မ်ားျဖင့္ အၿမဲတမ္း မြမ္းမံ ျဖည့္သြင္းရမည္။
• အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္း တိုးျမႇင့္ရန္။ အလုပ္အနည္းဆုံးဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ားကို အလုပ္လုပ္ရေသာ ဌာနမ်ား သို႔
ျပန္လည္ေနရာခ်ရန္။ (ဥပမာ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း)
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သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားေထြျပား၍ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိေသးသျဖင့္
စနစ္သည္ အလို အေလ်ာက္နစ္ သို႔ အျပည့္အဝမေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ရန္အတြက္ မည္သည့္အဖြဲ႕တြင္ အာဏာရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရေပ။ ထို႔အျပင္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မရွင္းလင္း
ျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိသည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို လည္ပတ္ေစရာ၌
အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမႈႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ရွိ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အားေကာင္းေစၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
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ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ အေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသင့္ရွိျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ား၌ရွိေသာ ျမန္မာအေကာက္ခြန္မ်ားသည္ ပုံမွန္ ေန႔ခင္းပိုင္း႐ုံးခ်ိန္
မ်ားအတြင္းသာဖြင့္လွစ္သည္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေနရာေပၚမူတည္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိသည္။
Customs clearance ျပဳလုပရ
္ န္ အကန္အ
႔ သတ္ရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ က
ွိ န
ု ပ
္ စၥည္း သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရး အခန္းက႑အတြက္
အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို
ဖန္တီးေပးေသာေၾကာင့္
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၏အခ်ိန္သည္
ေမာင္းႏွင္ပို႔ေဆာင္ရခ်ိန္ထက္
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွင္းလင္းရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္၌ ပိုမိုကုန္ဆုံးေနရသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရေသာ ညလြန္ေၾကး
ေန႔လြန္ေၾကးမ်ား၊ Red channel မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေႏွာင့္ေႏွး ေစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္လည္း အလြန္အျဖစ္မ်ား၍
ေရွ႕ဆက္ရန္ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်ေစကာ ကုန္တင္ယာဥ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ အတြက္
ဤအခန္းက႑၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈကို ေလ်ာ့က် ေစသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားသည္ တစ္ေနရာထဲစုဆုံက်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီး အေကာက္ခြန္ ဧရိယာ
အနီးအနားတြင္
ယာဥ္ေၾကာက်ပ္သိပ္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ ခ်က္ရွိသည့္
အေကာက္ခြန္မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
(ကုန္ကားမ်ား မနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအတြင္းသာ ေမာင္းႏိုင္ျခင္း) စသည္ျဖင့္ အားလုံးေပါင္းစပ္ထားသည္ကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ကာ ဤအေျခအေနကို ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္ကားအိုမ်ားႏွင့္
ခေနာ္ခနဲ႔ ျပဳျပင္ထားသည့္ကုန္ကားမ်ားသည္ ဤျပႆနာကို ပိုမိုဆိုး႐ြား ေစၿပီး အေရးႀကီးေသာ က်န္းမာေရး
႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္ကားတစ္စီးကို တစ္လ လွ်င္ အေၾကာင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕တို႔ျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရန္ကုန္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ကုန္ကားတစ္စီးသည္ သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားအၾကား သြားလာမႈကို ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၁၂ ေၾကာင္းမွ ၁၅ ေၾကာင္းအထိသာ ေျပးဆြဲႏိုင္သည္။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာတြင္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း MACCS သည္ ၎၏ အလားအလာကို
အျပည့္အဝ အသုံးခ်ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို၍ေႏွးေကြးေစသည္။ အကယ္၍ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို
အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက MACCS သည္ ပိုမို ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ေသာ အလို အေလ်ာက္စနစ္ကို ရရွိလာျခင္းႏွင့္
ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဆန္ေသာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ၿပီး အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အျခားေသာ
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အားလပ္မႈေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအလုပ္ဆိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေစျခင္းအားျဖင့္
အခ်ိန္မ်ားပိုမိုရရွိလာေစကာ အထူးသျဖင့္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မ်ား၌ တစ္ပတ္လွ်င္ ၂၄နာရီ ဖြင့္ေသာ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္
အလုပ္လည္ပတ္ခ်ိန္မ်ားကို ရရွိလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
●အလိုအေလ်ာက္စနစ္မ်ား၊ တစ္ေနရာတည္းစုံစမ္းႏိုင္သည့္စနစ္ (လက္မွတ္တစ္ခုတည္း) ႏွင့္ ဖိုင္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာလုပ္
ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုေပါင္းစည္းလိုက္ပါက အလုပ္လုပ္ရမည့္ပမာဏ ေလ်ာ့က် သြားမည္ျဖစ္ကာ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား၌
တစ္ပတ္လွ်င္ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုရွည္ၾကာေသာ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္း
လည္ပတ့္ခ်ိန္အတြက္ အေကာက္ခြန္အခ်ိန္ရင္းျမစ္မ်ား ကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
●အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အကယ္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္သည္
(လမ္းေပၚတြင္သြားလာေနေသာ
ကုန္တင္ကားမ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားမည္)။
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
လမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ ကုန္တင္ကားမ်ား အေရအတြက္အား ကြန္တိန္နာမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ သုံးပုံႏွစ္ပုံအထိ
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးကုန္က်မႈနည္းသြားႏိုင္သည့္အတြက္ ကုန္တင္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္း၍
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ အိုေဟာင္းေနသည့္ ညာေမာင္းကုန္တင္ယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ သစ္လြင္၍ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရၿပီး ေခတ္မီ
ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
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●ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ေနရာထဲစုဆုံကာ လမ္းပိတ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္
ေပမည္။
●ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားကို ပါကင္ထိုးထားရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ ေျပးဆြဲႏိုင္ ျခင္းသည္ ကုန္တင္
ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းစီ၏ ကားထြက္ႏိုင္ေသာႏႈန္းကို တိုးေစမည္ျဖစ္သည္။
●

လမ္းေပၚ၌ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းေလ်ာ့က်ေစသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
● MACCS စနစ္၏ စကၠဴမဲ့/အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာင္ေဆာင္ရာ၌ အရွိန္ ျမႇင့္တင္ရန္။
● ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ အေကာက္ခြန္တာဝန္ကို အခြန္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္ ေရွ႕တန္းတြင္
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုေပးအပ္ကာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္
တစ္ေနရာတည္း စုံစမ္းႏိုင္ေသာစနစ္ကို ဖန္တီးရန္။
● တစ္ေနရာတည္းအစုံရွိေသာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႏွင့္ အနီးအနား
တြင္ ကြန္တိန္နာကုန္ပစၥည္း႐ုံမ်ား (CFS) ကိုဖန္တီးရန္။
●ကြန္တိန္နာခ်ပစၥည္းမ်ား ျမန္ဆန္စြာႀကိဳတင္ရွင္းလင္းသည့္ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္။
အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုန္ပစၥည္း
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခန္းက႑အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ဖန္တီးေပးေသာေၾကာင့္
ကုန္ကားမ်ား၏အခ်ိန္သည္ ကားေမာင္း ျခင္းထက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရွင္းလင္းရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္၌
ပိုမို၍ကုန္ဆုံးေနရသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေၾကာင့္ ကုန္က် ရေသာ ညလြန္ေၾကး ေန႔လြန္ေၾကးမ်ား၊
Red channel မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အခ်က္ မ်ားသည္လည္း အလြန္အျဖစ္
မ်ား၍ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်ေစကာ ကုန္ကားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး
ဤအခန္းက႑၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုအေန
ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္စနစ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာစာရွိ အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကိုပိုမိုေပး
ကာ ဖိုင္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေသာ စနစ္ စသည္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔
အႀကံျပဳလိုသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၃။ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS
နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာဧရိယာမ်ားအတြင္း အာမခံသိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS မ်ားကိုခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္
ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ကမွ အစိုးရသည္ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံ/CFS ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား (အမ်ားပိုင္၊
ပုဂၢလိကႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) အမ်ိဳးအစားသုံးခုအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္
အာမခံသိုေလွာင္႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ CFS မ်ားအတြက္ လိုင္စင္မလိုဟူ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သီလဝါ SEZ
တြင္ အာမခံေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း သီလဝါ SEZ ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားအရ အနည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိေသာ
စီမံမႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ အာမခံႏွင့္ CFS လိုင္စင္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ႏိုင္မီအခ်ိန္တြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ပုံမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား ပါရွိေသာ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံ/ CFS အေဆာက္အအုံမ်ား လည္ပတ္မႈကို ေနရာခ်ရန္လိုအပ္သည္။
ထို႔အျပင္ အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းၿပီးစီးေစရန္ႏွင့္ လုံေလာက္ေသာရင္းျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့မႈျပဳရန္
ကြၽန္ုပ္တို႔အႀကံျပဳလိုသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန (သို႔မဟုတ္ အေကာက္ခြန္ဌာန) ပါဝင္ လ်က္ေနသည္
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
● ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အဝင္အထြက္စီးဆင္းမႈသဘာဝအရ အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔မႈမ်ား၊ အာမခံ
သိုေလွာင္႐ုံအသစ္မ်ားႏွင့္ CFS ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွိေသာ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္အျခားေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ
Custom clearance အလုပ္ပမာဏကို ေျမာက္မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
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● ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌သေဘၤာတင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း - ကြန္တိန္နာမ်ား ကုန္ခ်႐ုံသာ။
● ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အားလုံးအတြက္ အခ်ိန္ပိုအသုံးျပဳမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း။
● အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားကို CFS ကုန္မ်ားတင္ခ်ေသာေနရာႏွင့္ နီးကပ္စြာေနရာခ်ထားသည့္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကို
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
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● ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈကို မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးသည္ တစ္ရက္လွ်င္
မ်ားစြာေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ခ်ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
SEZ မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျပင္ဘက္ရွိ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ
သည္ ဤျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ကုန္သြင္း ကုန္ပို႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းထားသည့္
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္မ်ားသည္ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္အတြ
က္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္ တင္ပို႔ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
CFS
အေဆာက္အအုံမ်ား၌
ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဆိပ္ကမ္းတြင္
အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ျဖတ္သန္းေစျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေနရာထဲစုဆုံက်ပ္ပိတ္ေနေစသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရသည္ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံႏွင့္ CFS လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သတိျပဳေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း Logistic Advocacy
Group မွနားလည္မိ႐ုံမက လုပ္ငန္းစဥ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တက္လွမ္းမႈကိုျဖစ္ေစ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း
ခံစားမိပါသည္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရာ၌
ကူညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္အေနထား၌ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ
● MIC/အေကာက္ခြန္ကို သြက္လက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အားေပး၍ ထုထည္ႀကီးမ်ားသည့္ ကုန္ဝင္၊ ကုန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား
ရွိေသာ ဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာမ်ား၌ အာမခံႏွင့္ CFS လိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးရန္။
● CFS ႏွင့္ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံ စတင္လည္ပတ္သည့္အခါတြင္ ဆိပ္ကမ္းရွိ ကြန္တိန္နာမ်ားကို အခ်ိန္ အနည္းငယ္ အတြင္း
ကုန္ခ်ခြင့္ျပဳရန္ ကုန္ခ်ေသာေျဖရွင္းခ်က္ကို ထားရွိႏိုင္သည္။
● (CFS/bonded) ကုန္ဝင္ကုန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းထားေသာ Customs clearance
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အကူအညီရွာေဖြရန္။
● ထို CFS/အာမခံသိုေလွာင္႐ုံမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအား လုံေလာက္စြာငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းကို
ျပဳလုပ္ရန္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိျခင္းကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား နည္းပါးေစၿပီး သစ္လြင္ေသာ
အစျပဳျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
● ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား/ ကုန္တြဲယာဥ္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ကုန္ပို႔ေသာ Custom clearance မၿပီးဆုံးမီ ျပည့္လွ်ံစြာတင္
ေဆာင္ထားေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားကို ကုန္ပို႔ေသာဧရိယာမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳပါ ရန္။ အကယ္၍ ကြန္တိန္နာသည္ Red channel
တြင္ရွိေနပါက အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားသည္ ကြန္တိန္နာ အတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ကုန္ပို႔ေသာဧရိယာသို႔
ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
● ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား၏ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အာမခံကုန္ေလွာင္႐ုံ/CFS လုပ္ကိုင္သူ မ်ား
အတြက္ မရွင္းလင္းေသးေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုလြယ္လြယ္ကူကူရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ရန္။
● သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ရွိသည့္ ဝါရင့္ဝန္ထမ္း မ်ားကို အထူးသျဖင့္
ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္နယ္စပ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ရန္။
• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၌သာမက ေဒသအတြင္း အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေပးေသာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
႐ြက္ရန္။
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အာမခံသိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ အက်ိဳးေက်းဇူးအေျမာက္အမ်ား
ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းထားသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္မ်ား
သည္ အာမခံသိုေလွာင္႐ုံဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တြင္
ပိတ္မိေနျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
CFS ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၌ ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အေကာက္ခြန္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းေစျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေနရာထဲစုဆုံက်ပ္ပိတ္သြားသည့္ အေျခအေန
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
အဓိကဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ အာမခံ သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ CFS ေျဖရွင္းေရးမ်ားစီသို႔ သြက္လက္၍
လ်င္ျမန္ ေသာစနစ္ကို ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း အဝင္/အထြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္
လည္ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၄။ TERMINALအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈ
TERMINALအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းသည္ ကုန္တင္သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္
ရပ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ေငြေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရေသးေပ။ လက္ရွိစည္း
မ်ဥ္းမ်ားအရ Carrier မ်ားမွ Myanmar Port Authority (MPA) ၏ Shipping Agency Department သို႔ ၿမိဳ႕တြင္းTERMINAL
ကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာျပန္အမ္းေငြကို မစီစဥ္ေပးမီ အလ်င္ဦးစြာ မ်ားစြာေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ၌
အခ်ိန္အလြန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖတ္သန္းရသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ကသိကေအာက္ျဖစ္ကာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေလ သည္။
ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လေပါင္းမ်ားစြာ
ပိတ္မိေနသျဖင့္ TERMINAL မ်ားႏွင့္ Carrier မ်ားအား အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္
ၾကားအဖြဲ႕အစည္းမရွိေသာTERMINAL သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားျပားပါက TERMINAL သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ရွိေသာ
ေႂကြးၿမီမ်ားကို Carrier မ်ားမွ ေပးေခ်ရသည့္အတြက္ ကမာၻေပၚရွိ အျခားေသာ TERMINAL တြင္ က်င့္သုံးမႈအလြန္ရွားပါး၍
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈလည္းမရွိပါ။
အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
၂
တြင္
အသားေပးေဖာ္ျပခ်က္အရ
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
တန္ဖိုးျဖတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ သမား႐ိုးက်လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
အလြန္မ်ားျပားေသာ အခ်ိန္ ကို
လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂၀၁၉ Ease of Doing Business ranking တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေထာက္
ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ မလိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ား ေထြျပားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ပိုမိုမ်ားျပား၍ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ ေသာ ပစၥည္းေထာက္ပံ့
ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တစ္ခုကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အဆုံးစြန္၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ကြၽန္ု
ပ္တို႔တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
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ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို Carrier မွ TERMINAL အထိ တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားဆီသို႔ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းအသစ္သည္ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးအတြက္
အခ်ိန္ႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈကို ပိုမိုတိုးေစမည္ ျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္းသည္ ပိုမို႐ိုးရွင္း၍ စံထားရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည့္ ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိန္အစအဆုံးႏွင့္ ေငြေၾကး
ကုန္က်မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းသည္လည္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအေပၚတြင္ အလြန္မွီခိုေနရေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ (ဥပမာ
- ဥေရာပသို႔တင္ပို႔သူမ်ား) ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
MPA ကို ၎၏လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ သယ္ပို႔သူမ်ားကို စာခ်ဳပ္တစ္ခုအလိုက္ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည့္
ပမာဏအတိုင္း (MPA မွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းၾကပ္ႏႈန္းအဆင့္မ်ားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ) ေငြေခ်ခြင့္ျပဳရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔
ေတာင္းဆိုလိုသည္။ မည္သည့္ Shipping Agency Department ကုန္က်စရိတ္ကိုမဆို Carrier မွ ဌာန ဆီသို႔ လည္း
တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းႏိုင္ရမည္။

ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းသည္ အလြန္ပင္ကသိကေအာက္ျဖစ္ကာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပန္အမ္းေငြကို မစီစဥ္ေပးမီ အလ်င္ဦးစြာ မ်ားစြာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔
အခ်ိန္အလြန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖတ္သန္းရသည့္အတြက္ေငြကုန္ေၾကး က်မ်ားေလသည္။ ဤသို႔ျပဳ
လုပ္ျခင္းသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားသည္လည္လပ
ု င
္ န္းစဥ္
အတြင္း လေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္မိေနသျဖင့္ Terminal မ်ားႏွင့္ Carrierမ်ားအား အပ်က္သေဘာ
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ MPA ကို ၎၏လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္
သယ္ပို႔သူမ်ားကို စာခ်ဳပ္တစ္ခုအလိုက္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပမာဏ အတိုင္း (MPA မွ
သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းၾကပ္ႏႈန္းအဆင့္မ်ားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ) ေငြေခ်ခြင့္ျပဳရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔
ေတာင္းဆိုလိုသည္။
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နိဒါန္း
EuroCham Myanmar သည္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပရွိ ထိပ္တန္းဝိုင္ႏွင့္အရက္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍
Wine & Spirits Advocacy Group ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရ
၏တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို
အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေခတ္မီ၍ တာဝန္သိမႈရွိေသာ ဝိုင္ႏွင့္အရက္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။
International Wine & Spirits Record (IWSR) ၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအရက္ မ်ား
ဝယ္လိုအားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးလီတာ ပုံးျဖင့္ ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ဤ ဝယ္လိုအားသည္
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အခြန္မေကာက္ယူႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္
တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္လြတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အခြန္အနည္းငယ္ သာေပးရေသာ ဇိမ္ခံဟိုတယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္မ်ားတင္သြင္းျခင္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ (စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ
အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္၈/၂၀၁၃)
မွ
စတင္ကာ
တရားဝင္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
ဤပိတ္ပင္မႈသည္
တရားမဝင္
ကုန္သြယ္မႈကိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစၿပီး အက်င့္ ပ်က္ျခစားျခင္း ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ကာ ႏိုင္ငံအတြက္
အေျမာက္အမ်ားလိုအပ္ေနေသာ အခြန္ေငြရရွိေရး ကိုပိတ္ပင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္လည္း
ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (WTO) အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထားရွိေသာ ကတိကဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။
တင္သြင္းလာေသာအရက္မ်ားကိုလည္း အခြန္ႀကီးေလးစြာ ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေပးရန္မလိုေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
မွတစ္ဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြကို ဆုံးရႈံးေစျခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ေမြးျမဴျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ပိုမို
တြန္းအားေပးေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ စည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိေသးေပ။ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အၫႊန္းတပ္ရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားသည္ ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိေသးၿပီး ႏိုင္ငံျခားတံဆိပ္ကုန္ပစၥညးမ်ား၏ရင္းျမစ္ သို႔မဟုတ္အ
ရည္အေသြးကိုေသခ်ာမသိရွိႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စားသုံးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားကို အမိန႔္
ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၈/၂၀၁၃ ျဖင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း။
စီးပြားေရးႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာ
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္
၈/၂၀၁၃
အရ
တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔လာေသာ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားကို တားျမစ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိေပ။ ႏိုင္ငံျခား အရက္မ်ားကို
ဆိုင္တြင္းဆိုင္ျပင္ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေတြ႕ရျခင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားကို တစ္ဉီးတည္း တင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ား
ျဖစ္ေသာ ဇိမ္ခံဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္လိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ လက္ဝယ္မဟုတ္ေသာျပင္ပ၌
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္ရွိဝင္ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားအရက္အေျမာက္အမ်ားသည္
တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွျဖစ္ေသာ - အထူးသျဖင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ ေမွာင္ခိုကူးျခင္းႏွင့္ အခြန္လြတ္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားေရာင္းခ်မႈကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေျခလွမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိတားျမစ္ခ်က္၏ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းကို ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပုံမွန္ၾကပ္မတ္
ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ႏွင့္အရက္ေဖ်ာ္စပ္
ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး ဥပေဒလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္
ႀကီးမားေသာေဈးကြက္ အ႐ြယ္အစားေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အဓိကအားျဖင့္ အခြန္မေပးေဆာင္ရေသာလမ္းေၾကာင္း
မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ သည္ ႏိုင္ငံျခားအရက္
မ်ားေရာင္းခ်ရမႈအေပၚတြင္ အခြန္ေငြေကာက္ယူရန္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အေရးကို ဆုံးရႈံးလ်က္ရွိသည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ
အဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲၿပီး တရားဝင္မဟုတ္သည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၂၀၀
တန္ဖိုးရွိေသာအရက္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
Australia’s Charles Sturt University မွျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြ ေကာက္ခံႏိုင္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္
တစ္ရပ္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြဆုံးရႈံးမႈမွာ အနည္းဆုံး ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ရွိေၾကာင္း ခန႔္မွန္းေဖာ္ျပထားသည္။
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ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ဆက္လက္တိုးတက္ ႀကီးထြား လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္လိုအား
ပိုမိုျမင့္တက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အဆိုပါရလဒ္ထက္ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အခြန္ေငြမေပးေဆာင္ေသာ တရားမဝင္
သြင္းကုန္မ်ားသည္ ေဈးသက္သာစြာေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ထိခိုက္နစ္နာမႈ
ကိုျဖစ္ေစသည္။ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တြင္က်ယ္ေနသည့္စေကာ့ဝီစကီမ်ား၏
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေမွာင္ခိုေဈး သည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဝီစကီမ်ားထက္
ပိုမိုေဈးခ်ိဳေနျခင္း မ်ိဳးပင္ ရွိေနတတ္သည္။
လက္ရွိတားျမစ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားတရားမဝင္တင္သြင္းမႈကို ထိေရာက္စြာအက်ိဳးခံစားခြင့္ ေပး လ်က္ရွိၿပီး
တရားမဝင္စီးပြားေရးကို ၾကာရွည္ထိန္းထားသည္။ Charles Sturt University ၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း
ေတြ႕ရွိရေသာ သြင္းကုန္အရက္မ်ား၏ ၉၀% ေက်ာ္မွာ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းကုန္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေမွာင္ခိုျပဳလုပ္ရာတြင္ပါဝင္ေသာ
တရားမဝင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတုမ်ား ေရာင္းခ်မႈ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝင္/ထြက္ရလြယ္သည့္နယ္စပ္ကို
အခြင့္ေကာင္းယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေမွာင္ခို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရေသာ တရားမဝင္ ဝင္ေငြမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ရာဇဝတ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔သြယ္ဝိုက္၍ စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔
တရားမဝင္ေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရ၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေစရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစသည္။ ေမွာင္ခိုသမားမ်ားသည္လည္း
နယ္စပ္မ်ားတြင္ သိသာစြာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိသျဖင့္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေစရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။
ေဈးကြက္တြင္ တရားဝင္တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကင္းမဲ့သည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားသည္ ေဒသတြင္း
စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအား ဆိုး႐ြားေသာက်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားကိုပိုမို
ျဖစ္ပြားေစသည္။ လတ္တေလာတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) မွလုပ္ေဆာင္ေသာ ေဈးကြက္
အတြင္းနမူနာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ နမူနာအရက္ ၂၀% နီးပါးတြင္ မက္သ ေနာ (Methanol) ပါဝင္မႈသည္ လူမ်ားစိတ္ခ်စြာ
စားသုံးႏိုင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္၏အထက္၌ ရွိေနသည္။
အရက္ေသစာမ်ား
ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းသည္
လိုင္စင္မရွိေသာလက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၏
တိုးတက္ႀကီးထြားမႈ
ကို
ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း၊
တရားဝင္လက္လီျဖန္႔ခ်ိေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံျခား
အရက္မ်ားတားျမစ္ျခင္းကို
ဆက္လက္၍
လ်စ္လ်ဴရႈေစရန္
တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။
ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္မ်ားတြင္
အေဖ်ာ္ယမကာပစၥည္းမ်ား တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ရွိေနစဥ္တြင္ အျခားေသာ ဟိုတယ္ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာအခက္
အခဲကိုရင္ဆိုင္ရေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔ရင္းနီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေသာ အရည္ေသြးရွိသည့္အရက္တံဆိပ္မ်ား လိုလားေတာင့္တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုျခင္းက
အဆိုပါ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား တရား မဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို အားေပးေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူ အမ်ားစု ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္
သိုေလွာင္ ထား၍မရႏိုင္သျဖင့္ ေဖာက္သည္ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္
ေသာက္သုံးလိုသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားအား ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တရားမဝင္ကုန္မ်ား သိုေလွာင္ ထားရန္ အေျခအေနက
တြန္းပို႔သည့္အတြက္ ၎တို႔အား ဥပေဒအရ အႏၲရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစကာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေသာက္သုံးသူမ်ား
အတြက္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ အလားအလာကို ေပၚေပါက္ ေစသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
• ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားကို ပုံမွန္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအရက္ လက္လီေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳျခင္း ေၾကာင့္ အစိုးရမွ
ေကာက္ယူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြကို သိသာစြာတိုးေစသည္။
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• ႏိုင္ငံျခားအရက္တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေသာက္သုံးျခင္းမ်ားကို တရား ဝင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ရာ ေရာက္ပါသည္။
• အရက္မ်ားတရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ေဈးကြက္ယႏၲရားမ်ား ႏွင့္အတူ ဥပေဒစိုးမိုး
ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။
• တရားဝင္၍စိတ္ခ်ရေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ
ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေပသည္။
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• ျမန္မာႏိုင္ငံမွထားရွိထားေသာ WTO ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ေနသည့္အခ်ိန္ တြင္
စီးပြားေရးအထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကိုဖယ္ရွားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္တက္ႂကြႂကြ
တက္လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
• ႏိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားကို အသုံးခ်ခြင့္ရရွိေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ေဈးကြက္အတြင္း
ပါဝင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္
အသက္မျပည့္ဘဲေသာက္သုံးမႈမ်ားႏွင့္
အရက္ကို
အႏၲရာယ္
ရွိေသာ
ေသာက္သုံးမႈကို
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစိုးရ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ်ား အားလုံးအတူတကြပူးေပါင္း၍ တာဝန္
ယူမႈရွိေသာယမကာေသာက္သုံးျခင္း စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္ေရးပြဲမ်ား ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏အေျခခိုင္ေသာ
ကမာၻ႔အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားကို အသုံးခ်ခြင့္ ရွိေစႏိုင္ျခင္း။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္အမွတ္ ၈/၂၀၁၃ ကိုျပင္ဆင္ျခင္း အားျဖင့္
ႏိုင္ငံျခား အရက္မ်ား တင္သြင္းမႈတားျမစ္ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာပစၥည္း လိုင္စင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို
လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္မြမ္းမံရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုတိုက္တြန္းပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ား
ေဈးကြက္ဖြင့္ျခင္း၊
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္
ရွင္းလင္းထိေရာက္၍
ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိ
ေသာစနစ္ႏွင့္
သီးသန္႔
ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား
ႏွင့္
ေတြဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ (မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝိုင္လုပ္ငန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကဲ့သို႔ေသာ)
တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈ၊ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားကို အခြန္ေငြေပးေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ
တရားဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ရရန္ အားေပးႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဝိုင္ တင္သြင္း မႈမ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္း
ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းမႈသည္
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကို လမ္းၫႊန္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားတင္သြင္းမႈကို
တရားဝင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆီသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားေစႏိုင္သည္။
ေျဖေလ်ာ့မႈေပးလိုက္ေသာ ေဈးကြက္တြင္ ျပည္တြင္းအရက္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္ အတြက္
အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ား ေဈးကြက္တျဖည္းျဖည္းျခင္းဖြင့္ျခင္းမ်ိဳးကို စဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအားလုံး၏ တရားဝင္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာ႐ုတ္ခ်ည္းသက္ေရာက္
မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္မ်ား ေကာက္ယူေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ည္းအသစ္မ်ားအားလုံးကို
အျပည့္အဝလိုက္နာ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဆိပ္ကမ္း မ်ားသို႔ တင္သြင္းမႈမ်ားကို အစပိုင္းတြင္ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဝင္ေပါက္တစ္ခုမွသာ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ UK Department of International Trade မွ ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ေသာ “ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
ယမကာေဈးကြက္အေပၚ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယမကာလုပ္ငန္းမွ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မွ်ေဝခဲ့သည့္အတိုင္း ယမကာလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေဖ်ာ္ယမကာကုန္ပစၥည္းေဈးကြက္ဖြင့္လွစ္
ျခင္းကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကူးအေျပာင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မွ်တေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကို
ကာကြယ္ဝေပးမည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ျပႆနာေဖာ္ျပခ်က္ ၂။ ျမင့္မားေသာအခြန္ေငြပိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ စံႏႈနး္ မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအၫႊန္းတပ္မႈ မရွိျခင္း။

ႀကီးမားသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ယမကာ၏ တန္ဖိုးအလိုက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ (Ad valorem tax)
စနစ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ားမွ တရားဝင္တင္သြင္းလာေသာ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေနကာ
ျမင့္မားေသာလက္ကားေဈးကို
ဦးတည္ေစလ်က္
တရားမဝင္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ
ပစၥည္း
တင္သြင္းသူမ်ားကို
မ်က္ႏွာသာေပးေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တင္သြင္း လာသူမ်ားမွ တင္သြင္းလာေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့၍ ေၾကညာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
တန္ဖိုးျဖတ္ေသာအခါ၌ ထိုကဲ့သို႔ တေျပးညီမရွိေသာ ျမင့္မားသည့္ Ad valorem tax ေၾကာင့္ ျမန္မာအေကာက္ခြန္ႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ က်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာျပႆနာတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခြန္ေငြေကာက္ခံမႈ ပမာဏမ်ားျပားျခင္းႏွင့္
တရားဥပေဒခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းတို႔
ေပါင္းစပ္
လိုက္သည့္အခါ
ေမွာင္ခိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို
ႀကီးပြားတိုးတက္ေစသည္။ စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္ယူနစ္ (EIU) မွ ျပဳလုပ္ေသာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအေပၚ
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အေျချပ ၫႊန္းကိန္း ၂၀၁၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၈၄ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၈၂ တြင္ ရွိေနၿပီး အီရတ္ႏွင့္
လစ္ဗ်ားက ေနာက္မွ လိုက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားအရက္အေပၚ ရွင္းလင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိသည့္ အတြက္
ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသည္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ယမကာမ်ား၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ အရည္အေသြးကို ရွာေဖြသိရွိရန္ ခက္ခဲေပသည္။
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ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားး
• အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈႏွင့္ လက္လီလမ္းေၾကာင္းကို ျမင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ေငြကို တိုးျမင့္
ေစသည္။
• အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ရရွိ လာေသာ ကုန္ပစၥည္း
မ်ားအၾကားရွိ ေဈးႏႈန္းကြာဟမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ မွ်တ၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေသာ အခြန္ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္ကို
ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။
• ႏိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားမွ အားအင္ရယူျခင္းျဖင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း အၫႊန္းတပ္ျခင္း
လိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးတက္မႈရွိေစၿပီး ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားသိရွိႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ကုန္ပစၥည္း
မ်ားေဈးကြက္အတြင္းေရာက္ရွိရန္ ေသခ်ာေစသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အေဖ်ာ္ယမကာကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ ad အvalorem tax စနစ္တြင္ပါဝင္ေသာ အလႊာ ၁၆ (Tier 16) တြင္
ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ တင္သြင္းလာေသာ အရက္ယမကာကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အထူး ကုန္စည္အေကာက္ခြန္စနစ္ကို
က်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အလႊာစနစ္(Tier system) ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ
ျပည္တြင္းထုတ္ အေဖ်ာ္ယမကာ ကုန္ပစၥည္း မ်ား အတြက္ အထူးကုန္စည္ အေကာက္ခြန္စနစ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံျဖစ္သည္။ လီတာအလိုက္ တိက်ေသာ ပမာဏပါဝင္ေသာ သီးသန္႔အခြန္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံ
သည္
အေကာက္ခြန္၊
တင္သြင္းသူႏွင့္
လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအၾကားတြင္
အျငင္းပြားမႈမ်ား
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္
ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
• အခြန္တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္ဖြင့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္
လက္ရွိတြင္
က်င့္သုံးေနေသာ
တင္သြင္းကုန္
ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားအတြက္
ျမင့္မားေနၿပီးျဖစ္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကိုသာ ဆက္လက္ထိန္းရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
• ယမကာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအားလုံး အတူတကြလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ကာ ဥပေဒခိုင္မာေစရန္ႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း
တိုက္တြန္းလို
ပါသည္။
ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းျခင္းအားျဖင့္
ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ေရာင္းခ်ေသာ အရက္ယမကာ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအားလုံးမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ေငြ ေကာက္ယူႏိုင္ေစ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
• အျခားေသာ WTO အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား က်င့္သုံးေနသကဲ့သို ေဈးေလ်ာ့ခ်မႈဆန႔္က်င္ေသာဥပေဒ (anti-dumping law)၊
အေလ်ာ္ေပးေသာဥပေဒ (Countervailing law) ႏွင့္ အျခားေသာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား (Safeguard laws) တို႔ကို
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
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• ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ား၊ Codex Alimentarius တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကဲ့သို႔ စံႏႈန္းမ်ား၊
ျပည္တြင္းစားသုံးရန္ႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အပါအဝင္) ဝိုင္ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အဓိကထုတ္လုပ္
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္၊ ဩစေတးလ်၊ နယူးဇီလန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ International Organisation
of Vine and Wine (OIV) တို႔ထံမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ကိုးကား၍ ဝိုင္ႏွင့္အရက္ ယမကာကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအၫႊန္းတပ္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ က်င့္သုံးမႈ ျပဳရန္ အစိုးရကို
ကြၽန္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသားစားေသာက္ကုန္ဥပေဒကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ကြၽန္ုပ္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။
အစားအေသာက္မ်ား ေဘးကင္း လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆုံး
အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈကို ရယူရန္ ေလးစားစြာ အႀကံျပဳလို ပါသည္။
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အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
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 South East 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 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 & Association
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
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MIR
MITT
MMK
MOALI
MOC
MOEE
MOGE
MOHS
MOI
MOIFER
MOLIP
MONREC
MOPF
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

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 Industry
Ministry of Investment and Foreign Economic Relations
Ministry of Labour, Immigration and Population
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Ministry of Planning and Finance
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
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TMIT
TMT
TOT
TRACIT
UMFCCI
UN
US
USD
USDP
VAT
VIN
WCO
WTO
YHT
YSX
YVQC
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Thilawa Multipurpose International Terminal
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 of America
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 စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တြဲဖက္ဥကၠ႒မ်ားအား
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝေသာ EuroCham Myanmar White Book တြင္ ပါဝင္ကူညီေပးျခင္းအတြက္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ Michel Boulanger ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ ဥေရာပ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပ သမဂၢနိုင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ဥေရာပ သမဂၢနိုင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္အသင္းမ်ားႏွင့္ UMFCCI တို႔ကိုလည္း ၎တို႔၏ အဆက္မျပတ္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ EuroCham Myanmar အေပၚ ယုံၾကည္သည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
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မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္
ဤ EuroCham Myanmar White Book ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုး ေပးမႈအတြက္
ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ သုေတသန(FMR) ႏွင့္ 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
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို ျ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 နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ တစ္ခုလုံးကိုျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန႔္ေဝျခင္း
သို႔မဟုတ္ မၽွေဝျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံမႈမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာျဖင့္ EuroCham
Myanmar ထံသို႔ စာေရးသားပါ။ EuroCham Myanmar သည္ မူၾကမ္းေရးသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက White Book တြင္
ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္နိုင္သမၽွ မွန္ကန္ေစရန္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ
White Book တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ျပည့္စုံမႈ၊ တိက်မႈ၊ စိတ္ခ်ရမႈ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္မႈအတြက္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ဤစာအုပ္ကို အေျခခံ၍ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္၏ ရလဒ္မ်ားအတြက္ EuroCham Myanmar အေနျဖင့္
မည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမၽွ တာဝန္ခံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာအပ္ပါသည္။ မည္သည့္အေျခအေန
တြင္မဆို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ မပါဝင္ဘဲ ဤ White Book တြင္ ပါရွိသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။
ထို႔အျပင္

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို

စာခ်ဳပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ထိခိုက္နစ္နာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

တင္းက်ပ္သည့္

တာဝန္ခံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အမႈမထားဘဲ ဤ White Book စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သို႔မဟုတ္ ဤစာအုပ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္၊ သြယ္ဝိုက္၊ အထူး၊ အေသးအဖြဲ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚေသာ
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား (အက်ိဳးအျမတ္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အပါအဝင္) အတြက္ႏွင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားအား
အၾကဳံျပဳခဲ့လၽွင္ပင္ ႀကိဳတင္သိျမင္ နိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မသိျမင္နိုင္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ EuroCham
Myanmar

၊

၎၏

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊

ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

ဒါရိုက္တာဘုတ္

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

အေနျဖင့္

တာဝန္မရွိပါ။ ဤ White Book ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာပုံစံ ထုတ္ေဝမႈအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလၽွင္
အဂၤလိပ္ဘာသာပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္ကိုသာ အတည္ယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အၿပီးသတ္ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။
© ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ မူပိုင္ခြင့္အားလုံးကို ထိန္းသိမ္း ထားသည္။
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EuroCham Myanmar
၂၇၁-၂၇၃ ဗားကရာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ
ဖုန္း +95 9 45058 2335
အီးေမးလ္ - info@eurocham-myanmar.org
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ - eurocham-myanmar.org

ျမန္မာျပည္ရွိ ဥေရာပ စီးပြားေရး၏ ပဲ့တင္သံ

စည္း႐ံုးလႈံ ႔ေဆာ္ေရး

စီးပြားေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ပြဲအစီအစဥ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕
၂၇၁-၂၇၃ ဗားဂရာလမ္း၊
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

+၉၅ ၉ ၄၅၀၅၈ ၂၃၃၅

info@eurocham-myanmar.org

www.eurocham-myanmar.org

eurocham.myanmar

eurocham-myanmar

EuroChamMyanmar
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