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ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း

EuroCham သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသံအျဖစ္ အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဤအဖဲြ႕မွ အဓိကခံယူထားသည့္ 
တာဝန္မွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္တကြ ျမန္မာ၊ အာဆီယံ ေဒသႏွင့္ အီးယူအတြင္းမွ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ ဥေရာပ စက္မႈလက္မႈ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ား အတြက္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဥေရာပရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာရန္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတစ္ရပ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အားေကာင္းႀကီးထြားလ်က္ရွိိေသာ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုႏွင့္အတူ EuroCham သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ 
ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ပါဝင္စား ေသာေၾကာင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေသာ ပံုသ႑ာန္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပစီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့
မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

EuroCham ၏ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ စည္း႐ံုုး လံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ (၂) အလံုးစံု စီးပြားေရးရပ္ဝန္းကို တိုးျမႇင့္ရန္အလို႔ငွာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ (၃) အျခားအစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
ပိုမိုိခိုင္မာလာရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္မွာ EuroCham ျမန္မာ၏ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ ႏွစ္ပတ္လည္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ 
EuroCham အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ လူ႔အသိုက္အၿမံဳတစ္ခုလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ ယခုႏွစ္၏ 
အခရာက်ေသာ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို သ႐ုပ္ခဲြျခားတင္ျပထားသည္။ 

EuroCham ၏ စည္း႐ံုးလံႈေဆာ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ မူၾကမ္းေရးသားထားသည့္ စကၠဴျဖဴအၾကံျပဳစာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းျပဳစုထားသည့္ ဤစကၠဴျဖဴ 
စာအုပ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအတြင္းမွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕မွ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏိိုင္ငံရွိ ဥေရာပအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေစလႊတ္ထားသည့္ အဖဲြ႕မ်ား၏ သံအမတ္မ်ား၊ ေကာင္စစ္ဝန္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လႊမ္းၿခံဳဆက္စပ္မႈရွိသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။
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EUROCHAM CHAIRMAN OF THE BOARD

EuroCham ဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ယင္း၏ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ EuroCham ၏ အက်ဳိးတူ 
အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕မ်ားအားလံုးကိုယ္စား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ဆိုင္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စကၠဴျဖဴစာအုပ္ကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္မွာ 
လုပ္ငန္းက႑အမ်ားအျပားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၊ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး 
အဖဲြ႕ဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္တြင္ လက္ရွိစီးပြားေရးရပ္ဝန္းအေပၚ လုပ္ငန္းက႑တစ္ရပ္ျခင္းစီအလိုက္ ဥေရာပ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ထားပံုကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ EuroCham 
၌ ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈ တာဝန္ (CSR)၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္စီမံေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဟူေသာက႑မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္း႐ံုးလံႈေဆာ္ေရးအဖဲြ႕ငါးဖဲြ႕ရွိပါသည္။ 
က႑အသစ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ေနာင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ယခုထက္ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္း က႑မ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးေပလိမ့္မည္။ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕ 
တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီအား ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အဓိကျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ႏွင့္ လာမည့္ 
၁၂လအတြင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ပိုမိုဦးစားေပးသင့္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕မ်ားမွ ယံုၾကည္သည့္ မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ရန္ 
ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

EuroCham အေနျဖင့္္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ တည္ရွိေစလိုပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ယခုကဲ့သို႔ အခါအခြင့္သင့္ေသာအခ်ိန္အခါတြင္ 
ေႏြးေထြးလိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ စဥ္ဆက္ မျပတ္ အားေပးကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိသကဲ့သို႔ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ဤႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္္ အားေပး ျမႇင့္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ယခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ဥေရာပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာရွတိုက္၏ 
ေနာက္ဆံုးေသာ ေစ်းကြက္နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ ဤစိတ္ပါဝင္စားမႈကပင္ EuroCham 
မွ ဥေရာပႏွင့္ အာရွတစ္လႊားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာတြင္ စုစည္းခဲ့သည့္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံတြင္သာမက ယခုႏွစ္ႏွင့္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၾကသည့္ 
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ကုန္သြယ္ေရးကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖဲြ႕မ်ားထံတြင္ ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတြင္ ဥေရာပတိုက္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအလားအလာမ်ားကို ပိုမိုရရွိ စံစား ႏိုင္ရန္ ေက်ာ္လႊားရမည့္ 
စိန္ေခၚခ်က္အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ဤစိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္း ျမင္သာ၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ 
ကူညီေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုး ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔ျဖင့္ EuroCham မွ နီးကပ္စြာ ဆက္လက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

ေနာက္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝမည့္ စကၠဴျဖဴစာအုပ္အတြက္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမိပါသည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ 
ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အားေကာင္းေသာ သတင္းစကားတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးေပလိမ့္မည္။ ၎သတင္းစကားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
အမွန္တကယ္စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ေနသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ဆဲြေဆာင္မႈရွိိေသာႏိုင္ငံ 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ သတင္းစကားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလးနက္ယံုၾကည္စြာျဖင့္

ေဒးဗစ္ လီဗရက္
EuroCham ျမန္မာ ဥကၠဌ
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ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သီးျခား ရပ္တည္ 
လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ သိသာထူးျခားတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေတြ႔ၾကံဳေနရတာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူထုအတြက္ပိုမိုေတာက္ပတဲ့အနာဂတ္ကိုယူေဆာင္ေပးေနခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ရႈပ္ေထြးခက္ခဲလွတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၎ရဲ႕
ျပည္သူလူထုတို႔ အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာတဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစဖုိ႔ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္
ခ်က္နဲ႔ဥေရာပသမဂၢဟာကူ ညီေထာက္ပံ့ေပးေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔တန္ဖိုးမ်ား၊ လံုျခံဳ
ေရး၊ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးစတာေတြအတြက္ဥေရာပသမဂၢဟာႏုိင္ငံေရးအရပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။သာယာ၀ေျပာတဲ့အနာဂတ္တစ္ခုျဖစ္ လာေစဖို႔အဓိကနယ္ပယ္ေတြမွာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ 
ေပးဖို႔ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့နဲ႔နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈကိုပါ ေပးအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
၎နယ္ ပယ္အခ်ိဳ႕ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ခံစားရတဲ့ေနရာေဒသေတြမွာ 
ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းဆင္းရဲမႈအမ်ားဆံုးနဲ႔ ခုခံကာကြယ္နိင္မႈ အနည္းဆုံးျပည္သူမ်ားကို 

လူသားခ်င္းဆိုင္ရာစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီကို ေပးအပ္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢဟာကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ အေလး 
ေပးေဆာင္ရြက္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ဆုိရင္ တာရွည္ခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမွာ 
ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
အလြန္ အခ်က္အခ်ာက်ပါတယ္။ ဥေရာပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ 
ပါ၀င္ၿပီး၊ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္မ်ိဳးေတြလိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ ၎ရဲ႕အေကာင္းဆံုးအေလ့အထေတြ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဥေရာပရဲ႕စံႏႈန္းေတြြကို ေ၀မွ်ေပးသြားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပသားကၽြန္ ေတာ္တို႔ေတြအေတြ႔အၾကံဳအရ
သိထားတာကေတာ့ လည္ပတ္အလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခုရွိထားၿပီဆိုရင္ ဒါဟာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစဖို႔ေမာင္းႏွင္အား 
ျဖစ္ၿပီးအျပန္အလွန္အား ျဖင့္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုလည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥေရာပကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း(EuroCham)မွ တစ္ဆင့္ ဥေရာပသမဂၢဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကိုစိတ္၀င္စားၿပီးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ဥေရာပကုမၸဏီေတြကိုကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။ဒီအသင္းၾကီးဟာကုန္သြယ္ေရး၊ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ၊ ေထာက္ခံတင္ျပမႈ စတာေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ကြင္းဆက္တစ္ခုသဖြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနခဲ့
တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ခ်င္ေနၿပီး ၎ရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္းေစဖို႔  
ေဆာင္ရြက္ကာ၊ ေဒသတြင္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ တန္းတူျဖစ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း အက်ိဳးျပဳပ
တ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ထြန္းရရွိေစဖို ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစကၠဴျဖဴစာအုပ္ဟာကုန္သြယ္ေရးနဲ ႔ ရင္းႏွီးျ မွဳ ပ္ႏွံ မႈ ဆုိင္ရာ  
အေျခအေနကိုဘယ္လို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္၍ ရမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့  
ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ရရွိလိုက္တဲ့သုတနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို စုစည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး 
ကုန္သြယ္မႈ ဆက္ဆံေရးပိုမိုျမွင့္တင္ဖို႔ ဥေရာပကုမၸဏီေတြဟာ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိပါတယ္။ အလားတူစြာပဲအစိုးရအေနနဲ႔တာ၀န္ယူ
မႈရွိတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးကာ၊ေဒသႏၱရနဲ႔ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုမၸဏီေတြတန္းတူလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လို႔ရမဲ့အေျခအေနကိုဖန္တီးေပးရာမွာ
တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားဟာလည္းျမင့္တက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒပိုင္းအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား စကၠဴျဖဴစာအုပ္ ၂၀၁၇ ကိုေရးသားထုတ္ေ၀ဖို႔ EuroCham ျမန္မာအေနနဲ႔
ဦးေဆာင္ေျခလွမ္းလွမ္းခဲ့တာကိုကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔မ်ားစြာၾကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ဥေရာပတို႔အၾကားခိုင္မာၿပီးပြင့္လင္းျမ
င္သာမႈရွိတဲ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားပိုမိုအဓြန္႔ရွည္ ေစဖို႔အသံုး၀င္တဲ့အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီစကၠဴျဖဴစာအုပ္ဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
တစ္စထက္တစ္စပိုမိုမ်ားျပားလာေနတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီးလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့EuroCham’s Advocacy Groupအဖြဲ႔၀င္ 
ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရုိလန္ကိုဘီယာ
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီး
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PLATINUM

GOLD

SILVER

Thank you to our Partner Members! ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
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စီးပြားေရး အေျခအေန
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၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   စီးပြားေရးအေျခအေန

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသမိုင္း၏ ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကားမွ အဓိကကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက 
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေနရာ၊ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈႏွင့္ လူဦးေရမ်ားျပားျခင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စံစားရရွိေနသည့္ ထပ္ေဆာင္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုစဥ္အခါက ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ လယ္ယာေျမမ်ားရွိၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးအား အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာမွာ ဆန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းတြင္ ယင္း၏ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္ကာ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ သဘာဝသယံဇာတ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္လည္း ျပည့္စံုသည့္အတြက္ ဤသို႔ေသာ 
ကုန္စည္မ်ားကို တင္ပို႔ျခင္းကလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ သိသိသာသာ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္အတြင္း
၌ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခဲ၊ သံျဖဴႏွင့္ ဆန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ တစ္ဟုန္တိုး တိုးတက္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရွိေသာ မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ကမၻာ့စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ အတက္အက်အခ်ဳိ႕ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

1948

2011

1990

2015

1962

2012

2010

2016

ၿဗိတိိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းမွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ 
ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္စနစ္ကို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားအစိုးရ 
အာဏာရလာခဲ့သည္။ 

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပခဲ့သည္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ အာဏာရလာခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုစီမံကိန္းခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္စနစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံအား လူမႈဖူလံုေရးစနစ္က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳေရး 
မူဝါဒတစ္ရပ္အေပၚ လက္ခံယံုၾကည္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ဦးႏုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ အာဏာရလာေသာအခါ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဟု လူသိမ်ားေသာ 
စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို မိတ္ဆက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုအၿပီးတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို 
ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို စတင္လိုက္သည္။ 
ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ညံ့ဖ်င္းစြာ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္မွာလည္း သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ 
အလြန္အမင္း မွီခိုရေသာအျဖစ္ကို စတင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြး မရွိသေလာက္ 
နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ သြင္းကုန္တင္သြင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း တားဆီးပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာလည္း 
အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လူသံုးကုန္မ်ားကုိ လံုးဝဥသံု မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာရရွွွိေသာ ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ႕မွ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းက ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။
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ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးက႑အတြင္း အဓိကအေျပာင္းအလဲမ်ား

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္မွ သိသာထင္ရွားေသာ မူဝါဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးရပ္ဝန္းကို ဆက္တြန္းႏိုင္ရန္ 
အလားအလာေကာင္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ဦးသိန္စိန္အစိုးရသစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပသည္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ကလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ယင္း၏ ပထမ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

 ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္း

 တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

 အစိုးရသစ္ တြင္ NLD မွ အမ်ားစုပါ၀င္ျခင္း

ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို 
တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ေစျခင္း

ယခင္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းက႑ မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္း 
(ဥပမာ - တယ္လီကြန္၊ အာမခံေစ်းကြက္ႏွင့္ အစရွိသည္တို႔)

အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္အသစ္မ်ားႏွင့္ 
အသံုးျပဳေနေသာ ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အဆင့္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ား 
ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္ 
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း

 ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း

 စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

 ပုဂၢလိကက႑ ပါဝင္မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း

 ျပည္ပရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွဳမ်ား ျမင္သာစြာ ပြင့္လင္းလာျခင္း

အေသးစား ေခ်းေငြႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကး နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ 
ေငြေၾကးရယူသံုးဆဲြႏိုင္ခြင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း

ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း (ဥပမာ - ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၊ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာႏွင့္ အစရွိသည္တို႔)
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအစိုးရကို ဆက္ခံခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးအရ ေရြးခ်ယ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္။ 

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း 
ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္။ 
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သိသာထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေငြေၾကးလုုပ္ငန္းက႑သည္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ဘဏ္အေရအတြက္မွာလည္း 
ဘဏ္အသစ္မ်ား ရွိလာသည့္အေလ်ာက္ တိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္ပဘဏ္မ်ားကိုလည္း အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့့္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မ်ားစြာေသာ ျပည္ပ ဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားအျဖစ္ အျပည့္အဝ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေစရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခန္းအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ 
တြင္လည္း ေငြေၾကးေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းအရ အဆင့္ျမင့္တက္ လာျခင္းႏွင့္အတူ တိုးတက္မႈမ်ားကို 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္တစ္ခုကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို 
ခ်ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ လႊမ္းမိုးထားေသာ အာမခံ လုပ္ငန္းက႑ကိုလည္း ပုဂၢလိကက႑သို႔ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးအပ္ခဲ့ေပ။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေငြေၾကး ရယူသံုးစဲြႏိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ 
အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ အေသးစားေငြေခ်လုပ္ငန္း အေရ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ 
ဘ႑ာေရးအရ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ မိုးဘိုင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းအေရအတြက္ မွာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးျမင့္လာလ်က္ရွိသည္။

တယ္လီကြန္ လုပ္ငန္းက႑တြင္မူ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 
KDDI  ျဖင့္ အစုစပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး (MPT) မွ လႊမ္းမိုုးခဲ့ဖူးသည့္ တယ္လီကြန္ေစ်းကြက္တြင္ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ 
တယ္လီေနာ္ ကဲ့သို႔ေသာ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ Viettel ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Star High Public Company အၾကား အက်ဳိးတူပူးေပါင္းခဲ့သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား (MTC) အား စတုတၳေျမာက္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
အျဖစ္ ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း အသြင္အျပင္ ပံုပန္းသ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားႏွင့္ 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးတဲြပိုင္ဆုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လွမ္းမီေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဒသတြင္းရွိ အလားအလာရွိေသာ 
ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္စီမံေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အခ်ာ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ ရပ္တည္ေစႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။ 
လာေရာက္လည္ပတ္သူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ေလဆိပ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ တိုးမ်ားလာေနေသာ ခရီးသည္အေရအတြက္အတိုင္း 
ဝန္ေဆာင္ရြက္မႈ ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္သယ္ယူေသာ ကုန္ေသတၱာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္တို႔အတြက္ 
ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းအင္က႑တြင္လည္း ယခင္က ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ၁၅၀ မွ်ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳခဲ့ၿပီး 
လက္လီလက္ကား ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိျခင္းတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
ဤအေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရမွ ဂ်က္ေလယာဥ္ ေလာင္စာဆီ တင္ပို႔ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကဲ့သို႔ အဓိကက်ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ အသံုးျပဳကာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။
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ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္အပိုင္းမွ လတ္တေလာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္တြင္ ဥေပဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေသာ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ အက္ဥပေဒမ်ားစြာကို ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖည့္စြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားစြာ ျပဌာန္းရန္ 
က်န္ရွိေနေသးသည္။ ယင္းတို႔တြင္ပါဝင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အခ်ဳိ႕မွာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ဥပေဒ၊ ေရနံဥပေဒ၊ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ၊ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ စက္မႈဒီဇိုင္းဥပေဒတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

Law/Act Year of Enactment

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

လူမႈဖူူလံုေရး ဥပေဒ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာဥပေဒ

 ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

 ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇံု ဥပေဒ

 ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဥပေဒ

 ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ

၂၀၁၂

၂၀၁၂

၂၀၁၂

၂၀၁၃

၂၀၁၃

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

2012

2012

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2017

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   စီးပြားေရးအေျခအေန

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ အနည္းငယ္႐ႈျမင္ျခင္း

ကမၻာ့ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF) ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္ႏႈန္း ၈.၆ ရာႏႈန္းႏွင့္အတူ 
ကမၻာေပၚတြင္ အလ်င္ျမန္ဆံုး တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 
တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအရ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာမႈကို ျပဆိုေသာ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမင့္မားေသာ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္ႏႈန္းကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးေသာ္လည္း 
ဤတိုးတက္မႈအား တိုးမ်ားလာေသာ စားသံုးသူ အေရအတြက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာျခင္းအေပၚ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ယံုၾကည္လာျခင္းတို႔က ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ကမၻာ့စီးပြားေရး ခန္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျမင့္ဆံုးေသာ 
GDP တိုးတက္ႏႈန္းကို ရရွိထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ 
အခ်ိန္မွစတင္ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းရွိ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈ

  ပံု ၁ - ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္္မ်ား (ရည္ညႊန္း - ADB)
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ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ အလားအလာတစ္ရပ္ကို အမ်ားဆံုး ကမ္းလွမ္းေနသည့္ က႑တစ္ရပ္မွာ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးျမင့္လာေသာ FDI ရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ FDI ဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးအရ ခိုင္မာေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုုးရရွိေနေသာ က႑မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္ပရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မူဝါဒ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားကြက္တြင္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အၾကား ကာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးရရွိထားေသာ 
က႑မ်ား (ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ FDI ပမာဏအရ) ကို ျပသထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုးလုပ္ခရရွိထားသည့္ က႑ႀကီးသံုးရပ္မွာ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စုစုေပါင္း FDI စီးဆင္းမႈ၏ ၅၅% မွ် ရွိေနသည္။ 

ႏွစ္စဥ္ FDI စီးဝင္မႈ (ခြင့္ျပဳၿပီး)

ပံု ၂ - ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေသာ FDI စီးဝင္မႈ (ရည္ညႊန္း - DICA)
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ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေနရာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားရ လူဦးေရ ၅၁ သန္းရွိိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ သယံဇာတမ်ားႏွင့္အတူ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အလားအလာကို ကမ္းလွမ္းေနသည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္အေနအထားတြင္ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယင္း၏တံခါးကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ား 
အတြင္းသို႔ ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ယင္း၏ အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္စီမံေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရတစ္ေနရာ ျဖစ္လာရန္ အလားအလား ရွိႏိုင္ေပသည္။

လုပ္ခလစာနိမ့္ပါးသည့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိ လုပ္သားမ်ား

အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္အုပ္စုအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ လူဦးေရ အေနအထားအရ ဤလူအုပ္စုသည္ 
ျမန္မာ့စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ရပ္တြင္ ေနရာယူ ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုး 
လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္ (ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ အေမရိကန္ ၃ ေဒၚလာ) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္အတူ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိေသာ 
လူအုပ္စုႀကီးကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာသည့္ ႀကီးမားေသာ လုပ္သားအင္အားစုမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား သည္ အထူးသျဖင့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ 
လူအင္အားမ်ားစြာ အသံုးျပဳရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ပရဝုဏ္ကို တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာသည့္ 
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိ လူအုပ္စုႀကီးတစ္စုအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိစဥ္တြင္ အရည္ေသြးရွိ လုပ္သားအင္အားစုကို ရယူသံုးစဲြရန္မွာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ အရည္အေသြးရွိ လုပ္သားအင္အား အကန္႔အသတ္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ အဟန္အတားမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ လူသစ္ စုေဆာင္းသူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ျပတ္လပ္မႈျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရ ေစလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွ ရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို စံစားရရန္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈ အလားအလာကို  ဖိ္တ္ေခၚေနသည့္ 
ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေျခရာခ်ထား ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုုးရမွ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ 
အျဖစ္သို႔ ခ်ီတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေရးယူ 
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ပယ္ပ်က္ျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး 
ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း 
တိုးျမ ႇင့္ထားၿပီး အီးယူ-ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဤအသိုင္းအဝိုင္း 
ႏွစ္ရပ္အၾကားရွိ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္  ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ 
အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ ေစ်းကြက္လည္း ျဖစ္္သည္။

က႑အလိုက္ FDI စီးဝင္မႈ ရာႏႈန္း (၂၀၁၁ – ၂၀၁၇)

ပံု ၃ - က႑အလိုက္ FDI စီးဝင္မႈ ရာႏႈန္း (ရည္ညႊန္း –DICA)

Oil & Gas

Manufacturing

Real Estate

Power

Transport & Communication

Others

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   စီးပြားေရးအေျခအေန

23%

16%

16%

21%

7%

17%
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တၿဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား

ယိုးယြင္းေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
စဲြေဆာင္မႈတို႔အတြက္ အခြင့္အေရး အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုမွ် မရွိဘဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ယက္ ျဖန္႔က်က္မႈ 
တိုးျမင့္လာျခင္း၊ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရယူသံုးစဲြႏိုင္ခြင့္ ပိုေကာင္းလာျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္လာေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ပိုမိုုေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလဆိပ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အသံုးျပဳေနေသာ ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔မွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ 
အဓိကတြန္းအားသည္ အစိုးရ၏ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ 
အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းအပိုင္းတြင္ တိုုးတက္လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစိုုးရကလည္း စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ယင္း၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအဆင့္တြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ 
အေလးေပးမႈအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အတြက္ ထားရွိထားသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရွိေနသည့္ အလားအလာတစ္ရပ္ႏွင့္အတူ 
အလြန္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ပယ္ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤအဟန္႔အတားမ်ား/တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ အခိုင္အမာတည္ေထာင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည့္ အလားအလာ ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ယဥ္ပါးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရပ္ဝန္းတစ္ရပ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းႏိုင္ပါမည္။ က႑အားလံုးျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ 
အေထြေထြစိန္ေခၚခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း က႑ခ်င္းအလိုက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသးသည္။

အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း
မ်ားအား သိျမင္သတိျပဳမိေစရန္ ႏိႈးေဆာ္ေပးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ EuroCham မွ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားေသာ က႑ငါးရပ္အတြက္ 
အျမင္သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထိုက႑ငါးရပ္မွာ - 

     ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု
     ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္
     စြမ္းအင္
     က်န္းမာေရး
     ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး

EuroCham သည္ ဤက႑မ်ား၏ အဆံုးစြန္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ဤအျမင္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ 
စာတမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားရွိ အဓိကအဟန္႔အတား မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ႏွင့္ အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ေပးအပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီ၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 
အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အသိပညာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ဤက႑မ်ားတြင္ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ရန္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုအား တည္ရွိဆဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္ ထိေရာက္မႈရွိိၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကာ အစိုးရအတြက္ 
ေပးအပ္စဥ္တြင္ EuroCham ႏွင့္ ယင္း၏ အဖဲြ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားေသာ မူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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 ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု

ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္

စြမ္းအင္

 ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိိေစရန္ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ား လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က်င့္သံုးရန္၊

 ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တုိးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အၾကား ဟန္ခ်က္ညႇိရန္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား၏ စံခ်ိန္မ်ားအတိုင္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ရန္တို႔အတြက္ 
လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

အားလံုးေသာ အဓိကပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မွန္ကန္ေသာ CSR က်င့္ထံုးမ်ားကို လမ္းညႊန္ျပသမည့္ 
ရွင္းလင္းေသာ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

CSR အတြက္ မျဖစ္မေန ေငြေၾကးသံုးစဲြရန္ လိုအပ္ေစေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားေရး လံႈ႔ေဆာ္အားေပးရန္၊

CSR ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအသားေပးခ်ဥ္းကပ္မႈအေၾကာင္း သိျမင္ႏိုးၾကားမႈ ျမႇင့္တင္ရန္၊

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို CSR ဆီသို႔ လွမ္းခ်ီေသာ ကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊

စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ က႑မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
တုိးျမႇင့္ရန္၊ 

ထိေရာက္အက်ဳဳိးရွိမႈကို တိုုးျမႇင့္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပါဝင္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အၾကား ညွႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနရွိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ပိုမို ျမန္ဆန္သြက္လက္ေသာ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဖန္တီးရန္၊

စြန္႔စားမႈအႏၱရာယ္ ခဲြေဝမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ႏွင့္ ရွင္းလင္း၍ ေကာင္းစြာအနက္ဖြင့္ဆို ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေစ်းႏႈန္း
သတ္မွတ္မႈ မူဝါဒမ်ား မိတ္ဆက္ရန္၊

နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္က႑၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရန္၊

က်န္းမာေရး

ေဆးအာနိသင္တူညီမႈမရွိသည့္ ထုတ္လုပ္သူအမည္လြဲေဆးဝါးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဓိက ပတ္သက္သူမ်ားအၾကားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အစီအရင္ခံ တင္ျပမႈစနစ္တစ္ရပ္ 
ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးရန္၊

က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားအတြက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ 
လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအေပၚ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ အေလးထားမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္၊

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္မ်ား 
စတင္တည္ေထာင္ျခင္း၊
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 ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္စီမံေရး

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇံုတစ္ခုႏွင့္ လမ္းကြန္ယက္မ်ားပါဝင္သည့္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

အေကာက္ခြန္တန္ဖိုး တြက္ခ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 
ေလးစားလိုက္နာရန္၊

ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိ အေကာက္ခြန္႐ံုးခ်ိန္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဘက္စံုအက်ဳိးရွိမႈကို အေကာင္းဆံုး တိုးျမႇင့္ရန္၊

အေကာက္ခြန္ေၾကညာရန္လုပ္ငန္းစဥ္ မၿပီးဆံုးမီတြင္ ကြန္တိန္နာမ်ား ဂိတ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

ေဆး႐ံုုမ်ားတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းရန္၊

အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈ ဦးစီးဌာန (FDA) ရွိ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္၊

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ EuroCham ၏ းပထမဆုံးေသာ စကၠဴျဖဴစာအုပ္အား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္၊ စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္စီမံေရးက႑မ်ားရွိ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျမင္သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျခင္းစီတိုင္းအား ေဖာ္ျပပါက႑တစ္ခုျခင္းစီတိုင္း၏ အဓိက 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရပ္ဝန္းအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးရပ္ဝန္း၏ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို တင္ျပေဆြးေႏြး ထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိေသာ အလားအလာမ်ားကိုသာမက ဤတိုင္းျပည္ အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ား 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ 
အျမင္သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျခင္းစီတြင္ က႑အလိုက္ အေသးစိတ္က်ေသာ အေရးကိိစၥမ်ားကို 
ေရးသား တင္ျပထားယံုမွ်သာမက က႑မ်ားအားလံုးအတြက္ အဖုအထစ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေထြေထြ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ကိုလည္း 
မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မွာ ဤအေရးကိစၥမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အဆံုုးတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံမႈ ယဥ္ပါးေသာ 
စီးပြားေရး ရပ္ဝန္းတစ္ရပ္ကို ရရွိိရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရကို ကူညီေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အလို႔ငွာ 
ဤအျမင္သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းမ်ားတြင္ က႑ တစ္ခုျခင္းစီမွ အေရးကိစၥမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေပးထားယံုမွ်မက သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားသည္။ 

ဤစာတမ္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုစံမ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားပါသည္ - 

အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္

ဤအခန္းတြင္ သတ္မွတ္က႑တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ တိတိပပသက္ဆုိင္သည့္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့ ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚရိွ 
ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးရပ္ဝန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအျဖစ္ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးေသာအေရးကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုုင္ျပႏိုင္သည့္ အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈလည္းရွိႏိုင္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။

EuroCham အေနျဖင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳစနစ္အား ဤစာအုပ္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ 
အစိုးရႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးအတြက္ အဓိကထား အသံုးျပဳ လိုပါသည္။ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမင့္မားေသာ အလားအလားေကာင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းအတြက္ ႏွစ္လိုဖြယ္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္း လာလိမ့္မည္ဟုလည္း EuroCham မွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္မိပါသည္။ 

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   ေဆာင္ရြက္ပံ ုနည္းလမ္း
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၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့ ္ စိ ုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာစီးပြားေရးအခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ေပးကမ္း လ်က္ရွိေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္သည္႔ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ဤအေရးကိစၥမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အခါအခြင့္သင့္ေသာအခ်ိန္တြင္ EuroCham ျမန္မာမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
တင္ျပလိုက္ပါသည္။ 

အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဥေရာပမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္သူမ်ားသည္ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္လာရန္ အလြန္အမင္းလိုအပ္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ပါသည္။ အတိတ္ ကာလအတြင္းတြင္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား အလြန္တရာနည္းပါးျခင္းမွသည္ လံုးဝဥသံု မရွိသည္အထိ 
ျဖစ္ေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာအရ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းမ်ားမွာ အေလ့အထတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္သူလူထုထံတြင္လည္း 
အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈ အလြန္တရာ နည္းပါးလွေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို 
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ျမန္မာအစိုးရမွ တက္ႂကြစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္စနစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္္းစစ္ေဆးမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတစ္စံုတစ္ရာအထိ ေဝဝါးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါသည္။ ႐ႈ႔ပ္ေထြးေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကလည္း အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားကဲ့သို႔ေသာ အရင္းျမစ္မ်ားကို ပိုမိုကုန္က်ေစလ်က္ ရွိပါသည္။ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္ပိုင္းတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမျပဳဘဲ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
မလိုအပ္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အေျခခံရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဤႏိုင္ငံတစ္လႊား၌ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထြန္းကားလာေစရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ 
အခြန္ပညာေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္း သိျမင္ႏိုးၾကားမႈတိုးျမႇင့္ရန္တို႔အတြက္ 
စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ပံုေဖာ္ေရးဆဲြ ႏိုင္ပါသည္။  

အခြန္ေပးေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႐ိုးရွင္းျမန္ဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ကို 
အစြမ္းကုန္ျမႇင့္ တင္ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ မလုိအပ္ေသာအဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳရမႈကိုလည္း 
ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ အခြန္႐ံုးႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ထံုုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းအားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း စနစ္အသစ္ျဖင့္ ယဥ္ပါးေစရန္ အခ်ိန္ေပးသင့္ပါသည္။ 

႐ႈပ္ေထြးေဝဝါးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္းစစ္ေဆးမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအၾကားတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသင့္ပါသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေသာ စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ထိေရာက္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈက်င့္ထံုးမ်ား တိုးတက္လာရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္

ကုမၸဏီမ်ားရွိ ေကာ္ပုိရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးေကာင္းမ်ားမွာ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ 
ေကာင္းမြန္က်နေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအခင္းအက်င္း၊ အခြန္ကိစၥရပ္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ ရွင္းလင္းေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ ထိေရာက္ အက်ဳိးရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္က်င့္ထံုးမ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသခံလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ အခါတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွးေကြး ေစႏိုင္သည္ဆိုျခင္းအား 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသင့္ေပသည္။
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ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည္ကို အစိုးရမွ တရားဝင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း က႑တစ္ခုျဖင့္ ပတ္သက္၍ 
အာဏာတည္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္၍  အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းလက္စဲြစာအုပ္ 
သို႔မဟုတ္ စံျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို 
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပမည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏အေရးပါပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစပံုတိုု႔ကို စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားတိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝအသိေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေသာ 
အေနအထားကို ဖန္တီးရန္ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ တစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံကာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအား အစိုးရမွ 
ျပဳလုပ္ႏိိုင္ပါသည္။

ဥာဏဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား မရွိေသးျခင္း

ဥေရာပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံခ်င္သူမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအရွိဆံုးေသာ အေရးကိစၥတစ္ရပ္မွာ ဥာဏဆိုင္ရာ 
မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ား မရွိေသးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းကို ေရးသားေနသည့္အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိတိပပေသာ ဥာဏ ဆိုင္ရာ 
မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ တိတိပပေသာ ဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား စီမံကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ဟူ၍ မရွိေသးပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈဒီဇိုင္းမ်ား၊ 
မွတ္ပံုတင္မူပိုင္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
ယင္းတို႔မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အဆင့္ တြင္သာ ရွိေနေသးၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဤဥေပဒမူၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳမည္ဆိုသည္အား 
သိရွိရျခင္း မရွိေသးပါ။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပိုမိုထိေရာက္အက်ဳိးရွိမည္ဆိုလွ်င္ ဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးေနစဥ္ ျပဌာန္းရန္ရွိေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား 
ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ျပဳန္းတီးရာ မေရာက္ေပေတာ့မည္။  

ဥေရာပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံသူမ်ားသည္ဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို စတင္အသုံးျပဳေသာအခါတြင္ ဤဥပေဒမ်ားကို အေသအခ်ာ 
လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရမွာ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ဗ်ဴ႐ိုုကေရစီစနစ္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွးေကြးေစလ်က္ ရွိပါသည္

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ရပ္စလံုုးအတြက္ ေရရွည္ျပႆနာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  
ထက္-ေအာက္အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕စည္းပံု၊ ေႏွးေကြးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အလြန္အမင္းမ်ားျပားေသာ အဆင့္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ခဲြေဝမႈအဆင့္ နိမ့္းပါးျခင္းတို႔သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးရာ၌ သိသိသာသာ ေႏွးေကြးေလးလံသြားေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို စီစဥ္ေရးဆဲြျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ကို စတင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
အခ်ိန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္အမင္းကုန္ဆံုးေစေသာ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ႏိုင္ေပမည္။ ဤအဆင့္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္ အခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကို အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယင္းတို႔ကိို ထိေရာက္လြယ္ကူ 
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။ 

ပိုမိုအက်ဳိးရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ေပးအပ္ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေပးရန္ကိုလည္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့ ္ စိ ုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာကြယ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ျဖင့္ ဥေပဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားတြင္ 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ာအေပၚ အထူးဂ႐ုျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တင္းၾကပ္ေသာ 
ကုန္သြယ္ခြင့္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ အျခားဥပမာတစ္ရပ္မွာ ျပည္ပဘဏ္မ်ားအား 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳထားပါသည္္။ 
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ယဥ္ပါးေသာ ရပ္ဝန္းတစ္ရပ္ကို ကမ္းလွမ္းရန္ႏွင့္ 
တန္းတူုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ စဥ္းစား ေနျခင္းမွာ တန္းတူလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကို 
ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အစိုးရအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေပၚတြင္ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ 
သံုးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားအား အေရးပါမႈအဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္မည့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံကာ ဦးစားေပးအဆင့္ 
သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေျခခံအေဆာက္အအုံေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ရွိေနေသးသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈ အပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝမႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား 
ပိုမိုဆဲြေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စဥ္းစားေပမည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးပါမႈအဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္က်ဥ္းလာမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံကာ အေျခခံအေဆာက္အအံု 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအံု လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္မ်ားအား ေရရွည္အတြက္ 
စီမံကိန္းေရးဆဲြထားသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုဝန္းရံေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့ ္ စိ ုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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၅
ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု
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မိတ္ဆက္

EuroCham ျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ဥေရာပထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕ကိုဖန္တီးရန္ 
ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအဖဲြ႕သည္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ 
အေထြေထြ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာအဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ ဤအဖဲြ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
မွာ ေရရွည္တည္တံ့၍ တန္ဖိုးလည္းမွ်တၿပီး အရည္အေသြးလည္းရွိေသာ ပံုစံတစ္ရပ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရမွ 
ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္တို႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖဲြ႕သည္ 
ယခုစာတမ္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္၏ ပထမဆံုးေသာ အုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္လိုပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑မွာ စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေစမည့္ အဓိကက်ေသာ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္က်န္ရွိေနပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ က်နစြာစီမံကြပ္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမရွိပါက ဤအေျခအေန သည္ အရည္အေသြးႏွင့္ အရွည္သျဖင့္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္အစားထိုး၍ မရႏိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ လူမႈေရးျပႆနာရပ္မ်ား၊ 
တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဖုအထစ္မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည့္ ဆိုးရြားေသာ မေတာ္တဆမႈကို ႀကံဳေတြ႕ရေစႏိုင္ပါသည္။ 
ျမန္မာအစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား တက္ႂကြမွန္ကန္ေသာ ေပါင္းစပ္မႈ တစ္ရပ္ကို 
ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ အေရးပါဆံုုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အေရးကိိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၁ - ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား (ဒီဇိုင္း၊ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းစီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔ျဖင့္ပတ္သက္၍) ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို 
ကာကြယ္ရန္မွာ အစုိးရ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း က႑၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
နည္းဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယင္းတို႔မွာ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္သာ 
ရွိေနေသးသည္။ နည္းဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူရသည့္ မတူကဲြျပားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ရွိေန 
ယံုမွ်သာမက လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အရင္းျမစ္မ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းတို႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ မွန္ကန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို 
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိၿပီး ညံ့ဖ်င္းေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ 
စံညႊန္းမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိရေစသည္။ 

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို အာမခံမႈ ရွိေစပါသည္။ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္သည္ 
အားလံုုးေသာ အဓိကပတ္သက္သူမ်ားအား ဤက႑ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစမည့္ မွန္ကန္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရွိေနေစရန္ မလဲြမေသြ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။ ျပဌာန္းအသံုးျပဳလ်က္ရွိိေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ 
ဆိုပါက ဤက႑အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာလည္း ျမင့္တက္ လာေပ လိမ့္မည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအတြက္ 
လံုေလာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း ကဲ့သို႔ပင္ 
အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါသည္။ အစိုးရ အေပၚရွိ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အလို႔ငွာ အစိုးရမွ ကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို 
အင္စတီးက်ဴးရွင္းအတြင္းသို႔ အသြင္ေျပာင္းသြတ္သြင္းရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ အစိုးရမွ ထက္-ေအာက္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လံုးတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစား ကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းေသာ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္ကို သက္ေသထူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ 
အျခား ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကပါက ဤနည္းလမ္းသည္ ပိုမို 
ထိေရာက္အက်ဳိးရွိသည္ဟု သက္ေသထူေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ အစိုးရသည္ ဤလုပ္ငန္းက႑ အတြင္း၌  ေရွာင္တခင္ 
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္ စိစစ္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိပါသည္။ ကနဦးေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဤေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ မည္သည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုခုအတြင္း ေရာက္ရွိလိုသည့္ေနရာ 
အေန အထားတို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဤလမ္းျပေျမပံုတြင္ 
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ကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းထားေသာ က်င့္ထံုးမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနအား 
ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာအသိမွတ္ျပဳစနစ္တစ္ရပ္
ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္္။

မည္သို႔ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူတို႔မွ တာဝန္ ယူသင့္သည္ဆိုသည္ကို အနက္ဖြင့္ဆိုသင့္ယံုမွ်မက 
ရွင္းလင္းေသာ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္တစ္ရပ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - တိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အၾကား ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိျခင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ အၿမဲတေစ သက္ေရာက္မႈရွိတတ္ပါသည္။ အေဆာက္ အအံုမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားတြင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အျပည့္ အဝ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့မရွိပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ 
လတ္တေလာကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အလ်င္ အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ 
ဦးစားေပးမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔ကို ထိိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအျဖစ္သို႔ 
ႀကီးထြားလာႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသံုးျပဳေနေသာ သက္တမ္း ကာလအတြင္း လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္စြမ္းအင္မ်ား 
ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားမွာ ျဖစ္ေနက်ျပႆနာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

တိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အၾကား ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိျခင္းသည္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အနက္ဖြင့္ဆိုေသာ စ႐ိိုက္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားျဖင့္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည့္ အေနအထား၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းသည္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရဖူလံုမႈကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ အေျခခံေျခလမ္းမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ဤေျခလွမ္းသည္ အဓိကက်ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ လူ႔အသိုက္အၿမံဳ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔ အတြက္ ဘံုတန္ဖိုးမ်ားဖန္တီးရန္တို႔ကို 
အက်ဳိးျပဳေပလိမ့္မည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 အစိုးရအေနျဖင့္ တိုးတက္မႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္မႈတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိိ ေသာ ယင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ပိုမို အား ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ ပါမစ္ထုတ္ေပးေသာ အဆင့္တြင္ အေဆာက္အဦးတစ္လံုး၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား (စြမ္းအင္ လံုေလာက္ မႈ၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အစရွိသျဖင့္ …..) 
ကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ သင့္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
အသံုးျပဳမည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္ မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ အလြန္တရာ 
အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာ အရည္အေသြးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအၾကား အေလ်ာ့အတင္း လုပ္ႏိုင္ေပမည္။ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမႈသည္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေ
ရးက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအတြင္းမွ ျမစိမ္းေရာင္ေဆာက္လုပ္ေရး က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေစၿပီး ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပ စီမံခ်က္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာအထိ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ 
ႏိုင္ငံတကာက်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းလင္းၿပီးေသာအခါတြင္ ယင္းအား စာတမ္းဖတ္ပဲြ တစ္ရပ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
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ပါမစ္ခ်ေပးေသာအဆင့္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း၊ အသံုးျပေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ 
အရည္ အေသြးကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ 
ျမစိမ္းေရာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ျခင္း 
တို႔အားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခ်က္ 
မ်ားကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါ။

အရည္အေသြးႏွင့္ အရွည္သျဖင့္ တည္တံမႈ၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ 
အလႊာအသီးသီးမွ ၿမိဳ႕ခံမ်ား ပါဝင္မႈတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံကာ တည္ရွိေနေသာ 
လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္မ်ားအနက္မွ အလားအလာအရွိဆံုးတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ 

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   ေဆာက္လုပ္ေရး  ႏွင္ ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု

အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - လႊမ္းၿခံဳ စီမံခ်က္ကို အကာကြယ္ေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလ်က္္္ရွိၿပီး ဤအေျခအေနသည္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ကိုက္ညီစြာေဆာင္ရြက္ရန္၊ အရွည္သျဖင့္ တည္တံ႔ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အကာကြယ္ျဖစ္ေစရန္ အစဥ္သျဖင့္ အလြန္တရာခက္ခဲေစပါသည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိေနသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ 
မည္သည့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္မွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေပ။ 

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖည့္စည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိရန္ ပိုမို လြယ္ကူေစပါသည္။ ေကာင္းစြာေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ လႊမ္းၿခံဳ
စီမံခ်က္္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ပိုမိုဦးစားေပးျခင္း ခံရမည့္ ဤက႑၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သြားေပမည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွ ခ်ီတက္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ပံုေဖာ္ေပးေပလိမ့္မည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျခားၿမိဳ႕မ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္အလို႔ငွာ လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္ကို စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕မွ 
ေတြ႕ျမင္သိရွိ ထားပါ သည္။ ဤစီမံခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ အရည္ အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ 
စမိ္းလမ္းစိုေျပမႈကိ ုအေလ်ာအ့တင္း မလုပ္ေစဘဲ ျပညသူ္ လထူ၏ု အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈကိလုည္း အရညွ ္သျဖင့ ္ထိနိ္းသမိ္းႏိငုပ္ါေသးသည။္ 
ေနာက္ထပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္တြင္ လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္ အသစ္မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္းအစား လက္ဝယ္ရွိေနေသာ 
လႊမ္းၿခံဳအစီအစဥ္မ်ား အားလံုးကို အကဲျဖတ္သင့္ ပါသည္။ တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့္အခါ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္လုိအပ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လႊမ္းၿခံဳစီမံခ်က္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း 
မရွိေစရဘဲ အရည္အေသြးႏွင့္ အရွည္သျဖင့္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံသင့္ပါသည္။ နိမ့္ပါးေသာ၊ 
အလယ္အလတ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားေသာ ဝင္ေငြရွင္မ်ား အတြက္ အိမ္ယာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားဟူ၍ ခဲြျခားျခင္း မရွိေစရေပ။
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သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေနရာအားလံုးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းရန္။ (အစိုးရအေနျဖင့္ ႏွစ္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ အခြန္မက္လံုး စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းကို 
အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ စနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။)

ဤျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑ပါဝင္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ (အစိုးရအေနျဖင့္ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံု မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ 
ၿမိဳ႕ခံမ်ား/ျပဳျပင္ထိန္းသိိမ္းသူမ်ားအား အခြန္မက္လံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးအခ်ဳိ႕ကို ရရွိိႏိုင္ေစသည့္ စနစ္မ်ားကို 
မိတ္္ဆက္သင့္ပါသည္။)

သမိုင္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုထံ အႀကံေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရ အေဆာက္အအံုတစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ဖန္တီးရန္။ ဤအေဆာက္အအံု/အဖဲြ႕သည္ သမိုင္းဝင္ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ သာမန္ျပည္သူလူထုထံ အႀကံေပးသည့္ အဓိကအဖဲြ႕ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၄ - ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္မႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ (Yangon Heritage Trust) ကဲ့သို႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕ကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေသာ ေနရာမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားကို မွ်ေဝအသိေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစ အေဆာက္ အအံု အသစ္မ်ားကဲ့သို႔ 
စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိပါ။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ထိုအေဆာက္အအံု မ်ားမွာ မၾကာခဏဆိုသလို အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား၏ 
က်ဴးေက်ာ္ထိပါးမႈကို ခံေနရသည္။ 

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အေလ်ာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာလည္း ယင္း၏ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆဲြေဆာင္မႈရွိလာေပလိမ့္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
သာမန္ျပည္သူမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ လံုေလာက္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
အလႊာအသီးသီး၏ ပါဝင္ မႈေၾကာင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ စ႐ိိုက္လကၡဏာကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သည့္ အစိုးရ၏ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယခုထိုပို၍ 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္္။ ထို႔အျပင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ တတိယအဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕၏ အဓိကပတ္သက္သူမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးျမႇင့္သင့္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ သမိုင္းအေမြ အႏွစ္ ေနရာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ သာမန္ ျပည္သူမ်ား 
တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမွ ၄င္းတို႔ အက်ဳိး ခံစားရေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အားေပးျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ အစိုးရသို႔ အၾကံျပဳတင္ျပလိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

စမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ (ဥပမာ - “ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဌာန”) အား တစ္ႏွစ္ ၾကာေသာအခ်ိန္တြင္ 
သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိိမ္းျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းထားသင့္ပါသည္။

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   ေဆာက္လုပ္ေရး  ႏွင္ ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု
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အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၅ - ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို တင္းၾကပ္ျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးမား ႐ႈပ္ေထြးလာလ်က္ရွိၿပီး ဤအေျခအေနမွာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ မ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာလ်က္ရွိသည္ဟု 
ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပေလ်ာ့ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္အမင္း အကုန္အက်မ်ားၿပီး 
အခ်ိန္လည္း ကုန္လြန္းသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး က႑အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ႐ႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈကို 
ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို လိုအပ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကြပ္ကဲမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသစ္မွာ မည္မွ်
ထိေရာက္မႈရွိမည္ဆိုသည္ကိုမူ သိျမင္ရျခင္း မရွိိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ 
အသိမွတ္ျပဳစနစ္မ်ားအတြင္းရွိ ပိုမိုနိမ့္ပါးေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ဤဥပေဒကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ 
ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ကြပ္ကဲရာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျပတ္လတ္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ေသခ်ာေစမည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္း လာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံအကူအညီ 
ျပဳေပလိမ့္မည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒသစ္ကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္း အျပင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို မြမ္းမံ သင္ၾကားရန္ႏွင့္ 
စိစစ္အတည္ျပဳရန္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ ဖန္တီးေသာ ယင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ သင့္ပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
အစိုးရအေပၚရွိ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်သည့္ျဖစ္ရပ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးတြင္ ထိေရာက္ေသာအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ပထမဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအ
တြက္ မြမ္းမံသင္တန္းတစ္ရပ္အား တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ 

ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အခြန္မက္လံုးမ်ားႏွင့္ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ား၏ 
ဗိသုကာ၊ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရဘုတ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ထားရွိျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ 
ျပည္သူပိုင္က႑ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ ပါဝင္မႈကို ထပ္မံအားေပးျမႇင့္တင္ရန္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ပါ။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္း အဖဲြ႕တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ပါ။

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   ေဆာက္လုပ္ေရး  ႏွင္ ့ အေျခခံအေဆာက္အအံု
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မိတ္ဆက္

မၾကာေသးမီက တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္မႈကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္တရာ မ်ားျပားလွေပသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဖူလံုေရးႏွင့္ 
ေအာင္ျမင္ႂကြယ္ဝမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ အလြန္တရာႀကီးေလးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အလႊာ အသီးသီးမွ 
အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈတာဝန္ 
(CSR) အယူအဆကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤ CSR 
အယူအဆအား တန္ဖိုးမ်ားကို အရွည္သျဖင့္ တာဝန္သိသိေဖာ္ေဆာင္ရန္ ယင္းတို႔၏ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

CSR မွာ လူႀကိဳက္မ်ား၍ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ CSR 
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ နည္းလမ္းသည္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္ 
(ေအာက္ရွိ ဆင္႔ကဲျဖစ္စဥ္ကို ၾကည္႔ပါ)(cf. Scheme below)။ CSR မွာ ဦးစြာအားျဖင့္ ဂုဏ္သတင္းအရ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီးေနာက္ 
ပရဟိတႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ဆိုပါက ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ားသည္လည္း မ်ားမၾကာမီတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ ေပမည္။ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအဖို႔ စီးပြားေရးအရ ပြင့္လင္းျမင့္သာမႈ ပိုရွိ လာျခင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ အဓိက်ေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးတစ္ရပ္ႏွင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ တာဝန္သိစိတ္ တစ္ရပ္အျဖစ္သို႔ အလ်င္အျမန္ ကူးေျပာင္း 
သြားခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ CSR မွာ အလားအလာရွိေသာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူသား၊ ကမၻာေျမႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္တို႔ ပိုမိုဆက္စပ္လာသည့္ တတိယလိႈင္းတစ္ရပ္ 
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စြမ္းအင္ေခၽြတာျခင္းမွာ ကမၻာေျမ၏ အရွည္သျဖင့္ တည္တံ့မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းတိုင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါလာသည္။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ အတြင္းရွိ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်ရွိေသာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဂုဏ္သတင္းတို႔အတြက္ 
ပိုမိုျမင့္မားေသာ အႏၱရာယ္ကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ စီမံရန္ အေထာက္အကူျပဳလာခဲ့သည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းရွိ CSR ကို တစ္လံုးတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္းတို႔သည္ ထပ္တိုးေရရွွည္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ 
ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းတို႔ေပၚေပါက္လာသည္။ 

CSR အား လွဴေရးတန္းေရးႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖဲြ႕ အစည္းအမ်ားစုက ႐ႈျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
သို ့ရာတြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေဒသႏၱရအဖဲြ႕အစည္း အနည္းငယ္မွ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းစံပံုစံမ်ားအတြင္းတြင္ CSR ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး 
ျဖစ္ကာ ထိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအတြက္ ခိုင္ခိုင္မာမာ အသိမွတ္ျပဳခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဓာတုပစၥည္းမသံုးသည့္ သုတ္ေဆးတစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းသည္ ကုမၸဏီ အက်ဳိးအျမတ္အပိုင္းတြင္ 
အေပါင္းလကၡဏာျပလ်က္ရွိၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္သာမက လူအမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေနပါသည္။ 
လက္လီစတိုးဆိုင္ တစ္ဆိုင္မွလည္း ျမန္မာလယ္သမားမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ 
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ေအာ္ဂဲနစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီးျဖစ္ကာ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက
႑မ်ားတြင္လည္း ပိုမိုအသံုးျပဳ လာၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ကနဦးအစပ်ဳိးမႈမ်ားအားလံုးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး CSR သည္လည္း အဖဲြ႕အစည္းတိုင္းအား ယင္းတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အရွည္သျဖင့္ တည္တံ့ ေစမည့္ တာဝန္ယူမႈ ပိုရွိေစေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ အကူအညီျပဳႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းအေပၚ 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ က်င့္ထံုးေကာင္းမ်ားအား ယင္းတို႔၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံမွသာလ်င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္သည္ဟု 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ယံုၾကည္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအား အျခား သူမ်ားမွ လက္ခံက်င့္သံုးသည့္ ျမန္ႏႈန္းကိုမူ CSR အား ယင္း၏ 
ပံုသ႑ာန္အစစ္အမွန္အတိုင္း ျပင္ဆင္ အသံုးျပဳကာ အျဖည့္ခံ ပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အင္ဂ်င္တစ္လံုးအျဖစ္ 
အရပ္ဖက္အာဏာပိုင္မ်ားက ပါဝင္ခြင့္ျပဳမွသာလ်င္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ယခုထက္ပို၍ 
အႂကြင္းမဲ့အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သာယာမွ်တေသာ စီးပြားေရးတစ္ရပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈက႑အတြင္းမွ ကြင္းဆက္တံု႔ျပန္မႈ 
တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပလိမ့္မည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ Harvard Business Review တြင္ ပါဝင္ေသာ ေပၚတာႏွင့္ ကရာမာ တို႔၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ 
ဘံတုန္ဖိုးဆိုသည္မွာ “ကမုၸဏတီစ္ခုမွ လပု္ငန္းေဆာင္ရြကလ္်က ္ရွိေသာ လမူႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းရွိ စီးပြားေရးႏငွ့္ လမူႈအေျခအေနမ်ားကိ ု
ဆင့္ကဲဆိုသလို တိုးတက္လာေစသည့္ ထိုကုမၸဏီ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
က်င့္ထံုးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဘံုတန္ဖိုး ဖန္တီးမႈသည္ လူေဘာင္ႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအၾကားရွိ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ရွာေဖြအတည္ျပဳ၊ 
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအေပၚတြင္ အာ႐ံုျပဳထားသည္။” ဘံုတန္ဖိုးမ်ား ဖန္တီးျခင္းမွာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတိုင္း၏ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ 
အရာအားလံုးပင္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဤသည္မွာ ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ CSR အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ေအာက္ပါရွိ စာကြက္ ၁ တြင္ၾကည္႔ပါ)

EuroCham CSR Advocacy Group မွ ဤအနက္ဖြင့္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ ေပးထားသည္။ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာကို လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံညႊန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာၾကရသည္။ 
မၾကာေသးမီက ဥေရာပ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္ရန္အတြက္ 
အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ (ေအာက္ပါရွိ စာကြက္ ၂ တြင္ၾကည္႔ပါ)( ဤသည္တို႔မွာ အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အဖိုးတန္အရည္အေသြး တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ 
ခိုင္မာေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်င့္ထံုးတို႔မွာ ေတာင့္တင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ဝန္း တစ္ရပ္အတြက္ ေငြေၾကးမတည္ေပးမည့္ 
အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ မတူကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရွိေနျခင္းႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း၊ 
တည္ၿငိမ္၊ အက်ဳိးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားမွာ ဥေရာပတိုက္ရွိ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စတင္ခါစတြင္ အစဥ္သျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ယေန႔ကာလတြင္ ပိုမိုခိုင္မာလာလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ယင္းတို႔ ၏ CSR စီမံခ်က္မ်ားကို 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအပိုင္းရွိ ယင္းတို႔၏ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို မွ်ေဝလႊဲေျပာင္းလိုစိတ္ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပုဂၢလိက က႑မွ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ လုပ္ငန္းက႑အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္ထံုးမ်ား အတြင္းသို႔ 
စီးေျမာလိုက္ပါျခင္းႏွင့္ ႀကိဳလင့္ေနေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းျခင္းတို႔အားျဖင့္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈမွ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း 
အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ေပသည္။
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ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ CSR အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က1္

ဤေကာ္မရွင္မွ CSR အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္အား “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိမႈ” အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္သည္။ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ဘံုသေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ ေလးစားသမႈရွိျခင္းသည္ 
ထိုတာဝန္ရွိမႈကို ျပည့္မီေစမည့္ ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္ကို အျပည့္အဝ ျဖည့္စည္းေပးရန္အလို႔ငွာ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ လူမႈေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္္းက်င္၊ က်င့္ဝတ္၊ လူအခြင့္အေရးမ်ား၊ စားသံုးသူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား မိမိတို႔၏ အဓိက သက္ဆိုင္သူ 
မ်ားျဖင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္သည္ - 

•  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ား/ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ အျခားေသာ အဓိက သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
   လူ႕ေဘာင္တစ္ရပ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ားစုအတြက္ ဘံုတန္ဖိုးတစ္ရပ္ ဖန္တီးျခင္းကို  
   အေကာင္းဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

•  စီးပြားေရလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာကြယ္ေလ်ာ့ခ်ရန္။

ဘံုတန္ဖိုးမ်ားဖန္တီးျခင္းကို အေကာင္းဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား CSR အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ ေရရွည္ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ဖန္တီးရန္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးကို အေထာက္အကူ 
ျပဳရံုမွ်သာမက အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မား၍ ထုတ္လုပ္စြမ္းအားအရလည္း ပိုမိုျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ဦးတည္ေစမည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစံပံုစံမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္တို႔အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခရိွေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာကြယ္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
အထူးသျဖင့ ္ထိသုို႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏငွ့ ္ႀကံဳေတြ႕ဖြယ္ရွသိည့ ္လုပင္န္းမ်ားအပါအဝင ္စီးပြားေရးလုပင္န္းႀကီး 
မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီမႈကြင္းဆက္မွတစ္ဆင့္  စြန္႔စားမႈအေျချပဳ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳထားသည္။ 

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   ေကာ္ပိ ုရိတ္ လူမႈတာ၀န္

1 Cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681 
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ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မဟုတ္ေသာ အစီအရင္ခံတင္ျပဳမႈဆိုင္ရာအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ
တြင္ အာ႐ံုျပဳျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ စီမံခန္႔ခဲြေရး 
အစီရင္ ခံစာတြင္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစီအရင္ခံတင္ျပရန္ 
လိုအပ္ လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသိေပးမႈဆိုင္ရာ ၂၀၁၄/၉၅ အီးယူ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အား2 ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအတြက္ 
ေဒသႏၱရဥပေဒမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးမႈဆုိင္ရာ ဤအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ အႀကီးစား ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးရန္ လိုအပ္ေစသည့္ စာရင္းအင္းအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၂၀၁၃/၂၀၁၄/
အီးယူ ကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားမွာ - 

•  သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းစံပံုစံကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္း၊
•  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရးကိစၥမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ 
   ေလးစားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ား တိုက္ဖ်က္မႈ၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖဲြ႕ဝင္မ်ား အတြင္းရွိ 
   လူမႈေရးဆိုင္ရာ မတူကဲြျပားမႈမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အႏၱရာယ္ မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို
   အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္း၊ 
•  ထိုမူဝါဒါမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
•  လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ဆက္စပ္သည့္ ဘ႑ာေရးျဖင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား

ဤ NFR အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား၏ ဘ႑ာေရးျဖင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ အစီ 
အရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကိုလည္း သိသိသာသာ 
အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။

2 Cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095

အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၁

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးမား ႐ႈပ္ေထြးလာလ်က္ရွိၿပီး ဤအေျခအေနမွာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ မ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာလ်က္ရွိသည္ဟု 
ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပေလ်ာ့ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္အမင္း အကုန္အက်မ်ားၿပီး 
အခ်ိန္လည္း ကုန္လြန္းသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး က႑အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ႐ႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈကို 
ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို လိုအပ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကြပ္ကဲမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသစ္မွာ မည္မွ်
ထိေရာက္မႈရွိမည္ဆိုသည္ကိုမူ သိျမင္ရျခင္း မရွိိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ 
အသိမွတ္ျပဳစနစ္မ်ားအတြင္းရွိ ပိုမိုနိမ့္ပါးေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ဤဥပေဒကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ 
ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ကြပ္ကဲရာတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျပတ္လတ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ထားျခင္းသည္ CSR ဆိုင္ရာ ပင္မက႑အေပၚ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ရန္ 
ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ႏွစ္နည္းႏွစ္ဖံု အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။ 
ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ က႑မ်ားမွ CSR က်င့္ထံုးအားျဖင့္ မည္သည္တို႔ကုိ မည္သို႔မည္ပံု ရရွိႏိုင္သည္ဆိုသည္အား တိတိပပ 
သိရွိႏိုင္ေစလိမ့္မည္။ ဤအေျခအေနအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းျပ ေျမပံုတစ္ရပ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာင္ျမင္ေသာ 
CSR က်င့္ထံုးေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရတို၊ေရရွည္ ေအာင္ျမင္မႈ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္မ်ားတြက္ လမ္းခင္းေပးရန္ ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္။ 
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အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၂

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ယေန႔အခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား CSR 
သ႑ာန္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးမည့္ ယင္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္ကို ရာခိုင္နွုန္းတစ္ခု ခဲြေဝသတ္မွတ္ေရးအတြက္ 
အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳထားသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ 
တရားဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္သည္ဟု EuroCham Advocacy Group မွ ထင္ၿမင္ယူဆထားသည္။ 
ဤသို႔ေသာ အလုပ္မေနရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးတစ္ရပ္အျဖစ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ 
CSR ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္လံုးကို က်ိန္းေသ က်႐ံႈးေစမည့္ အခြန္အခဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအသစ္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစလိမ့္မည္။

CSR က်င့္ထံုုးမ်ား အလုပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းက႑ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ လုပ္ငန္းစံပံုစံ
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အံဝင္ဂြင္က် ျပင္ဆင္ရေပမည္။ ယင္းသည္ တိတိက်က် ျဖစ္သင့္ၿပီး ေယ်ဘုယ်မဆန္သင့္ေပ။ ထို႔အတူ ပထမဆံုးႏွင့္ 
အေရး အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။ CSR ကို 
မလုပ္မေနရ အသံုးစရိတ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ျခင္းသည္ CSR မ်ားအား ယင္း၏မူလအယူအဆမွ လံုးဝဥသံု ေသြဖယ္သြားေစလိမ့္မည္။ 
ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းက႑အရ သို႔မဟုတ္ စံပံုစံအရ CSR ဆိုင္ရာ သဘာဝ စြမ္းပကားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွ 
အဟန္႔အတားျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘြင္းဘြင္းရွင္္းရွင္း က်င့္သံုးပါကလည္း ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစံမ်ားအေပၚ 
ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္အားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ 
သြားေစႏိုင္ေပသည္။

အျမင္သေဘာထား

၄င္းတို႔၏ အဆင့္တူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ ဤေဆြးေႏြး ျငင္းခံုမႈကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မည့္ ၄င္းတို႔၏ 
အသိပညာမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္ထံုး မ်ားကို မွ်ေဝရန္။

CSR အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း 
လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ေပးသြားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ေျမပံု တစ္ရပ္ကို 
တည္ေဆာက္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ရန္။

CSR ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စံပံုစံမ်ားကို ေပါင္းစည္းျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
အရွည္သျဖင့္တည္တံ့သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး စံပံုစံမ်ား၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈကို အမိအရရယူရန္ ပထမဆံုး 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိုလ်က္ရွိၿပီး 
အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဥေရာသမဂၢေကာ္မရွင္၏ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ကိုကားခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ ကိုယ္ပိုင္ CSR မူေဘာင္ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါ 
လံႈေဆာ္အားေပးမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား နွင္႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား CSR ဗဟုသုတျဖန္.ေ၀ျခင္း အျပင္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ အေကာင္းဆံုး လမ္းညြန္ေျမပံု တစ္ရပ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
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အေထြေထြ အျမင္သေဘာထားမ်ား

Advocacy Group အေနျဖင့္ CSR အား အသုံးစရိတ္၏ ရာႏႈန္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အသားတင္ ရလဒ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
တိုင္းတာခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတိုင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစား အရွည္သျဖင့္တည္တံ့ေသာ ဘံုတန္ဖိုးကို ဖန္တီးမည့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ လည္ပတ္မႈကို ခြင့္ျပဳမည့္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳသြားေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ CSR လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုထိေတြ႕မႈ ရွိလာေစရန္ ယင္းတို႔ကို 
အေထာက္အကူျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္အတြင္း၌ ပါဝင္သင့္သည္။ CSR အေပၚ စီးပြားေရး ေရွ႕ရွဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအား ကမ္းပိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပိုမိုအားေကာင္း 
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေပသည္။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ CSR က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားအေၾကာင္း လက္ေတြ႕သင္ယူမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ 
အစိုးရအတြင္း (ဥပမာ - သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာတစ္ရပ္ေအာက္တြင္) အထူးအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ဖန္တီးထားျခင္းသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာက်င့္ထံုးမ်ားကို မွ်ေဝရန္ လြယ္ကူေစသည့္အျပင္ တာဝန္ယူမႈ ပံုသ႑ာန္ တစ္ရပ္ကိုလည္း အေသအခ်ာ 
ရရွိေစလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ CSR မ်ားကို ျပင္ဆင္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို 
မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္အတြက္လည္း အကူအညီ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

CSR လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း သည္လည္း CSR 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အက်ဳိးရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ဤလိုအပ္ခ်က္ကို 
ရရွိေစရန္ အဓိကက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ဖန္တီးမည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ကို မူၾကမ္းေရးဆဲြလိုဖြယ္ရွိသည္။ 
CSR သည္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဦးစြာအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိ ေစရန္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္အားျဖင့္ CSR မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။

Advocacy Group အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ CSR ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေနၿပီျဖစ္သည့္ ယင္း၏ 
အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားအား ယင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ခ်င္း အစီအရင္ခံတင္ျပရန္ 
အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳသြား ေပမည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကအတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားျဖင့္ 
အဖဲြ႕၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္ အဖဲြ႕၏ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖင့္ တက္ႂကြေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိေစရန္လည္း 
အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္သြားေပလိမ့္မည္။
 
ျပည္သူပိုင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ က႑မ်ားအၾကားရွိ တင္းၾကပ္ေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္မွာ CSR မ်ားက 
အဓိကပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္ေရး ေသခ်ာေစမည့္ 
ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၄င္းတို႔ အၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အက်ဳိးရပ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီး ေပးေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဤညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမို 
အားေကာင္း လာေစႏိုင္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုပ္ငန္းရပ္ဝန္း တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပေပလိမ့္မည္။

CSR အား အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ
တူညီသည့္တန္ဖိုးအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   ေကာ္ပိ ုရိတ္ လူမႈတာ၀န္

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားအား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ၿပီး 
CSR အားလုပ္ငန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လက္ခံအသံုးျပဳျခင္း
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Advocacy Group အေနျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ဦးစားေပး နယ္ပယ္ရပ္စာရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျမင့္ဆံုးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ Advocacy Group တြင္ မတူကဲြျပားစံုလင္သည့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င့္မႈ အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မိမိတို႔အဖဲြ႕သည္ ဤအေၾကာင္းတရား အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ပယ္ရပ္တိုင္းရွိ 
ယင္း၏အားသာခ်က္မ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ရန္လည္း 
ႀကိဳးပမ္းသြားေပလိမ့္မည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤအဖဲြ႕သည္ ကနဦးသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ လ်င္ျမန္ ခိုင္မာေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းျခင္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑ပါဝင္အားျဖင့္ အလားအလာရွိိေသာ စုေပါင္းညႇိႏိုင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအားလံုးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ 
ေဖာ္ေဆာင္သြားပါမည္။
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မိတ္ဆက္

ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို 
ျပန္လည္ပံုေဖာ္ျခင္း၊ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ျမန္မာျပည္သစ္ကို 
တစ္ျဖည္းျဖည္းျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ အတြက္ အခ်ိန္လု၍ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ႏွင့္အမွ် စြမ္းအင္အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာျမန္မာ - အားလံုးအတြက္ အရွည္သျဖင့္တည္တံ့ေသာ 
စြမ္းအင္ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း” ဟူေသာ အစီအရင္ခံစာတြင္ လူဦးေရ၏ သံုုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴေရး 
ကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။1  စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ တိုးျမင့္လာၿပီး စြမ္းအုပ္ထုတ္လုပ္ရန္ 
ေလ၊ ေန၊ ေရအားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေရေျမပထဝီအေနအထားကိို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း စြမ္းအင္ 
လုပ္ငန္းက႑ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ က်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳရန္ မလံုေလာက္ေသးသကဲ့သို႔ 
လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေနေသာ အမ်ားျပည္သူေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ မရွိေသးေပ။ စြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈရွိေရးမွာ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းက႑စံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္၏ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့မႈ မလံုေလာက္ျခင္း၏ ေရရွည္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အေစာ တလ်င္ 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ အလြန္ႀကီးမားေသာ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္သံုးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္မွာ ၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝရရွိရန္ ထားရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကမၻာေျမပူေႏြးလာမႈ၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နားလည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ 
သက္ေရာက္လာမည့္ ဤအေရးကိစၥ၏ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးကိုလည္း လစ္လ်ဴ႐ႈရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ရာသီဥတုအႏၱရာယ္အညႊန္းတြင္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ၏ ႏွစ္လိုဖြယ္ မရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒုတိယအဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။2 အနာဂတ္ကာလတြင္က်င့္သံုးမည့္ စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဖိအားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားမွ အက်ဳိးခံစားႏိိုင္ရန္မွာ 
အေရးႀကီးလွေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခုအခါတြင္ စြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈကို ရရွိရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၏ လမ္းေလးဂြစံုတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရွိသည့္ ထိေရာက္လြယ္ကူေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္အား အစိုးရမွ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္အား 
EuroCham စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕က နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာလူထုအတြက္ လူသူမေရြး 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစဲြႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ဤႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ 
ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ က်ဳိးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ လက္တဲြေဆာက္ရြက္သြားမည့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို 
လည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ သတိျပဳရမည့္ အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑မွာ ဤႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
အႀကီးဆံုးေသာ အခြန္ထမ္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္ေလ်ာ္၍ လက္ေတြ႕လည္း က်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
တင္ျပေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ အလားအလာအျပည့္အဝကိုရရွိေစရန္ 
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

1http://documents.worldbank.org/curated/en/938301468186274141/Energizing-Myanmar-enhancing-access-to-sustainable-

energy-for-all    
2 https://germanwatch.org/fr/download/13503.pdf 
3https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33719/files/myanmar-energy-sector-assessment.pdf 
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အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၁ - စြမ္းအင္ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ လိုအပ္ခ်က္။

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကားတြင္သာမက ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိကာလႏွင့္ 
အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ားရွိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးေပလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ 
စီမံခ်က္မ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ ဤလုပ္ငန္းက႑ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေပလိမ့္မည္ 
(အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားတြင္သာ မဟုတ္ေပ)။ 

အစိုးရအဆင့္အားလံုးသို႔ တိုက္႐ိုက္အႀကံျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ရပ္ျခင္းစီ၏ အခန္းက႑မ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ရွိေနေသာအခါတြင္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စြမ္းအင္ရွာေဖြေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
နယ္ပယ္မ်ားရွိ ယင္းတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္ေသြးမ်ာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစေပလိမ့္မည္။

ပထမအဆင့္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ဌာနမ်ားမွ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်င္းပသင့္ပါသည္။ 
တိုင္းျပည္အတြြင္း၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားမွ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အဓိကက်ေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေလးထားေသာအားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ဌာနတြင္းခြင့္ျပဳမႈအဆင့္သစ္မ်ားပါရွိသည့္ ထိေရာက္႐ိုးရွင္းေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္မွ 
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္မႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား 
ပါဝင္ရန္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို႔မွသာ ပုဂၢလိကက႑မွ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို 
အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေပမည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းအင္ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ 
အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိပညာနယ္ပယ္မ်ားအေၾကာင္းကို 
စြမ္းအင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မြမ္းမံ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ စီစဥ္ရန္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ စီမံခ်က္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေႏွာင္းေႏွးျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အတိုင္းအတာ ဆင္တူေသာ 
စီမံခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္စီမံရန္ အထူးတာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ေကာ္မတီ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသင့္ပါသည္။ ေကာင္းစြာဖဲြ႕စည္းေပးထားေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ က႑ႏွစ္္ရပ္စလံုးမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို အတူတကြ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္သင့္ပါသည္။ 

ဤက႑တြင္ အဓိကပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးရပ္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကားတြင္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လွေပသည္။ မလိုအပ္ဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါေဆာင္ရြက္ေနရေသာ အဆင့္မ်ားလည္း 
ေပါမ်ားလွပါသည္။ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ပတ္သက္၍ ဤဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား ဒြိဟျဖစ္ေနေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အဓိကက်ေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သတ္မွတ္သည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး တင္ဒါတင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား အဆံုးသတ္ျခင္းတို႔တြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ႏွင့္ ထို႔ေနာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား အစိုးရဌာနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ရရွိရန္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ အစဥ္သျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ရန္တို႔အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ 
မျဖစ္မေန အသံုးျပဳရလ်က္ရွိၿပီး စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ရပ္ကို ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ဤအေျခအေန 
ေအာက္တြင္ပင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၌ ယင္းတို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို 
အခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္အတြက္ မည္သို႔မည္ပံု ပိုေကာင္းေစမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု အတူတကြ အလုပ္လုပ္မည္ဆိုသည္တို႔ကို 
အဆိုျပဳတင္ျပရန္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း အနည္းငယ္သာရွိေနေသာ အေျခအေနကို ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရေစပါသည္။
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အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အခ်ိန္ကိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္ 

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုေကာင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ လိုက္ပါက 
စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားအား ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈ ပိုမ်ားလာေစပါမည္။ 

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျမန္မာ့စြမ္းအင္ေစ်းကြက္မွ ပိုမိုဆဲြေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ အၾကားတြင္ 
ပိုမိုျမင့္မားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ေပၚေပါက္ေစယံုမွ်သာမက ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကိုလည္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးေပလိမ့္မည္။ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အလြန္တရာ ရွည္လ်ားၿပီး အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ၏ အေရးပါမႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ 
အေနအထားတြင္ပင္ ယင္းတို႔အား အလြယ္တကူ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္ဒါေလ်ာက္ထားေသာ စာရင္းတစ္ရပ္ကို 
အတည္ျပဳျခင္းအား သတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီး စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ အတည္ျပဳျခင္းအား 
သတင္းပတ္သံုးပတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့လူေဘာင္ႏွင့္ စီိးပြားေရးအေပၚ တစ္ရစ္ဝဲဝဲ ျဖစ္ေနေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္မည့္ အတည္ ျပဳေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလ်င္စလို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား အားေပး ျခင္းမျပဳပါ။ 
ယင္းအစား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ အႏႈတ္သေဘာ ေဆာင္စြာ အက်ဳိး သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အသင္း 
တစ္သင္းအား ေဖာ္ေဆာင္ပ်ဳိးေထာင္ရန္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို လႈပ္ရွားလည္ပတ္ျခင္း၏ 

ကုန္တြင္းေရနံထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၈ ရာစုႏွစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြမႈႏွင့္အတူ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မွာ ျမန္မာ့ ဖူးသစ္စ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ 
ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနအား ကိန္းကဏန္းမ်ားကပင္ ညႊန္းဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွာ 
ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုုးအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္ ရယူထားသည္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ)။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဤလုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေတာ္နည္းပါးေသာအခ်ိန္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းမွ အိုေဟာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြမ်ား 
ရွာေဖြြရန္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးစာခ်ဳပ္ ၃၆ ခုကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေပ။ 
အရာရွိမ်ား အၾကားတြင္ အလုပ္တာဝန္တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ပိုမိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လက္ရွိလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၏ 
မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းက႑ရွိ စီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံခ်က္အေသးစိတ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲေဆာင္
ရြက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမေရာရာေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုဆဲြေဆာင္မည္ဆိုပါက တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
လုပ္ထံုုးလုပ္နည္းမ်ားအား ယခင္ထက္ ပိုမိုလိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႈအေပၚ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေသာအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ 

ထိေရာက္အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေပးအပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အေနအထားမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ ေစမည့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြ းပဲြမ်ား က်င္းပရန္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ 
ပံုမွန္မြမ္းမံသင္တန္း မ်ား ပါဝင္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
အရွည္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ထပ္မံအားျဖည့္ရန္



42

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   စြမ္းအင္

စိန္ေခၚမႈမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ေလ့လာမႈအတည္ျပဳျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ ေပးရေသာ အခ်ိန္ေၾကာင့္ 
အလြန္အမင္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေနာက္္ဆံုးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရမွ အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲ ႀကီးထြားေနသည့္ စြမ္းအင္က႑ ျဖင့္ စည္ခ်က္ညီေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။

အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးျခင္း

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုသည္ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္အေလ်ာက္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ေဒသခံမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေရေျမပထဝီ အားသာ ခ်က္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ 
သဘာဝစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား ရွာေဖြဖိတ္ေခၚျခင္း အားျဖင့္ လက္ရွိအသံုုးျပဳေနေသာ နည္းပညာမ်ားထက္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိ ေစ်းေပါေသာ 
နည္းပညာမ်ားမွ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ 

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကပ္ေဘးမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အေနအထားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လိႈင္းတံပိုးကို တြန္းလွန္ရန္ သတိေပးခ်က္အား 
ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏ ႏိႈင္းရဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ကပ္ေဘးက်ေရာက္ေသာ အခါတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
အခ်ိန္မီေဖာ္ေဆာင္ရန္ လတ္တေလာ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႔ေသာ အစဥ္အလာ အေျခခံ သဘာဝသယံဇာတမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ 
စဥ္းစားရဖြယ္ ရွိေပသည္။

ေလအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အကုန္အက်မ်ားေသာ္လည္း ပင္မဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ား
အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအားလံုးသို႔ တိုးခ်ဲ႕ရန္ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားအရ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ယက္မ်ား မလိုအပ္ေသာ 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွာ ႏိုုင္ငံအႏွံ႔ မီးလင္းေရး စီမံခ်က္အတြက္ အတိုင္းအတာတစ္စံုတစ္ရာအထိ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေပသည္။ 
ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ယက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴေရးကြန္ယက္မ်ား မလိုအပ္ေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး စနစ္မ်ားမ်ားမွာ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဒသမ်ားစြာမွ ေက်းလက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ဓာတ္အားေပးရာတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေၾကာင္း 
သက္ေသထူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမစိမ္းေရာင္ နည္းပညာ မ်ားကို 
ေန႔စဥ္စမ္းသပ္ေနသည့္အေလ်ာက္ သဘာဝစြမ္းအင္က႑တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
ဤအေျခအေန၏ အက်ဳိးဆက္တစ္ခုအျဖစ္သာမက အျခား ႏွစ္လိုဖြယ္ အေျခအေနမ်ားအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာ့ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအားသံုး ဓာတ္အားေစ်းႏႈန္းမွာ ေက်ာက္မီးေသြးထက္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုမ်ားမွာလည္း အႀကီးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္မႈရွိပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အႀကီးစား 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ထုတ္ စီမံခ်က္ေလးရပ္မွ် ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ယ္ျပန္႔ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေဒသမ်ား ရွိေနၿပီး 
အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေနရာင္မ်ားစြာ ရရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မ်ားမွာ အလားအလားေကာင္းမ်ားကို 
ပိုင္ဆိုင္ ထားသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံခ်က္မ်ား၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအား ဘက္မလိုက္ဘဲ ဆန္းစစ္ အကဲ ျဖတ္မည့္ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ 
အသိမွတ္ျပဳစဥ္းစားစဥ္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ယင္းတို႔၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ ပံုမွန္ အကဲျဖတ္သင့္သည္။
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အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၄ - သဘာဝစြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းေသာ 
သဘာဝတ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္မွျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အား စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးရန္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို 
စုေဆာင္းေစႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္ႏိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ စြမ္းအင္ေခၽြတာေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

ဤစနစ္အေပၚရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ IPP မ်ားအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ 
ရင္းႏီီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ျခင္း 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သဘာဝစြမ္းအင္က႑ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔တာဝန္ ေပးထားသည့္ 
ဌာနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးသင့္သည္။ 

ေဖာ္ျပပါဌာနကို တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္တြင္ သဘာဝ/ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေစရေပမည္။

အစိုးရမွ အလြန္အမင္းေထာက္ပံ့မတည္ေပးထားသည့္ လက္ရွိစံပံုစံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္း ခ်က္ႀကီးမားေသာ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခြန္ ေကာက္ခံမႈနိမ့္ပါးျခင္းသည္ သံုးစဲြသူမ်ားအား 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေခၽြတာေသာ အေလ့အထမ်ားကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရမွ က်ခံေနရသည့္ လက္ရွိပ်က္ကြက္မႈမ်ားအား 
ေစ်းႏႈန္းနိမ့္ပါးျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ား အေလအလြင့္ျဖစ္ျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ေပသည္။ ဤသို႔ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအစား ယင္းတို႔ကို အနာဂတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စည္းရန္ စြမ္းအင္အေျခခံအေဆာက္အအံု (ထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔ပါဝင္သည္) တစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္္ လုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ 
ေက်ာ္လႊားရမည့္ အျခားေသာအဓိကအဟန္႔အတားမ်ား ရွိိေနပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေခတ္မီျခင္းမရွိေတာ့ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႈ
စနစ္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ေစ်းႏႈန္း မူဝါဒမ်ားပင္ ျဖစ္ပါါသည္။ ဓာတ္အားခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈစရိတ္ျဖင့္ မျဖစ္မေန 
ကာမိေစရပါမည္။ 

ပင္မဓာတ္အားေပးစနစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္းသည္ ကေမာက္ကမႏိုင္ေသာ အေျခ အေနမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ ၿမိဳ႕၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သံုးစဲြမႈ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ သက္တမ္းရင့္ေနေသာ ထုတ္လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အား႐ံုခဲြမ်ားမွာ ၂၄/၇ ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ 

အဆံုးတြင္ IPP (လြတ္လပ္ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား) အတြက္ ပံုေဖာ္ ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
မရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္းႏွင့္အတူ နိမ့္ပါးေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ မူဝါဒရလဒ္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အျမတ္ရရရန္ 
မေသခ်ာမႈမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာ စြန္းစားမႈ အႏၱရာယ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ IPP မ်ား ပိုမိုပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ 

အထူးသျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အပါ အဝင္ သဘာဝစြမ္းအင္က႑တြင္ 
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ 
သဘာဝစြမ္းအင္ ဌာန တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးရန္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူ အမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ ထုပ္လုပ္မႈ၏ 
ေဝစုမ်ားစြာအား အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ စြန္စားမႈအႏၱရာယ္
ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေဒသခံမ်ားအား အလြန္နည္းပါးေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုသာ ခံစားရေစပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမွာ ပဓာနက်ေပသည္။ လြတ္လပ္ေသာထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (PPA) မ်ားလည္းပါဝင္သည့္ စံျပဳမူေဘာင္တစ္ရပ္ 
ရွိေနေသာေသာအခါတြင္ ယခုထက္ပိုမ်ားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား (IPP) သည္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ 
ပိုမိုဆဲြေဆာင္မႈရွိသည္ဆိုသည္ကို ေတြ႕ရွိနားလည္လာေပလိမ့္မည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ IPP မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ 
ေစ်းကြက္ေဝစုအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္တိုးေဝွ႔ျခင္းသည္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္တစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ 
ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေပလိမ့္မည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အေနျဖင့္ IPP မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားေသာ 
ဘ႑ာေရးဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အန္(န္)ဂ်ီအိုမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရယူျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းတြင္ စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းစီမံပံုအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းျခင္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကို မိတ္ဆက္ရန္။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလြန္အကၽြံ႕ 
သံုးစဲြသူမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားအတြက္။ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေခၽြတာမႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ တိုးျမႇုင့္ျခင္းတို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိိေစရန္ အသိပညာေပး 
လႈပ္ရွားရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

ဓာတ္အားအလြန္အကၽြံ႕သံုးဆဲြသူမ်ားအေပၚ အခြန္ ေကာက္ခံမႈတိိုးျမႇင့္ျခင္းအျပင္ 
လြတ္လပ္ေသာ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား (IPPs) မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ 
ဝင္ေရာက္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္သတ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုဖယ္ရွားရန္ 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၅ - ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြသံုးစနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုအပိုင္းတြင္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေျခခံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစနစ္တစ္ရပ္ မရွိသေလာက္ နည္းပါး ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိႏိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္သဘာဝသယံဇာတကို အသံုးျပဳရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ 
စြမ္းအင္ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈတြင္ ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြသံုးစဲြမႈ တိုးျမႇင့္ရန္ အတြက္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတြြင္သာမက 
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကြန္ယက္ႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတို႔တြင္လည္း ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေခတ္သစ္စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသုံးစဲြႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ထိေရာက္အက်ဳိးရွိမႈ မရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 
အစားထိုးေလာင္စာမ်ားအေပၚတြင္ မီခိုရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ရွိေစပါသည္။ လတ္တေလာခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အစဥ္အလာ 
ေလာင္စာခဲမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အိမ္တြင္းေလထုညစ္ျငမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးေသာ 
အေရအတြက္မွာ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၄.၃ သန္း ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ (WHO၊ ၂၀၁၄)။
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ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္၊ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသံုးျပဳမႈ မ်ားအၾကား 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ခဲြတမ္းခ် အသံုးျပဳပံုကို လမ္းညႊန္မည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ 
အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးယံုမွ်သာမက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အရံ မီးေပးစနစ္အတြက္ ဒီဇယ္သံုးစဲြမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဂူဂ်ာရက္ ေဒသတြင္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း 
တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းသည္ အိမ္တြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုသာမက ယခင္က ထင္းေျခာက္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္အမင္း မီခိုခဲ့ရသည့္ 
ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ တိုးျမင့္လာရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 
ထင္းေျခာက္မ်ားေကာက္ယူ၊ ေနလွမ္း၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အလုပ္္အား ၆-၇ နာရီမွ် အသုံးျပဳခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ယခုအခါတြင္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕သံုးစဲြႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ၅ နာရီအထိ အခ်ိန္ေခၽြတာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ 
အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မတည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဝင္ေငြပိုရွာရန္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းသည္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစနစ္အား စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားေလာက္ ဦးစားေပးေလ့ မရွိျခင္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
အရံသိုေလွာင္မႈပမာဏ သိသိသာသာ ျမင့္မားသည့္ ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကို 
လက္လြတ္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္းသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အား 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သံုးစဲြရန္အတြက္ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရး ေက်ာ႐ိုးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားေသာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပိုက္လိုက္ကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ မိုင္အကြာေဝး ပိုနည္းျခင္းႏွင့္အတူ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ရရွိႏိုင္မႈသည္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနံ ဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေႂကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အစရွိေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ အဓိကေမာင္းႏွင္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုျပဳထားေသာ စြမ္းအင္စက္႐ံု မ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝဓာတတ္ေငြပိုက္လိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အနည္းငယ္မွ် ေသာ 
ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး စင္တာမ်ားျဖင့္ စတင္ျခင္းျဖင့္ တစ္စံုလံုးေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးမည့္ ၿမိဳ႕ျပဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္မႈ၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္မႈ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါာအဝင္ သံုးစဲြသူအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အသံုးျပဳပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား အက်ဳိးရွိိရွိိ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ မျဖစ္မေန ရရွိလာေပမည္။

အဓိကက်ေသာ ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္အတူ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပသံုး ဓာတ္ေငြ႕မ်ား 
ရွိေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ လ်င္ျမန္ေသာ ေအာင္ႏိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုက္ ကြန္ယက္ မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏိုင္မႈကိုလည္း 
ေသခ်ာေစေပလိမ့္မည္။
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၈
က်န္းမာေရး
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မိတ္ဆက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းရွိၿပီး ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လိုအပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးက႑အတြက္ 
အလြန္တရာနည္းပါးေသာ ဘ႑ာေငြကုိသာ သံုးစဲြခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤက႑တြင္ လိုအပ္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးက႑အား ယင္း၏ 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္ေကာက္က်ေစခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးက႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနသည့္ အဓိက 
အညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔သက္တမ္းျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၆၄.၇ ႏွစ္ရွိကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ 
အနိမ့္ပါးဆံုး ျဖစ္ေနသည္။၁

အရပ္သားအစိုးရသစ္ တက္လာသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ က်န္းမာေရးက႑ကို အလံုးစံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္မႈႏွင့္ 
ရယူႏိုင္မႈအၾကားရွိ ကြာဟာခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ပုဂၢလိက က႑သာမက အျခားဆက္စပ္ အသင္းအပင္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အစိုးရမွ ျမန္မာ့က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ ခိုင္မာေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူ႔အရင္းအျမစ္အားျဖည့္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ အျဖစ္မ်ားေသာ ကူးဆက္ေရာဂါမ်ားကို 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း တို႔ျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဤသို႔ေသာ လတ္တေလာ 
တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဥပမာအားျဖင့္ ဘ႑ာေငြ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ည့ံဖ်င္းျခင္းကဲ့သို႔ အတိတ္ကာလအတြင္း 
အျမစ္တြယ္ခဲ့သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

EuroCham ႏွင့္ ယင္း၏ က်န္းမာေရးစည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ေရးအဖြဲ႕အတြင္းရွိ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ယံုၾကည္သည္မွာ က်န္းမာေရး က႑၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၾကန္႔ၾကာေစလ်က္ရွိသည့္ အဓိက ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာ
င္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအတြ
က္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ အဓိကျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဤစာတမ္းတြင္ EuroCham က်န္းမာေရးေကာ္မတီ၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွ အဓိကက်ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူ ထားသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ဤေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ၁) လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဆးဝါး အတုမ်ားႏွင့္ စံညႊန္းမမီေသာ 
ေဆးဝါးမ်ား၏အႏၱရာယ္ ၂) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၃) အရည္အေသြးျမင့္ က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိစြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ ရွည္လ်ားေသာမွတ္ပံုတ
င္ခ်ိန္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္ေလးမ်ဳိးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးသြားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ယင္းတို႔ကို စနစ္တက် 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားအလာ ရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ စကၠဴျဖဴစာအုပ္  |   က်န္းမာေရး

၁ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စာရင္းဇယား။
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အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၁- လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ

၁။ ေဆးဝါးအတုမ်ားႏွင့္ စံညႊန္းမမီေသာ ေဆးဝါးမ်ား 

ေဆးဝါးအတုမ်ားႏွင့္ စံညႊန္းျပည့္မီျခင္းမရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားမွာ လူနာမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအေပၚ တိုက္႐ိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ 
အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးဝါးေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ေဆးဝါးအတုမ်ားႏွင့္ စံညႊန္းျပည့္မီျခင္းမရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ား 
ပမာဏျမင့္မားစြာ လည္ပတ္စီးဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားက 
တင္သြင္္းလာသည့္ ဤထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ေဆးအာနိသင္ တူညီမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယင္းတို႔အား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္ထားပါသည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မရွိသေလာက္ 
နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဤေဆးမ်ားသည္ အသက္အႏၱရာယ္ဆံုး႐ံႈးမႈအပါအဝင္ အလြန္တရာ ဆိုးရြားေစႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို 
ေပၚေပါက္ေစေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ မူရင္းထုတ္လုပ္သူခြင့္ျပဳခ်က္မပါေသာ တင္သြင္းေဆးဝါးမ်ား 

လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ မူရင္းထုတ္လုပ္သူ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တင္သြင္းလာေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ား (Parallel Import) ကုိ အသံုးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသြင္းကုန္မ်ားမွာ စစ္မွန္စံျပည့္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ 
ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားေသာ ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥာဏဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ဤေဆး၀ါးမ်ားကို 
သိုေလွာင္ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိေျပာၾကားႏိုင္ျခင္းမ်ား 
မရွိေပ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ အေျခအေနမ်ား (အထူးသျဖင့္ အပူခ်ိန္) သည္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
မဆိုစေလာက္မွ်ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေနျခင္းမ်ဳိး မဟုုတ္သည့္ အတြက္ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ရပ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမရွိျခင္းက 
အႏၱရာယ္တစ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္မူ လံုေလာက္ေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ 
အပူခ်ိန္မရရွိျခင္းသည္ လူသားမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ဖြယ္မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုေဆး၀ါးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခံရသည့္ 
အေျခအေနမ်ဳိးျဖင့္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရတတ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ သံုးစြဲခဲ့ပါက ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားခံစားရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အသက္အႏၱရာယ္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းကိုပင္ ႀကံဳေတြ႕ ရေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ နည္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးစံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာ 
ထုတ္လုပ္သူ အမည္လႊဲ ေဆးဝါးမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယံုၾကည္လက္ခံအတည္ျပဳေပးထားၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို 
လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္လိုျခင္းမရွိေသာႏိုင္ငံမ်ား
မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ထုတ္လုပ္သူအမည္လႊဲထားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားမွာ ျပည္္သူလူထုအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေဆးအမည္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ထုတ္လုပ္ျခင္းအပိုင္းတြင္ အားနည္းျခင္း (မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္မႈမ်ား တသမတ္တည္းမျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔)၊ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အသိမွတ္ျပဳထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ထားသည့္ ဇီဝဓာတ္ျပဳ ေဆးစပ္အမည္ (API) 
ျဖင့္ အစားထိုးျခင္းတို႔သည္ ထိုထုတ္ကုန္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စင္တင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ သက္တမ္းတို႔အေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႔ အေျခခိုင္ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ 
ေဆးဝါးအတုမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအား ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးဝါးအတုမ်ားေၾကာင့္ 
လူနာမ်ားစြာ ေသဆံုးရေသာအျဖစ္မ်ားကို ႀကံဳေတြခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၅၁ သန္းေက်ာ္မွ်ေသာ လူဦးေရး၏ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအင္အားႏွင့္ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ ဤအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ 
ေဆး႐ံုမ်ားမွ လူနာမ်ား၏ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ လူနာ၏ ရလဒ္မ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ အစီအရင္ခံ တင္ျပျခင္းတို႔အား ျပည့္စံုက်နစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ လူနာမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအား ကုသမႈတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးတစ္ခုခု၏ ရလဒ္မ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
အခ်င္းခ်င္း အသိေပးတင္ျပႏိုင္ေစမည့္ ရွင္းလင္းေသာ အသိေပးတင္ျပမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေသာစနစ္မ်ားကို 
သံုးစဲြျခင္း မရွိေသးေပ။ 

လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ေသခ်ာေစရန္ လူနာမ်ားမွာ အေလးအနက္ ဂ႐ုျပဳျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ 
နည္းပါးေနၿပီး လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆးဝါးအရည္အေသြး၏ အေရးပါမႈအေပၚ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားမွ 
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အေလးအနက္ထားျခင္းမ်ားလည္း နည္းပါးသည္။ အေထာက္အထားျပဆိုရန္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရွိဟု 
ဆိုၾကေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေကာက္ယူျခင္း မျပဳပါက ေယ်ဘုယ်ဆန္ေသာ နားလည္မႈလဲြမွားျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္ဟု 
အခ်ဳိ႕က ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထြန္းသစ္စ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားတြင္ အစိုးရသစ္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသအခ်ာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ 

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းေသာ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုး၏ အရည္အေသြးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေသခ်ာေစရန္ 
ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ လူနာမ်ားမွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားကို 
ရယူသံုးစဲြႏိုင္ေစပါသည္။

ေဆးဝါးအတုမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ ေဆးဝါးအတုမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို 
ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္အျပင္ ေဆးဝါး အတုမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုအတြင္းမွ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာကိုလည္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ 
ျပဳေပလိမ့္မည္။

မူရင္းထုတ္လုပ္သူခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေဆး၀ါးမ်ား တင္သြင္းေနမွဳကို အဆံုးသတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္စီမံေရး ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အၿပင္  
အစိုးရကိုလည္း ျဖန္႔ျဖဴး ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးႏိုင္ေစသကဲ့သို႔ 
လူနာက်န္းမာေရး အေပၚ က်ေရာက္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ၿပီး ၿဖစ္ေစပါသည္။ ေဆးအာနိသင္တူညီမႈ သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္းယွဥ္၍ မရွိႏိုင္သည့္ ေဆးအာနိသင္တူညီမႈမ်ား အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ဇီဝထုတ္ကုန္မ်ားကိုသာ ျမန္မာေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ေစရန္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေစလိမ့္မည္။

အမ်ားျပည္သူ အသိပညာေပးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု နားလည္သေဘာေပါက္လာကာ 
က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆးရံုမ်ားသို႔ အသိေပးတင္ျပၾကေပလိမ့္မည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရွာေဖြထုတ္လုပ္နိုင္ေစလိမ္႔မည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စနစ္တစ္ရပ္သည္ ျပည္ပမွ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေဆး၀ါးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေဆာင္က်ဥ္းလာေစရန္ ပိုမိုဆဲြေဆာင္မႈ ရွိိေစမည္ျဖစ္သည္။

မူရင္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ေဆးအာနိသင္တူညီမႈရွိသည္ဟု အေထာက္အထားျပဆိုထားသည့္ ထုတ္လုပ္သူ အမည္လႊဲ 
ေဆးဝါးမ်ားကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္း အရည္ အေသြးမ်ားကို တန္ဖိုးသင့္တင့္ေသာ 
ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား၏ ေဆးအာနိသင္တူညီမႈကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ လံုေလာက္ေသာ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ား 
ရွိသင့္သည္။ 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္မည့္ ဗဟိုစမ္းသပ္ဓာတ္ခဲြခန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားရန္ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ 
အညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ တင္ပို႔လာေသာ သို႔မဟုတ္ အတုျပဳလုပ္ထားေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳေပးေပလိမ့္မည္။ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားၿပီး 
အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆံုး႐ံႈးျခင္းလည္း ပါ၀င္ေစၿခင္းၿဖင္႔ ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားဆီသို႔ အလ်င္အျမန္ ဦးတည္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ဤသို႔ေသာဌာနတစ္ခုအား 
အာနိသင္တူေသာေဆးဝါးမ်ားအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အသိမွတ္ျပဳမႈမ်ားအတြက္ BE စမ္းသပ္မႈကဲ့သို႔ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာမက အညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ 
က်င့္သံုးေသာ ဒဏ္ေၾကးမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။
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ေဆးစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ကုသမွဳမ်ား ကိုလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လူနာ၏ေဘးကင္း လံုျခံဳမွဳ 
အတြက္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကူးဆက္မွဳထိန္းခ်ဳပ္သည့္ယူနစ္မ်ားေဆးရုံတိုင္း
တြင္ထားရွိျခင္း

အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - ေဆးဝါးအေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာ  ေဆး႐ံုု၊ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔သည္ 
ဆရာဝန္မ်ားအား တိက်ေသာ ေဆးစစ္တမ္းတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ လူနာမ်ားကို လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ကုသေပးေစႏိုင္ပါသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတိုင္းသည္ နည္းပညာအဆင္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ညီညႊတ္ေသာ 
ထုတ္ကုန္သက္တမ္းတစ္ရပ္ျဖင္ ထုတ္လုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကားတစ္စီးတြင္ ၾကံ႔ခိုင္မွဳ ပံုမွန္စစ္ေဆးၿခင္း၊ ဆီလဲေပးၿခင္း နွင္႔ 
သတ္မွတ္မိုင္တိုင္ပမာဏကို ေရာက္ရွိေသာအခါတြင္ တာယာမ်ား လဲလွယ္ေပးၿခင္းမ်ားကို လိုအပ္သကဲ႔သို႔ ထိုေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
အေထာက္အကူၿပဳ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ပံုမွန္ ထိန္းသိမ္းၿပဳၿပင္လဲလွယ္ၿခင္းကို လိုအပ္ပါသည္။ 

ယေန႔အခါတြင္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရးက႑မွာ အေတာ္ေလး ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္အျပင္ ျဖစ္ရပ္အျဖစ္စု၌ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းစက္ပစၥည္းတို႔အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဘတ္ဂ်က္ မလံုေလာက္မႈ (OPEX) တို႔ျဖင့္ အခက္အခဲ ႀကံဳေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအား 
ရံဖန္ရံခါတြင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီျခင္းမရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီျခင္းမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားမွ 
ေဖာ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ၿပီးေနာက္ ေပးအပ္သည့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စပယ္ယာပစၥည္္းအတုမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ စပယ္ယာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္ရွိႏိုင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို ရယူသံုးစဲြႏိုင္ခြင့္ကို အေသအခ်ာ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ယင္း၏ တင္ဒါေခၚယူေသာစနစ္တြင္ မူရင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူအမည္လႊဲ ေဆးဝါးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးပါဝင္ေစရမည့္ အားလံုး ျပည့္ဝစြာ 
ပါဝင္ႏိုင္မႈရွိသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ တင္ဒါေခၚယူမႈစနစ္တစ္ရပ္ကို လိုအပ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ 
ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈတို႔ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေထာက္အထား အခိုင္အလံု ျပထားေသာ အရည္အေသြး 
ႏွစ္ခုစလံုးအေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္လည္သံုးသပ္၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားကိုသာ တင္ဒါစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းသြားလိမ့္မည္ဟု မွတ္ယူ ထားပါသည္။ 

ကုသမႈႏွင့္ ေဆးစစ္တမ္း အခ်က္အလက္အားလံုးအား က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ အစိုးရမွ လက္လွမ္းမီေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လူနာရလဒ္ပိုင္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေစေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အစီအရင္ခံတင္ျပမႈႏွင့္ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန၊ အသက္အႏၱရာယ္ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ အစီအရင္ခံစာမ်ား 
စုေဆာင္းမႈတို႔ကို အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈျဖင့္ပတ္သက္၍ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရၿပီးစဆရာဝန္မ်ား၏ က်င့္သံုးမႈကို အားေကာင္းေစရန္ အတြက္ 
က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအတြင္းတြင္ လူနာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

ေဆး႐ံုုတိုင္းတြင္ ကူးဆက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာလ်င္ ၄င္းတို႔မွ ကူးဆက္ေစတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား 
ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။

N.O.C ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ျပသရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပလပ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ အျခားတစ္ဦးျဖင့္ သေဘာတူခ်ဳဳပ္ဆိုခြင့္ကို အျပည့္အဝ ရယူခြင့္ေပးရန္အတြက္ အစိုုးရဌာန၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရန္ N.O.C လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း။

စာရင္းေပးမသြင္းခင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရၿပီးေနာက္ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ရန္အတြက္
ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား လံုေလာက္ေအာင္ ထားရွိေပးျခင္းအျပင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမျပည့္မွီေသာ
ေဆး၀ါးမ်ားအား ဒဏ္ေငြသတ္မွတ္ျခင္း
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ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပးအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳကို ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိစြာျဖင့္  
စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းကို ေထာက္အပံ့ေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာဇီဝေဆးပညာ
ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေပၚထြက္လာေစျခင္း

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဘတ္ဂ်တ္ (CAPEX) ႏွင့္ ေဇာင္းေပးေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားစုအား အေထာက္အကူျပဳ 
ကိရိယာအသစ္မ်ား ဝယ္ယူေသာ ကနဦးအဆင့္တြင္သာ အဓိကထားၿပီး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်နိုင္ရန္  
ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းအပိုင္းတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရးက႑သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အေၿခခံထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား 
နွင္႔ ၿပဳၿပင္ၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဇီဝေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ေဆး႐ံုမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 
အေထာက္အကူျပဳ ကိရယာမ်ားကို အျမင့္ဆံုးသံုးဆဲြႏိုင္ေစသကဲ့သို႔ လူနာမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ 
အတြက္ ဆရာဝန္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ရရွိႏိုင္ေသာ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း ပမာဏႏွင့္ လူဦးေရတစ္ရပ္ကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အထူးကုမ်ား 
မလံုေလာက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးပါသည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး၏ အကူအညီကို ရရွိေနသည့္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ လူနာကို ေဆးစစ္၊ ကုသရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးေပလိမ့္မည္။ 

ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရယူျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ စက္ပစၥည္းကိရိယာ၏ 
ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈကို တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး အေရာင္းဝန္ေဆာင္မႈေနာက္ပိုင္းမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစၿပီး 
ပ်က္စီးမႈအႏၱရာယ္ကိုလည္း အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္လည္းရရွိထားသည့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ  စပယ္ယာပစၥည္းအစစ္မ်ားကို အေသအခ်ာ ရရွိေစၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းဥပေဒ ပိုုင္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား (FCO) ကိုလည္း လိုက္နာေစပါသည္။

ဇီဝေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားသည္ ၄င္း အင္ဂ်င္နီယာမွ မ်က္ေျခမျပတ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိ ေနေပလိမ့္မည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း၀န္ေဆာင္မွဳဆုိင္ရာေပၚလစီနွင့္ႏိုင္ငံအႏွံတပ္ဆင္ထားေသာစက္ပစၥည္းကိရိယာအားလံုး 
အတြက္ စနစ္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သုိ ့တပ္ဆင္ထားသည္ဟူေသာ အေျခခံ စီမံခန္႔ခဲြပံု၊ 
တည္ေနရာ၊ တပ္ဆင္ေသာရက္စဲြ၊ အာမခံကုန္ဆံုးေသာရက္စဲြႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာအုပ္စုတိုင္းအတြက္ ကဲြျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္သည့္ 
ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေရအတြက္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမူရွိေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီးလွ်င္ ေရာင္း ခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္းေပးအပ္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ခ်ျပထားေသာ မူဝါဒအေပၚတြင္ အေျခခံကာ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပးအပ္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စတင္ရယူျခင္းတို႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ပါ။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခတြင္ မူဝါဒမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ အေျခခံနည္းပညာပိုင္းဆို္င္ရာ ပံ့ပိုးမႈ မ်ားကို 
ေပးေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္ကို ျပည့္မီေစရန္ 
အေရာင္းသမားႏွင့္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဇီဝေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
အင္ဂ်င္နီယာအေရအတြက္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။
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အေရးကိစၥေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

ေဆးဝါးအသစ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားအား အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန (FDA) 
တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး မွတ္ပံုတင္သူမ်ားအတြက္ မည္သည္တို႔ ပါဝင္သင္႔ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္ေစမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကို ပံုေဖာ္ရွင္းျပသည့္ ရွင္းလင္းေသာလမ္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးေသာစနစ္မ်ား၊ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တိက်ေသခ်ာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္သူမ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္ပိုေပးရျခင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားျခင္းႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုသံုးဆဲြရျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ အဓိကက်ေသာ 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရွည္ၾကာသည့္မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ 
ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ားကို ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ရွိေနၿပီး ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
၄င္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္တိုေတာင္းေစျခင္းတို႔သည္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အဟန္႔အတား မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ား ရယူသံုးဆဲြႏိုင္မႈ အေပၚ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ကို ရွိိေစရံုမွ်သာက လူနာမ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔၏ အရည္အေသြးရွိ လူမႈဘဝကို ပိုေကာင္းလာေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေစာလ်င္စြာ ရယူသံုးစဲြႏိုင္ေစလိမ့္မည္။ 

မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ FDA အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို 
အဓိကလုပ္ကိုင္သည့္ လူ႔အရင္းျမစ္ပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစၿပီး ၄င္းတို႔၏ အျခားဦးစားေပး နယ္ပယ္ရပ္ မ်ားတြင္ ပိုမိုေဇာင္းေပး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ထုတ္ကုန္ အသစ္မ်ားအတြက္ 
မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးေပလိမ့္မည္။

 တစ္ေၿပးညီ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ိုးရွင္းသြားေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အလုပ္မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ 
လုပ္ရသည့္အျဖစ္မ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ နွင္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးေပးရေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္တို႔ကိုလည္း နည္းပါးသြားေစလိမ့္မည္။

အျပည့္အဝ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေသာ စံပံုစံတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီၿပီး အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈလည္းရွိသည့္ နည္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
အေျချပဳေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ ရံပံုေငြရွာေဖြႏိုင္ေစပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယင္းတို႔ 
နားလည္လာေသာအခါ ယင္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ကို ေပးေခ်လိုသည္ကို 
ေတြ႕ရွိရဖြယ္ရွိၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အတည္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို အေသအခ်ာ ရရွိေစမည္ကိုလည္း 
သိရွိနားလည္လာေပမည္။

စာရင္းေပးသြင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အားရုိးရွင္းေစရန္ စံခ်ိန္မီေသာ စာရင္းေပးသြင္းမွဳ
ေဖာင္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
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မိတ္ဆက္

ေရေျမပထဝီအေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္၏ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔အၾကားတြင္ 
မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းသည္ မေလးရွား ႏွင့္  အင္ဒိုနီးရွားႏိိုင္ငံတို႔အၾကား
ရွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ သေဘာၤ ျဖတ္သန္း သြားလာရာ ကမၻာ့မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားႏွင့္ 
ဆင္တူေသာ ေရလမ္းခရီးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖင့္ က်နစြာ ျပင္ဆင္ ထားပါက အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
အာရွေဒသ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးက႑အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။  

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ေနရာႏွစ္ေနရာအျဖစ္သို႔ ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။ အႀကီးဆံုးမွာ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္း 
သီလဝါျဖစ္ၿပီး ကြန္တိန္နာကုန္ေသတၱာမ်ား၊ ကားမ်ားႏွင့္ ကြန္တိန္နာမသံုးေသာ ေရယာဥ္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ RORO 
(ဘီးတပ္ယာဥ္တင္) သေဘာၤမ်ား အတြက္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ဤဆိပ္ကမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွ ၁၆ 
ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ဝႏွင့္လည္း ၁၆ ကီလိုမီတာ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရွိကာ ဂ်ပန္အစုစပ္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေနျပန္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္း သီလဝါတြင္ပါဝင္သည့္ ကုန္တင္/ကုန္ခ် ဂိတ္ႏွစ္ခုမွာ - 

     ၁။  MITT (Myanmar International Terminal Thilawa) ႏွင့္
     ၂။  MIPL (Myanmar Integrated Port Limited) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဒုတိယေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္္။

     ၁။  ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ဆိပ္ကမ္း (BSW) 
     ၂။  အလံုႏိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္း (AIPT) 
     ၃။  ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း (MIP)
     ၄။  ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း (AWPT) ႏွင့္ ထီးတန္းဆိပ္ကမ္း (HPT)
     ၅။  ဆူးေလဆိပ္ကမ္း (SPW)

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားရွိ ထင္ရွားေသာအျခားဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမွာ ထားဝယ္အား ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုးေသာ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးဇံုတစ္ခုအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္အတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသာမက ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ စတီးစက္႐ံု၊ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာက္
မီးေသြးဓာတ္အားသံုးစက္႐ံုႏွင့္ LNG စြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ မ်က္ႏွာစာ တစ္ခုလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ဤစီမံခ်က္ၿပီးဆံုးမည့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းကာလကိုမူ တိတိက်က် မသိရွိရေသးေပ။ 

အျခားေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ယင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဟက္တာ ၁၀၀၀ အက်ယ္အဝန္း ရွိေသာ စက္မႈဇံုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ႏွစ္လ်င္ ေပ ၂၀ ရွိသည့္ 
ကြန္တိန္နာ (TEU) ကုန္တင္ေသတၱာ ၇ သန္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းေဆာင္မႈ 
အျမင့္ဆံုး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္း၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးက႑ကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို တိုုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအသစ္အား ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လ်င္ ခရီးသည္ ၆ သန္းကို ႀကိဳဆုိလက္ခံႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ 
အျခားေသာ အေရးႀကီးစီမံခ်က္တစ္ရပ္မွာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အေဝးေျပးလမ္းကို အဆင္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤစီမံခ်က္သည္ 
ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၆၂၀ 
ကီလိုမီတာရွည္ေသာလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ လတ္တေလာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးက႑တြင္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၁ - ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းစီမံခန္႕ခဲြမႈ

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မရွိသေလာက္နည္းေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးက႑အတြက္ 
သိသာထင္ရွားေသာ အဟန္႔အတားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာအတိတ္ကာလတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ဆိပ္ကမ္းပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာရပ္မ်ား 
ရွိခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ တည္ရွိဆဲ ဆိပ္ကမ္းအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ကုန္သည္မ်ား၏ ယံုၾကည္အားထားမႈကို ေလ်ာ့နည္း ေစခဲ့သည္။ 
အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းကြက္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေပလိမ့္မည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ လက္ရွိပင္မဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ျမစ္အတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္္ထားေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္  
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေရယာဥ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ 
ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ေခၚတင္ႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆုံးအရြယ္အစားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိပ္ကမ္း အတြက္ ေရယာဥ္အရွည္ (LOA) ၁၆၇ မီတာျဖစ္ၿပီး 
သီလဝါအတြက္ ေရယာဥ္အရွည္ ၂၀၀ မီတာတို႔ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိုင္း သို႔မဟုတ္ ဗိယက္နမ္ကဲ့သို႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ PANAMAX ႏွင့္ Post-PANAMAX သေဘာၤမ်ား (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေရယာဥ္အရွည္ ၃၂၀ မီတာ)  
ကို လက္ခံႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာရွေဒသရွိ ေနာက္ဆံုးနယ္ပယ္သစ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး သိသာ ထင္ရွားေသာ ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္မႈကို 
မလဲြမေသြ ႀကံဳေတြ႕ရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေမွ်ာ္မွန္း တိုးတက္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈမ်ားကို 
လိုအပ္သည္။ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဝးလံေသာ ခရီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သြားႏိုင္သည့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ 
ေရယာဥ္မ်ားကို ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ ယူေဆာင္လာေစႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အက်ဳိိးေက်းဇူးကို 
တုိးျမႇင့္ႏိုင္ေပသည္။ ဤအေျခအေနသည္ လုပ္ငန္းစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စြဲေဆာင္ႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး က်န္ကမၻာ့ေနရာမ်ားျဖင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအစားထိုးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စဲြေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အက်ဳိးဆက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဤအေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္ေခ်ာ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသြားျခ
င္းဆီသို႔လည္း ဦးတည္ႏိုင္ေပသည္။ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား 
လာျခင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔လည္း ရွိလာေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ 
ထပ္တိုးအက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ရပ္မွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးေပမည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလဝါတို႔မွာ ျမစ္ေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ အနာဂတ္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ 
ကုန္သည္မ်ားမွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚ ေဒသအတြင္းမွ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းမ်ားရွိသည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွာ အလြန္တရာ အက်ဳိးရွိေပလိမ့္မည္။ ဤေရနက္ဆိပ္ကမ္း 
တည္ေနရာအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းကိုစမ္းသပ္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အား ၁၂ လ အတြင္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ရယူကာ 
တရားဝင္ အတည္ျပဳသင့္ေပသည္။ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ပါဝင္မႈကိုလည္း အႀကံ 
ျပဳအပ္ပါသည္။ 

က်ယ္ျပန့္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ျမစ္၀က်ြန္းေပၚေဒသအတြင္း 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအပါအ၀င္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား ႏွင့္ အဓိကျမိဳ ့ၾကီးမ်ားအား ေကာင္း
စြာခ်ိတ္ဆက္ထားေသာလမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး
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အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၂ - ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား   

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရွင္းလင္းေသာ စံျပဳမူဝါဒတစ္ရပ္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္အား 
ကုန္သည္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္း တြက္ခ်က္မႈမွာ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနၿပီး 
ေစ်းႏႈန္းတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားမွာ Alibaba ႏွင့္ Amazon ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အင္တာနက္ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္ အလြန္အမင္း မီွခိုလ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ လက္လီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ တန္ဖိုးပိုမိုတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစလ်က္ရွိသည္။ တန္းဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သေဘာထားကဲြလဲြျခင္းမွာ 
အေကာက္ခြန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္သည္မ်ားမွ အျခားျပႆနာရပ္တစ္ခုကို ေထာက္ျပသည့္ 
အာဏာပိုင္မ်ားအား လက္သိပ္ထိုး လာဘ္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ တရားမဝင္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ အေကာက္ခြန္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ MACCS စနစ္ကို အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း ဤျဖစ္စဥ္မွာ လူအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္ 
အရာရွိမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္အလြန္အမင္း အသံုးျပဳရေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
တြက္ခ်က္ၿပီးစီးရန္ တစ္လ သို႔မဟုတ္ တစ္လထက္ပင္ ပိုၾကာဖြယ္ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ အေကာက္အခြန္ဌာန (ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္) သည္ သြင္းကုန္/ ထုတ္ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ (စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၇၄/၂၀၁၆) အတိုင္း လိုက္လံေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေပ။ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ရပ္မွ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနတတ္ၿပီး 
ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာဒက တက္မႈမ်ားကို ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစသည္။

စနစ္က်ေသာ တန္းဖိုးတြက္ခ်က္မႈစနစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု အတြင္းတြင္ အခြန္အခမ်ား 
တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံႏိုင္ေစပါသည္။ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈအေပၚ ေမးခြန္း အထုတ္ခံရျခင္းမ်ဳိး ပါဝင္လာသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအၾကားမွ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ 
သြားႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒတြင္ ပါဝင္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေပသည္။

ကုန္သည္မ်ားထံ ေရာက္ရွိလာေသာအခါတြင္လည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမွာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္တိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈစနစ္သည္ 
ကုန္သည္မ်ားအတြက္ တိက်ေသခ်ာမႈႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေပလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တစ္ခုခုကိုလည္း 
ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံရရွိေစပါသည္္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ရပ္မွာလည္း ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကို 
ခြင့္ျပဳရန္ၾကာခ်ိန္အား ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ ပိုမို တိုေတာင္းေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ေထာက္ပံ့မႈကြင္းဆက္တစ္ခုကိုလည္း 
ရရွိေစပါသည္။

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အေရးႀကီး အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္မွာ သြင္းကုန္ မ်ား၏ အခြန္တန္ဖိုးမွာ အမွန္တကယ္ 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရမည္ ဟူေသာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ GATT ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာ 
တန္ဖိုးအယူအဆကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရွည္ၾကာေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရာရိွၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ 
အသက္ဝင္လာေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေကာင္းစြာသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ဇယားတို႔မွာ 
အဓိကက်သည္ ဆိုသည္ကိုမူ ေျပာစရာပင္ လိုမည္မထင္ပါ။ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္မ်ား အတြင္းတြင္ အဓိက 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္မႈရွိေရး အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္မွာလည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးေပသည္။ 
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သြင္းကုန္အမ်ားစု အတြက္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ GATTေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
မႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးအယူအဆကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ အျခား ေသာ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကိုက်န္ရွိေသာသြင္း
ကုန္မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

အေတြ ့အၾကံဳၾကြယ္၀ေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအားခန့္ အပ္ၿပီး 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမွဳ ဆိုင္ရာတန္ဖိုး အယူအဆကို အခြန္ဌာနႏွင့္
သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ပို့ ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဖိုး တြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ငါးႏွစ္တာ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစမ္းကာလတစ္ရပ္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္မွ် သက္တမ္းတုိးေပး 
ခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈအနည္းငယ္ကိုသာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အေရာင္းအဝယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပံ့ပိုးသူ၏ ေရာင္းခ်မႈ = မူရင္းေစ်းကြက္ တန္ဖိုး = အေကာက္အခြန္ တန္ဖိုး၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ 
သြင္းကုန္ထုတ္သူမွ ေပးရေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးႏိုင္ေသာ အမွန္တကယ္ ေစ်းႏႈန္းကို ရည္ညႊန္းေစရမည္။

ဤနည္းလမ္းသည္ သြင္းကုန္မ်ားအားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အက်ဳံးဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ 
က်န္သြင္းကုန္မ်ားအတြက္မူ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အျခားအစားထိုး နည္းလမ္းမ်ား 
(တစ္ေထရာတည္း တူေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ အလားသ႑ာန္တူ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အစရွိသျဖင့္) ကို ျပဌာန္းထားသည္။

အေရာင္းအဝယ္တန္ဖိုး အယူအဆသည္ ႐ိုုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ တင္ျပလာသည့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ တန္ဖိုးမ်ားအတြက္ တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ 
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အေပၚ၌ တာဝန္ရွိေစသည္။ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာ သို႔မဟုတ္ မ႐ိုးသားေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ရွိခဲ့ရပါက ျပင္းထန္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား (ျပစ္ဒဏ္မ်ား) ကို ရင္ဆိုင္ေစရမည္။

ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ေရာက္ရွိလာေသာအခါတြင္ အေကာက္ခြန္မွတစ္ဆင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
စစ္မွန္ေသာ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မွန္ကန္ေသာ တန္ဖိုးႏွင့္အညီ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားရမည္ျဖစ္ကာ 
ပိုမိုေကာက္ခံျခင္း ခံရေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ေရာက္္ရွိေနျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။

ကုန္ပို႔လႊာမ်ား၊ L/C မ်ား၊ ဘဏ္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား၊ အာမခံလက္မွတ္မ်ား၊ ပံုစံ ဃ ႏွင့္ အျခား အရာမ်ားသာမက သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္၏ 
ကိုယ္ပိုင္စနစ္မ်ား၊ စီမံမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အထား အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚတြင္ အေျခခံကာ အေကာက္အခြန္ဌာန 
မ်ားမွ တင္ျပလာေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္တန္ဖိုးျဖင့္ တူညီျခင္း ရွိ/မရွိကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏိုင္ေပသည္။

ကုန္စည္ထုတ္ယူခြင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမွာ ပိုမိုအေရးႀကီးလာၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္း က႑ တစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

အေကာက္အခြန္အရာရွိမ်ား၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေကာက္အခြန္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ျပည့္စံုေသာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ေပးျခင္းအား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေပသည္။ 
အေရာင္းအဝယ္တန္ဖိုးစနစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အေတြ႕အႀကံဳတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျပည္ပအေကာက္ခြန္
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာေပမည္။ 

ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ အဆင့္ျမႇင္႔မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္း၍ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရေပလိမ့္မည္။
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အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၃ - ဂိတ္ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အေကာက္အခြန္ဌာနမ်ား အလုပ္လုပ္ခ်ိန္

အေရးကိစၥ ေဖာ္ျပခ်က္ ၄ - အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ ဂိတ္အတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ားအတြက္ လက္ရွိ႐ုံးခ်ိန္မွာ နံနက္ ၁၀း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိျဖစ္ၿပီး ဤအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ 
ၾကပ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ စီမံခန္႔ခဲြေရး စရိတ္မ်ားကို ေပၚေပါက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေန႔အခ်ိန္အတြင္း ကုန္ကားမ်ားသြားလာျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကုန္ေသတၱာအမ်ားစုမွ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြင္းသို႔ ညအခ်ိန္အတြင္း ေရာက္ရွိလ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိက်င့္ထံုးတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ျခင္းမျပဳမီတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား အတြင္းသို႔ ကြန္တိန္နာမ်ား ရပ္နားထားရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ၾကပ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်သြားမည့္နည္းလမ္းမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ 
ကြန္တိန္နာမ်ားကိုသာ ဆိပ္ကမ္းအတြင္း ထားရွိခြင့္ျပဳသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာလည္း ဆိုင္းငံ့ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္တင္ကားမ်ားကိုလည္း ယခင္က 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သကဲ့သုိ႔ တစ္ေန႔လ်င္ ပို႔ေဆာင္မႈ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မက ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလာေစ ႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
ပို႔ေဆာင္သူမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုန္ကားေမာင္းႏွင္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးရွိမႈကို တိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။

ရညွၾ္ကာေသာ အေကာကခ္ြန ္ရငွ္းလင္းရနအ္ခ်နိမ္်ား ရွလိာမည္ျဖစသ္ည့အ္ေလ်ာက ္ဤသုိ႔ေသာ အခ်နိတ္ိုးျမႇင့သ္တ္မတ္ွမႈသည ္ဆပိက္မ္းမ်ားရွ ိ
ၾကပ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လႊမ္းၿခံဳလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးေပလိမ့္မည္။ 
အေကာက္ခြန္႐ံုုး မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမ်ားလာေစရန္ ဖန္တီးမႈကိုလည္း 
ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။

ကူးေျပာင္းခ်ိန္မ်ားကို ခ်ဳံ႕ခ်လိုက္သည္ဟု မွတ္ယူၾကည့္ပါက ကုန္သည္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ စီမံ ခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ကုန္ေခ်ာစားသံုးသူမ်ား အတြက္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏွဳန္း မ်ား ေလ်ာ့က်သြားျခင္းဆီသို႔ 
ဦးတည္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈစီးပြားေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ဌာနျဖစ္သည့္ အေကာက္ခြန္႐ံုုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွာ 
ယင္း၏တာဝန္မ်ားကို ၂၄ နာရီပတ္လံုး ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးရွိရွိ ထမ္းေဆာင္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သင့္သည္။

အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအားတိုးျမွင့္ၿပီး ပိတ္ခ်ိန္မရွိ ေန့ဆိုင္း ညဆိုင္း အခ်ိန္ခြဲၿပီး
 လုပ္ကိုင္သင့္ျခင္း
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကြန္တိန္နာမ်ားအား အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္း မျပဳမီတြင္ ဂိတ္အတြင္း ရပ္နားေစျခင္းမ်ဳိး 
မျပဳသင့္ေပ။ ထို႔သို႔ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါက ဆိပ္ကမ္း ေနရာမ်ားအတြင္းရွိ ၾကပ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစဲြသူမ်ား ကိုလည္း အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အလ်င္အျမန္ စတင္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳၿပီး 
ဂိတ္အတြင္းရပ္နားထားေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားအားလံုးကို တင္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ေရယာဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားအား ေျပျပစ္သြက္လက္ ေစေပလိမ့္မည္။ 

ကြန္တိန္နာမ်ားအား အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
 ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္း မျပဳမီတြင္ ဂိတ္အတြင္း ရပ္နားျခင္းမျပဳေစျခင္း
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အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ADB အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္
AIPT အလုံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္း
API ဇီဝဓာတ္ျပဳ ေဆးစပ္အမည္
ASEAN အာဆီယံ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔
AWPT ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း
BE ဇီ၀အာနိသင္တူျခင္း
BSW ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ဆိပ္ကမ္း
CAPEX စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဘတ္ဂ်တ္
CSR ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈတာ၀န္
EU ဥေရာပသမဂၢ
FCO လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား
FDA အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန
FDI ႏိုင္ငံျခားမွ တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ
GATT အခြန္စည္းၾကပ္ေရး ႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈအေပၚအေထြေထြ သေဘာတူညီခ်က္
GDP ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္
HPT ထီးတန္းဆိပ္ကမ္း
IP ဥာဏဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင္႔
IPPs လြပ္လပ္ေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား
L/C ဘဏ္မွေငြထုတ္ခြင္႔ေပးစာ
LNG သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ရည္
LOA ေရယာဥ္အရွည္
MACCS  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သုံးေနေသာ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ထုတ္ယူခြင္႔စနစ္
MIC ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
MIP ျမန္မာ႔စက္မႈဆိပ္ကမ္း
MIPL ျမန္မာ႔အင္တီဂရိတ္တက္ဆိပ္ကမ္းလိမိတက္
MITT ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလ၀ါဆိပ္ကမ္း
MM ျမန္မာ
MMK ျမန္မာက်ပ္ေငြ
MNTC ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုမၸဏီလိမိတက္
MOH က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန
MPT ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရး
NFR  ဘ႑ေရးအရမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံစာ
NGOs အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
OPEX လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္
RORO ကုန္တင္ကုန္ခ်
SEZ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
SPW ဆူးေလဘုရားဆိပ္ကမ္း
TEU ေပႏွစ္ဆယ္ပါတ္လည္ တစ္ယူနစ္
UMFCCI ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း
USA အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
WTO ကမာၻကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

EuroCham ျမန္မာအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပထမဆံုးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 
စကၠဴျဖဴစာအုပ္အတြက္ ကူညီအားျဖည့္ေပးခဲ့ၾကသည့္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕၏ ဒုဥကၠဌမ်ားအား ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ 
ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖဲြ႕၊ ဥေရာပ သမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပ သမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
ကုန္သည္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔ကိုလည္း ၄င္းတို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီပံ့ပိုးမႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ Thura Swiss မွ အဲလက္စ္ ေမာရစ္ႏွင့္ ဆုေဝထြန္း တို႔ကိုလည္း ၄င္းတို႔၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ EuroCham ျမန္မာအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈေပးခဲ့သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အက်ဳိးတူ 
အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း အလားတူ အေလးထား၍ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။
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မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ EuroCham သည္ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ EuroCham စကၠဴျဖဴ စာအုပ္ကို ျပဳလုပ္ႏိိုင္ရန္ 
ပါဝင္အားျဖည့္ကူညီခဲ့ၾကသည့္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရပ္ဝန္းအတြင္းမွ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားအေပၚတြင္ စည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာ္ေရး အဖဲြ႕မ်ားမွ 
ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ EuroCham အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ အျမင္သေဘာ ထားမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားမွာဥေရာပ-ျမန္မာစီးပြားေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကိုတိုးျမႇင့္မည့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္အား EuroCham ၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အျခားအဖဲြ႕မ်ားမွ အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ တိတိပပ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ရပ္္ရပ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 
ထိုႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ေသာ္လည္း တိတိပပ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား တစ္စံုလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအားျ
ဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပံုသ႑ာန္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အကန္႔အသတ္မရွိ မိတၳဴကူးယူျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာအသံုးျပဳ ျပန္လည္
ထုတ္ေဝမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းအေထာက္အကူျပဳ နည္းလမ္းမ်ား ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ EuroCham ၏ 
ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမပါဝင္ဘဲေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ထုတ္ေဝ၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း မျပဳလုပ္ေစရ။ 
ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံမႈမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာအတိုင္း EuroCham သို႔ စာျဖင့္ေရးသား 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မူၾကမ္းေရးသားစဥ္အခ်ိန္အထိ EuroCham ၏ အသိပညာႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈအတိုင္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး တိက်မႈ ရွိေစေရးအတြက္ EuroCham မွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 
ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈ၊ တိက်မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္မႈ အတြက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း တာဝန္ရွိိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူရျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္မ်ဳိးစလံုး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ဤေနရာ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ ကိစၥရပ္တြင္မဆိို ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဥာဏ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အကူအညီအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအား 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူျခင္းမျပဳဘဲ မည္သည့္အဖဲြ႕မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေစရ။ 

ထို႔အျပင္ EuroCham၊ ယင္း၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ဘုတ္အဖဲြ႕ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ အားလံုးသည္ မည္သို႔ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္တြင္မဆို ဤစကၠဴျဖဴစာအုပ္ကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထူးထူးျခားျခားေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေတာ္တဆေသာ္လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုး႐ံႈးနစ္နာရျခင္းမ်ား (အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္းအပါအဝင္) အတြက္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ၊ တရားမနစ္နာမႈ၊ တိတိပပ တာဝန္ရွိမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိ/မရွိ ဟူေသာ အေနအထားႏွင့္ 
ထိုသို႔ေသာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုခုအား တစ္စံုတစ္ဦးမွ အႀကံေပးထားခဲ့သည့္တိုင္ အနီးကာလ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေ
မွ်ာ္မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိိေသာ ကာလတြင္ ျဖစ္/မျဖစ္ ဟူေသာ အေနအထားတို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တာဝန္ရွိျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရေပ။ 
ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ကြဲလဲြခ်က္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါက အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား 
ေဖာ္ျပခ်က္ သည္သာလွ်င္အတည္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေခ်ာသတ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕မွ မူပိုင္ခြင့္ရ႐ွိထားပါသည္။

EuroCham Myanmar
၂၇၁-၂၇၃ ဗားဂရာလမ္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဖုန္း +၉၅ ၉ ၄၅၀၅၈ ၂၃၃၅
အီးေမးလ္ - info@eurocham-myanmar.org
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ - eurocham-myanmar.org
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ျ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

စည္း႐ံုးလႈံ ႔ေဆာ္ေရး စီးပြားေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပြဲအစီအစဥ္မ်ား

ျမန္မာျပည္ရွိ ဥေရာပ စီးပြားေရး၏ ပဲ့တင္သံ


