ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးမူဝါဒ
၁။

နိဒါန်း

၁.၁။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

(“AMCHAM”)

သည်

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း၌ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့်
ဆက်ွယ်ကေသာ

ကုမဏီများမှ

အသင်းဝင်အြဖစ်

စုေပါင်းဖွဲစည်းထားေသာအဖွဲအစည်း

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။
၁.၂။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

လျက်ရှိေသာ
အတွင်း

ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်

(“AMCHAM”)

အလားသဏာန်တူညီမရှိကသည့်

အဖွဲအစည်းများမှတစ်ဆင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များအား

မှေဆာင်ရွက်

ပိင်ဘက်ကုမဏီများ
များစွာအသံုးဝင်မရှိြခင်း

ေကာင့် ခွင့်ြပထားရှိေသာ်လည်း အချိေသာကိစရပ်များသည် ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမ
တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့်ငိစွန်းမများ ြဖစ်ေပိုင်ေပသည်။
၁.၃။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

အားလံုးအေနြဖင့်

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်

(“AMCHAM”)

၏အဖွဲဝင်များ

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာစည်မျ်းများအား

တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းများအားအဆိုပါ ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်
ကီးစိုးမ တိုက်ဖျက်ေရးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား
ေကာင်းစွာ သိရိှ ပီး ေလးစားလိုက်နာမရှိေစရန် စီစ်ေဆာင်ရွက်ထားရှိမည်။
၁.၄။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

ဒါိုက်တာအေနြဖင့်အသင်းချပ်၏
ကီးအုပ်

အဖွဲဝင်များမှလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

ြဖစ်ေပသည်ဟုယူဆပါက

(“AMCHAM”)

အသင်း၏

ြပာန်းချက်များအား

အမေဆာင်ဘုတ်အဖွဲထံ

၏

အမေဆာင်

ေဈးကွက်လက်ဝါး

ချိးေဖာက်မတစ်စံုတစ်ရာ
အသိေပးအေကာင်းကားမြပ

ိုင်သည်။
၁.၅။

ဤလမ်းန်ချက်များသည်

ြမန်မာိင
ု ်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

(“AMCHAM”)၏ အစည်းအေဝးများတွင် တက်ေရာက်မည့် အဖွဲဝင်များှင့် အမေဆာင် ဒါိုက်တာတို
အားလိုက်နာိုင်ေစရန် အသိေပးလမ်းန်ချက်အြဖစ် အသံုးချမြပိုင်ေစရန်သာ ရည်ရွယ်ြပာန်း
သည်။

ဤလမ်းန်ချက်များတွင်

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

ဥပေဒများမှ အေြခခံကျေသာ အချက်များှင့် ြပာန်းချက်များသာ ထုတ်ုတ်၍ ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်။

၂။

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အေထွေထွလမ်းန်ချက်များ

၂.၁။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း(“AMCHAM”)ှင့်

၎င်း၏အဖွဲ

ဝင်များအားလံုးသည် ိုင်ငံတကာမှ လက်ခံအသံုးြပလျက်ရှိသည့် ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမ
ဆိုင်ရာ

စည်းကမ်းချက်များအားလံုးအားလိုက်နာကျင့်သံုးရမည်။

အဓိကအားြဖင့်

ေအာက်ပါ

ြပာန်းချက် များအား ဂုြပလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
(က)

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား ယှ်ပိင်မအား ကန်သတ်သည့် သေဘာတူစာချပ်

များ၊ အစီအမံများှင့် နားလည်မ ရယူေဆာင်ရွက်ြခင်းများ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကန်သတ်ချက်
များ
(ခ)

ေဈးကွက်အတွင်းခိုင်မာသည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ေဈးကွက်ေဝစု

အများစုအားပိုင်ဆိုင်ြခင်းအေပ

အလွဲသံုးစားြပ၍

လက်ဝါးကီးအုပ်

ကီးစိုးြခင်းအေပ

ကန်သတ်ထားရှိသည့် ြပာန်းချက်များ
ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများအားလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်
မည်သည့် အတွက်ေကာင့် လိုအပ်သည့်သနည်း။
၂.၂

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်

ရွက်ရန်မာှ

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ဥပေဒများအားလိုက်နာေဆာင်

များစွာသက်ေရာက်မရှိသည့်အေကာင်း

အရာများြဖစ်သြဖင့်အထူးဂုြပေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်ြဖစ်သည်။

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှ

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မအေပ

ေဖာက်သည်များမှ

ကျးလွန်မေကာင့်

ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ိုင်သည့်အြပင်

ြကံေတွရသည့်

ဆံုးံးမများအေပ

အဆိုပါ

တရားစွဲဆိုေတာင်းခံြခင်းများ

ြကံေတွရိုင်သည်။ ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒများအားချိး
ေဖာက်သည့်အတွက်

အဖွဲဝင်များအကား

ထားရှိသည့်သေဘာတူချက်များ၏

တည်မဲမအေပ

သက်ေရာက်မရှိိုင်သည်။ ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒများအား
ချိးေဖာက်သည့်အချက်အလက် တစ်စံုတစ်ရာပါဝင်သည့် သေဘာတူစာချပ်များအား စာချပ်ဝင်များ
အေနြဖင့် အဆိုပါသေဘာတူ စာချပ်များအား ဖျက်သိမ်းြခင်းြပိုင်သည်။
၂.၃။

ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင်တရားစီရင်ေရးနယ်ပယ်အများစုတွင်

ကီးစိုးမ

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

ဒါိုက်တာများ၊

မန်ေနဂျာများ၊

ဥပေဒများအားချိးေဖာက်ပါက
ဝန်ထမ်းများ

ချမှတ်ခံရြခင်းများ ြကံေတွိုင်သည်။

အေနြဖင့်

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်
ချိးေဖာက်သည့်အဖွဲအစည်း၏

ေထာင်ဒဏ်

(သိုမဟုတ်)

ေငွဒဏ်

စစ်ေဆးေတွရှိြခင်းှင့် သက်ညာမြပြခင်း
၂.၄။

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်

အများစုမာှ

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

လွတ်ေြမာက်ြခင်းမရှိဘဲ

ကိစရပ်များအေပ

စည်းမျ်းများအားချိးေဖာက်မ

စစ်ေဆးေတွရှိမဲသာြဖစ်သည်။

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းအားလံုးနီးပါးမှ

သိုေသာ်အဆိုပါ
သက်ညာမြပသည့်

အစီအစ်များ စီမံေဆာင်ရွက်ထားရှိကသည်။ အဆိုပါသက်ေရာက်မြပသည့် အစီအစ်များအရ
၎င်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ေနေသာ်လည်း

စည်းမျ်းများချိးေဖာက်မအေပ

သတင်းေပး

ေဆာင်ရွက်ပါက ဒဏ်ေငွအားလံုးြဖစ်ေစ၊ တစ်ချိတစ်ဝက်ကိုြဖစ်ေစ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပိုင်သည်။
မည်သည့်အရာများအား ကန်သတ်ပိတ်ပင်ထားသနည်း
၂.၅

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအေပ

ေသချာစွာ သေဘာေပါက်သိရှိပါက မည်သည့်အြပအမူများအားပိတ်ပင်ထားသည်ကို နားလည်ိုင်ရန်
လွယ်ကူသည်။ ရည်ရွယ်ရင်းမှာ ဝယ်ယူသူများအေနြဖင့် လွတ်လပ်စာွ ယှ်ပိင် ေဆာင်ရွက်လျက်
ရှေ
ိ သာ ေရာင်းချသူများထံမှ စိတ်ကိက်ေရးချယ်ဝယ်ယူသံုးစွဲိုင်ခွင့်အား ရရှိိုင်ေစရန်ြဖစ်သည်။
အလားတူပင်

ေရာင်းချသူများအေနြဖင့်လည်း

ဝယ်ယူသူများမှ

ပစည်းဝယ်ယူရာတွင်

ဝယ်ယူသူအချင်းချင်း ညိိုင်းေဆာင်ရွက်ထားြခင်းမျိး မရှသ
ိ ည့် လွတ်လပ်ေသာ ဝယ်ယူသူများထံ
စိတ်ကိက်ေရာင်းချိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်သာြဖစ်သည်။
၂.၆။

လုပ်ငန်းတစ်ခုအေနြဖင့်

ဘက်များှင့်ေဖာက်သည်များထံမှ

ေဈးကွက်အတွင်းသိသာစွာ

ကီးစိုးထားိုင်ပီး

သက်ေရာက်မနည်းပါးစွာ

အြခားယှ်ပိင်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်သည့်

အေြခအေနတွင်၎င်း၏ေဈးကွက်ေဝစုပိုင်ဆိုင်မအေပအေကာင်းြပ၍လက်ဝါးကီးအုပ်

ကီးစိုးမ

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများအားချိးေဖာက်ြခင်းမရှိေစရန် ဂုြပေဆာင်ရွက်ရမည်။
ေယဘုယျအားြဖင့်လိုက်နာရန် စစ်ေဆးသင့်သည့်အချက်များ
၂.၇။

လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် သင့်ေလျာ်မရှိပီး လွတ်လပ်စွာ

ရယူိုင်သည့်

သတင်းအချက်အလက်များအေပအေြခခံ၍

မိမအ
ိ ကျိးစီးပွားအေပေရှး၍

ဆံုးြဖတ်ချမှတ်ရမည်။
၂.၈။

ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် မိမ၏
ိ ကိုယ်ပိုင်အေတွအြကံများ၊ သတင်းအချက်အလက်

များှင့် ြပင်ပအချက်အလက်များကိုအေြခခံ၍ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရမည်။
၂.၉။

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲများ၊

လုပ်ငန်းယှ်ပိင်ဘက်များ၏

၎င်းတို၏လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲများအပါအဝင်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်

ပုဂိလ်များ၏

အချက်အလက်များအား

တိကျစွာှင့် ရက်စွဲေရးထိုးမှတ်တမ်းြပထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ သိုမဟုတ်ပါက ေဖာက်သည်များ၊

ယှ်ပိင်ဘက်များ၊

သတင်းမီဒီယာများ၊

အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများမှ

ပိင်ဆိုင်မ

မလုပ်ဘဲ

အြမတ်ထွက်ရန် ညိိင်းေဆာင်ရွက်သည်ဟု စွပ်စွဲေြပာဆိုလာပါက ြပန်လည်ေချပရန်ခက်ခဲမည်
ြဖစ်သည်။အကယ်၍ လုပ်ငန်းပိင်ဘက်တစ်စံုတစ်ဦးမှ ပိင်ဆိုင်မ မြပလုပ်ဘဲ ေဈးကွက်လက်ဝါးကီး
အုပ်

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

ညိိင်းလာပါက

စည်းမျ်းများတစ်စံုတစ်ရာ

၎င်းအဆိုြပချက်အား

အားချိးေဖာက်ရန်

အဆိုြပ

မဆိုင်းမတွြငင်းပယ်ပီးလင်ံုးတွင်းသိုချက်ချင်းအသိေပး

အေကာင်းကားေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂.၁၀။ ံုးတွင်းှင့်

ြပင်ပဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများသည်

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်

ကီးစိုးမ

ြဖစ်ေပေစရန် သေဘာတူညီမ သိုမဟုတ် အလားတူ သေဘာသက်ေရာက်ေစသည့် သက်ေသခံ
များအြဖစ် လွဲမှားစွာ အသံုးြပခံရြခင်းမရှိေစရန် စီစ်ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
၂.၁၁။ လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စပ်လျ်း၍ ေတာင်းခံရယူေသာ ေရှေနများ
ထံမှ ဥပေဒေရးရာအြကံြပချက်များအား ေရှေနများှင့် ၎င်းတို၏အမသည်များအကား တည်ရှိသည့်
အထူးအခွင့်အေရးှင့်အညီ အကာအကွယ်ြပကာ “ဥပေဒအရအထူးအခွင့်အေရးရရှိပီးှင့် လိဝှက်
ထားရှရ
ိ န်”ဟု

မှတ်ချက်ြပထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

အများစုအေနြဖင့် ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်းများအား

သက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း

ေတာင်းခံိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့် ၎င်းတိုအား

သီးြခားစွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
၂.၁၂။ အထက်ပါ အချက်များအပါအဝင် အြခားေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရး
ဆိုင်ရာ

ဥပေဒများအေပ

မရှင်းလင်းမတစ်စံုတစ်ရာရှိပါက

အသိေပးအေကာင်းကား၍

အြကံဉာဏ်ရယူေဆာင်ရွက်ရန်အေရးကီးသည်။
သေဘာတူညီမထားရှိြခင်းများ
၂.၁၃။ လွတ်လပ်စွာယှ်ပိင်မအား ကန်သတ်ြခင်း၊ ပျက်စီးေစြခင်း စသည်တိုအား ြဖစ်ေပေစရန်
လုပ်ေဆာင်သည့်

သေဘာတူညီမများ၊

လုပ်ေဆာင်ချက်များအား

တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားပါသည်။

ဥပမာအားြဖင့်
က။

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား ေဈးန်းတူသတ်မှတ်ြခင်း၊ ေဈးေလာ့ေရာင်းချြခင်း၊

ထုတ်လုပ်မပမာဏှင့် အြခားကုန်ပစည်း/ဝန်ေဆာင်မေပးအပ်ြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
များအေပ

သေဘာတူညီချက်တစ်စံုတစ်ရာထားရှိြခင်း

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဤစကားရပ်တွင်

(သိုမဟုတ်)

နားလည်မရယူ

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကားေလလံဆွဲယူရာတွင်

ြပလုပ်သည့် (ဟန်ြပေလလံဆွဲယူြခင်း) စသည့်တိုပါဝင်သည်။)

ခ။

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကားအချိေသာေနရာ(သိုမဟုတ်)

များအေပ

ပိင်ဆိုင်မမြပဘဲ

ေဈးသတ်မှတ်ြခင်းမြပရန်၊

ေဈးကွက်ှင့်

အချိေသာထုတ်ကုန်

ေဖာက်သည်များအား

ခွဲေဝရယူရန်၊

အြခားသူ၏ေဖာက်သည်အားရယူြခင်းမြပရန်

စသည်တိုအား

သေဘာတူေဆာင်ရွက်ြခင်းများ၊
ဂ။

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား

ေဈးန်းအေြပာင်းအလဲအေပ

ကိတင်အသိေပး

ြခင်း၊ ေဖာက်သည်များထံ ေပးအပ်သည့် ပမာဏှင့် ေဈးန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား
အသိေပးြခင်း၊

လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား

ေပးအပ်ြခင်း

အစရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ အြပန်အလှန် လဲလှယ်ရယူေဆာင်ရွက်ြခင်းများ၊
(ဤစကားရပ်တွင်

သတင်းအချက်အလက်ရယူသူမှ

စတင်ေတာင်းခံမ

မြပသည့်တိုင်

အကျံးဝင်သည်၊)
ဃ။

ဝယ်ယူသူများ၊ ြဖန်ြဖးသူများ၊ လက်ကားေရာင်းချသူများမှ ြပန်လည်ေရာင်းချရာတွင်

လိုက်နာရမည့်ေဈးန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊

သတ်မှတ်ရန်

အားေပးမြပြခင်း၊

(ဝယ်ယူသူများ

အေနြဖင့်၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ေဈးသတ်မှတ်၍
ေရာင်းဝယ်ြခင်း

ရှိရမည်ြဖစ်သည်။

ြပန်လည်ေရာင်းချရန်ေဈးန်းပမာဏ

တစ်ရပ်အား

အြကံြပြခင်းအေပ ဥပေဒမှ ခွင့်ြပထားရှိေသာ်လည်း အဆိုပါေဈးန်း သိုမဟုတ်၎င်းေအာက်
ေလျာ့နည်းြခင်းမရှိသည့်

ေဈးန်းြဖင့်သာ

ေရာင်းချေစရန်

ဖိအားေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းကို

ကန်သတ်တားြမစ်ထားသည်။)
၂.၁၄။ အထက်ပါ စည်းမျ်းများ ချိးေဖာက်ြခင်းရှိ/မရှိသက်ေသြပိုင်ရန် စာြဖင့် ချပ်ဆိုထားေသာ
သေဘာတူစာချပ် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းအချက်များသည် ေယဘုယျအားြဖင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်
နားလည်မ

ရယူေဆာင်ရွက်ကသည့်

အချက်များြဖစ်သည့်

အားေလျာ်စွာ

တ်အားြဖင့်

သေဘာတူညီမသည်ပင် “သေဘာတူညီချက်”ဟု မှတ်ယူေဆာင်ရွက်၍အေရးယူမြပိုင်သည်။
၂.၁၅။ လုပ်ငန်းပိင်ဘက်တစ်ဦး

သိုမဟုတ်

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူတစ်ဦးမှြဖစ်ေစ

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား
ေဈးန်း

သိုမဟုတ်

အြခား

ေတွဆံုရာတွင်
စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

အေရးပါသည့်သတင်းအချက်အလက်အား ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားမြဖစ်ပွားပါက အဆိုပါကိစရပ်အား
တရားမဝင်

သေဘာတူညီမရယူရန်

စီစ်မြပသည်ဟု

မှတ်ယူိုင်သည်။

ဤစကားရပ်တွင်

သတင်းအချက်အလက်ရယူသူမှ စတင်ေတာင်းခံမ မြပသည့်တိုင် အကျံးဝင်သည်၊ အဘယ့်ေကာင့်
ဆိုေသာ် ထိသ
ု ုိ သတင်းအချက်အလက်များအား ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားသည့်အခါ ထုတ်ေဖာ်မမရှိသည့်
ကုမဏီများပင်ြဖစ်ေစကာမူ ၎င်းတိုအေနြဖင့်
ေဈးကွက်ဆိုင်ရာ

အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက် အေပအေြခခံ၍

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများအား

မြဖစ်မေနေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်ရမည်သာ

ြဖစ်သည်ဟု

ဥပေဒမှ

ယူဆေပသည်။

လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝမှာ

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား

အဆိုပါ

သတင်းအချက်အလက်များ

ခန်မှန်းရခက်သည့်
လက်ခံရရှိြခင်းေကာင့်

သက်ေရာက်မ တစ်စံုတစ်ရာရှိိုင်ပီး ေဈးကွက်ပျက်စီးေစသည့် အေြခအေနြကံေတွရိုင်သည်။
၂.၁၆။ ထိုေကာင့် အထက်ပါ သတင်းအချက်အလက်များအား လုပ်ငန်းပိင်ဘက်မှ ေပးအပ်ရန်
ကမ်းလှမ်းလာပါက

အဆိုပါကမ်းလှမ်းမအား

ချက်ချင်းြငင်းပယ်ကာ

ံုးတွင်းသို

မဆိုင်းမတွ

အေကာင်းကားရမည်။ အလားတူပင် လုပ်ငန်းပိင်ဘက်မှ ေတာင်းဆိုလာပါက အဆိုပါေတာင်းဆိုမ
အား

ချက်ချင်းြငင်းပယ်ကာ

ံုးတွင်းသို

မဆိုင်းမတွအေကာင်းကားရမည်။

အေရးပါေသာ

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား မေဝသံုးစွဲရန်
အြခားကားခံပုဂိလ်တစ်ဦးမှ ေတာင်းဆိုြခင်း၊ ေပးအပ်ြခင်း ြပလုပ်ပါက အထက်ပါအတိုင်း အလားတူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ေယဘုယျအားြဖင့် ဂုြပေဆာင်ရွက်ရမည့် သေဘာတူေဆာင်ရွက်ချက်များ
၂.၁၇။ လိဝှက်ထားရှိရမည့်
ေဆွးေွးြခင်းမြပရ။
အပိုဆေ
ု ကးေပးြခင်း၊

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

အဆိုပါစကားရပ်တွင်

ကိစရပ်များအား

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များှင့်

ေဈးန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊

ေဈးန်းတိုးတက်မည့်ကိစှင့်

ြပန်အမ်းေငွေပးအပ်ြခင်း၊

မည်သည့်ကာလတွင်

တိုးယူမည့်သတင်း

အချက်အလက်၊ ကုန်ကမ်းေဈးန်းများှင့် အြခားေထာက်ပံ့ေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
ပါဝင်သည်။
၂.၁၈။ အေရးပါသည့်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

သတင်းအချက်အလက်များ

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များှင့်

မေဝြခင်း မြပရ။ ဤစကားရပ်တွင် ေဖာက်သည်များ၊ ေဈးကွက်ေဝစုများှင့်အြခား ေထာက်ပံ့ေရး
ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျပန်းြဖစ်ေစ စနစ်တကျြဖစ်ေစ မေဝြခင်းများပါဝင်သည်။
၂.၁၉။ လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား
ခွဲြခားသတ်မှတ်၍ြဖစ်ေစ

ထုတ်လုပ်မ

ေဖာက်သည်များ
သိုမဟုတ်

ခွဲေဝရယူြခင်းြဖစ်ေစ

နယ်ေြမ

အေရာင်းေဝစုများခွဲေဝြခင်းေဈးကွက်

ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းများ သိုမဟုတ် “ေဈးကွက်အတွင်း ဖွဲစည်းပံု စနစ်တစ်ရပ်” ြဖစ်ေပေစရန်
အစီအစ်ေဆာင်ရွက်ထားရှြိ ခင်းများ မြပလုပ်ရ။
၂.၂၀။ ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများ၌ ေဆွးေွးြခင်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များ
၏ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂိလ်များ၏ အချက်အလက်များအား ေသချာစွာထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်ြဖစ်ပီး
ေဈးန်းများ၊

ေဖာက်သည်ခွဲေဝြခင်းများ၊

ဝန်ေဆာင်မအဆင့်များ၊

အေရာင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအားမေဝြခင်းမြပရ။

ေဈးကွက်ခန်မှန်းချက်များှင့်

ေဈးကွက်အတွင်း အခိုင်အမာေနရာရရှိြခင်း
၂.၂၁။ ိုင်ငံတကာမှအများအားြဖင့် လက်ခံထားရှသ
ိ ည့် သတ်မှတ်ချက်များအရ ေဈးကွက်အတွင်း
ေဈးကွက်ေဝစု

၂၅ရာခိုင်န်းေအာက်

သတ်မှတ်ထားပီး၊

ေဈးကွက်ေဝစု

ရယူထားိုင်ပါက
၂၅ရာခိုင်န်းှင့်

“ေဈးကွက်အတွင်း
၄၀ရာခိုင်န်းကား

လမ်းမိုးမမရှိ”ဟု
ရယူထားိုင်ပါက

“လမ်းမိုးမရှိိုင်သည်”ဟု သတ်မှတ်ကာ ၄၀ရာခိုင်န်းေကျာ်ရယူထားိုင်လင် “လမ်းမိုးမရ”ှိ ဟု
သတ်မှတ်လက်ခံထားရှိရမည်။
၂.၂၂။ ေဈးကွက်ေဝစုလမ်းမိုးမရှိြခင်းအေပ အလွဲသံုးစားြပြခင်းဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတိုပါဝင်သည်
က။

ကုန်ပစည်းေရာင်းလိုအားှင့် ဝယ်လိုအားအေပ ေဈးကစားြခယ်လှယ်ြခင်း

ခ။

ဝယ်ေဈးှင့်

ေရာင်းေဈးအား

တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊

သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ

ထိန်းချပ်ထားရှိြခင်းှင့် ဝန်ေဆာင်ခများအား ထိန်းချပ်ထားရှိြခင်း
ဂ။

ကုန်ပစည်းများ၏

ေဈးကွက်ရရှိမ၊ ကုန်ကမ်းပစည်းများရယူမ၊ ထုတ်လုပ်မ၊

တင်သွင်းမ၊ ြဖန်ြဖးမှင့် ေရာင်းချမများအား ထိန်းချပ်ထားြခင်းှင့် ကန်သတ်ထားရှိြခင်းများ၊
ဃ။

ေဈးန်းအား ထိန်းချပ်ကန်သတ်ိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အြခားလုပ်ငန်းများမှ

တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ
သတ်မှတ်ြပာန်းြခင်း
ေဈးကွက်ေနရာအခိုင်အမာရရှိြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ဂုြပရမည့်အချက်များ
၂.၂၃။ ေဈးကွက်အတွင်းလမ်းမိုးမအေပ
ြဖန်ြဖးသူများ

အသာစီးရယူသည့်သေဘာြဖင့်

ေဖာက်သည်များှင့်

လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအေပ

ေဈးကွက်အတွင်းရှိ
ခွဲြခားဆက်ဆံမ

တစ်စံုတစ်ရာ မြပလုပ်ရ။
၂.၂၄။ ေဈးကွက်အတွင်း

လမ်းမိုးမအေပ

အသာစီးရယူသည့်သေဘာြဖင့်

ကန်သတ်ချက်များအားချမှတ်ကန်သတ်ြခင်းမြပလုပ်ရ။

အချိေသာ

ေဈးကွက်အတွင်း
ထုတ်ကုန်များှင့်

ဝန်ေဆာင်မများအားေရာင်းချရာမှ ဆက်စပ်၍ ၎င်းထုတ်ကုန်ှင့် ဆက်စပ်သည့်အပိုပစည်း
များ၊ အြခားဝန်ေဆာင်မများအား ချိတ်ဆက်ေရာင်းချသည့်သေဘာ သက်ေရာက်ေစြခင်းအား
ကန်သတ်ထားသည်။
၂.၂၅။

ထုတ်ကုန်များအားေရာင်းချရာတွင် မတမမရှိသည့်ေဈးန်းြဖင့် သတ်မှတ်ေရာင်းချြခင်းမျိး
မြပလုပ်ရ၊ ထိုအြပင် ေဈးကွက်အတွင်း လမ်းမိုးမအေပ အသာစီးရယူသည့်သေဘာြဖင့်
ေဈးန်းအလွန်အကံေလျာ့ချေရာင်းချြခင်းမျိးမြပလုပ်ရ။

လက်ဝါးကီးအုပ်

ကီးစိုးမ

တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအနက် ေဈးန်းေလျာ့ကျေရးမှာ တစ်ခု
အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ်လည်း

မတေသာ

ေဈးန်းေအာက်ေလျာ့နည်းသည့်

ေဈးန်းြဖင့်

သတ်မှတ်ေရာင်းချြခင်းအား တားြမစ်ထားသည်။ (ထိုအြပင် ေဈးကွက်အတွင်းရှိ အြခား
ယှ်ပိင်ဘက်များအား

ေဈးကွက်အတွင်းမှ

ေပျာက်ကွယ်သွားေစရန်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ပျမ်းမကုန်ကျစရိတ်ေအာက် ေလျာ့ချ၍ ေဈးန်းသတ်မှတ်ေရာင်းချြခင်းတိုပါဝင်သည်။
၂.၂၆။ အမဲအသံုးြပသည့် သိုမဟုတ် အမဲဝယ်ယူသည့် ေဖာက်သည်ြဖစ်ြခင်းအေပ အေကာင်းြပ၍
ြပန်အမ်းေငွများ၊ ေလျာ့ေဈးများ၊ အပိုဆုေကးများ ေပးအပ်ြခင်းမြပရ၊ ြပန်အမ်းေငွများ၊
ေလာ့ေဈးများ၊ အပိုဆုေကးများကို ဝယ်ယူသည့်ပမာဏအေပအေြခခံ၍သာေပးအပ်သင့်ပီး
သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အချိန်မှန်ေပးအပ်သင့်သည်။
လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များှင့်အသင်းအဖွဲများ၌အသင်းဝင်အြဖစ်ေတွဆံုြခင်းှင့် အြခားေတွဆံုြခင်းများ
၂.၂၇။ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း
ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ

အသင်းအဖွဲများသည်

ကာကွယ်ေပးရန်ှင့်

ြမင့်တင်ေပးရန်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(“AMCHAM”)၏

အဖွဲဝင်များ၏

အလွန်အေရးပါေသာ

ှင့်အြခား

အကျိးစီးပွားအား
အခန်းကမှပါဝင်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှာ

(“AMCHAM”)

ဥပေဒအရ

အဖွဲဝင်များအေနြဖင့်

ခွင့်ြပထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း

တက်ကွစွာ
ထိုကဲ့သိုြပမူ

ေဆာင်ရွက်စ် လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကား ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမ တိုက်ဖျက်
ေရးဆိုင်ရာ စည်းမျ်းများှင့် မကိုက်ညီေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် သေဘာတူညီချက်များ
လုပ်ေဆာင်သည့်သေဘာသက်ေရာက်ေစိုင်သည့်အေြခအေန
အထူးသတိြပရမည်ြဖစ်သည်။

ြဖစ်ပွားေစိုင်သည်ကို

ေအာက်ပါဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ချက်များ

(လုပ်ငန်းတူ၊

အဆင့်အတန်းတူပိင်ဘက်များအကားသေဘာတူညီချက်များ)သည်ေဈးကွက်
လက်ဝါးကီးအုပ်အသာစီးရယူရန်ေဆာင်ရွက်ချက်ဟုေယဘုယျအားြဖင့်မှတ်ယူိုင်သည်။
က။

ေဈးန်း၊ အေရာင်းပမာဏှင့် ေဈးကွက်စသည့် စီးပွားေရးအရ အေရးပါေသာ

သတင်းအချက်အလက်များ မေဝြခင်း
ခ။

ေဖာက်သည်များ မေဝြခင်း

ဂ။

ထုတ်လုပ်မအား ကန်သတ်ြခင်း

ဃ။

အြခားအဖွဲအစည်း (သို) ကုန်ပစည်းအား သပိတ်ေမှာက်ေစြခင်း

၂.၂၈။ ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများတွင်အတူတကွပါဝင်ကေသာ လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များ
အကား

အလုပ်သေဘာြဖစ်ေစ

အလွတ်သေဘာြဖစ်ေစေတွဆံုရာတွင်လည်း

ဂုြပဆက်သွယ်

ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေပသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိေစကာမူ တရားဝင်ေတွဆံုသည့် အစည်းအေဝး
တစ်ရပ်အြဖစ်မှ အပျက်သေဘာေဆာင်သည့် တရားမဝင်အစည်းအေဝးတစ်ရပ်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲ
သွားိုင်သည်ကို အစ်သတိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိသ
ု ုိ လုပ်ငန်းပိင်ဘက်များအကားေတွဆံုသည့်
အစည်းအေဝးများတွင် တစ်စံတ
ု စ်ဦးမှ ေဈးန်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အချက်
အလက်များ ( ဥပမာ-ေဈးန်း တိုးတက်ေြပာင်းလဲမည့်အချိန်၊ ကာလ သတ်မှတ်ချက် ှင့်တိုးယူမည့်
ပမာဏ စသည်ြဖင့်)အား ေဆွးေွးရန် ကိးစားလာပါက အဆိုပါ ေဆွးေွးမများတွင် ပါဝင်ေဆွးေွးမ
မြပရန်ကိးစားသင့်ပီး လိုအပ်ပါက အစည်းအေဝးမှ ထွက်ခွာပီး ံုးအတွင်းသို သတင်းပိုတိုင်
ကားသင့်ပါသည်။ ဤကဲ့သို ကိစရပ်တွင်ဝင်ေရာက် ေဆွးေွးပါက သင်ဘက်မှအဆိုပါသတင်း
အချက်အလက်

ရယူရန်

ေတာင်းခံြခင်းမဟုတ်သည့်တိုင်

ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု

ယူဆြခင်း

ခံရိုင်သည်။
၂.၂၉။ ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများအေနြဖင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား
ပံုမှန်အားြဖင့် ေကာက်ယူထိန်းသိမ်းထားေလ့ရှိသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ထိုကဲ့သိုေကာက်ယူထား
သည့်အချက်အလက်များ (ပုဂလိကပိုင်ဟု သတ်မှတ်ထားြခင်းမြပိုင်သည့်အချက်အလက်များ)ှင့်
ယခင်ကပင်

ေကာက်ယထ
ူ ားရှိ ပီး

ြဖစ်ေသာ

အချက်အလက်များ

(အလွန်အေရးပါသည့်

သတင်းအချက်အလက်ဟု ယူဆရန် မရှိေတာ့ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ) စသည်တိုအား
အြခား ပုဂိလ်များထံ မေဝြခင်းှင့် လက်ခံရရှိြခင်းသည် ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမ
တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒကန်သတ်ချက်များအား ချိးေဖာက်မမရှိဟု မှတ်ယူရမည်။
၂.၃၀။ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း (“AMCHAM”) သိုမဟုတ် အြခား
ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ

အသင်းအဖွဲများ၏

အစည်းအေဝးများတွင်

ေအာက်ပါသတင်း

အချက်အလက်များအား ေဆွးေွးြခင်းမြပရန် အြကံြပထားရှိပါသည်။
က။

ေဒသဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များ၊ ေဖာက်သည်ခွဲေဝြခင်းများ၊ ကန်သတ်ထားသည့်
ထုတ်ကုန်အမျိးအစားများှင့်

အြခားေဈးကွက်သတ်မှတ်ြခင်းများစသည်တိုှင့်

သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
ခ။

ေဖာက်သည်များထံ

ေပးပိုထားေသာ

ေဈးန်းှင့်အြခား

စသည်တိုှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

သတ်မှတ်ချက်များ

ဂ။

တစ်ဦးချင်းသိုေပးအပ်ေသာ

တာဝန်ယူေဈးန်းများ၊

ေဈးန်းအေြပာင်းအလဲများ၊

အေရာင်းအေြခအေနများ (ေငွေပးေချမပံုစံှင့် အာမခံကာလ)၊ ေဈးန်းကွာြခား
ြခင်းှင့် ေလာ့ေဈးများ စသည်တိုှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ
ဃ။

ထုတ်ကုန်အမျိးအစားတစ်မျိးမျိးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ စာချပ်များဆိုင်ရာ ေလလံှင့်
ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များှင့် ၎င်းေလလံဖိတ်ေခမအေပ အေကာင်းြပန်
ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ်များ စသည်တိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်
အလက်များ

င။

အသင်းချပ် သိုမဟုတ် ကုန်သွယ်ေရးအသင်းအဖွဲမှ ချမှတ်ထားေသာ မူဝါဒရည်ရွယ်
ချက်များအားအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ေဆွးေွးသည်မှအပ ေဈးန်းသတ်မှတ်ြခင်း
ှင့် သက်ဆိုင်ေသာမူဝါဒများ၊ နမူနာပံုစံများ၊ ေဈးန်းကွာြခားချက်များ၊ ထုတ်လုပ်မ
ပမာဏ၊ ကုန်လက်ကျန်အေြခအေနစသည်တိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေဈးကွက်အေြခ
အေနများှင့်ြကံေတွလျက်ရှိေသာ ြပဿနာများ (၎င်းတိုအားေြဖရှင်းရန်စီစ်ထား
ရှမ
ိ 

သိုမဟုတ်

အေြပာင်းအလဲတစ်စံုတစ်ရာခန်မှန်းချက်များ)

စသည်တိုှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ
စ။

ပုဂလိကအသံုးြပရန်
ထုတ်လုပ်မ၊

ရည်ရွယ်ြပစုထားေသာေဈးကွက်ေဝစုများ၊
ေထာက်ပံ့မစ
 သည်တိုှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

ကုန်ပစည်း
ကိန်းဂဏန်း

အချက်အလက်များ
ဆ။

ပုဂလိကအသံုးြပရန် ရည်ရွယ်ြပစုထားေသာ လုပ်ငန်းအစီအစ်များ ေဈးကွက်ရှာေဖွ
အစီအစ်များ စသည်တိုအြပင် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်ေရး၊ ေဈးကွက်ရှာေဖွေရးှင့်
အေရာင်းအစီအစ်များ

စသည်တိုှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

အနာဂတ်အစီအစ်များ

ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
ဇ။

ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူ၊ ြဖန်ြဖးသူှင့် ေဖာက်သည်များစသည်တိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
ကိစရပ်များ

ဈ။

အြခားလိဝှက်ထားရှိရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ

၃။

အရည်အေသွးြမင့်တင်ရန်ှင့်

အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ

နည်းလမ်းများ

စီစ်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဂုြပ အသံးု ြပရမည့် အထူးလမ်းန်ချက်များ

၃.၁။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

(“AMCHAM”)

ှင့်အြခား

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲများအား ေအာက်ပါနည်းလမ်းများအား စီစ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်
ခွင့်ြပထားပါသည်။
က။

ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်

လုပ်ေဆာင်သည့် သေဘာတူညီချက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များ
(၁)

ေဈးကွက်သုေတသန ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

(၂)

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

သံုးသပ်ြခင်းများှင့်

စံန်းသတ်မှတ်ြခင်းများအား

အတူတကွပူးတွဲေဆာင်ရွက်ြခင်း
(၃)

ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များှင့် တွက်ချက်မဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ

အားအတူတကွ ပူးတွဲ ြပစုြခင်း
ခ။

ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်

လုပ်ေဆာင်သည့် သေဘာတူညီချက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များ
(၁)

စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များ

(၂)

အတူတကွ ပူးေပါင်း၍ မီရှင်အာမခံေပးအပ်ထားရှိြခင်း

(၃)

ေကွးမီ ေကာက်ခံေသာ ဘံုကိုယ်စားလှယ်အား အတူတကွထားရှိ အသံုး

ြပြခင်း
(၄)

စီးပွားေရးှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ အြကံဉာဏ်ရယူရန် တူညီေသာ အြကံေပးပုဂိလ်

အား ပူးတွဲအသံုးြပြခင်း
ဂ။

သုေတသနှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များအတွက် အတူတကွပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်ေသာသေဘာတူညီချက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များ
ဃ။

ထုတ်လုပ်ေရး၊ သိုေလှာင်ေရးှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦးှင့်

ပစည်းများအားအတူတကွ အသံုးြပိုင်ရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ေသာ သေဘာတူညီချက်
များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများ

င။

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးကား

ယှ်ပိင်သည့်သေဘာမရှိေသာ

သိုမဟုတ်

တစ်ဦးတည်း

ေဆာင်ရွက်ရန် မြဖစ်ိုင်ေသာ ကိစရပ်များတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ေဆာင်
ေသာ သေဘာတူညီချက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများ
စ။

ေဈးကွက်

အတူတကွ

ပူးေပါင်းရှာေဖွြခင်းှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်လုပ်ေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များ
ဆ။

ယှ်ပိင်ဘက်များအကားတူညီစွာှင့်လတ
ွ ်လပ်စွာ

တစ်ရပ်၏

အသံုးြပိုင်ေသာထုတ်ကုန်

ထူးြခားေသာအရည်အေသွးအားထင်ရှားေစရန်

စီစ်သတ်မှတ်သည့်

သိုမဟုတ်

အရည်အေသွးဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင်

ထိန်းသိမ်းိုင်ရန်

အတူတကွေဆာင်ရွက်ေသာ

သေဘာတူညီချက်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများ
၃.၂။

အထက်ပါနည်းလမ်းများအား

ကုန်သည်ကီးများအသင်း

စီစ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

(“AMCHAM”)

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်

အေနြဖင့်ေအာက်ပါကိစရပ်များြဖစ်ေပေစြခင်းမရှိရန်

ဂုြပေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။
က။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

(“AMCHAM”)၏

ဆံုးြဖတ်ချက်များှင့် အြကံေပးချက်များ မှ ယှ်ပိင်ြခင်းအေပ သက်ေရာက်မတစ်စံုတစ်ရာ
ရှိေစြခင်း
ခ။

ပူးေပါင်းသပိတ်ေမှာက်ြခင်းများ သိုမဟုတ်

ဂ။

ယှ်ပိင်မအား

ပိတ်ပင်ကန်သတ်သည့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

သိုမဟုတ်

ထိခိုက်ေစမည့်ေဆာင်ရွက်ချက်များ
၄။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း(“AMCHAM”)၏ အစည်းအေဝးများ

တွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လမ်းန်ချက်များ

၄.၁။
များ၊

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်

(“AMCHAM”)၏

အြခားလုပ်ငန်းတာဝန်များ

အစည်းအေဝး

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ေအာက်ပါလမ်းန်ချက်များအား အမဲတေစလိုက်နာရမည်ြဖစ်သည်။
၄.၂။

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

အားလံုးအေနြဖင့်

လက်ဝါးကီးအုပ်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ှင့်

၎င်းတို၏

(“AMCHAM”)

၏အဖွဲဝင်များ

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာစည်မျ်းများအား
ဝန်ထမ်းများအားအဆိုပါ

လက်ဝါးကီးအုပ်

တိကျစွာ
ကီးစိုးမ

တိုက်ဖျက်ေရးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ေကာင်းစွာ
သိရိှ ပီး

ေလးစားလိုက်နာမရှိေစရန်

စီစ်ေဆာင်ရွက်ထားရှိမည်။

ဤလမ်းန်ချက်များသည်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း (“AMCHAM”)၏ အစည်းအေဝးများ တွင်
တက်ေရာက်မည့်

အဖွဲဝင်များအားလိုက်နာိုင်ေစရန်

ြပိုင်ေစရန်လက်ဝါးကီးအုပ်

အသိေပးလမ်းန်ချက်အြဖစ်

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ

ဥပေဒများမှ

အသံုးချမ

အေြခခံကျေသာ

အချက်များှင့် ြပာန်းချက်များသာ ထုတ်ုတ်၍ ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်။ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်
သူများအေနြဖင့်

အထက်ပါ

စည်းမျ်းများအား

ကိတင်ေလ့လာထားရှိသင့်ပီး

လိုအပ်ပါက

ယှ်ပိင်မှင့် သက်ဆိုင်ေသာကိစရပ်များတွင် ကမ်းကျင်သည့် ေရှေနေရှရပ်များထံ အြကံဉာဏ်
ေတာင်းခံရယူသင့်သည်။
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ
က။

အစည်းအေဝးများအားလံုးတွင် တိကျေသာ အခမ်းအနားအစီအစ်အား အခမ်းအနား

မစတင်မီ ကိတင်ေရးဆွဲထားရှိရမည်။
ခ။

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းအား

ေကာင်းစွာ

ြပစုထားရှိရမည်ြဖစ်ပီး

၎င်းတွင်

အစည်းအေဝး၌ ေဆွးေွးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခဲ့ေသာအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်း
တင်ထား ရှိ ပီး ြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဂ။

အစည်းအေဝးတွင်

လုပ်ေဆာင်ချက်များအား

ယှ်ပိင်ြခင်းအေပထိခိုက်ေစိုင်သည့်

ေဆွးေွးမများ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လိုြခင်းမရှိေကာင်းအတိအလင်းကန်ကွက်ပါ၊

ထိသ
ု ုိေဆွးေွးမများ လုပ်ေဆာင်မများဆက်လက်ြဖစ်ေပေနပါက အစည်းအေဝးမှ လူသရ
ိ င
ှ ်
ကား ြငင်းပယ်ပီးလင် အစည်းအေဝးမှ ချက်ချင်းထွက်ခွာပါ။ အစည်းအေဝးမှ မထွက်ခွာမီ
သင်၏ ကန်ကွက်ချက်အား အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပီးြဖစ်ေစရန်
ေဆာင်ရွက်ပါ။ သင်၏ကန်ကွက်ချက်အား အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတင်ထားရှိမ မရှပ
ိ ါက
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများ

အားလံုးထံ

အစည်းအေဝးအပီးတွင်

မှတ်ချက်

ေရးသားေပးပိုရမည်။
ေရှာင်က်ရမည့်အချက်များ
အစည်းအေဝးများ၊ အစည်းအေဝးသေဘာေဆာင်သည့်ေတွဆံုပွဲများတွင် တက်ေရာက်သူများအကား
အလုပ်သေဘာအရြဖစ်ေစ အလွတ်သေဘာအရြဖစ်ေစ ေအာက်ပါသတင်းအချက်အလက်များအား
အတိအကျြဖစ်ေစ ခန်မှန်းသေဘာြဖင့်ြဖစ်ေစ မေဝြခင်း၊ ေဆွးေွးြခင်း မြပရ။
က။

ကုမဏီတစ်ခု၏ ေဈးန်းများ၊ ေဈးန်းအေြပာင်းအလဲများ၊ အေြခခံေဈးန်းများ၊

ေဈးန်းကွာြခားချက်များ၊ လက်လီအေရာင်းေဈးန်းများ၊ ေလာ့ေဈးများ၊ ခွင့်ြပေငွများ၊
ေချးေငွကာလများ စသည့်အချက်အလက်များှင့် ကုန်ကျစရိတ်၊ ထုတ်လုပ်မ၊ ထုတ်လုပ်ိုင်

စွမ်း၊ ပစည်းလက်ကျန်၊ အေရာင်းပမာဏ စသည်ြဖင့် ေဈးန်းအား သတ်မှတ်ရန် အသံုးြပရ
သည့်အချက်အလက်များ
ခ။

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်၏ ေဈးန်းသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ အကမ်းဖျင်းေဈးန်း

များ၊ ေဈးန်းအေြပာင်းအလဲများှင့် ေဈးန်းကွာြခားချက်များ
ဂ။

ထုတ်လုပ်မပမာဏ၊

ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းှင့်

ပစည်းလက်ကျန်တိုအေြပာင်းအလဲ

ြဖစ်ေပမှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ
ဃ။

ထုတ်ကုန်အမျိးအစားတစ်မျိးမျိးှင့် သက်ဆိုင်ေသာ စာချပ်များဆိုင်ရာ ေလလံှင့်

ပတ်သက်ေသာအချက်အလက်များှင့်

၎င်းေလလံဖိတ်ေခမအေပ

အေကာင်းြပန်

ကားြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ်များ စသည်တိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက် အလက်များ
င။

ကုမဏီများ၏ ကိုယ်ပိုင်ြဖစ်ေသာ ထုတ်ကုန် တစ်ရပ်ှင့် သက်ဆိုင်ေသာဒီဇိုင်း၊

ထုတ်လုပ်မ၊ ြဖန်ြဖးမှင့် ေဈးကွက်ရှာေဖွေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များှင့် ေဈးကွက်
ထိုးေဖာက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် ေဖာက်သည်များှင့်ေနရာများ
စ။

စီးပွားေရးအရ

ေဈးန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊

အေရးအလွန်ပါသည်ဟု
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊

ယူဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

ြဖန်ြဖးြခင်း

စသည်တိုှင့်

ဆက်စပ်၍

လက်ရှိချမှတ်ထားေသာ သိုမဟုတ် အနာဂတ်တွင် ချမှတ်မည့် ကုမဏီများ၏ ကိုယ်ပိုင်ြဖစ်
ေသာ စီးပွားေရးဗျဟာေြမာက်ဆံုးြဖတ်ချက်များ
ဆ။

ကုမဏီတစ်ရပ်၏

ထင်ရှားေသာဝိေသသလကဏာြဖင့်

ေသာအထက်ပါအချက်အလက်များ။

ကိုယ်ပိုင်ဟုသတ်မှတ်ိုင်

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ် ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးအေပသေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်

မိမအ
ိ ေနြဖင့်

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာအေမရိကန်ကုန်သည်ကီးများအသင်း

ေဈးကွက်လက်ဝါးကီးအုပ်

ကီးစိုးမတိုက်ဖျက်ေရးမူဝါဒအေပ

(“AMCHAM”)

ေကာင်းစွာဖတ်ပီး၍

၏

နားလည်

သေဘာေပါက်ပီးြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးအတည်ြပအပ်ပါသည်။

___________________________
လက်မှတ်

__________________________
အမည်ှင့်ေနစွဲ

မူ

အတည်ြပသည့်ေနစွဲ

ေနာက်တစ်ကိမ်

စိစစ်ပီး

ဦးေဆာင်စစ
ိ စ်သူများ

လိုက်နာရမည့်ပုဂိလ်များ

ြပန်လည်စစ
ိ စ်ရမည့်ေန

၁.၀ ၁၆.ဇွန်လ.၂၀၂၂

ဇွန်လ ၂၀၂၃

အမေဆာင်ဒါိုက်တာ၊ အဖွဲဝင်များ
အတွင်းေရးမး

