ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ား
ဥပေဒအသစ္ ၏အခန္းက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိး ရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း
ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း မ်ားထြန္း ကားေစရန္
ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး
အခန္း က႑တြင္
အရွိန္

ကုမၸဏ ီမ်ား

ေဆာင္ရြက္

ႏုိင္ငံရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ
ျပဌာန္း ခဲ့ျပီး

ဥပေဒအား

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္ျပဌာန္း သြားပါမည္။ဥပေဒ အသစ္

ျမန္မာ

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ား

ျပဌာန္း သြားပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကုမၸဏ ီမ်ားဥပေဒအသစ္သည္လြန္ခဲ့ေသာ
ေက်ာ္က

ဖြဲ႕စည္း မႈ

လတ္တေလာတြင္

မၾကာမီတြင္လည္း

ဥပေဒအား

လ်က္ရွိသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေစျပီး

လ်က္ရွိပါသည္။

အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္

ျပဌာန္း ထားသည့္

သည္ကုမၸဏ ီတစ္ခုစီး ပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား
ရာတြင္ပုိ၍ ေျပာင္း လြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ
ေဆာင္ရြက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကုမၸဏ ီမ်ား အက္ဥပေဒကို အစားထုိး မညျ္ဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ကို ဘ႑ာေရး

ေဆာင္ရြက္
အေနအထားျဖင့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား

၏အက်ိဳးစီး ပြားအားအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္

ပိုမို

ေကာင္း မြန္ ေသာ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ
အေသးစိတ္မ်ား ကို လည္း ေဖာ္ျပထား ပါ သည္။

အႏွစ္တစ္ရာ

လက္ရွိ

မ်ားတြင္လက္ရွိက်င့္သံုး

ဖိတ္ေခၚ

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား

အဟုန္ျဖင့္

ဥပေဒေဘာင္အားအျခားႏုိင္ငံ

ဥပေဒေျပာင္း လဲမႈမ်ားသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

လက္ရလ
ွိ ုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္
သူမ်ား

အေပၚအက်ိဳးသက္

ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံ

ေရာက္္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္၄င္း တုိ႕၏ကုမၸဏ ီဆုိင္ရာ

ႏွစ္သစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မတိုင္မီ

မ်ားအတြက္

တြင္

လည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထု႕ိ အျပင္ မိမိတို႔၏

အျပည့္အ၀

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ

တာ၀န္

မည္ဟုေမ်ွာ္မွန္း ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏ ီမ်ား ဥပေဒ ကို

အေကာင္း ဆံုး အက်ိဳးစီး ပြား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္

ဖြ႕ဲ စည္း တည္ေဆာက္ျခင္း

အတည္ျပဳ

မည္ဟု

ေမ်ွာ္မွန္း

မႈမ်ားအားသိရွိနား

ျဖစ္ထြန္း ေစမည့္
ႏွင့္

ကုမၸဏ ီ

စီမံခန္႕ခြျဲ ခင္း

မ်ားကို

ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ BLP မွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား သည္

ဥပေဒအသစ္အရျပဌာန္း ထားေသာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ား

ကိုအသံုး ခ် ၍ မည္သို ့ေဆာင္ရြတ္ႏိုင္သည္ကို စဥ္း စား

ဥပေဒ

မူၾကမ္း

ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

ပါ၀င္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ

သင့္သည္။

ဥပေဒအရနည္း ဥပေဒ၊ စည္း မ်ဥ္း မ်ား အား အေသးစိတ္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း

ပါ၀င္တာ၀န္

ယူေဆာင္

ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိသ႕ုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ BLP သည္
ေကာ္ပုိေရးရွင္း ကုမၸဏ ီေရးရာ

ႏွင့္

ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ

စည္း မ်ဥ္း ခ်မွတ္ ၾကီး ၾကပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ DICA ၊ MIC တု႔ိ
ႏွင့္အတူ အနီး ကပ္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကုမၸဏ ီ

တစ္ခုအား

ကုမၸဏ ီမ်ားဥပေဒအသစ္
မည္ကဲ့သုိ႕

သည္

စီမံ

ခန္႕ခြရ
ဲ မည္၊

လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုၾကီး ၾကပ္မည့္

စည္း မ်ဥ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ားဥပေဒ

တြင္ပါ၀င္

ေသာ ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိသည့္ ျပဌာန္း ခ်က္
ဆုိင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ားအားေအာက္ပါအတုိင္း

ဆက္လက္

ေဆြး ေႏြး ထားပါသည္။

ခ်က္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား

အဆုိပါျပဌာန္း
ျမန္မာ

ႏုိင္ငံ

ကုမၸဏ ီမ်ား

ေနာက္ဆံုး ဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚတြင္အေျခခံ ၍

ေဆြး ေႏြး

ထားပါသည္။

ဥပေဒအတည္

မျပဳေသး

အေျပာင္း အလဲရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပေဒ
သည့္

မူၾကမး္

သည္

အခ်ိန္အထိ

ျမန္မ ာကုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ ႏုိင ္င ံျ ခား ကုမ ၸဏ ီ
လက္ရွိတည္ဆဲ

ထုိသ႕ုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ား

အက္

ဥပေဒ အရ ကုမၸဏ ီမ်ားကုိ ျမန္မာကုမၸဏ ီ သုိ႕မဟုတ္
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏ ီဟုအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားထားပါသည္။
ကုမၸဏ ီ

ဆုိသည္မွာ

ပုိင္ဆုိင္ျပီး

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသာ

ကုမၸဏ ီအမ်ိဳးအစား

၁၀၀%

ေျပာင္း လဲလုိပါက

တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွခြင့္ျပဳမိန္႕လုိအပ္ပါသညိ။
တြင္ထုိသုိ႕

ျမန္မာ

ေျပာင္း လဲျခင္း သည္

လက္ေတြ႕

မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္

ကုမၸဏ ီမ်ားအေနျဖင့္
အက်ိဳး

ႏွင့္

လက္ရွိဥပေဒႏွင့္
ေဖၚျပထားသည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႕သည္
အလြန္ကြာျခားပါသည္။

ပုိင္ဆုိင္မႈ

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက
တစ္ခုကို

ျဖစ္

ထြန္း

သတ္မွတ္

ပမာဏတစ္ခု

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏ ီအျဖစ္

ကုမၸဏ ီ

ျခင္း ႏွင့္

ႏုိင္ငံျခား

ပိုမိုရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား

ျဖင့္

အေန

လည္း

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္စာရင္း ၀င္ထားသည့္

ရန္ကုန္

ကုမၸဏ ီ

မ်ား

ထံ၌ အစုရွယ္ယာမ်ားး ၀ယ္ယူျခင္း ကုိလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕
ေစသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ

ဥပေဒအရထုတ္ျပန္ထားေသာ

ကန္႔သတ္သည္ရ
့ င္း ႏွီး

ျမွပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း မ်ားစာရင္း ကိုထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား
ရင္း ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈကို

ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း

သတိ ျပဳ ေစလုိသည္။

အထက္ကို

ေက်ာ္လြန္ပိုင္ဆိုင္မွသာ

ေၾကာင့္

မတည္ရင္း ႏွီး ေငြမ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရသည္

ကုမၸဏ ီဟု ဆက္လက္ ခြျဲ ခားထားေသာ္လည္း ပုိင္ဆုိင္မႈ
ရာခိုင္ႏႈန္း

ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ

ေက်းဇူး ပိုမို

ခဲယဥ္း ပါသည္။
ဥပေဒအသစ္တြင္ ျမန္မာကုမၸဏ ီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား

ျပည္တြင္း

ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား
ႏွစ္ရွည္ေျမ

ငွားရမ္း ျခင္း

သုိ႕မဟုတ္ ပိုင္

ဆုိင္ျခင္း ကို

ေျပာင္း လဲ

သတ္မွတ္

ကန္႕သတ္သည့္

မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံသူမ်ား ၎

ပမာဏကို

လႊဲေျပာင္း ျခင္း ကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ ၁၉၈၇ ကဲ့သ႕ုိ

မေက်ာ္လြန္သည္
ဆိုင္ႏိုင္သည္။

အထိ္

ျမန္မာကုမၸဏ ီတစ္ခု

သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္

ကိုပိုင္
ပုိင္ဆုိင္မႈ

ပမာဏသည္ ၃၅% ျဖစ္မည္ဟု ေမ်ွာ္မွန္း သိရွိရပါ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ားဥပေဒအသစ္သည္

ႏုိင္ငံ

ျခားသားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏ ီမွ အစု
ရွယ္ယာ

မ်ား

၀ယ္ယူလုိပါက

စည္း မ်ဥ္း ခ်မွတ္

ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ ပါ၀င္ ျခင္း အား ကန္႔သတ္သည့္
အျခားဥပေဒ
ကုမၸဏ ီႏွင့္

သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္ပုိင္ဆုိင္မႈပမာဏကို
ပိုင္ဆိုင္သည့္အတြက္

ေက်ာ္လြန္

ျမန္မာကုမၸဏ ီအား

ႏုိင္ငံျခား

ကုမၸဏ ီ အျဖစ္ သုိ႕ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ရမည့္ အခါမွသာ
စည္း မ်ဥ္း ခ်မွတ္

ၾကီး ၾကပ္သူမ်ားထံ

ရပါမည္။ ဤ ျပဌာန္း ခ်က္သည္
ျမန္မာကုမၸဏ ီ

အျဖစ္

သု႕ိ

အေၾကာင္း

ၾကား

ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏ ီ မွ
ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္

ရမည့္ေျခေနတြင္ အျပန္အလွန္ အက်ံဳး ၀င္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ား

မ်ားအား

လုိက္နာ

ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈ

ရမည္။

ဆုိင္ရာ

ေျမယာ၊

ဥပေဒမ်ား

ႏုိင္ငံျခားပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ပုိမိုတစ္သမတ္တည္း

တြင္

ျဖစ္ေသာ

ေပၚလစီမ၀
ူ ါဒ ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ခန္႕မွန္း ရပါသည္။
ကုမ ၸဏ ီ၏ ရည္ရ ြယ ္ခ ်က္မ ်ား ေဖာ္ျ ပရန္မ လုိျ ခင္း

ၾကီး ၾကပ္သူမ်ားထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည့္ လုိအပ္
ခ်က္ အား ဖယ္ ရွား ထားျပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္

မေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္ေသာပစၥည္း

ကုမၸဏ ီမ်ားသည္

လက္ရွိတြင္

၄င္း တုိ႕၏

သင္း ဖြဲ႕စည္း မ်ဥ္း ၊သင္း ဖြဲ႕

မွတ္တမ္း တြင္၄င္း တုိ႕

ရြက္လုိသည့္

ေရး

ေဖာ္ျပရျပီး

စီး ပြား
Form

1

ေဆာင္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား

(Permit

to

trade)

တြင္

မွတ္တမ္း တင္ရသည္။ စီး ပြားေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ မ်ားသည္
ကုမၸဏ ီ၏

လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္

လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္
ဥပေဒအသစ္အရ

ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဆုိင္ရာ

အကန္႕အသတ္
Form

1

ျဖစ္ေစသည္။

ရယူရန္မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ

ကုမၸဏ ီသည္ ၄င္း တုိ႕၏ စီး ပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား

ဥပေဒအသစ္အရ

ေဖာ္ျပ ရန္ မလိုအပ္ပါ - (တရားဥပေဒကိုလိုက္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္

ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏ ီမ်ားအေနျဖင့္ စီး ပြားေရးေဆာင္ရြက္ရန္

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အတြက္လိုအပ္ေသာ

ခြင့္ျပဳမိန္႕

လုိင္စင္မ်ားရွိပါက)ကုမၸဏ ီမ်ားသည္ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္း

“Permit

to

Trade”

အား

သီး ျခား

ကုိင္ေဆာင္ထားရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ စည္း မ်ဥ္း စည္း

မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကမ္း ဆုိင္ရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး သိသိ သာသာ ေလ်ာ့က်ၿပီး
ျမန္မာကုမၸဏ ီမ်ားႏွင့္တန္း တူ

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္

ႏုိင္

ပါမည္။ ထု႕ိ ေၾကာင့္ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ အခ်ိဳးအစား ၃၅%
သည္ အမ်ားဆံုး ကန္႕သတ္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသား
ႏွင့္

ျပည္တြင္း

ရင္း ႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား

အ

အၾကား

အစုရွယ္ယာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာလဲ လွယ္ ႏုိင္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႕၊

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ားဥပေဒ
၁၂

လအၾကာတြင္

ကုမၸဏ ီမ်ား၏

ျပဌာန္း ျပီး ေနာက္္
လက္ရွိ

ေဖၚျပ

ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ ျပယ္သြား ပါမည္။
လြတ္လပ္စြာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုိေသာ
ကုမၸဏ ီ

မ်ားအေနျဖင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား

၄င္း တုိ႕၏
ပုိမုိ

စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း

ေစာစီး စြာ ဖယ္ရွားလုိသည့္

ဆႏၵရွိလိမ့္မည္။
၄င္း တုိ႕၏

တစ္ဖက္တြင္

လက္ရွိ

ကုမၸဏ ီမ်ားသည္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား

ထိန္း သိမ္း

လုိပါက (ဥပမာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအား
ကာကြယ္လုိသည့္

ဖက္စပ္ကုမၸဏ ီိ)

အထူး ဆံုး ျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္၍ ၄င္း တုိ႕၏ ဆႏၵအတုိင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္
ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္
ကုမၸဏ ီအား

ရာႏႈန္း ျပည့္

ဥပေဒအသစ္သည္

အေကာင္း ဆံုး အက်ိဳးစီး ပြားအတြက္

ကုမ ၸဏ ီမ ်ား အုပ ္စ ု ဖြ႕ဲ စည္း တည္ေ ဆာက္ပ ံု
ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္

၄င္း တုိ႕ပုိင္ဆုိင္သည့္
စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ

ကုမၸဏ ီ

ေလ်ာ့

နည္း

စီး ပြားေရး

ေစရန္

ကုမၸဏ ီမ်ား

လုပ္ငန္း

မ်ား

လက္ရွိတြင္က်င့္သံုး လ်က္ရွိသည့္

ဒါရုိက္တာမ်ား၏

အက္ဥပေဒသည္

တာ၀န္မ်ားအား

ပုိမုိ

ဒါရုိက္တာမ်ား၏

အေလးေပး

တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး

မတားျမစ္ေသာ္လည္း

အား ဥပေဒတြင္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ရွင္း လင္း စြာ ျပဌာန္း

ကုမၸဏ ီမ်ားအုပ္စု

ထားျပီး

မသံုး ၾကပါ။

ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း မ်ား

ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ျမင့္မား

ကုမၸဏ ီ

အုပ္စုဖြဲ႕စည္း မႈျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

အား လည္ပတ္ ေၾကာင္း ၊ စီမံခန္႕ခြေ
ဲ ၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

လက္ေအာက္

ေျပာင္း လြယ္ျပင္လြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆံုး ရံႈး ႏုိင္ေျခ

ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ား

ျပဌာန္း ထားပါသည္။

၄င္း တုိ႕၏

ခံကုမၸဏ ီအျဖစ္ေျပင္း လဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပစၥည္း မ်ား၊အမ်ိိဳးမ်ိဳးေသာ

ဒ ါရုိက ္တ ာမ်ား ၏တာ၀န္မ ်ား
ကုမၸဏ ီ၏

ေလွ်ာ့ခ်ထား၍

မ်ား

ျမန္မာကုမၸဏ ီမ်ား
အုပ္စု

ေပၚလစီမူ၀ါဒ
ဖြ႕ဲ စည္း မႈကုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုမၸဏ ီမ်ား

ဖြ႕ဲ စည္း မႈအား
မ်ား

ေၾကာင့္

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္

ကုမၸဏ ီမ်ားဥပေဒအသစ္တြင္

အုပ္စု

ဖြ႕ဲ စည္း မႈအား

ေသာစံႏႈန္း မ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားျပီး ကုမၸဏ ီ မ်ားအုပ္စုမ်ားအား

အက်ိဳးစီး ပြားအား

စီမံခန္႕ခြရ
ဲ ာတြင္

အကာအကြယ္ေပးျခင္း

ႏွင့္

ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ရပ္မ်ားႏွင့္ ေသေသျခာျခာ

အခ်ိဳ႕ေသာ
တစ္ဦး သည္
တစ္ဦး

တာ၀န္မ်ားအား

ခ်င္း အေနျဖင့္

ကုိယ္တုိင္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံရပါမည္။

ဒါရုိက္တာ

ပ်က္ကြက္ပါက

အမႈမ်ားမွ

အကာအကြယ္

အျမဲမျပတ္သိရွိေစရန္

သင့္ေလ်ာ္

သည့္ အၾကံၪာဏ္ ရယူရန္ အၾကံ ျပဳအပ္ပါသည္။

ကုမၸဏ ီတစ္ခုတြင္
အနည္း ဆံုး

ပါရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံသား

လုိအပ္ခ်က္အရ

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ျပည္တြင္း ေနဒါရုိက္တာ
ရပါမည္။

အဆုိပါ

ျဖစ္ရန္မလုိအပ္ဘဲ

တစ္ဦး

ဒါရုိက္တာသည္
ႏုိင္ငံအတြင္း

၌

(အခြန္ဥပေဒမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္
ႏွင့္ လည္း ကုိက္ညီမႈရွိပါသည္)။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္
ေထာင္သည့္

ကုမၸဏ ီမ်ားတြင္

အစုရွယ္ယာရွင္

ႏွစ္ဦး ပါရွိရမည္ျဖစ္ျပီး
အစုရွယ္ယာရွင္

အနည္း ဆံုး
အမ်ားပုိင္

အနည္း ဆံုး

၇

ဦး ပါရွိရမည္။ ကုမၸဏ ီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာရွင္ လုိအပ္ခ်က္
အတြက္အား

ရာႏႈန္း ျပည့္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏ ီ

ဒါရုိက္တာမ်ားသည္

ကုမၸဏ ီ၏

အေကာင္း ဆံုး

အက်ိဳးစီး ပြားထက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေကာင္း ဆံုး
အက်ိဳး

စီး ပြား

ဒါရုိက္တာမ်ား၏

အတြက္
တာ၀န္တြင္

ထိုကဲ့သို

ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု
ေျပာင္း လဲ

တာ၀န္မ်ားအား

သတ္မွတ္
ေျပာင္း လဲ

ကုမၸဏ ီမ်ားတြင္လည္း ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ ႏုိင္ပါသည္။
ဖက္စ ပ္လ ုပ ္င န္း ေဆာင္ရ ြက ္ေ သာ ကုမ ၸဏ ီမ ်ား
ကုမၸဏ ီမ်ားသည္ စည္း မ်ဥ္း ၾကီး ၾကပ္ ခ်မွတ္သူ၏
လက္ရွိက်င့္သံုး လ်က္ရွိေသာ
အစုရွယ္ယာ

ရွင္မ်ား၏

ကုမၸဏ ီ၏

အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦး အထိ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

မ်ားအရ

အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားအား

သင္း ဖြဲ႕စည္း မ်ဥ္း တြင္

ေဖာ္ျပရန္ခက္ခဲပါသည္။

အနည္း ဆံုး လုိအ ပ္သ ည့္အ စုရ ွယ ္ယ ာရွင ္အ ေရအတြက ္

အေရ

တစ္ဦး အထိ

သတ္မွတ္ျခင္း ကို ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ သည့္

တစ္ႏွစ္တြင္ အနည္း ဆံုး ၁၈၃ ရက္ ေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္

ကုမၸဏ ီမ်ားတြင္

အစု

မ်ား ကိုလည္း ဖြဲ ့စည္း ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္သည္။

ျပည္တ ြင ္း ေနဒ ါရုိက ္တ ာမ်ား
ဥပေဒအသစ္

ေလွ်ာ့ခ်ထားသျဖင့္

တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး

ရေစရန္ ဒါရုိက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း တု႕ိ ၏ တာ၀န္မ်ား၊
အခြင့္အေရးမ်ားအား

ကုမၸဏ ီမ်ားတြင္အနည္း ဆံုး လုိအပ္သည့္
ရွယ္ယာရွင္အေရအတြက္ကိုအစုရွယ္ယာ၀င္

အေျခအေနမ်ားတြင္

၄င္း ၏

အဆင္ေျပေစမည့္

ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ထားပါသည္။

စည္း စားေဆာင္ရြတ္ရေသာစြန္႕စား ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား
အား ဟန္ခ်က္ထိန္း ညိႈေပးထားပါသည္။

လြယ္ကူ

ျမန္မာကုမၸဏ ီမ်ား

ထည့္သြင္း
ဥပေဒ

အသစ္အရ ကုမၸဏ ီမ်ား ၏ ဖြ႕ဲ စည္း ပံု အေျခခံစည္း မ်ဥ္း
အား ျပင္ဆင္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူပါသည္ (ဥပေဒအသစ္အရ
ဖြ႕ဲ စည္း ပံုအေျခခံစည္း မ်ဥ္း သည္ သင္း ဖြဲ႕ စည္း မ်ဥ္း ႏွင့္
သင္း ဖြဲ႕မွတ္တမ္း

တု႕ိ

ေနရာတြင္

အစားထုိး

၀င္ေရာက္ပါမည္) ။
ဥပေဒအသစ္ရ

အစုရွယ္ယာအတန္း အစား

အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖင့္ ကုမၸဏ ီ၏ မတည္ရင္း ႏွီး ေငြအား

တုိး

ျမွင့္ႏုိင္ျပီး

အစုရွယ္ယာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕၏

အခြင့္

အေရးမ်ားအား လက္ေတြ႕ ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ ႏုိင္ပါမည္။
ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေသာကုမၸဏ ီ၏ အစု
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေကာင္း ဆံုး အက်ိဳးစီး ပြား အတြက္
ဒါရုိက္တာမ်ား က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏
တာ၀န္မ်ားအား ေျပာင္း လဲ သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။
ရင္း ႏွီး ျမွပ္ႏံွသူမ်ားသည္ဖက္စပ္လုပ္ငန္း

ေဆာင္

ရြက္ေသာ ကုမၸဏ ီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သည့္အခါ
၎တိ႔၏
ု

စီး ပြားေရးရည္မွန္း ခ်က္မ်ားအား

အေျခခံစည္း မ်ဥ္း တြင္
အေျခခံစည္း မ်ဥ္း

ဖြဲ႕စည္း ပံု

ေျပာင္း လဲေဆာက္ရြတ္

ျခင္း

ကိုအေလးထား စဥ္း စားသင့္ပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အတန္း အစားမ်ား

ေအာ့ပ္ရွင္း မ်ား၊လဲလွယ္ႏုိင္ေသာ

(ႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားကဲ့သုိ႕)

အျခားသက္ေသခံလက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ထုတ္ေ၀ရန္
အတိအလင္း

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါမည္။

မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္

အျမတ္ေ၀စု ရပုိင္ခြင့္ စသည္ျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား ၏
အခြင့္အေရးအားခြျဲ ခားသတ္မွတ္လုိ

သည့္

ကုမၸဏ ီမ်ား

သည္ ဤျပဌာန္း ခ်က္အား အသံုး ျပဳႏုိင္ပါ သည္။
ဦး စားေပးအစုရွယ္ယာထုတ္ျခင္း ကိုေဆာင္ရြတ္
ႏိုင္၍ ကုမၸဏ ီမ်ားသည္ ရင္း ႏွီး ေငြရရွိေစမည့္ ေနာက္ထပ္
နည္း လမ္း တစ္ခု ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အား စီမံခန္႕ခြေ
ဲ ရးအတြက္ ပုိ၍ ေျပာင္း လြယ္ ျပင္လြယ္ရွိ
ဥပေဒအသစ္တြင္

သြားပါမည္။ ထိုဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ားတြင္
မ်ား

ျပဌာန္း

အစုရွယ္ယာ

ျပန္ လည္ ၀ယ္ ယူ ျခင္း ႏွင့္ မတည္ရင္း ႏွီး ေငြ

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

တုိ႕အတြက္

လ်င္ျမန္

နည္း လမ္း မ်ား

ပါ၀င္သည္။

တစ္ခုစီသည္

ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္

ေလွ်ာ့ခ်

ျပဌာန္း

ေပးထားျပီး အစီရင္ခံတင္ျပရမည့္ တာ၀န္ ႏွင့္ အစည္း
အေ၀း

က်င္း ပရမည့္

တာ၀န္အခ်ိဳ႕မွ

ကင္း လြတ္ခြင့္

ေပးထားပါသည္။
အစုရ ွယ္ယ ာအနည္း ငယ္ပ ုိင ္ဆ ုိင ္သ ည့္ အစုရ ွယ ္ယ ာရွင ္
မ်ား အား ကာကြယ ္ျ ခင္း
လက္ရွိျမန္မာကုမၸဏ ီမ်ားအက္ဥပေဒ၌

အစု

ရွယ္ယာ အနည္း ငယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာရွင္ အား
ကာကြယ္မႈ

ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား

အနည္း ငယ္သာပါရွိသည္။

အဆုိပါ

က်င့္သံုး သည့္

မ်ားႏွင့္အညီ

အေကာင္း ဆံုး အေလ့အက်င့္

အစုရွုယ္ယာအနည္း ငယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္္။
အခ်ိဳ ့
ခ်မွတ္

အေရးၾကီး သည့္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ား

ရာတြင္၊

အထူး သျဖင့္

လြယ္ကူေသာ
နည္း

လမ္း

အစုရွယ္ယာရွင္

အနည္း စုအတြက္သုိ႕မဟုတ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အားလံုး

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ကိစၥ
ရပ္မ်ား

တြင္

အစုရွယ္ယာအနည္း ငယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္

အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ပါမည္။ ကုမၸဏ ီ
ဒါရုိက္တာမ်ားက
ခြင့္မျပဳေစကာမူ

၎ကုမၸဏ ီတရား
အစုရွယ္ယာ

အနည္း ငယ္

၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ကုမၸဏ ီကုိယ္စား

တရား

အစည္း

အတည္ ျပဳ ရန္ အဆုိျပဳႏုိင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
ရရွိရံု

သာမက

ကုမၸဏ ီ၏

စာရြက္စာတမ္း မ်ားအား

စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိလည္း ထပ္ေဆာင္း
ရရွိထားပါသည္။

ကုမၸဏ ီမ်ားအတြက္

ရင္ခတ
ံ င္ျပရမည့္

သတ္မွတ္

ခ်က္ႏွင့္

ေျပာၾကားရမည့္

စံသတ္မွတ္ခ်က္

တု႕ိ အား

အစီ
ထုတ္ေဖာ္
ေယဘူယ်

အားျဖင့္ ပုိမုိတုိး တက္ေစရန္ စီမံ ထားပါသည္။
ကုမၸဏ ီမ်ားသည္ ၄င္း တုိ႕၏ ဖြ႕ဲ စည္း ပံု စည္း မ်ဥ္း
ရွယ္ယာရွင္

ေသာ္ လည္း ရွင္း လင္း စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ ႏွင့္ အစု

အေရးမ်ား ထည့္သြင္း ေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။

ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္း ၅၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္း သည့္

အနည္း

အေ၀း က်င္း ပရန္ ေခၚယူႏုိင္ျခင္း ၊ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္မ်ားကုိ

နည္း လမ္း မ်ားအတြက္ တရားရံုး ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္

၀န္ထမ္း အေရအတြက္ ၃၀ ႏွင့္ ေအာက္ သာရွိ

စဲဆ
ြ ုိျခင္း ကို

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္

တြင္

အေသး စား ကုမ ၸဏ ီမ ်ား

ပုိင္ဆုိင္

အစုရွယ္ယာ

အတြက္ အက်ံဳး ၀င္ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါ

ရွယ္ယာ ရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ပါ သည္။

စြဆ
ဲ ုိျခင္း အား

သူမ်ားသည္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအေျခေနမ်ားတြင္ တရားရံုး

ငယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္

ကုမၸဏ ီ၏ မတည္ရင္း ႏီွး ေငြ တည္ေဆာက္မႈပံုစံ
နည္း လမ္း မ်ားအား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္္ရြကန
္ ိုင္သည္။

မတည္ရ င္း ႏွီး ေငြအ ား စီမ ံခ န္႕ ခြျဲ ခင္း

သည့္

စည္း ကမ္း

လက္ရွိ

ဥပေဒအသစ္ျပဌာန္း ခ်က္အရ

အစုရွယ္ယာ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ ီ၏လက္ေအာက္ခံ

ျမန္မာကုမၸဏ ီမ်ား ဥပေဒအသစ္သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္

အစုရ ွယ ္ယ ာအတန္း အစား မ်ား
ကုမၸဏ ီမ်ားသည္

ကုမၸဏ ီ၊

ကုမၸဏ ီ မဟုတ္သည့္) ကုမၸဏ ီ မ်ား အတြက္ စည္း မ်ဥ္း ၊

ဖြဲ႕စည္း ပံု

အျပည့္အ၀ပါရွိေစရန္

အား

(အမ်ားပိုင္

အစုရွယ္ယာအနည္း ငယ္
မ်ား

အတြက္

အထက္ေဖာ္ျပပါ
ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏ ီမ်ား

ပုိင္ဆုိင္သည့္

အစု

ပိုမိုသာလြန္ေသာ

အခြင့္

အေၾကာင္း အရာမ်ားသည္
ဥပေဒအသစ္အား

အေကာင္အထည္ရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

ျပဌာန္း
အေရးၾကီး

ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ႏွင့္ အလားအလာမ်ား ျဖစ္

ပါသည္။ ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္း ေသာအခါ လူၾကီး မင္း ၏
စီး ပြားေရးအတြက္

မည္ကဲ့သုိ႕

အက်ိဳးသက္

ေရာက္

မည္၊အက်ိဳးစီး ပြားျဖစ္ထြန္း ေစရန္ မည္ ကဲ့သ႕ုိ ေဆာင္ရြက္
ရမည္ကုိ ထပ္မံ သိရွိလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆြး ေႏြး ႏုိင္ပါသည္။
ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္

ပါ၀င္တာ၀န္ယူ

ဥပေဒအသစ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ

မ်ား

For more information please contact:
Chris Hughes
Partner, Head of Myanmar
T: +95 9256 147 067
E: chris.hughes@blplaw.com

ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လူၾကီး မင္း အား အကူအညီ ေပး ရန္
ဆႏၵ ရွိပါသည္။
Stefan Chapman
Senior Associate
T: +95 9795 758 272
E: stefan.chapman@blplaw.com

Tun Zaw Mra
Senior Associate
T: +44 (0)20 3400 4157
E: tunzaw.mra@blplaw.com

