
 

1 | P a g e  
 

 

အာဆီယံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာအေျခခံ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 

AANZFTA ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ျပဳစုထားသည။္ 

 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား 

အတြက္ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ 
 

၁။ နိဒါန္း 
 

 

၁.၁ ဤလက္စြဲစာေစာင္သည္ - 

 

က။ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီရိ ွ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက ္

  အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအေျခခံထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာေစရန္၊ 

 

ခ။ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအရ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင္ ့ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္မ်ားကိုစိစစ္ရာ၌ 

ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခမဲ်ားႏွင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက ္

လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ကာ အခ်က္အလက္စံုလင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ႏွင္ ့ 

 

ဂ။ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ဥပေဒပိုမိုတိက်မႈရိွလာေစသည့္၊ ပိုမို၍လ်င္ျမန္သြက္လက ္

  ထိေရာက္မႈရိွလာေစၿပီး ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတို႔ကိုအားေပးျမႇင့္တင္ေပး 

  သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒထံုးတမ္းအားေရးဆြဲရာ၌အကူအညီေပးႏုိင္ေစရန္အျပင ္ အေျခခ ံ

  အားျဖင္ ့ခိုင္မာေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ၀ူါဒအား ပံုေဖာ္ရာ၌အေထာက္အကူျပဳေစရန ္ရည္ရြယ ္

ပါသည္။ 

 

၁.၂ ဤစာအုပ္ကို အာဆီယံအဖြဲ႔ ၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ  

ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ားရိွေနေသာ ေနာက္ခံအေျခ  

အေနအေပၚ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ေပးအပ္ရန္ မရည္ရြယ္ထားပါ။  
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၁.၃ ဤစာအုပ္အား ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားက OECD အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း  

ကာ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္  

မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (CLIP) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အာဆီယံ-ၾသစ 

ေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မတီ၏ ပဏာမႀကိဳးပမ္း  

အားထုတ္မႈျဖင္ ့ျပဳစုထုတ္ေ ၀ထားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈဥပေဒဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ားအနက္မွ တစ္ခု  

လည္းျဖစ္သည္။ 
 

 

၂။ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတြင္ ယင္း၏အေရးပါပံု ု
 
၂.၁။  ေဘာဂေဗဒပညာရပ္အား ကုုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္ ႔ ၀ယ ္

ယူသံုုးစြဲျခင္းတိုု႔ႏွင္သ့က္ဆိုုင္သည္႔ လူမႈသိပၸံပညာဟုု အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ ေဘာဂေဗဒ  

ပညာရပ္အား လူမႈသိပၺံပညာရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရသည္႔အေၾကာင္းမွာ လူ႔အသိုုင္းအ ၀ုုိင္းႏွင္႔ လူမႈ  

ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုု ေလ႔လာရာတြင္ သိပၺံနည္းက်နည္းလမ္းမ်ားကိုု အသံုုးခ်ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 

ေဘာဂေဗဒပညာသည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင္အ့မူအက်င္႔မ်ား၏ ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာကပ္ံုုတိုု႔ကိုု 

ေလ႔လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အလြန္အသံုုး၀င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

၂.၂။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုုသည္မွာ ေဘာဂေဗဒပညာ၏ သေဘာတရားတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ေ ရာင္းခ်သူမ်ားအၾကား 

ၿပိဳငဘ္က္မ်ားထကသ္ာေသာ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ၀ယ္ယူသူမ်ားအား 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်မႈကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ ေစ်းကြက္လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။   

၂.၃။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္းမွာ ေစ်းကြက္အတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္စဥ္ကိုု အကာအကြယ္ျ ပဳေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ရွိေနေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား 

အကာအကြယ္ေပးရန ္ မဟုုတ္ေပ။ ဤသုုိ႔ျဖင္႔ မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တနည္းအားျဖင္႔  ထိေရာက္ေသာ 

ယွဥ္ၿပိဳငမ္ႈကိုုျဖစ္ေပၚေစၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား (economic welfare)ကိုု ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊ 

အက်ိဳးမ်ားေစျခင္း (efficiency)ႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေစျခင္း (economic growth and 

development)တိုု႔ကိုု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

၂.၄။  စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား(welfare)သည္ ေ ဘာဂေဗဒတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သေဘာတရားတစ္ခုုျ ဖစ္ၿပီး 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအုုပ္စုုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို စုေပါင္းေပးျခင္းျ ဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္း  

က႑တစ္ခုုတြင္ အက်ိဳးစီးပြားကိုု စုုစုုေပါင္းအက်ိဳးအျမတ္ျဖင္႔ တိုုင္းတာႏိုုင္ပါသည္။ စုုစုုေပါင္းအက်ိဳး 

အျမတဆ္ိုုသည္မွာ (ကုုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအတြက္ စားသံုုးသူမ်ားက ေပးလိုုေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင္႔ လက္ေတြ႔ 

ေပးေခ်ရေသာ ေစ်းႏႈန္းအၾကားျ ခားနားမႈ) စားသံုုးသူတိုု႔၏ အ သာစီးရမႈစုုစုုေပါင္းႏွင္႔ (လုုပ္ငန္းက႑ 

တစ္ခုုမွ ထုုတ္လုုပ္သူမ်ားရရွိေသာ အျမတ္စုုစုုေပါင္း ) ထုုတ္လုုပ္သူတိုု႔၏ အသာစီးရမႈစုုစုုေပါင္းတိုု႔ကိုု 
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ေပါင္းစပထ္ားေသာ စုုစုုေပါင္းတန္ဖိုုးပင္ျ ဖစ္သည္။ အဆိုုပါ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားတိုုင္းတာခ်က္မ်ား  

သည္ ေ ဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္အမူအက်င္႔မ်ား၏ ေစ်းကြက္အေပၚသက္ေရာက္ ပံုုတိုု႔ကိုု ေလ႔လာ  

ဆန္းစစ္ရာတြင္ စံလက္ခံထားေသာ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္သည္။  

၂.၅။  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒရႈေထာင္အ့ရ ေဘာဂေဗဒသည္  ေစ်းကြက္တြင္ ပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ 

တစ္ဦးခ်င္း သိုု႔မဟုုတ္ အစုုအဖြဲ႔အလုုိက္ ျပဳမူလုုပ္ကိုုင္ျခင္းမွထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအပါအ၀င္ ေ စ်းကြကမ္်ားႏွင္ ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ေစ်းကြကမ္်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈကို ေ လ႔လာ 

ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  ေဘာဂေဗဒဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္၊ အ ကျဲဖတ္ရာတြင္လည္း 

အသံုုး၀ငပ္ါသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိုု ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ ၀င္ပတ္သက္ေနသမူ်ား ကိုုယ္စားေဘာဂေဗဒပညာရငွ္မ်ားက ေထာက္ပံ႔  

ေပးတတ္ပါသည္။ 

၂.၆။  စီးပြားေရးဆိုုင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားတြင္ ထည္႔သြင္းျပဌာန္း  

ထားေသာ ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ က်င္႔သံုုးျခင္းျဖင္႔ တရားရံုုးမ်ား  

အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုုင္ပါသည္။ အဆိုုပါ သေဘာတရားမ်ားတြင္  

(က)  အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုုးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကဲ့သို႔  စီးပြားေရးဆိုင္ရာရည္ရြယခ္်က္မ်ားကိုု 

ရရွိေစရန ္ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြး၊  ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ စားသံုုးသူမ်ားတနဖ္ိုုးထားေသာ အျခား  

ေသာအျခင္းအရာမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ 

(ခ) ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရတန္ဖိုုးထားမႈ (subjective value )၊ သာယာေပ်ာ္ရြင္မႈ (well-being)ႏွင္႔ 

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ-စိတ္ေက်နပ္မႈ (preference-satisfaction) အပါအ၀င္ ေကာင္းက်ိဳး  

welfare) 

(ဂ)  အက်ိဳးရွိမႈ၊ ဆိုုရလွ်င္ ေျ ပာင္းလမဲႈမျပဳဘ ဲအက်ိဳးရွစိြာအသံုးခ်မႈ (static efficiency ) ( အခ်ိန ္

တစ္ခုုတြင္ လက္ရွိ ထုတ္ကုုန္၊ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈျဖစ္စဥ္ သိုု႔မဟုုတ္ ကုုန္ထုုတ္စြမ္းရည္မ်ား  

ကိုုသာအာရံုုစုုိက္၍ အ က်ိဳးရွိရွိေဆာင္ရြက္ျခင္း)ႏွင့္ ေျပာင္းလမဲႈျဖင့္ အက်ိဳးရွစိြာအသံုးခ်မႈ 

(dynamic efficiency ) ( အခ်ိန္ကာလေရြ႕လ်ားလာသည္႔အေလ်ာက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔ 

ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈျဖစ္စဥ္ ပိုုေကာင္းလာ  

ျခင္း၊ ကုုန္ထုုတ္စြမ္းရည္ တက္လာျခင္း)တိုု႔ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေျ ပာင္းလမဲႈမျပဳဘ ဲ

အက်ိဳးရွစိြာအသံုးခ်မႈ(၂)ရပ္ရွိၿပီး - ၎တိုု႔မွာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု တန္ဖိုုးအမ်ားဆံုုးျဖစ္ေအာင္ 

ခြဲေ၀သံုုးစြဲျခင္း (allocative efficiency )ႏွင္႔ ကုုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုုးျဖင္႔ အမ်ားဆံုုး 

ထုတ္လုပု္ျခင္း (productive efficiency)တိုု႔ျဖစ္သည္။ 
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၂.၇။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ တန္ဖိုုး မ်ားျမင့္ေစၿပီး အရင္း အျမစ္မ်ားကို ု အထိေရာက္ဆံုုးအသံုုးျပဳရန္ အားေပး 

သည္႔အတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား (welfare)ႏွင္႔ အက်ိဳးရွိမႈ (efficiency)ႏွစ္ရပ္လံုုးကိုု ျမွင္႔တင္  

အားေပးႏိုုင္သည္။ အဆိုုပါ ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ 

မ်ားကိုု အားျဖည္႔ေပးေလ႔ရွိသည္။  
  
 

၃။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုုိဆန္းစစ္ရာတြင္အသုုံးျပဳသည္႔ ေဘာဂေဗဒအသုုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား  
 

 

 

 

၃.၁။ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူမ်ားရွိၿပီး ကုုန္စည္ႏွင္႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၾက 

ပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းသူမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ ကုုန္စည္ သိုု႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု အၿပိဳင ္

အဆိုုင္ေရာင္းခ်ၾကမည္ သိုု႔မဟုတု္ အၿပိဳင္အဆိုုင္ေရာင္းခ်ရန္အလားအလာရွိသည္။ ေရာင္းသူတစ္ဦး  

သည္ သူ၏ကုုန္ပစၥည္း သိုု႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၏ေစ်းႏႈန္းကိုု (သူ၏ကုုန္က်စရိတ္ႏွင္ယ့ွဥ္လွ်င)္ ပိုုမို ု

တိုုးျမွင္႔လိုုက္ပါက ပစၥည္းတစ္ခုုခ်င္းစီအတြကအ္ျမတ္လည္းတိုုးလာပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕စားသံုုးသူ 

မ်ားက ၀ယ္ယူသံုုးစြဲမႈရပ္လိုုက္ၿပီး အျခားေရာင္းသူ၊ အျခားကုုန္ပစၥည္း သိုု႔မဟုုတ္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ 

ကိုု ေျပာင္းလသဲံုုးစြဲပါက ေရာင္းအားက်ႏုုိင္ပါသည္။  

 

၃.၂။  ေစ်းကြက္သတ္မွတ္ခ်က(္market definition)ဟုုေခၚဆိုုသည္႔ သက္ဆိုင္ ရာေစ်းကြက္ (relevant 

market)အား သတ္မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းသည္ အျပဳအမူတစ္ခု သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္း ၀ယ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ 

ယွဥၿ္ပိဳင္မႈကိုု ဟန္႔တားေ စႏိုငသ္ည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိ၊ မရွိကိုု ေလ ႔လာဆန္းစစ္ရာတြင္ 

အသံုုးျပဳသည္႔ ဆန္းစစ္ခ်က္မူေဘာင္ ျဖစ္သည္။    

 

၃.၃။ ေစ်းကြက္တစ္ခုကိုု ၎၏ ထုတ္ကုုန္ႏွင့္ ေ နရာေဒသအရ သတ္မွတ္ႏိုုင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ေရာင္းလိုု  

အားႏွင္၀့ယ္လိုအုားတိုု႔၏စီးပြားေရးဆိုုင္ရာအစားထိုုးႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ထုတက္ုုန ္

ဟုဆုိုုရာတြင္ ေ စ်းကြက္တစ္ခုအုတြင္း အၿပိဳင္အဆိုုင္ေရာင္းခ်ေသာ ကုုန္စၥည္း အမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုု ဆိုုလုုိ  

သည္။ ပထ၀ီအေနအထားဆိုရာတြင္ တူညီေသာေစ်းကြက္ရွိသည့္ နယ္ေျမဧရိယာအက်ယ္အ ၀န္းကို 

ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပီဇာ ဆိုုငတ္စ္ဆိုုင္တည္း ရွိေကာင္းရွိေနႏိုုင္ပါသည္။ 

သိုု႔ေသာ္ တစ္ဆိုုင္တည္းရွိသည္ဆိုုၿပီး ေစ်းကြက္ကိုု လက္၀ါးႀကီးအုုပ္ေရာင္းခ်၍ ရႏိုုင္မည္ မဟုုတ္ေပ။ 

အေၾကာင္းမွာ မတန္တဆ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ပါက စားသံုုးသူမ်ားသည္ ဘာဂါေျပာင္းစားၾကလိမ္႔မည္။  

သိုု႔မဟုုတ္ အနီးအနားၿမိဳ႕မွ ပီဇာ ဆုုိင္က အဆိုုပါၿမိဳ႕သိုု႔ ခ်႕ဲထြင္ျဖန္႔ျဖဴး  ေရာင္းခ်ေကာင္း ေရာင္းခ်လာ 

ႏိုုင္ပါသည္။ ဘာဂါကိုု  ပီဇာအစားထိုုး ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ (သိုု႔မဟုုတ)္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ပီဇာ ဆိုုငမ္်ားက 

ယင္းဆိုင္ကို ေစ်းတင္ေရာင္း၍အျမတပ္ိုုရွာျခင္းမ်ိဳးမလုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလွ်င္ အဆိုုပါ 
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အစားထိုုးေရာင္းကုုန္မ်ား၊ အျခားဆိုငု္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြကတ္ြင္ အက်ံဳး၀င္သည္ဟုု ဆိုုရပါ 

လိမ္႔မည္။ 

 

၃.၄။ ေစ်းကြကအ္င္အား(market power)သည္လည္း ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတြင္ အေရးပါသည္႔ 

သေဘာတရားတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင္႔ ၎ကိုု ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအဆင္႔ထက္ျမင့္ေသာ ေစ်း 

ႏႈန္း (သိုု႔မဟုတု္) ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအဆင္႔ထက္နိမ္႔က်ေသာ အရည္အေသြးတြင္ ရပ္တည္ႏိုုင္စြမ္းရွိျခင္း 

ဟုဖုြင္႔ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ ေစ်းကြ က္ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိသည္႔အတြက္ လုုပ္  

ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥေပဒမ်ားႏွင္႔ မၿငိ 

စြန္းဘ ဲေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းကို ရယူ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းလ ည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယွဥ ္

ၿပိဳင္မႈကိုု အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔နည္းလမ္းျဖင္႔ ေစ်းကြက္အင္အားကိုု ရယူ၊ ထိန္းသိမ္းသည့္ သိုု႔မ 

ဟုုတ္ အသံုုးျပဳသည္႔အခါမွသာ  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားက တားျမစ္တတ္ၾကေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။  

 

၃.၅။ လုုပ္ငန္းတစ္ခ၏ု ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းကိုု ဓမၺဓိဌာန္က်က် တိုုင္းတာရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။ 

ေစ်းကြက္ေ၀စုမွာ တိုုင္းတာရန္  မလြယ္ကူလွေသာေၾကာင္႔ ၎အား ေစ်း ကြကအ္င္အားညႊန္းကိန္း 

သို့မဟုတ္ တိုငု္းတာမႈတစ္ခုုအေနျဖင္႔ တခါတရံ သံုုးစြဲတတ္ၾကသည္။ သိုု႔တိုုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္  

ေ၀စုုသည္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုု၏ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းအတြက္ ျပည္႔စံုုမႈမရွိျခင္း (သိုု႔မဟုုတ)္ 

ယာယီမွ်သာ အသံုုးျပဳႏိုုင္ျခင္းတိုု႔ေၾကာင္႔ ၎အား ဂရုုျပဳ၍ သံုုးစြဲသင္႔ပါသည္။ အျခားျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိေသာ 

သကဆ္ိုုင္ရာအခ်က္မ်ားမွာ 

 

(က) ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္ရန္ သိုု႔မဟုုတ္ ခ်႕ဲထြင္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ား၊ ဆိုုလုုိသည္မွာ ေစ်းကြက္  

တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာေစ်းႏႈန္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္ရွိေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ျမင့္ေနစဥ္တြင္ 

ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ား ေစ်းကြက္သိုု႔ ၀င္ေရာက္လာရန္ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ရွိၿပိဳင္ဘက္မ်ား ေစ်း  

ကြကခ္်႕ဲထြငရ္န္ မည္မွ်လြယ္ကူမႈရွိသည္ဆိုုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူမႈရွိပါက 

အၿပိဳင္အဆိုုင္ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုုမိုုေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခေဲစပါလိမ္႔မည္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေစ်းကြက ္

၀င္ေရာက္ရန္၊ ခ်႕ဲထြင္ရန္  အဟန္႔အတားမ်ားနည္းပါက လက္ရွိလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္  

ေ၀စုုမ်ားစြာ ရရွိထားသည္႔တိုုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္အား ၾကာရွည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းငွာ တတ္ႏိုုင္  

မည္မဟုုတ္ေပ။ 

 

(ခ) ၀ယ္သမူ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္း (countervailing buyer power ) ဆိုုသည္မွာ ၀ယ္သူက 

ေရာင္းသူအေပၚ ေ စ်းဆစ္ႏိုုင္စြမ္း ျ ဖစ္သည္။ ၀ယသ္ူမ်ားသည္ ေရာင္းသူမ်ားႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္း  

ညွိႏိႈင္းႏိုုင္စြမ္းရွိပါက၊ ဥပမာအားျဖင္႔  ၀ယ္သူ၏ အရြယ္အစား၊ ေရာင္းသူအတြက္  စီးပြားေရး 

အရ အေရးပါမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ၀ယ္သူကိုုယ္တိုုင္ ထုုတ္လုုပ္ျဖည္႔တင္းႏိုုင္စြမ္း သိုု႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ် 
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သူတစ္ဦးဦးကို ု ေစ်းကြက္သိုု႔ ေခၚလာႏုုိင္စြမ္း ရွိျခင္းေၾကာင္႔ ေရာင္းသူမ်ားအၾကား ျပိဳင္ဆိုုင္မႈ  

ကိုုျဖစ္ေပၚေစၿပီး စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းသူအျဖစ္လည္း ရပ္တည္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

 

(ဂ)  စီးပြားေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (economic regulation)သည္ ေစ်းႏႈန္း သိုု႔ မဟုုတ ္

အရည္အေသြးပိုုင္းတြင္ အစိုုးရက ၀င္ေရာကထ္ိန္းေက်ာင္းေပးရေသာ က႑မ်ားအတြက္ 

သက္ဆိုုင္သည္႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ျ ဖစ္သည္။ ထိိုုသိုု႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းျဖင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ား  

အေနျဖင္႔ ၎တိုု႔၏ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းကိုု အသံုုးခ်ရာတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစႏိုုင္  

ပါသည္။  

 

(ဃ)  သင္႔ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္မႈပံုုသ႑ာန္ရွိမႈ အပါအ၀င္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုခုု 

သိုု႔မဟုုတ ္ေစ်းကြက္တစ္ရပ္ရပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 
 

 

၄။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကုုိ ဆန္းစစ္သည္႔ ေဘာဂေဗဒပံုုစံမ်ား 
 

 

၄.၁။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ကမၻာအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ရိုုးရွင္းေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္း 

ႏွင္႔ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားစြာျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းတင္ျပေသာ ေဘာဂေဗဒပံုုစံငယ္မ်ား အသံုုးျပဳတတ္ၾကသည္။ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု ဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္႔ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ေစ်းကြက္  

ပံုုစံမ်ားစြာရွိပါသည္။ အသံုုးျပဳရန္ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ ပံုုစံသည္ ကိစၥရပ္အလိုုက္ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ား  

အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အေျ ခခံအားျဖင္႔ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာေစ်းကြက္ပံုုစံ (၄)မ်ိဳးရွိၿပီး ၎တိုု႔သည္ 

ေစ်းကြက္၏ ၿပိဳင္ဆိုုင္မႈအေနအထားအေလ်ာက္ ကြဲျပားေလ႔ရွိသည္။ ေအာက္တြင္ အေ သးစိတ္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  

 

၄.၂။ စံျပယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုုစံ (perfect competition model )မွာ ေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုုးအေနအထားထိ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ပံုုစံအား စံျပေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားျဖင္႔ ေဖာ္ျပၿပီး ဥပမာအားျဖင္႔ 

စားသံုုးသူမ်ားႏွင္႔ ထုုတ္လုုပ္သူ မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည္႔စံုုစြာ ရရွိႏိုုင္ျခင္း၊ ေ စ်းကြက္ 

အတြင္း အ၀ငအ္ထြက္ အတားအဆီးမ်ား မရွိျခင္း၊ မ်ိဳးတူေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု 

ေရာင္းသူႏွင္၀့ယ္သူမ်ားစြာက က်ိဳးေ ၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေရာင္း ၀ယ္မႈျပဳျခင္းတိုု႔ျဖင့္ ညႊန္းဆိုုပါသည္။ 

ဤပံုုစံတြင္ မည္သည႔္လုုပ္ငန္းမွ် ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္း  မ်ားစြာမရွိသလိုု၊ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ လႊမ္းမိုုး 

ျခယ္လွယ္ႏိုု္င္စြမ္းလည္း မရွိေပ။ ဤပံုုစံတြင္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ အက်ိဳးရွိမႈ အမ်ားဆံုုးျဖစ္ေပၚ 

ေစၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားနည္းေသာ  ေစ်းကြက္ပံုုစံမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုုမ်ားကိုု အကျဲဖတ္ရာတြင္ 

လည္း စံႏႈန္းတစ္ခအုေနျဖင္႔ အသံုုးျပဳပါသည္။ 
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၄.၃။ လက၀္ါးႀကီးအုုပ္မႈရွိသည္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုုစံ (monopolistic competition model )တြင္လည္း ၀ယ္သ ူ

မ်ားစြာ၊ ေရာင္းသူမ်ားစြာရွိၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း အ၀င္အထြက္ လြယ္ကူသည္ဟုုလည္း ယူဆပါသည္။ 

သိုု႔ရာတြင္ ဤပံုုစံတြင္ ေရာင္းကုုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ တပံုုစံတည္း မဟုုတ္ေတာ႔ေပ။ ပစၥည္းမ်ားမွာ မတူညီ  

သည္႔အားေလ်ာ္စြာ ေရာင္းသူမ်ားက ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းကိုုလည္း လြတ္ 

လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုုင္ၾကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ေ စ်းႏႈန္းပိုုမ်ားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကုုန္ ထုုတ္စြမ္းရည္မ်ားကိုု 

အျပည္႔အ၀အသံုုးမခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

 

၄.၄။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းစုုသာရွိသည့္ပံုုစံ (oligopoly model) တြင္ ႀကီးႀကီးမားမားေ ရာင္းခ်သူ အနည္း  

အက်ဥ္းသာရွပိါသည္။ အဆိုုပါလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေ စ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ အျခားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ  

ဆိုုင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ် က္မ်ားကိုု ခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္ဦး၏ လုုပ္ရွားမႈႏွင္႔ တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈကိုု တစ္ဦးက 

သတိထားေစာင္႔ၾကည္႔ၾကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းစုုသာရွိသည့္ပံုုစတံြင္ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ 

အျပန္အလွန္ မွီခိုုေ နၾကသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းငယ္သာရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ေ စ်းကြက္အေန 

အထားေပၚ မူတည္၍  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတိမ္အနက္မွာ မ်ားစြာကြဲျပားႏိုုင္သည္။ ေရာင္းသူမ်ားမွာ ျပင္းျပင္း  

ထန္ထန္ျပိဳင္ဆိုုင္မႈရွိႏိုုင္သလိုု လုုပ္င န္းတစ္ခုုခ်င္းစီတြင္ ႀကီးမားေသာေ စ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းရွိၿပီး 

ဗ်ဴဟာက်က် လႈပ္ရွားႏိုုင္စြမ္းလည္း ရွိႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုနည္းျဖင္႔ ေစ်း ႏႈန္းျမင္႔တက္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳး 

စီးပြားႏွင္႔ စားသံုုးသူမ်ား အက်ိဳးရွိမႈကိုု ထိခိုုက္နစ္နာေစႏိုုင္ပါသည္။ အက်ိဳးအားျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ 

အနည္းစုုသာရွိသည့္ပံုုစသံည္ လက၀္ါးႀကီးအုုပ္မႈပံုုစံႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူႏိုုင္ပါသည္။  

 

၄.၅။ လက၀္ါးႀကီးအုုပ္လုုပ္ကိုုင္မႈပံုုစံ (monopoly model )တြင္ ေစ်းကြက္တစ္ခုုလံုုးကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ 

ေသာ ေရာင္းသူတစ္ဦးသာရွိပါသည္။ ေရာင္းသူသည္ အေကာင္းဆံုုးထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္သည္႔ ပမာဏထက္ 

ေလ်ာ႔နည္းထုတု္လုုပ္ၿပီး ေစ်းကိုုလည္း အက်ိဳးအရွိဆံုုးအတိုုင္းအတာထက္ ပိုု၍တင္ၿပီး အျမတ္မ်ားကိုု 

ရယူရန္အတြက္ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။ ေယဘုုယ်  

အားျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားသည္ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္လုုပက္ိုုင္ေနျခင္းကိုု တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္ဘ ဲယင္း 

သို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေစမွသာ တားျမစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ  

မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းျခင္း (merger) သိုု႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္း ၀ယ္ယူျခင္း (acquisition)မွ ျဖစ္  

ေပၚလာႏိုငသ္ည္႔ လက္ ၀ါးႀကီးအုုပ္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈကိုု အဟန္႔အတားျ ဖစ္ေစသည္႔လုုပ္ရပ္မ်ား 

(anti-competitive conduct)ကိုု တားျမစ္ႏိုုင္ပါသည္။  

 

၄.၆။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းစုုသာရွိသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္လုုပ္ကိုု္င္သည့္ 

ေစ်းကြက္မ်ားကိုုသာ အဓိကထား ထိန္းေက်ာင္းပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုု ပါ ေစ်းကြက္အမ်ိဳး  

အစားမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္ၾကေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုု အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ ေစ်း  

ကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုငစ္ြမ္းကိုု အသံုုးျပဳရန္ အလားအလားအမ်ားဆံုုးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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၅။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကုုိ ဆန္းစစ္ျခင္း 
 

 

၅.၁။ ေယဘုုယ်အားျဖင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားမတရားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သည္႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု ဆန္းစစ္ျခင္းျ ပဳရန္ မလိုုအပ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသို့ လုပ္ငန္းမ်ားမတရား 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္႔သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒကိုု ေျပာင္ေျပာင္တင္း တင္း 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ျ ဖစ္ၿပီး သီးျခားအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုုပင္ ထည္႔သြင္း စဥ္းစား 

ျခင္းမျပဳေတာ႔ဘ ဲအမ်ား အားျဖင္တ့ားျမစ္ထားပါသည္။ အုုပ္စုုဖြဲ႔ညွိႏိႈင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထုုတ္  

လုုပ္မႈကိုုေလ်ာ႔ခ်ၿပီး ေစ်းတင္ေရာင္းသျဖင္႔ စားသံုုးသူအားလံုုး ထိခိုုက္နစ္နာရသည္။ အခ်ိဳ႕ ၀ယ္ယ ူ

သံုုးစြဲသူမ်ားအား လံုုး၀မေရာင္းခ်သလိုု အခ်ိ ႕ဳစားသံုုးသူမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးေပးသံုုးစြဲၾကရပါသည္။ 

 

၅.၂။ ဆန႔္က်င္ဘက္အားျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု (လပု္ငန္းမ်ားမတရားပူးေပါင္းေဆာင ္

ရြက္ျခင္းမဟုုတ္သည္႔) အျခားေသာလုုပ္ေဆာင္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ပံုုစံမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆန္းစစ္ရန္ 

လိုုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ လုုပ္ငန္း မ်ားပူးေပါင္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္း၀ယ္ယူျခင္းမ်ားအား 

ခြင္႔ျပဳခ်က္ေပးရန္ စဥ္းစားရာတြင္ အသံုုးျပဳသည္။ ထိုုသိုု႔ ဆန္းစစ္ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုုေလ်ာ႔နည္းသြားေစမည္၊ ေစ်းကြက္အေပၚလႊမ္းမိုုးႏိုုင္မႈအား အလြဲသံုုးစားျပဳလုုပ္မည္ 

ဆိုုသည္ကိုု စိစစ္ရပါသည္။ ထိုုသိုု ႔ က်ဴးလြန္သည္၊ တာ ၀န္ရွိသည္ဟုု ေ ကာက္ခ်က္ဆြဲရန္အတြက္ 

ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္စြမ္းမ်ားစြာရွိျခင္းႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုု အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ ရည္ရြယ္ခ် က္ 

(သိုု႔မဟုုတ)္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း ႏွစ္ရပ္စလံုုးကိုု ေတြ႔ရွိရပါမည္။ 

 

၅.၃။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕  

၏လုုပ္ရပ္ေၾကာင္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈထက္ ေစ်းကြက္တစ္ခုုလံုုး၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနမ်ားကိုု  

အမ်ားအားျဖင့္ အာရံုုစိုုက္ေလ႔ရွိသည္။ အထူးသျဖင္႔  လုုပ္ရပ္တစ္ခုုသည္ ေစ်းကြက္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ ္

ႏိုု္င္စြမ္းကိုု ဖန္တီးရယူျခင္း၊ တိုုးခ်႕ဲျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ အေပၚတြင္ 

မူတည္ဆံုုးျဖတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္မႈႏွင္႔ တိုုး ခ်႕ဲမႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား 

ပိုုမ်ားလာသလား သိုု႔မဟုုတ္ ေ စ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္  

ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားသလား။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုဆုန္းစစ္ရာတြင္ အသံုုး ၀င္ႏိုုင ္

ေသာ စမ္းသပ္ခ်က္စစ္ေဆးခ်က္/စိစစ္ေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေအာက္ပါစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား 

လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 
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(က) ရွ/ိ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္။ ေစ်းကြက္တစ္ခုုတြင္ အစမ္းသပ္ခံ / အစစ္ေဆးခံရေသာ 

လုုပ္ရပ္ရွိသည္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနအား အစမ္းသပ္ခံစရာ/စစ္ေဆးခစံရာ လုုပ္ရပ္မရွိသည္႔ 

ေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုုးၾကည္႔ျခင္း။ 

 

(ခ) စီးပြားေရးအရအဓိပၸါယ ္ရွ/ိ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္။ အစမ္းသပ/္အစစ္ေဆးခံရေသာ 

လုုပ္ရပ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုု အ ဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ မရွိသည္႔တိုုင္ စီးပြားေရးအရ အဓိပၸါယ္ ရွ/ိ မရွိ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း။ 

 

(ဂ) အက်ိိဳးရွိရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအျဖစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္။  အစစ္ေဆးခံရေသာ လုုပ္ရပ္သည္ 

အက်ိဳးရွိရွိ ထုတ္လုပ္ေနေ သာ ၿပိဳင္ဘကလ္ုုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ဖယ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 

ေစ်းကြက္တစ္ခုုလံုုးတြင္ရွိေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုု ထိိခိုုက္နစ္နာေစျခင္း ရွိ၊ မရိွ။ 

 

၅.၄။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်ကမ္်ားသည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းလွသည္ မဟုုတ္ေပ။ ထိုုသိုု႔  

ျပဳလုုပ္ရန္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဘာဂေဗဒ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔ သက္သက္အေထာက္အထားမ်ား လုုိအပ္  

ႏိုုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ လုုပ္ငန္း မ်ားပူးေပါင္းျခင္းကိစၥရပ္အား ခြင္႔ျပဳေပးႏိုုင္ရန္ ရွိ / မရွိ စမ္းသပ ္

စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္ လုုပ္ငန္းပူးေပါင္းျ ခင္းမရွိသည္႔တိုုင္ ေစ်းကြက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေျခ အေနမွာ 

လက္ရွအိတိုုင္း ဆက္လက္တည္တံ႔ေနမည္ဟုု အလြယ္တကူ မယူဆႏိုုင္ေပ။ မၾကာေ သးမီကာလက 

ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေရေၾကာ င္းသယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းပါ၀င္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုုင္ငံမွ လုု ပ္ငန္း 

ပူးေပါင္းျခင္းအား ခြင္႔ျပဳခ်က္  ေပး၊ မေပး ဆံုုးျဖတ္ရာတြ င္ အဆိုုပါ လုုပ္ငန္းပူးေပါင္းမႈ သာ မျဖစ္ပါက 

လက္ရွိသယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လုုပ္ငန္းရပ္နားဖြယ္ရွိၿပီး ၀ယ္ယူပူးေပါင္း လိသုူက 

ေဖာက္သည္အားလံုုး၏စာခ်ဳပ္မ်ားကိုု ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာ  ၀န္ေဆာငမ္ႈကိုု ဆက္ေပး ႏိုင္ေျခ 

ရွိ္သည္။ အဆိုုပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုု အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု 

ေလ်ာ႔ခ်ေပးသည္႔ အေျခအေနမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကတိက ၀တ္မ်ားကိထုည္႔သြင္း၍ လုုပ္ငန္းပူး 

ေပါင္းမႈကို ခြင္႔ျပဳေပးခဲ႔သည္။ 

 

၅.၅။ ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုု အၿမထဲည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုုအပ္ၿပီး ဥပေဒ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုုလည္း မေမ႔အပ္ေပ။ ေဘာဂေဗဒဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔ အေထာက္အထားမ်ားသည္ 

အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚသက္ေရာက္သည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင္႔ ေ စ်း 

ကြကရ္လဒ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ပံုု စံမ်ားကိုု သိလြယ္ျမင္လြယ္ေအာင္ ကူညီပံ႔ပိုုးေပးႏိုုင္ ပါသည္။ တခ်ိန္  

တည္းမွာပင္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရပ္သေဘာတရားမ်ားသည္ ဥပေဒအသံုုးအႏႈန္းမ်ားကိုု လြႊမ္းမိုုးသြား  

ျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင္႔ေပ။  
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၆။ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ား 

 
၆.၁။ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ႏွင္ဆ့က္စပ္ေနေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပပါသည္။ အဆိုုပါ 

စာတမ္းမ်ားသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အေထြေထြကိုုးကားစရာ  
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