အာဆီယံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအေျခခံ

အေၾကာင္းအရာမ်ား
AANZFTA ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပဳစု
ျ ထားသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား
အတြက္ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္

၁။

နိဒါန္း

၁.၁

ဤလက္စြဲစာေစာင္သည္ က။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီရိွ

တရားစီရင္ေရးအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ား

အသံုးျပဳရန္အတြက္

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအေျခခံထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာေစရန္၊
ခ။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအရ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
သံုးသပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း

႐ႈပ္ေထြးေသာ

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္မ်ားကိုစိစစ္ရာ၌

ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္

လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ကာ အခ်က္အလက္စံုလင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
ဂ။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ဥပေဒပိုမိုတိက်မႈရိွလာေစသည့္၊ ပိုမို၍လ်င္ျမန္သြက္လက္
ထိေရာက္မႈရိွလာေစၿပီး ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတို႔ကိုအားေပးျမႇင့္တင္ေပး
သည့္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒထံုးတမ္းအားေရးဆြဲရာ၌အကူအညီေပးႏုိင္ေစရန္အျပင္

အေျခခံ

အားျဖင့္ ခိုင္မာေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ၀
ူ ါဒအား ပံုေဖာ္ရာ၌အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။
၁.၂

ဤစာအုပ္ကို အာဆီယံအဖြဲ႔ ၀င္ႏင
ုိ ္ငံမ်ားရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ားရိွေနေသာ ေနာက္ခံအေျခ
အေနအေပၚ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ေပးအပ္ရန္ မရည္ရြယ္ထားပါ။

1|P age

၁.၃

ဤစာအုပ္အား ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားက OECD အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ကာ အာဆီယံအဖြဲ႔ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 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 ထုုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္ ႔ ၀ယ္
ယူသံုးစြဲျခင္းတို႔ႏွငသ
့္ က္ဆိုင္သည္႔ လူမႈသိပၸံပညာဟုု အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေဘာဂေဗဒ
ပညာရပ္အား လူမႈသိပၺံပညာရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရသည္႔အေၾကာင္းမွာ လူ႔အသိုင္းအ
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေလ႔လာရာတြင္ သိပၺံနည္းက်နည္းလမ္းမ်ားကို

၀ိုင္းႏွင္႔ လူမႈ

အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ေဘာဂေဗဒပညာသည္ ေ ဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွငအ
့္ မူအက်င္မ
႔ ်ား၏ ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာက္ပံုတို႔ကို
ေလ႔လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
၂.၂။

ယွဥ္ၿပိဳင္မဆ
ႈ ိုသည္မွာ ေဘာဂေဗဒပညာ၏

သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေ

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္

ရာင္းခ်သူမ်ားအၾကား

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

၀ယ္ယူသူမ်ားအား

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
၂.၃။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွာ ေစ်းကြက္အတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္စဥ္ကို အကာအကြယ္ျ ပဳေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ရွိေနေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား
အကာအကြယ္ေပးရန္ မဟုုတ္ေပ။ ဤသုုိ႔ျဖင္႔ မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တနည္းအားျဖင္႔ ထိေရာက္ေသာ
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား

(economic

အက်ိဳးမ်ားေစျခင္း (efficiency)ႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

welfare)ကို ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊
(economic growth and

development)တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
၂.၄။

စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား(welfare)သည္ ေ ဘာဂေဗဒတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သေဘာတရားတစ္ခုျ ဖစ္ၿပီး
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအုုပ္စုမ်ား၏

အက်ိဳးစီးပြားကို စုေပါင္းေပးျခင္းျ ဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္း

က႑တစ္ခုတြင္ အက်ိဳးစီးပြားကို စုုစုေပါင္းအက်ိဳးအျမတ္ျဖင္႔ တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။

စုုစုေပါင္းအက်ိဳး

အျမတ္ဆိုသည္မွာ (ကုုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအတြက္ စားသံုးသူမ်ားက ေပးလိုေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင္႔ လက္ေတြ႔
ေပးေခ်ရေသာ ေစ်းႏႈန္းအၾကားျ ခားနားမႈ) စားသံုးသူတို႔၏ အ သာစီးရမႈစုစုေပါင္းႏွင္႔ (လုုပ္ငန္းက႑
တစ္ခုမွ ထုုတ္လုပ္သူမ်ားရရွိေသာ အျမတ္စုစုေပါင္း ) ထုုတ္လုပ္သူတို႔၏ အသာစီးရမႈစုစုေပါင္းတို႔ကို
2|P age

ေပါင္းစပ္ထားေသာ စုုစုေပါင္းတန္ဖိုးပင္ျ ဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားတိုင္းတာခ်က္မ်ား
သည္ ေ

ဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္အမူအက်င္႔မ်ား၏ ေစ်းကြက္အေပၚသက္ေရာက္

ပံုတို႔ကို ေလ႔လာ

ဆန္းစစ္ရာတြင္ စံလက္ခံထားေသာ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္သည္။
၂.၅။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒရႈေထာင္အ
့ ရ ေဘာဂေဗဒသည္

ေစ်းကြက္တြင္ ပါ

၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏

တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုုတ္ အစုုအဖြ႔အ
ဲ လုုိက္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားအပါအ၀င္ ေ စ်းကြကမ
္ ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ေစ်းကြကမ
္ ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈကို ေ လ႔လာ
ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေဘာဂေဗဒဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ အ

ကဲျဖတ္ရာတြင္လည္း

အသံုး၀င္ပါသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား ကိုယ္စားေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ပံ႔
ေပးတတ္ပါသည္။
၂.၆။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားတြင္ ထည္႔သြင္းျပဌာန္း
ထားေသာ ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားမ်ား ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ က်င္႔သံုးျခင္းျဖင္႔ တရားရံုးမ်ား
အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတရားမ်ားတြင္
(က)

အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ားကို
ရရွိေစရန္ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြး၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ စားသံုးသူမ်ား တန္ဖိုးထားေသာ အျခား
ေသာအျခင္းအရာမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊

(ခ)

ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရတန္ဖိုးထားမႈ (subjective value )၊ သာယာေပ်ာ္ရြင္မႈ

(well-being)ႏွင္႔

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မ-ႈ စိတ္ေက်နပ္မႈ (preference-satisfaction) အပါအ၀င္ ေကာင္းက်ိဳး
welfare)
(ဂ)

အက်ိဳးရွိမႈ၊ ဆိုရလွ်င္ ေျ ပာင္းလဲမႈမျပဳဘဲ အက်ိဳးရွစ
ိ ြာအသံုးခ်မႈ (static efficiency ) ( အခ်ိန္
တစ္ခုတြင္ လက္ရွိ

ထုတ္ကုန္၊ ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုုတ္ ကုုန္ထုတ္စြမ္းရည္မ်ား

ကိုသာအာရံုစုိက္၍ အ က်ိဳးရွိရွိေဆာင္ရြက္ျခင္း)ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္

အက်ိဳးရွစ
ိ ြာအသံုးခ်မႈ

(dynamic efficiency ) ( အခ်ိန္ကာလေရြ႕လ်ားလာသည္႔အေလ်ာက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ထုုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ ပိုေကာင္းလာ
ျခင္း၊ ကုုန္ထုတ္စြမ္းရည္ တက္လာျခင္း)တို႔ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေျ

ပာင္းလဲမႈမျပဳဘဲ

အက်ိဳးရွစ
ိ ြာအသံုးခ်မႈ(၂)ရပ္ရွိၿပီး - ၎တို႔မွာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တန္ဖိုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္
ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္း

(allocative efficiency )ႏွင္႔ ကုုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးျဖင္႔ အမ်ားဆံုး

ထုတ္လပ
ု ္ျခင္း (productive efficiency)တို႔ျဖစ္သည္။
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၂.၇။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ တန္ဖိုး မ်ားျမင့္ေစၿပီး အရင္း အျမစ္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးအသံုးျပဳရန္ အားေပး
သည္႔အတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား (welfare)ႏွင္႔ အက်ိဳးရွိမႈ (efficiency)ႏွစ္ရပ္လံုးကို ျမွင္႔တင္
အားေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေဘာဂေဗဒ သေဘာတရားမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္
မ်ားကို အားျဖည္႔ေပးေလ႔ရွိသည္။

၃။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုဆန္းစစ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည္႔ ေဘာဂေဗဒအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွငသေဘာတရားမ်ား
့္

၃.၁။

ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း သူ၊ ၀ယ္သူမ်ားရွိၿပီး ကုုန္စည္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားၾက
ပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကုုန္စည္ သို႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၿပိဳင္
အဆိုင္ေရာင္းခ်ၾကမည္ သို႔မဟုတ
ု ္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေရာင္းခ်ရန္ အလားအလာရွိသည္။ ေရာင္းသူတစ္ဦး
သည္ သူ၏ကုုန္ပစၥည္း သို႔မဟုုတ္

၀န္ေဆာင္မႈ၏ေစ်းႏႈန္းကို (သူ၏ကုုန္က်စရိတ္ႏွငယ
့္ ွဥ္လွ်င္) ပိုမို

တိုးျမွင္႔လိုက္ပါက ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြကအ
္ ျမတ္လည္းတိုးလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕စားသံုးသူ
မ်ားက ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈရပ္လိုက္ၿပီး အျခားေရာင္းသူ၊ အျခားကုုန္ပစၥည္း သို႔မဟုုတ္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈ
ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲပါက ေရာင္းအားက်ႏုုိင္ပါသည္။
၃.၂။

ေစ်းကြက္သတ္မွတ္ခ်က္(market definition)ဟုုေခၚဆိုသည္႔ သက္ဆိုင္ ရာေစ်းကြက္ (relevant
market)အား သတ္မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းသည္ အျပဳအမူတစ္ခု

သိမ
ု႔ ဟုုတ္ ေရာင္း ၀ယ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္

ယွဥၿ္ ပိဳင္မႈကို ဟန္႔တားေ စႏိုငသ
္ ည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိ၊ မရွိကို ေလ

႔လာဆန္းစစ္ရာတြင္

အသံုးျပဳသည္႔ ဆန္းစစ္ခ်က္မူေဘာင္ ျဖစ္သည္။
၃.၃။

ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ၎၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေ နရာေဒသအရ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ေရာင္းလို
အားႏွင၀
့္ ယ္လအ
ို ားတို႔၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာအစားထိုးႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ထုတက
္ ုန္
ဟုဆ
ု ိုရာတြင္ ေ စ်းကြက္တစ္ခအ
ု တြင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ေရာင္းခ်ေသာ ကုုန္စၥည္း အမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ဆိုလုိ
သည္။ ပထ၀ီအေနအထားဆိုရာတြင္ တူညီေသာေစ်းကြက္ရွိသည့္ နယ္ေျမဧရိယာအက်ယ္အ ၀န္းကို
ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပီဇာ ဆိုငတ
္ စ္ဆိုင္တည္း ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ဆိုင္တည္းရွိသည္ဆိုၿပီး ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုုပ္ေရာင္းခ်၍ ရႏိုင္မည္ မဟုုတ္ေပ။
အေၾကာင္းမွာ မတန္တဆ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ပါက စားသံုးသူမ်ားသည္ ဘာဂါေျပာင္းစားၾကလိမ္႔မည္။
သို႔မဟုုတ္ အနီးအနားၿမိဳ႕မွ ပီဇာ ဆုုိင္က အဆိုပါၿမိဳ႕သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေကာင္း ေရာင္းခ်လာ
ႏိုင္ပါသည္။ ဘာဂါကို ပီဇာအစားထိုး ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုုတ)္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ပီဇာ ဆိုငမ
္ ်ားက
ယင္းဆိုင္ကို ေစ်းတင္ေရာင္း၍အျမတ္ပိုရွာျခင္းမ်ိဳးမလုုပ္ႏိုင္ေအာင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလွ်င္ အဆိုပါ
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အစားထိုးေရာင္းကုုန္မ်ား၊ အျခားဆိင
ု ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြကတ
္ ြင္ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ဆိုရပါ
လိမ္႔မည္။
၃.၄။

ေစ်းကြကအ
္ င္အား(market power)သည္လည္း ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတြင္ အေရးပါသည္႔
သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင္႔ ၎ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအဆင္႔ထက္ျမင့္ေသာ ေစ်း
ႏႈန္း (သို႔မဟုတ
ု )္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအဆင္ထ
႔ က္နိမ္႔က်ေသာ အရည္အေသြးတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
ဟုဖ
ု ြင္႔ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြ က္ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိသည္႔အတြက္ လုုပ္
ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥေပဒမ်ားႏွင္႔ မၿငိ
စြန္းဘဲ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို ရယူ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းလ ည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယွဥ္
ၿပိဳင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔နည္း လမ္းျဖင္႔ ေစ်းကြက္ အင္အားကို ရယူ၊ ထိန္းသိမ္းသည့္ သို႔မ
ဟုုတ္ အသံုးျပဳသည္အ
႔ ခါမွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားက တားျမစ္တတ္ၾကေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

၃.၅။

လုုပ္ငန္းတစ္ခ၏
ု ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို ဓမၺဓိဌာန္က်က် တိုင္းတာရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။
ေစ်းကြက္ေ၀စုမွာ တိုင္းတာရန္
သို့မဟုတ္

မလြယ္ကူလွေသာေၾကာင္႔ ၎အား ေစ်း ကြကအ
္ င္အားညႊန္းကိန္း

တိင
ု ္းတာမႈတစ္ခုအေနျဖင္႔ တခါတရံ သံုးစြဲတတ္ၾကသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္

ေ၀စုုသည္ လုုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအတြက္ ျပည္႔စံုမႈမရွိျခင္း

(သို႔မဟုုတ)္

ယာယီမွ်သာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ၎အား ဂရုုျပဳ၍ သံုးစြဲသင္႔ပါသည္။ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
သက္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားမွာ
(က)

ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ား၊ ဆိုလုိသည္မွာ ေစ်းကြက္
တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာေစ်းႏႈန္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္ရွိေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ျမင့္ေနစဥ္တြင္
ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ား ေစ်း ကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာရန္ သို႔မဟုုတ္ လက္ရွိၿပိဳင္ဘက္မ်ား ေစ်း
ကြကခ
္ ်ဲ႕ထြငရ
္ န္ မည္မွ်လြယ္ကူမႈရွိသည္ဆိုသည့္

အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူမႈရွိပါက

အၿပိဳင္အဆိုင္ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲေစပါလိမ္႔မည္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေစ်းကြက္
၀င္ေရာက္ရန္၊ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ားနည္းပါက လက္ရွိလု ပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္
ေ၀စုုမ်ားစြာ ရရွိထားသည္႔တိုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္အား ၾကာရွည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းငွာ တတ္ႏိုင္
မည္မဟုုတ္ေပ။
(ခ)

၀ယ္သမ
ူ ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း (countervailing buyer power ) ဆိုသည္မွာ ၀ယ္သူက
ေရာင္းသူအေပၚ ေ စ်းဆစ္ႏိုင္စြမ္း ျ ဖစ္သည္။ ၀ယ္သူမ်ားသည္ ေရာင္းသူမ်ားႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္း
ညိွႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းရွိပါက၊ ဥပမာအားျဖင္႔ ၀ယ္သူ၏ အရြယ္အစား၊ ေရာင္းသူအတြက္ စီးပြားေရး
အရ အေရးပါမႈ သို႔မဟုုတ္ ၀ယ္သူကိုယ္တိုင္ ထုုတ္လုပ္ျဖည္႔တင္းႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်
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သူတစ္ဦးဦးကို ေစ်းကြက္သို႔ ေခၚလာႏုုိင္စြမ္း ရွိျခင္းေၾကာင္႔ ေရာင္းသူမ်ားအၾကား ျပိဳင္ဆိုင္မႈ
ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းသူအျဖစ္လည္း ရပ္တည္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
(ဂ)

စီးပြားေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (economic regulation)သည္ ေစ်းႏႈန္း သို႔ မဟုုတ္
အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ အစိုးရက

၀င္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းေပးရေသာ က႑မ်ားအတြက္

သက္ဆိုင္သည္႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ျ ဖစ္သည္။ ထိိုသို႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းျဖင္႔ လုုပ္ငန္းမ်ား
အေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို အသံုးခ်ရာတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစႏိုင္
ပါသည္။
(ဃ)

သင္႔ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္မႈပံုသ႑ာန္ရွိမႈ အပါအ ၀င္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုခု
သို႔မဟုုတ္ ေစ်းကြက္တစ္ရပ္ရပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

၄။

ယွဥ္ၿပိဳင္မဆ
ႈ ိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္သည္႔ ေဘာဂေဗဒပံုစံမ်ား

၄.၁။

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ကမၻာအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ရိုးရွင္းေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္း
ႏွင္႔ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားစြာျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းတင္ျပေသာ ေဘာဂေဗဒပံုစံငယ္မ်ား အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မဆ
ႈ ိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္
ပံုစံမ်ားစြာရွိပါသည္။ အသံုးျပဳရန္ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ ပံုစံသည္ ကိစၥရပ္အလိုက္ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ား
အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အေျ ခခံအားျဖင္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ပံုစံ (၄)မ်ိဳးရွိၿပီး ၎တို႔သည္
ေစ်းကြက္၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေနအထားအေလ်ာက္ ကြဲျပားေလ႔ရွိသည္။ ေအာက္တြင္ အေ

သးစိတ္

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
၄.၂။

စံျပယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုစံ (perfect competition model )မွာ ေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားထိ
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ပံုစံအား စံျပေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားျဖင္႔ ေဖာ္ျပၿပီး ဥပမာအားျဖင္႔
စားသံုးသူမ်ားႏွင္႔ ထုုတ္လုပ္သူ မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည္႔စံုစြာ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေ စ်းကြက္
အတြင္း အ၀င္အထြက္ အတားအဆီးမ်ား မရွိျခင္း၊ မ်ိဳးတူေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို
ေရာင္းသူႏွင၀
့္ ယ္သူမ်ားစြာက က်ိဳးေ ၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေရာင္း ၀ယ္မႈျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ညႊန္းဆိုပါသည္။
ဤပံုစံတြင္ မည္သည႔္လုပ္ငန္းမွ် ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မ်ားစြာမရွိသလို၊ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ လႊမ္းမိုး
ျခယ္လွယ္ႏို္င္စြမ္းလည္း မရွိေပ။ ဤပံုစံတြင္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ အက်ိဳးရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚ
ေစၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားနည္းေသာ ေစ်းကြက္ပံုစံမ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္ပံုမ်ားကို အကဲျဖတ္ရာတြင္
လည္း စံႏႈန္းတစ္ခအ
ု ေနျဖင္႔ အသံုးျပဳပါသည္။
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၄.၃။

လက္၀ါးႀကီးအုုပ္မႈရွိသည္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုစံ (monopolistic competition model )တြင္လည္း ၀ယ္သူ
မ်ားစြာ၊ ေရာင္းသူမ်ားစြာရွိၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း အ၀င္အထြက္ လြယ္ကူသည္ဟုလည္း ယူဆပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဤပံုစံတြင္ ေရာင္းကုုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ တပံုစံတည္း မဟုုတ္ေတာ႔ေပ။ ပစၥည္းမ်ားမွာ မတူညီ
သည္႔အားေလ်ာ္စြာ ေရာင္းသူမ်ားက ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း လြတ္
လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေ စ်းႏႈန္းပိုမ်ားျခင္း သို႔မဟုုတ္ ကုုန္ ထုုတ္စြမ္းရည္မ်ားကို
အျပည္႔အ၀အသံုးမခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၄.၄။

ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းစုုသာရွိသည္ပ
့ ံုစံ (oligopoly model) တြင္ ႀကီးႀကီးမားမားေ ရာင္းခ်သူ အနည္း
အက်ဥ္းသာရွပ
ိ ါသည္။ အဆိုပါလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေ စ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ အျခားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ် က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္ဦး၏ လုုပ္ရွားမႈႏွင္႔ တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈကို တစ္ဦးက
သတိထားေစာင္႔ၾကည္႔ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းစုုသာရွိသည့္ပံုစတ
ံ ြင္ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ
အျပန္အလွန္ မွီခိုေ နၾကသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းငယ္သာရွိသည္အ
့ ေျခအေနတြင္ ေ စ်းကြက္အေန
အထားေပၚ မူတည္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတိမ္အနက္မွာ မ်ားစြာကြဲျပားႏိုင္သည္။ ေရာင္းသူမ်ားမွာ ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ျပိဳင္ဆိုင္မႈရွိႏိုင္သလို လုုပ္င န္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ႀကီးမားေသာေ စ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး
ဗ်ဴဟာက်က် လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းျဖင္႔ ေစ်း ႏႈန္းျမင္႔တက္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳး
စီးပြားႏွင္႔ စားသံုးသူမ်ား အက်ိဳးရွိမက
ႈ ို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးအားျဖင္႔

ယွဥ္ၿပိဳင္သူ

အနည္းစုုသာရွိသည့္ပံုစသ
ံ ည္ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္မႈပံုစံႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူႏိုင္ပါသည္။
၄.၅။

လက္၀ါးႀကီးအုုပ္လုပ္ကိုင္မႈပံုစံ (monopoly model )တြင္ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္
ေသာ ေရာင္းသူတစ္ဦးသာရွိပါသည္။ ေရာင္းသူသည္ အေကာင္းဆံုးထုုတ္လုပ္ႏိုင္သည္႔ ပမာဏထက္
ေလ်ာ႔နည္းထုတ
ု ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကိုလည္း အက်ိဳးအရွိဆံုးအတိုင္းအတာထက္ ပို၍တင္ၿပီး အျမတ္မ်ားကို
ရယူရန္အတြက္ လက္ ၀ါးႀကီးအုုပ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုုယ်
အားျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားသည္ လက္ ၀ါးႀကီးအုုပ္လုပက
္ ိုင္ေနျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္း
သို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေစမွသာ တားျမစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ
မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းျခင္း (merger) သို႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္း ၀ယ္ယူျခင္း (acquisition)မွ ျဖစ္
ေပၚလာႏိုငသ
္ ည္႔ လက္ ၀ါးႀကီးအုုပ္မႈ သို႔မဟုုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈကို အဟန္႔အတားျ ဖစ္ေစသည္လ
႔ ုပ္ရပ္မ်ား
(anti-competitive conduct)ကို တားျမစ္ႏိုင္ပါသည္။

၄.၆။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းစုုသာရွိသည့္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္လုပ္ကို္င္သည့္
ေစ်းကြက္မ်ားကိုသာ အဓိကထား ထိန္းေက်ာင္းပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆို

ပါ ေစ်းကြက္အမ်ိဳး

အစားမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုင္ၾကေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ ေစ်း
ကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုငစ
္ ြမ္းကို အသံုးျပဳရန္ အလားအလားအမ်ားဆံုးရွိေသာေၾကာင္ဖ
့ျ စ္သည္။

7|P age

၅။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

၅.၁။

ေယဘုုယ်အားျဖင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားမတရားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သည္႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာ
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းျ ပဳရန္ မလိုအပ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ

ထိုသို့ လုပ္ငန္းမ်ားမတရား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္သ
႔ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္း

တင္း

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ျ ဖစ္ၿပီး သီးျခားအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပင္ ထည္႔သြင္း စဥ္းစား
ျခင္းမျပဳေတာ႔ဘဲ အမ်ား အားျဖင္တ
့ ားျမစ္ထားပါသည္။ အုုပ္စုဖြဲ႔ညိွႏိႈင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထုုတ္
လုုပ္မႈကိုေလ်ာ႔ခ်ၿပီး ေစ်းတင္ေရာင္းသျဖင္႔ စားသံုးသူအားလံုး

ထိခိုက္နစ္နာရသည္။ အခ်ိဳ႕ ၀ယ္ယူ

သံုးစြဲသူမ်ားအား လံုး၀မေရာင္းခ်သလို အခ်ိဳ႕စားသံုးသူမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးေပးသံုးစြဲၾကရပါသည္။
၅.၂။

ဆန႔္က်င္ဘက္အားျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို (လုပ္ငန္းမ်ားမတရားပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ျခင္းမဟုုတ္သည္)႔ အျခားေသာလုုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုုတ္ ပံုစံမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆန္းစစ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ လုုပ္ငန္း

မ်ားပူးေပါင္းျခင္း သို႔မဟုုတ္

လုုပ္ငန္း၀ယ္ယူျခင္းမ်ားအား

ခြင္႔ျပဳခ်က္ေပးရန္ စဥ္းစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ထိုသို႔ ဆန္းစစ္ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုေလ်ာ႔နည္းသြားေစမည္၊ ေစ်းကြက္အေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအား

အလြဲသံုးစားျပဳလုုပ္မည္

ဆိုသည္ကို စိစစ္ရပါသည္။ ထိုသို ႔ က်ဴးလြန္သည္၊ တာ ၀န္ရွိသည္ဟု ေ ကာက္ခ်က္ဆြဲရန္အတြက္
ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားစြာရွိျခင္းႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ ရည္ရြယ္ခ် က္
(သို႔မဟုုတ)္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ေတြ႔ရွိရပါမည္။
၅.၃။

ယွဥ္ၿပိဳင္မဆ
ႈ ိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕
၏လုုပ္ရပ္ေၾကာင္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈထက္ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုး၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနမ်ားကို
အမ်ားအားျဖင့္ အာရံုစိုက္ေလ႔ရွိသည္။ အထူးသျဖင္႔ လုုပ္ရပ္တစ္ခုသည္ ေစ်းကြက္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္
ႏို္င္စြမ္းကို ဖန္တီးရယူျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သို႔မဟုုတ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ အေပၚတြင္
မူတည္ဆံုးျဖတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္မႏ
ႈ ွင္႔ တိုး ခ်ဲ႕မႈအတြက္ အဟန္႔ အတားမ်ား
ပိုမ်ားလာသလား သို႔မဟုုတ္ ေ

စ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္

ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားသလား။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိဆ
ု န္းစစ္ရာတြင္ အသံုး ၀င္ႏိုင္
ေသာ စမ္းသပ္ခ်က္စစ္ေဆးခ်က္ /စိစစ္ေဆာင္ရက
ြ ္စရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေအာက္ပါစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား
လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

8|P age

(က)

ရွ/ိ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္။

ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္ အစမ္းသပ္ခံ / အစစ္ေဆးခံရေသာ

လုုပ္ရပ္ရွိသည္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနအား အစမ္းသပ္ခံစရာ/စစ္ေဆးခံစရာ လုုပ္ရပ္မရွိသည္႔
ေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးၾကည္႔ျခင္း။
(ခ)

စီးပြားေရးအရအဓိပၸါယ္ ရွ/ိ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္။

အစမ္းသပ္/အစစ္ေဆးခံရေသာ

လုုပ္ရပ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အ ဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုုတ္

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈ မရွိသည္႔တိုင္ စီးပြားေရးအရ အဓိပၸါယ္ ရွ/ိ မရွိ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း။
(ဂ)

အက်ိိဳးရွိရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအျဖစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္။ အစစ္ေဆးခံရေသာ လုုပ္ရပ္သည္
အက်ိဳးရွိရွိ ထုတ္လုပ္ေနေ

သာ

ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဖယ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး

ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးတြင္ရွိေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ထိိခိုက္နစ္နာေစျခင္း ရွိ၊ မရိွ။
၅.၄။

အထက္ေဖာ္ျပပါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားသည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းလွသည္

မဟုုတ္ေပ။ ထိုသို႔

ျပဳလုုပ္ရန္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဘာဂေဗဒ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔ သက္သက္အေထာက္အထားမ်ား လုုိအပ္
ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ လုုပ္ငန္း မ်ားပူးေပါင္းျခင္းကိစၥရပ္အား ခြင္႔ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ရွိ / မရွိ စမ္းသပ္
စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္ လုုပ္ငန္းပူးေပါင္းျ ခင္းမရွိသည္႔တိုင္ ေစ်းကြက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေျခ အေနမွာ
လက္ရအ
ွိ တိုင္း ဆက္လက္တည္တံ႔ေနမည္ဟု အလြယ္တကူ မယူဆႏိုင္ေပ။ မၾကာေ သးမီကာလက
ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေရေၾကာ င္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းပါ၀င္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ လုု ပ္ငန္း
ပူးေပါင္းျခင္းအား ခြင္႔ျပဳခ်က္ ေပး၊ မေပး ဆံုးျဖတ္ရာတြ င္ အဆိုပါ လုုပ္ငန္းပူးေပါင္းမႈ သာ မျဖစ္ပါက
လက္ရွိသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လုုပ္ငန္းရပ္နားဖြယ္ရွိၿပီး
ေဖာက္သည္အားလံုး၏စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာ
ရွိ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္

၀ယ္ယူပူးေပါင္း လိသ
ု ူက

၀န္ေဆာင္မႈကို ဆက္ေပး ႏိုင္ေျခ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို

ေလ်ာ႔ခ်ေပးသည္႔ အေျခအေနမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကတိက ၀တ္မ်ားကိထ
ု ည္႔သြင္း၍ လုုပ္ငန္းပူး
ေပါင္းမႈကို ခြင္႔ျပဳေပးခဲ႔သည္။
၅.၅။

ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအက်ိဳးဆက္မ်ားကို အၿမဲထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း မေမ႔အပ္ေပ။ ေဘာဂေဗဒဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔ အေထာက္အထားမ်ားသည္
အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚသက္ေရာက္သည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင္႔ ေ

စ်း

ကြကရ
္ လဒ္မ်ား သို႔မဟုုတ္ ပံု စံမ်ားကို သိလြယ္ျမင္လြယ္ေအာင္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးႏိုင္ ပါသည္။ တခ်ိန္
တည္းမွာပင္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရပ္သေဘာတရားမ်ားသည္ ဥပေဒအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို လြႊမ္းမိုးသြား
ျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင္႔ေပ။
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၆။

ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ား

၆.၁။

ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားသည္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

ေဘာဂေဗဒပညာရပ္ႏွငဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသည္ ။ အဆိုပါ
စာတမ္းမ်ားသည္ အာဆီယံ အဖြ၀
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အေထြေထြကိုးကားစရာ
အျဖစ္ အသံုး၀င္ႏိုငပ
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