
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဘာေၾကာင့္အေရးပါရတာပါလဲ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၌ သံအမတ္ႀကီးစေကာ့မာစီရယ္ 
ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း 

ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၉ 

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘာကိုဆုိလိုတာပါလ။ဲ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ပုိသိခ်င္ၾကမယ့္ ဒီကမိတ္ေဆြေတြအတြက္ ပုိေကာင္းၿပီးျပည့္စံုမယ္လို႔ထင္ရတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ကြ်န္ေတာ့္မွာရွိမယ္လို႔ 
ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေျခခံက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ ဥပေဒေတြ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ က်င့္ဝတ္စံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔လုပ္တာေပါ့။ သုိ႔ေပမဲ့ ကုိယ္စီးပြားေရးလုပ္မယ့္ အိမ္ရွင္လူမႈ 
အသုိက္အဝန္း၊ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ က်င့္ဝတ္ေတြေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ကတိကဝတ္ထားရွိရမွာျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိလည္း 
အကာအကြယ္ေပးၿပီး ျမွင့္တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ လုိက္နာတဲ့အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သလို၊ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ သေဘာထားလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္ခုစလုံးလုိအပ္ပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာေ္ျပာျပမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ခရီးသြားခဲ့တုန္းက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ေတြ႔ခဲ့တ့ဲသူေတြထမဲွာ 
တစ္ခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္ “သံအမတ္ႀကီးသိလား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔မလုိခ်င္ဘူး” တဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းေတာ့ 
အံၾသသြားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမလုိခ်င္တာလဲေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီကလူေတြတစ္ခ်ဳိ႕အတြက္ 
သူတို႔အေတြ႔အႀကဳံေတြအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ သိပ္မေကာင္းေသးသလို၊ ႀကီးႀကီးမားမား မ်ားမ်ားစားစားလည္းမဟုတ္ေသးဘူး။ 
အဲဒီေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးျခားႀကီးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ (ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုမွာလည္းပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပႆနာသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခ်ဳိ႕ရွိပါတယ္) လုပ္ခဲ့တ့ဲရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက အမ်ားႀကီးပါလာတယ္၊ ေဆာ္ရီး ဒီေနရာမွာကြ်န္ေတာ္ သံတမန္သိပ္မဆန္သလိုျဖစ္သြားရင္ 
ခြင့္လြတ္ပါ၊ လူမႈေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေကာင္းတာေတြ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ သူတို႔လယ္ယာေျမေတြ အသိမ္းခံရတာလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သလို၊ စီမံကိန္းေတြက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိခုိက္တာေတြ၊ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းအတြက္ ထင္သာျမင္သာ 
အက်ဳိးမရွိတာေတြ၊ အစုိးရဆ ီ အခြန္ဘ႑ာေငြ မေရာက္တာေတြေပါ့၊ အဲဒါမ်ဳိးေတြပါလာတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ 
ဟုိးအရင္တုန္းကေတာ့အမ်ားႀကီးပ်ံ႕ႏံွေနခဲ့တာေပါ့။ ဒါကဘာလည္းဆုိေတာ့ လူတစ္စုေလာက္ကပဲ ခ်မ္းသာသြားၿပီး 
ႏုိ္င္ငံအတြင္းက်န္တဲ့လူေတြကေတာ့ ဆင္းရဲလက္စန႔ဲ ဆင္းရဲၿပီး က်န္ေနခဲ့တာေပါ့။ ေနာက္ ရုိးရုိးသားသားေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိပုံစံမ်ဳိးဟာ 
ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရလုိခ်င္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။  

ဆုိေတာ ့ ထပ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္… ဒါဟာဘာျဖစ္လုိ႔အေရးႀကီးတာလဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆုံးသတ ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုရွိတာကို 
မိတ္ေဆြတုိ႔ ျမင္ၾကည့္လုိရေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ 
ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးရွိေစတာေတြကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါတယ္။ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွတဲ့ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိတာ ကမာၻတစ္ဝန္းကအလုပ္သမားေတြငွားရမ္းခန္႔ထားတာ၊ အလုပ္သမားေတြကု ိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးတာ၊ 
ၿပီးေတာ ့ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ ျပဳမႈဆက္ဆံတာကုိ ဆုိလိုပါတယ္။ ဒီလုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ေဒသသခံ လူမႈအသုိက္ 
အဝန္းေတြဆီက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္ေတြရယူတယ္၊ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းေတြပါဝင္ေစတယ္၊ အဲဒီ ေဒသခံလူမႈ အသုိက္အဝန္း 
ေတြအတြက္အခြန္အခေတြရေစတယ္။ သူတို႔ေဆာင္ရမယ့္အခြန္ေတြေဆာင္တယ္။ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လက္တြဲတယ္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္။ ခြျဲခားဆက္ဆံတာမ်ဳိးကုိေရွာင္ရွားၿပီး မတူကြဲျပားမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးတယ္။ စီးပြားေရးအရ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒီအရာေတြအားလုံးဟာ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ တကယ္အက်ဳိးရွိေစတဲ့အရာေတြ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါတယ္။ 

ဒီလုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရးကုိလည္း ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္၊ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဒါေတြအားလံုးဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း ေကာင္းတ့ဲအရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ 
နည္းလမ္းအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထေကာင္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကု ိပုိၿပီးဖန္တီးႏုိင္စြမ္း 



ရွိလာတာန႔ဲအမွ် ကမာၻတစ္ဝန္းက အရည္အေသြးျမင့္ကုမၸဏီအမ်ားႀကီးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပုိၿပီး စီးပြားေရး လာလုပ္ခ်င္ၾကမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ လုိက္နာႏုိင္မယ့္ ဥေပဒေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ရွိမယ္၊ အဲဒ ီဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ေတြကလည္း ရွင္းရွင္းလင္လင္းရွိမယ္၊ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္လို႔လည္း မယူဆဘူးဆုိရင္ 
ကုမၸဏီႀကီး၊ ကုမၸဏီေကာင္းေတြကု ိဒီမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနတာပါပဲ။  

ၿပီးေတာ ့သံအမတ္ႀကီး ရွမစ္ မီးေမာင္းထုိးျပသြားသလုိပါပဲ၊ အလုပ္သမားနဲ႔ဆုိင္တဲ့လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကု ိ ပုိၿပီးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ေစ်းကြက္ေတြ၊ အေမရိကန္အပါအဝင္ 
ပုိၿပီးပြင့္လင္းတ့ဲ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ေတြကုိ ရႏုိ္င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပမွာလုိပဲ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း 
ႀကီးမားတ့ဲအေရႊ႕ႀကီးတစ္ခုရွိပါတယ္၊ အဲဒါကဘာလဆဲုိေတာ့ စားသုံးသူေတြက သူတို႔ဝယ္ယူသုံးစြဲတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြဟာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ၿပီး 
ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ထားသလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း ဂရုစုိက္တဲ့ 
ကုန္ပစၥည္းေတြျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရည္အေသြးေတြ ပုိၿပီးေကာင္းမြန္တုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေလေလ၊ ေစ်းကြက္ေတြထဲ ပုိၿပီး ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ေမြးျမဴပ်ဳိးေထာင္ေပးတာဟာ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းအတြက္ေရာ၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ေရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ေရာ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္မတန္ 
အေရးႀကီးတာျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးအသုိက္အဝန္းထမဲွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျပည့္အဝ ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္လည္း အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါတယ္။ အေတြ႔အႀကဳံေတြအရ ဒါဟာ တကယ္ကုိသာယာဝေျပာေရးလမ္းေၾကာင္းပါ။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ ျမန္မာကုမၸဏီေတြ 
အတြက္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေတြဟာ ဒီမွာစီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ရွာေဖြေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နာမည္ေကာင္းရွိတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီေတြနဲ႔ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေတြက ရွာေဖြမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာပါတယ္ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ ့စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈမွာ 
ေတာ္တ့ဲသူေတြျဖစ္မွာပါ၊ သူတို႔ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္ၾကတာကုိလည္းျပသၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေသခ်ာတာကေတာ့ 
အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအတြက္ သူတို႔ရ႕ဲရုိးသားမႈ၊ သူတို႔အလုပ္သမားေတြကုိျပဳမႈဆက္ဆံပုံ၊ လုပ္ခလစာေပးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေကာင္းမြန္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ နာမည္ေကာင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈက ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္ ့ေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အစုိးရကအၿမဲတမ္းအဓိကထား ေျပာေနတာကေတာ့ 
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းပါ။ ဒီမွာရိွတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအတြက္ေရာ၊ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ 
ရွိတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအတြက္ေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဥပေဒကိုလုိက္နာၾကတာျဖစ္သလို၊ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္ေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဒီမွာရွိေနၾကတ့ဲ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲအခ်ိန္ေတြေပးၾကၿပီး 
ျမန္မာလုပ္သားေတြကုိ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ ေလ့က်င္သင္တန္းေတြလည္း ေပးေနၾကပါတယ္။ အခြန္လည္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ လာဘ္ေပးဖုိ႔ 
ေတြကုိလည္း ျငင္းဆန္ၾကပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း အကာအကြယ္ေပးေနၾကပါတယ္။ တရားဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ေတြကုိလည္း လုိက္နာၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ အကုန္လုံး လုံးဝေကာင္းတယ္လို႔ေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး 
ဒါေပမဲ့ အားလံုးၿခဳံၾကည္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့မွတ္တမ္းရွိပါတယ္။  

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကုန္သြယ္မႈေတြတုိးလာတာ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြတုိးလာတာကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ျမင္ေတြ႔ေနရၾကၿပီ ဆုိတာပါ။ တစ္ခါတေလ ျပန္ၾကားရတာေတြရွိပါတယ္ အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံထမဲွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ 
အေရွ႕ဘက္ကပဲလာမွာဆုိတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္အခုေျပာခ်င္တာက အဲဒါဟာ အမွန္မဟုတ္ဘူးဆုိတာပါ။ ဒီလုိေျပာလို႔ 
အေရွ႕ဘက္ကလာမယ္ ့ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကုိ လက္ခံရာမွာ စိတ္ပ်က္ေအာင္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရွ႕ကလာတဲ့ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈက 
အရည္အေသြး ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ လုံးဝေသခ်ာေပါက္ သူတို႔ဆီကလည္း လက္ခံရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေနာက္ဘက္မွာရွိတဲ့၊ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီႀကီး၊ ကုမၸဏီေကာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီကုိ လာေနၾကၿပီဆုိတာ အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီမွာ 
ေကာင္းမြန္တဲ့စီးပြားေရးေတြလုပ္ဖုိ႔၊ စီးပြားေရးေတြ အေသအခ်ာလုပ္ဖို႔ အသည္းအသန္လုပ္ေနၾကတာပါ။ ျမန္မာအစုိးရက 
ေဖာ္ေဆာင္ေနတ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ျပန္ၿပီး တုံ႔ျပန္ေနၾက ပါၿပီ။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအသစ္ေတြ ေပၚလာတာနဲ႔အတူ 



ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ ဒီကုိလာၿပီး အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြေနတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ ဒီေန႔အထ ိ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ 

### ၿပီး ### 


