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ပုဂ-လိကက1အတွက် ASSIST အသုံးြပuမ7လက်စွဲ စာအုပ် 
 

 

 

ဤလက်စွဲစာအုပ်အေ=ကာင်း 
 

ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် အာဆီယံ စီးပွားေရးအသုိက်အဝန်း (AEC)၏မူေဘာင်အတွင်းHှင့်၊ အာဆီယံ 

စီးပွားေရး သေဘာတူညီချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်၊ ဆက်စပ်ေနသည့် 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ြပဿနာရပ်များအေပQ၊ အာဆီယံ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းစုများမှ =ကuံေတွRေနရေသာ 
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရန်ရည်ရွယ်၍ တည်ေဆာက်ထားေသာ၊ ရင်းHီှးြမTပ်Hံှမ7၊ 

ဝန်ေဆာင်မ7များHှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာအတွက် အာဆီယံ၏ ေြဖရှင်းနည်းများ သိုUမဟုတ် ASSIST 

၏ အခေ=ကးေငွမယူေသာ အွန်လိုင်းအေြခခံ၊ စည်းေHှာင်ထားမ7မရှိသည့် အတုိင်ပင်ခံ ယHWရား၏ 

လမ်းXYန်မ7Hှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အဓိကပါဝင်သူများအတွက် ပံ့ပိုးေပးထားပါသည်။ 

 
ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အပိုင်း(၁)တွင် ASSIST ၏ အေထွေထွသုံးသပ်ချက်များ၊ လYမ်းြခuံသည့်နယ်ပယ်၏ 

အချuပ်ေဖာ်ြပချက်၊ အဓိကပါဝင် လုပ်ေဆာင်သူများ၊ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့် လမ်းေ=ကာင်း, 

စသည်တိုU ပါဝင်သည်။ အပိုင်း(၂)တွင် အမည်မေဖာ်လိုသည့်တိုင်=ကားမ7Hှင့် အမည်ေဖာ်ြပထားသည့် 

တိုင်=ကားမ7များ အတွက် ASSIST မှ ေြဖရှင်းမ7ကို ပံ့ပိုးေပးသည့်အခါတွင် အွန်လိုင်းတိုင်=ကားမ7 ပုံစံကို 
အသုံးြပu၍ တိုင်=ကားမ7 ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် ြဖစ်စဥ်ကို ရှင်းြပထားပါသည်။ ASSIST ၏ 

ြဖစ်စဥ်ြပလမ်းေ=ကာင်းကို ^ိုးရှင်းေသာ ပုံစံကားချပ်ြဖင့်  အပိုင်း(၂) တွင်လည်း ပံ့ပိုးေပးထားပါသည်။  

 
အXYန်းဇယားများ၊ ASSISTယHWရား၏ ြဖစ်စဥ်ပြကားချပ်များ၊ အေမးများေလ့ရှိေသာ ေမးခွန်းများ 

(FAQs)Hှင့် ASSIST လုပ်ငန်းစဥ်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်Hိုင်ရန်အတွက  ် ပုံေဖာ်ဖန်တီးယူ ထားေသာ 

ြဖစ်စဥ်ေလ့လာမ7 သင်ခန်းစာများအား ေနာက်ဆက်တွဲများအြဖစ် ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ ေနာက်ဆုံးပိုင်း 

တွင် ေဖာ်ြပထား ပါသည်။ 
 
 

 

ASSIST ကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://assist.asean.org)  မှတိုက်^ိုက ် ဝင်ေရာက်Hိုင်bပီး (သိုUမဟုတ်) အာဆီယံ 

ကုန်သွယ်ေရးသုတဘဏ် (http://atr.asean.org) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် လည်းဝင်ေရာက်Hိုင်ပါသည်။ 
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အပိုင်း (၁) 

ASSIST ဆိုင်ရာအေထွေထွြခuံငုံသုံးသပ်ချက် 
 

လက်စဲွစာအုပ်၏ဤအပုိင်းသည် ASSIST ဆုိသည်မှာ၏ အေထွထွေြခuံငံုသံုးသပ်ချက်Hှင့် ၎င်း၏ ဖဲွRစည်းပံု (ဥပမာ 
တည်ေထာင်မ7၊ နယ်ပယ်အကန်Uအသတ်၊ အဓိကလကfဏာရပ်များ၊ အဓိက ပါဝင် ေဆာင်ရွက်သူများ၊ တုိင်=ကားချက် 
အမျိuးအစားများ၊ ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေ=ကာင်းများHှင့် ြပည်သူU ဖုိရမ်) တုိUကုိေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ASSIST ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 
 

• လက်ေတွR ြဖစ်ေပQလျက်ရှိသည့် ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းHိုင်ရန်Hှင့် 

အာဆီယံအဖွဲRဝင် Hိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီမှ အစိုးရများHှင့် တိုက်^ိုက်ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်Hိုင်ရန် အလိုUငှာ အာဆီယံစီးပွားေရးေအာ်ပေရတာများHှင့် ပုဂ-လိက က1တိုUကို 

အဆင်ြပေ ေချာေမွRေစရန်၊ တွန်းအားေပးခွင့်ြပuေပးရန် အဓိကနည်းလမ်း တစ်ခုအေနြဖင့် 

ASSIST ကို ရည်ရွယ် တည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

• အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်ခုတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းHှင့် အြခားေသာ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ 

(၉)Hိုင်ငံမှ Hိုင်ငံတစ်ခု၏ အစိုးရတိုU=ကား ရှိအာဆီယံHိုင်ငံတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်သွယ်ေရးကိစeရပ်များအတွက်သာ ASSIST 

ကိုအသုံးြပuHိုင်ပါသည်။ ထိုUေ=ကာင့် ASSISTကို အာဆီယံြပင်ပရှိHိုင်ငံ တစ်ခု၏အစိုးရအဖွဲRကို တိုင်=ကားရန်အတွက် အသုံးြပuHိုင်မည် 

မဟုတ်ေပ။ ASSISTကို အြခားေသာ ကုမpဏီများHှင့် ဆက်Hွယ်သည့် ြပဿနာရပ်များကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပရာတွင် လည်း အသုံးြပu 

ေကာင်းြပuHိုင်ပါသည်။ 

 

• ASSIST သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းများ သိုUမဟုတ် ၎င်းမှခနU်အပ်ထားသည့်ေရှRေန 

သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းအဖွဲRတိုUမှ တင်သွင်းသည့် တိုင်=ကားချက်များကို လက်ခံြခင်း၊ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းHှင့် ြပန်လည် 

တုံUြပန်ြခင်း တိုUအတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတိုUHှင့်ရင်းHှီးကqမ်းဝင်သည့် အင်တာနက်ကို အေြခခံသည့် ပံ့ပိုးမ7အဂrါရပ် တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 

  

• ASSIST၏ သတ်မှတ်နယ်ပယ်အတွင်းရှိ တိုင်=ကားချက်များမှာ အာဆီယံစီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း (AEC)၏ မူေဘာင်အတွင်းHှင့် 

အာဆီယံစီးပွားေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကိစeရပ်များHှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ရင်ဆိုင်=ကuံေတွRေနရသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ7ဆိုင်ရာ ြပဿနာရပ်များ အတွက်သာ ကနU်သတ် 

ထားပါသည်။  

 

• ASSISTသည် စည်းေHှာင်မ7မရှိ၊ ေဆွးေHွးတိုင်ပင်Hုိင်သည့် ဆက်သွယ်ေရး နည်းလမ်းတစ်သွယ်ပင်ြဖစ်bပီး၊ အာဆီယံေဒသအတွင်း 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်=ကuံေတွRေနရသည့် အာဆီယံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတိုUအတွက် ြမန်ဆန်bပီး၊ ထိေရာက်မ7ရှိသည့် ေြဖရှင်းချက်တိုUကို ရှာေဖွေပးမည်ြဖစ်သည်။ “စည်းေHှာင်မ7မရှိ” 

ဟူသည့်ဆိုလိုရင်းမှာ အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ အေနြဖင့် ASSIST စနစ်ေပQတွင် စွဲချက်တင် တိုင်=ကားချက်များကို ေြဖရှင်းမ7 

ေပးမည်မဟုတ် သိုUမဟုတ် တိုင်=ကားချက်ကို လက်ခံမည်မဟုတ်ဟု ဆုံးြဖတ် ေကာင်းဆုံးြဖတ်Hိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ASSIST သည် 

စည်းေHှာင်မ7မရှိ ေသာ်လည်း၊ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများအေနြဖင့် အေကာင်းဆုံး sကိuးစားမ7ကိုအေြခခံbပီး တိုင်=ကားချက်များကို 

ကိုင်တွယ်=ကရမည်ြဖစ်သည်။  

 

• ASSIST သည် သဘာဝအားြဖင့် ေဆွးေHွးတိုင်ပင်သည့်ပုံစံြဖစ်၍၊ ၎င်းသည် Hုိင်ငံေတာ်အဆင့် သိုUမဟုတ် Hိုင်ငံတကာ တရား^ုံး တစ်ခု၏ 

ေရှRတွင် ထုတ်ေဖာ်ြပသည့် တရားေရးစနစ် တစ်ရပ်မဟုတ်သည့်အြပင်၊ လွတ်လပ်ေသာ တရားသူsကီးတစ်ဦး၊ အဆုံးအြဖတ်ေပးသူ 

တစ်ဦး၊ ဖျန်ေြဖညTိHှိuင်းသူတစ်ဦး၊ ပညာရှင်များအဖွဲR သိုUမဟုတ် တတိယေြမာက် အကဲြဖတ် အဖွဲRအစည်းတစ်ရပ်ြဖင့် 

စီမံခနU်ခွဲဆုံးြဖတ်သည်မျိuး မဟုတ်ပါဟု ဆိုလိုသည်။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (ကုမpဏီများ သိုUမဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲRများ - ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းများ၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီများ သိုUမဟုတ် 

ဖက်ဒေရးရှင်းများ သိုUမဟုတ် ၎င်းတိုUခနU်အပ် ထားသည့်ေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း အဖွဲRများ) Hှင့် အာဆီယံ 

အစိုးရအဖွဲRများအ=ကား ASSIST၏ ေဆာ့ဖ်ဝဲလ် ပလက်ေဖာင်းမှ တစ်ဆင့် တိုက်^ိုက် အွန်လိုင်းေဆွးေHွးတိုင်ပင်မ7 နည်းလမ်းများ 

ြဖစ်သည်။  

 

• ASSIST သည် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး^ုံးက စီမံခနU်ခွဲေပးထားသည့် အွန်လိုင်းပံ့ပုိးမ7 အဂrါရပ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် လည်ပတ် ေဆာင်ရွက် 

ေနသည့် အခမဲ့ ဝန်ေဆာင်မ7နည်းလမ်း တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ASSIST ကိုအသုံးြပuရာတွင် အခေ=ကးေငွ၊ ဝန်ေဆာင်ခHှင့် မှတ်ပုံတင် 

ကုန်ကျစရိတ် သိုUမဟုတ် ေလdာက်ထားတင်ြပြခင်းတုိUအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တိုUမရှိပါ။ ASSIST ဝက်ဘ်စနစ်ကို လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် 



A S S I S T  T O O L K I T       
 

   

Hှင့် အချိန်ဇယား အစုတိုUအေပQတွင် အေြခခံထားသည့် ြမန်Hှuန်းြမင့် အလိုအေလdာက်ြဖစ်ေစေသာ သ^ုပ် လကfဏာများ၊ ကွန်ြပjတာမှ 

ထုတ်ထားသည့် အသိေပးအေ=ကာင်း=ကားသည့် ပုံစံများHှင့် စာအဆက်အသွယ် (အီေမးလ်ပိုUေပးြခင်း) Hှင့်အတူ ^ိုးရှင်း၍၊ သုံးစွဲသူများ 

Hှင့်ရင်းHှီး ကqမ်းဝင်သည့်ပုံစံတိုU အေပQတွင် အေြခခံထားသည်။ ယင်းက လုပ်ငန်းစဉ်ကို ြမန်ဆန် ေချာေမွR၍၊ အလုပ်တွင်ေစရန်အြပင်၊ 

စီမံခနU်ခွဲရန် Hှင့်သုံးစွဲရလွယ်ကူေစbပီး၊ ထိေရာက် ေစလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။  

 
• လdိuRဝှက်စွာထားရှိမ7သည့် အဆုံးစွန်အေရးsကီးဆုံးြဖစ်၍၊ တိုင်=ကားသူများအြပင်၊ တိုက်^ိုက်ပါဝင် ပတ်သက်ေနသည့် အာဆီယံ 

အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများHှင့် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjး^ုံးတိုUက သာလdင် တိုင်=ကားချက်အမှန်Hှင့် အဆိုြပuထားသည့် ေြဖရှင်းချက် တိုUကို 

(ယင်းHှင့်စပ်လျဉ်း၍ ASSIST၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်Hှာအားလုံး၏ ေအာက်ေြခရှိ လင့်ခ်ကိုသုံး၍ ဝင်ေရာက်=ကည့်^7 Hိုင်သည့် တာဝန်Hှင့် 

မသက်ဆိုင်ေ=ကာင်း ရှင်းလင်းချက် (disclaimer of liability) ကိုလည်း ေကျးဇူးြပu၍ ကိုးကားပါ။) ဝင်ေရာက် =ကည့်^7 

ခွင့်ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

  

• ASSIST မှတစ်ဆင့်ဖလှယ်ထားသည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ေနာက်ပိုင်း၌ ြပည်တွင်း တရားစွဲဆိုြခင်း သိုUမဟုတ် 

Hိုင်ငံတကာအြငင်းပွားမ7 ေြဖရှင်းေရးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တိုUအတွက် တရား^ုံးေတာ်တွင် အသုံးြပuHိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ (ဆိုလိုသည်မှာ 

ကမuာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း Hှင့်/သိုU အာဆီယံတိုUြဖစ်သည်။) ASSIST ၏မသက်ဆိုင်ေ=ကာင်းရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်မှာ 

ရှင်းလင်းြပတ်သားသည်။ ASSIST၏ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ သိုUမဟုတ် တိုင်=ကားသူများမှ ြပuလုပ်ထားသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ သိုUမဟုတ် ေဖာ်ြပချက်များကို ြပည်တွင်း သိုUမဟုတ် Hိုင်ငံတကာ တရားစွဲဆိုမ7 ကိစeရပ်များတွင် 

အသုံးြပuHိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ တရား^ုံးတွင် တရားဝင် အသုံးြပuHုိင်မည် မဟုတ်ေသာ်လည်း၊  ေြဖရှင်းချက်တိုUကို အဆိုြပuသည့် 

အာဆီယံအဖွဲRဝင် Hိုင်ငံ၏ စီမံခနU်ခွဲမ7 အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းများ (ဆိုလိုသည်မှာ အေကာက်ခွန်အရာရှိများ၊ ကုန်သွယ်ေရး အရာရှိများ၊ 

သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ေပးရသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်များ၊ စည်းကမ်းထုံးထမ်းHှင့် ကိုက်ညီေအာင် စိစစ် အကဲြဖတ်သည့် 

အဖွဲRအစည်းများ၊ စသည်ြဖင့်။) ၏ ေရှRတွင်မူ အဆိုြပuထားသည့် ေြဖရှင်းချက်နည်းလမ်းတိုUသည် ထိုကဲ့သိုUတိုင်=ကားချက်များ၏ ဆက်စပ် 

အေ=ကာင်းအရာ တုိUအေပQတွင် တိကျသည့် သက်ေရာက်မ7 တန်ဖုိးရှိပါသည်။  

(က) ASSISTကုိ အဘယ်ေ=ကာင့် Hှင့်မည်သုိU တည်ေဆာက်ထားပါသနည်း။  
 

အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များမှအပ်Hှင်းထားသည့်လုပ်ပုိင်ခွင့်အတုိင်း၊ အာဆီယံ ကုန်သွယ်စည် ကုန်သွယ်ေရး ဆုိင်ရာ သေဘာ 

တူညီချက်ေအာက်မှ ြပဌာန်းထားသည့် ကုန်သွယ်ေရးHှင့် ရင်းHှီး ြမTuပ်Hှံမ7ဆုိင်ရာ ြပဿနာရပ်များ ကိုေြဖရှင်းရန်အတွက် အာဆီယံ 

ေဆွးေHွးညTိHှိuင်းမှu (ACT) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ASSIST ယHWရားကို တည်ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုUြပင် ယင်းယHWရား သည် 

ဥေရာပသမဂ-၏ SOLVIT စနစ်အေပQတွင် အ=ကမ်းဖျင်းအားြဖင့် အေြခခံထားသည်။ 
 

ACT ဟူသည် အာဆီယံ သေဘာတူညီချက် ေ=ကညာစာတမ်း-၂ (ဘာလီသေဘာတူညီချက်-၂) တွင် ပါဝင်bပီး၊ အာဆီယံ ကုန်စည် 

ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်၏ပုဒ်မ (၈၈) တွင်ေဖာ်ြပထား သည့်အတိုင်းပင် ၂၀၀၀ ခုHှစ်တွင် စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 

ေဆွးေHွးညTိHှိuင်းမ7 ယHWရား တစ်ရပ်ပင်ြဖစ်သည်။  
 

အာဆီယံအsကီးတန်းစီးပွားေရးအရာရှိများသည် ASSIST ဆိုင်ရာအယူအဆအေပQ အေြခခံသည့် ARISE (အာဆီယံေဒသတွင်း 

ေပါင်းစည်းေရးအတွက် ဥေရာပသမဂ-၏ပံ့ပိုးကူညီမ7^ုံး) ၏အဆိုြပuချက်ကို ေထာက်ခံခဲ့bပီး၊ လိုအပ်သည့်အဖွဲRအစည်းဆိုင်ရာယHWရားများ၊ 

ASSIST အတွက် အေသးစိတ်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများHှင့် လမ်းXYန်ချက်များအြပင်၊ ASSIST၏အဓိက ပါဝင် ေဆာင်ရွက် သည့် အဖွဲRအစည်းများ 

အတွက် အင်တာနက်ြဖင့် ဝင်ေရာက်ရန်ခွင့်ြပuထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တိုUကို တည်ေဆာက်ရန် ARISE ကို လမ်းXYန်ခဲ့ပါ သည်။ 
 

ပိုမိုထိေရာက်လdင်ြမန်သည့်အြပuအမူြဖင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် လုပ်ေဆာင်Hိုင်ရန် ယHWရားကို လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း Hှင့်၊ ၎င်း၏ဖွဲRစည်းပုံကို 

ပုိမုိေခတ်မှီေအာင်ြပuလုပ်ေနစဥ်တွင် ASSIST သည် ACT ၏ တိုင်ပင် ေဆွးေHွးမ7ရှိ၍ စည်းေHှာင်မ7မရှိသည့် ဝိေသသလကfဏာရပ်များကို 

ထပ်ေလာင်း အတည် ြပuခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သိုUပင် တုိးပွားလာေသာ အြငင်းပွားမ7ဆိုင်ရာ ေြဖရှင်းေရးယHWရား အေပQအာဆီယံ ကျင့်ဝတ်၏ ပုဒ်မ 

၁ (၁) ၏သက်မှတ် နယ်ပယ်အတွင်းကျေရာက်ေသာ အာဆီယံ သေဘာတူညီချက် များ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ7 Hှင့်ဆက်စပ် ေနသည့် 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကိစeရပ် များအေပQ အာဆီယံ လုပ်ငန်းများမှ=ကuံေတွRခဲ့ရသည့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ7ဆိုင်ရာ ြပဿနာရပ်များ၏ 

အလုပ်တွင်ကျယ်bပီး ထိေရာက်သည့် ေြဖရှင်းချက် ယHWရား တစ်ရပ် အေနြဖင့် ASSIST သည်ထမ်းေဆာင်ပါသည်။ လာအိုHိုင်ငံမှ 

အာဆီယံဥကyဌ အြဖစ်ေဆာင်ရွက်သည့်အချိန်က အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များစွာအနက် တစ်ခု အြဖစ် ၂၀၁၆ ခုHှစ်၊ =သဂုတ်လတွင် ၄၈ 

sကိမ်ေြမာက် အာဆီယံစီးပွားေရး ဝန်sကီးများ အစည်းအေဝးHှင့်တချိန်ထဲတွင် ASSISTကို မိတ်ဆက် ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ASSIST ၏ ရည်ရွယ် 

ထားသည့် ေနာက်ဆုံး ေြခလှမ်းမှာ သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး၊ ဘ1ာေရးHှင့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7အြပင်၊ ဝန်ေဆာင်မ7 ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် 

များHှင့် အာဆီယံကျင့်ထုံးများသာမက၊ အာဆီယံကုန်စည် ကုန်သွယ်ေရး ဆိုင်ရာ သေဘာ တူညီချက်၏ ဆိုလိုရင်းအရHှင့် သဝဏ်လYာ 

Hှစ်ရပ်စလုံးကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ေရးHှင့် စည်းကမ်း လိုက်နာေစေရး တိုUပင်ြဖစ်သည်။ စနစ်အားတြဖည်းြဖည်း ပုံမှန်လည်ပတ် 

လာHုိင်ေစရန် ကနဦးကာလ တွင် ASSISTကို အာဆီယံေဒသတွင်းရှိ ကုန်စည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာရပ်များအတွက်သာ 

ကနU်သတ်ထားသည်။၊  သိုUရာတွင် ယင်းစနစ်ကို ဝန်ေဆာင်မ7များ ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ေရး Hှင့် ကုန်သွယ်မ7Hှင့် ဆက်စပ်သည့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7 

စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းရန်အလိုUငှာ တည်ေဆာက်ထားြခင်း လည်းြဖစ်သည်။ 

 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးယHWရားများကို Hိုင်ငံအဆင့်၌ ြပည့်ြပည့်ဝဝ သိုUမဟုတ် ေဒသတွင်း သီးသနU် သေဘာတူ ညီချက်စိတ်ဓါတ်ြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပုံမရသည့် ေနရာများရှိ ြပဿနာရပ်များ သိုUမဟုတ် စိုးရိမ် ပူပန်မ7တိုUကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပြခင်းြဖင့် ေဒသတွင်း  



     A S S I S T  T O O L K I T  
c  

 

 

ကုန်သွယ်ေရးHှင့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7ကို  အတားအဆီးြဖစ်ေစသည့် မည်သည့် အေကာက်ခွန်မဟုတ်ေသာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

အေကာက်ခွန်မဟုတ်ေသာ အတားအဆီးများ ၊ မည်သည့်ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာအေHှာင့်အယှက် သိုUမဟုတ် ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာကိုမဆို 

ေဖာ်ထုတ် တင်ြပရာ၌ အာဆီယံပုဂ-လိကကဏ{အတွက် ^ိုးရှင်းေသာနည်းလမ်းတစ်ခုကို ေဆာင်ကျဉ်းေပးလိုသည့် ရည်ရွယ် ချက်ပင် 

ြဖစ်သည်။ 

(ခ) ASSIST၏ သတ်မှတ်ချက် နယ်ပယ် မည်မdြဖစ်သနည်း။ 
 

ASSISTသည် စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်းအတွင်းရှိ အာဆီယံေဒသတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်သွယ်ေရးHှင့် ဆက်စပ်သည့် ကုန်သွယ်ေရးHှင့် 

စပ်ဆုိင်သည့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7ကိစeရပ်များ၊ ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ေရးHှင့် ကုန်စည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ေရးHှင့် ဆုိင်သည့် တိုင်=ကား 

ချက်များကိုသာ ခွင့်ြပuပါသည်။ 

ASSIST မှလYမ်းြခuံထားသည့်ကိစeရပ်များ  
• တစ်ခု သိုUမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ အာဆီယံစီးပွားေရးသေဘာတူညီချက်(များ)ကို အေကာင် အထည်ေဖာ်ေရးHှင့်ဆက်စပ်သည့် 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကိစeရပ်များ သိုUမဟုတ် ြပဿနာ ရပ်များ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံ စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်း၏ ကုန်စည် ဆိုင်ရာ 

ကုန်သွယ်ေရး၊ ဝန်ေဆာင်မ7Hှင့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7 ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ေရး၏ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို  အသိအမှတ်ြပuေရး ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် 

အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ မှသေဘာတူညီထားသည့် သေဘာ တူညီချက်များပင်ြဖစ်သည်။  
 

ASSIST မှလYမ်းြခuံထားြခင်းမရိှသည့်ကိစeရပ်များ  
• အေြခခံအားြဖင့် အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နယ်ပယ်၏ြပင်ပရှိ မည်သည့်အရာမဆိုြဖစ်သည်။ ယင်းတွင် ေအာက်ပါ 

တိုUပါဝင်သည်။ 

• အလုပ်သမား/အလုပ်ရှင်အြငင်းပွားမ7များ သိုUမဟုတ် ခွဲြခားဆက်ဆံမ7များအား စွပ်စွဲချက်များ 

• Hိုင်ငံေတာ်တရားစီရင်ေရးများတွင်တရားစွဲဆိုထားေသာ/ ခုံသမာဓိြဖင့် =ကားဝင် ေစ့စပ်ေပးေသာ စီရင်ဆုံးြဖတ်ထားbပီးြဖစ်သည့် 

သိုUမဟုတ် လုပ်ေဆာင်ေနဆဲ ကိစe ရပ်များ။  

• တစ်ဦးချင်းပုဂ-ိuလ်များ သိုUမဟုတ် ကုမ|ဏီများ/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပQ တိုင်=ကားချက်များ၊  

• အာဆီယံေဒသတွင်းကုန်သွယ်ေရး၊ ဝန်ေဆာင်မ7များ သိုUမဟုတ် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံ မ7တိုUHှင့်ဆက်စပ်မ7 မရှိသည့်ကိစeရပ်များ၊  

• လူဝင်မ7sကီး=ကပ်ေရးဆိုင်ရာကိစeရပ်များ၊  

• ဗီဇာHှင့် ေနထိုင်မ7ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ၊ Hှင့်  အရင်းအHှီး သိုUမဟုတ် ေငွေပးေချမ7တိုUHှင့်ဆိုင်သည်။ 

 

 

အေရးပါေသာ ေနာက်ထပ်သတင်း အချက်အလက်များ)  
ASSIST သည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်ခုတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ    အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုHှင့် (ဥပမာ - ကုမpဏီ 

တစ်ခု၊ ပုဂ-ိuလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းမဟုတ်ပါ။) အြခားေသာ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (၉) Hိုင်ငံထဲမှ Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံ၏အစိုးရတိုUအ=ကား 

ြဖစ်ေပQေနေသာ အာဆီယံေဒသတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်သွယ်ေရးကိစeရပ်များ အတွက်သာ ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်ချက်ဖွင့်သည့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်း၏ အိမ်ရှင်အစိုးရHှင့် ဆက်Hွယ်သည့် ြပည်တွင်းကိစeရပ်များကို ASSIST မှတစ်ဆင့် ရည်XYန်းေပးHိုင်မည်မဟုတ်ပါ။  
  

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ X တွင်အေြခစိုက်သည့် မိခင်ကုမpဏီတစ်ခုHှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ေဆာင်မ7 ေပးသည့်အဖွဲRအစည်းတစ်ခုသည် 

၎င်း၏ဝန်ေဆာင်မ7များကို အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ Y တွင် ေပးေန၍၊ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ Y အေပQ တိုင်ချက်ဖွင့်ရန် 

ရည်ရွယ်ေနသည့်အမ7မျိuးတွင်၊ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ X ရှိ မိခင် ကုမpဏီမှသာ ASSISTတွင် တိုင်ချက်ဖွင့်သင့်ပါသည်။ သိုUရာတွင် အမှန်တကယ် 

တိုင်=ကားမည့်သူကိုယ်စား အာဆီယံအေြခစိုက်ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာေကာင်စီ၊ 

စီးပွားေရးအသင်းအဖွဲR၊ အသိအမှတ်ြပuထားသည့်ေရှRေန သိုUမဟုတ် အသိအမှတ်ြပuထားသည့် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်း တစ်ခုခုမှ 

‘အမည်မေဖာ်လိုသည့်’  တိုင်ချက်ကို ဖွင့်Hိုင်ပါသည်။  

 

 (ဂ) ASSIST၏အဓိက လကfဏာရပ်များမှာ အဘယ်နည်း။ 
 

• အာဆီယံကုန်သွယ်ေရးသုတဘဏ် (ATR) သိုUချိတ်ဆက်မ7။ အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် (ATIGA) 

Hှင့်ကိုက်ညီသည့်၊ ATR သည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများအားလုံး၏ ကုန်သွယ်ေရးHှင့် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပွင့်လင်း ြမင်သာမ7ရှိစွာ ပံ့ပိုးေပးHိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ATRသည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံချင်းစီ၏ 

အမျိuးသား ကုန်သွယ်ေရး သုတဘဏ်မှတဆင့် ရရှိHိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ြပည်သူများအေနြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ဝင်ေရာက် 

=ကည့်^7Hိုင်သည့် အီလက်ထေရာနစ် မျက်Hှာစာတစ်ခု ြဖစ်သည်။  
 



A S S I S T  T O O L K I T       
 

   

• အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အြခားေသာ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများထံသိုU ၎င်းတိုU၏ ကုန်စည်များ သိုUမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ7များ 

သိုUမဟုတ် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံစဉ်တွင် =ကuံေတွRရေသာ ကုန်သွယ်ေရး ြပဿနာများ အတွက် အခေ=ကးေငွေပးစရာမလိုဘဲ ဝင်ေရာက် 

သုံးစွဲHိုင်သည့် ^ိုးရှင်း၍ အသုံးြပuသူတိုUHှင့် ရင်းHှီးကqမ်းဝင်မ7ရှိသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ။ 

 

• အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း အဓိကပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများကို လိုက်နာခွင့်ြပuသည့် အြပန်အလှန် ေဆာင်ရွက်မ7ရှိသည့် 

‘ေြခရာခံစနစ်’ Hှင့် ‘အချက်ြပမီး’ ြဖစ်စဥ်ြပဇယားတစ်ခု။   

 

• တိုင်=ကားမည့်သူမှ အမည်မေဖာ်လိုသည့် စိတ်ဆH}ရှိလdင်၊ အာဆီယံအေြခစိုက် ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းများ သိုUမဟုတ် 

ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာေကာင်စီများ၊ စီးပွားေရးအသင်းအဖွဲRများ သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက် အသိ 

အမှတ်ြပuထားေသာ ေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းများ အစရှိသည့် အြခားေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းများမှ 

တဆင့် အမည်မသိ တိုင်ချက်များကို အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ စွဲချက်တင်Hိုင်ြခင်း။ 

 

• အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများသည် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ေပQတွင်ရရှိHိုင်bပီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အာဆီယံ ဘာသာစကားများ အားလုံးြဖင့် 

မ=ကာမီတွင် ဖတ်^7Hိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။ (သိုUရာတွင် အမ7များကိုမူ အဂrလိပ်ဘာသာြဖင့်သာ တိုင်=ကားHိုင်ပါသည်။)  

 

• ြပည်သူUေရးရာဖိုရမ်တွင် ေလdာက်လYာအေရအတွက်Hှင့် အမျိuးအစားများ ၊ ေြဖရှင်းထား bပီးသားကိစeရပ်များ၏ ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ7 

သင်ခန်းစာများHှင့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ တုံUြပန်ချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တိုUကို ထုတ်ြပန်ေ=ကညာHိုင်ဖွယ်ရှိသည်။  

(ဃ) ASSISTအတွင်း ၌မည်သူတုိUသည် အဓိက ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများြဖစ်သနည်း။  

၁။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (AE)  
အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ အဓိပpါယ်မှာအဘယ်နည်း။  အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ရန် မည်သူသည် အရည်အချင်း 

ြပည့်ဝပါသနည်း။  
 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (၁ဝ) Hိုင်ငံထဲမှ တစ်Hိုင်ငံတွင် မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကုမpဏီတစ်ခု။  
 

အေရးပါေသာ ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် 
အာဆီယံကုမpဏီများသာ ASSIST ကိုအသုံးြပuHိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာတိုင်=ကားချက်များHှင့် ပုဂ-ိuလ်တစ်ဦးချင်းသည် ASSIST ေပQတွင် 

တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ သိုUရာတွင် ေရှRေနတစ်ဦးကမူ ၎င်း၏အမ7သည်ကိုယ်စား တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင်bပီး၊ ထိုအမ7သည် မှန်ကန်စွာ 

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 
မည်သူသည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းကုိ ကုိယ်စားြပuHုိင်ပါသနည်း။  
• အာဆီယံအေြခစိုက်ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေကာင်စီ သိုUမဟုတ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲRတိုUကဲ့သိုU အာဆီယံ အေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်း (ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံအဖွဲRဝင် (၁၀) 

Hိုင်ငံထဲမှ တစ်Hိုင်ငံတွင် မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်ထားသည့်အဖွဲR။) သည် ASSIST ကိုအသုံးြပuHိုင်bပီး၊ ကိစeရပ်တစ်ခုကို တင်ြပHိုင် ကာ၊ 

တူညီေသာကုန်သွယ်ေရးြပဿနာ ရှိေနသည့် ၎င်း၏အဖွဲRဝင်များထဲမှအဖွဲRအစည်းတစ်ခု သိုUမဟုတ် အဖွဲRများစွာကုိယ်စား ASSIST 

မှတစ်ဆင့် စုံစမ်းHိုင် (သိုUမဟုတ်) တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင်ပါသည်။  

 

• အာဆီယံအဖွဲRဝင်(၁၀) Hိုင်ငံမှ တရားစီရင်ေရးနယ်ပယ်များထဲမှ တစ်ခုတွင် ဥပေဒကို ကျင့် သုံးရန် မှန်ကန်စွာကတိခံထားသည့် 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျိuးေဆာင် လုပ်ငန်းတိုUသည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို 

ကိုယ်စားြပuHိုင်bပီး၊ ၎င်း၏ အမ7သည်ကုိယ်စား ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်=ကားချက်ကို တင်သွင်းHိုင်သည်။ 

 
 

အေရးပါသည့် ထပ်ေဆာင်းသတင်း အချက်အလက်  
 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု (ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်း)အေနြဖင့် ဥပေဒအရမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်၊ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ် သိုUမဟုတ် ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း/ ကုန်သည်sကီးများအဖွဲR၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေကာင်စီ/ စီးပွားေရး 

အသင်းအဖွဲRအြဖစ် ၎င်းမှတ်ပုံတင်၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် Hိုင်ငံအတွင်းတွင် ဥပေဒအရ တာဝန်ဝတ~ရားများကို bပီးြပည့်စုံ 

ေစရမည်ြဖစ်သည့် အြပင်၊ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လိုင်စင်တစ်ရပ်ကို ရရှိထားbပီးြဖစ်ရမည်။ ASSIST ၏ေအာက်တွင် ေရှRေနတစ်ဦးအေနြဖင့် 

အမ7သည် အဖွဲRအစည်းကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများတွင် လိုက်နာကျင့်သုံးေနသည့် 

တရားဥပေဒြပuေရးHှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားသည့် တရားဝင် ကွျမ်းကျင်ပညာရှင် လိုင်စင်ကုိ ြပသေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

 



     A S S I S T  T O O L K I T  
c  

 

၂။ ဗဟုိအုပ်ချjပ်ေရးမှjး (CA) 
• အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးသည် ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချjပ်ေရးမှjးြဖစ်bပီး၊ ယင်းစွမ်း ေဆာင်ရည်ြဖင့် ၎င်းသည် အွန်လိုင်းမှ 

တိုင်=ကားချက်များကိုစီမံခနU်ခွဲ၍၊ ASSIST ၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ် ေဆာင်ရွက်မ7ကို ထိန်းသိမ်းထားပါ သည်။  

 

• ASSIST အတွင်းက အဓိကပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများအ=ကားရှိ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ7 အားလုံးကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး က 

စစ်ေဆး၍အတည်ြပuပါသည်။  

 

• သင့်တင့်ေလdာက်ပတ်သည့်စစ်ေဆးမ7များbပီးေနာက် ဗဟိုအုပ်ချjပ်ေရးမှjးမှ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (များ) ထံသုိU ASSIST 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံများ (အိမ်ရှင်Hိုင်ငံHှင့် ရည်XYန်း တုိင်=ကားခံရသည့် Hိုင်ငံမှဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ) ဆီသိုU တိုင်=ကားချက်ဆိုင်ရာ 

အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို ေပးပါသည်။ 

 

• ဗဟိုအုပ်ချjပ်ေရးမှjးသည် တိုးတက်လာသည့်အေြခအေနတိုUကို ေစာင့်=ကည့်ကွပ်ကဲ၍၊ ေလdာက်ထားသူ (ဆိုလိုသည်မှာ 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်^ုံး သိုUမဟုတ် ၎င်းမှ ခနU်အပ်ထားသည့်ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း) 

ထံသိုU ြပန်လည်ေြဖဆုိချက်Hှင့် ြဖစ်Hိုင်ပါက၊ တိုင်=ကားချက်၏မူရင်းြပဿနာအတွက် ေြဖရှင်းချက် တစ်ရပ်ကို လက်ဆင့်ကမ်း ေပးပါသည်။  

 

၃။ အိမ်ရှင်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ  
• တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ တစ်Hိုင်ငံ အတွင်းရှိ Hုိင်ငံအဆင့်အဖွဲRအစည်း (ဆိုလိုသည်မှာ 

ပင်မတာဝန်ခံ) (သိုUမဟုတ် အချိuRေသာ ဝန်ေဆာင်မ7 ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ေရးြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပQသည့် မိခင်ကုမpဏီ တည်ရှိသည့်ေနရာ။) 

 

• လိုအပ်ပါက၊ ယင်းဝန်sကီးဌာန၊ အဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းသည် ဗဟိုအုပ်ချjပ်ေရးမှjးHှင့်/သိုUမဟုတ် 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံမှဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံHှင့် ေဆွးေHွးညTိHှိuင်းမ7 ြပuလုပ်ရန် =ကားဝင်ေဆာင်ရွက်Hိုင်ပါသည်။ 

 

၄။ ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ 
• ြဖစ်ရပ်ထွက်ေပQလာသည့်ေနရာHှင့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ ကုန်သွယ်ေရး ြပဿနာ များရင်ဆိုင်=ကuံေတွR ေနရသည့်ေနရာြဖစ်သည့် 

(ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်ချက်စွဲတင်ခံရသည့် အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံအတွင်း) အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံအတွင်းရှိ Hိုင်ငံအဆင့်အဖွဲRအစည်း 

(ဆိုလိုသည်မှာ ပင်မတာဝန်ခံ)။  

 

• ဤဝန်sကီးဌာန၊ အဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်သည် အာဆီယံ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအား ေြဖရှင်းချက် ေပးရန် ASSIST အတွင်း 

လက်ခံေြဖရှင်းလုိသည် သိုUမဟုတ် လက်မခံေြဖရှင်းမလုိပါဟူ၍ ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်သည့် အြပင်၊ အခွင့်အာဏာရှိေသာ 

၎င်း၏အမျိuးသားအာဏာပိုင်များHှင့် ညTိHှိuင်းေဆာင်ရွက် သွားမည် ြဖစ်ကာ၊ ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးHှင့် 

ဆက်သွယ်ေရးအားလုံးကိုလည်း စီမံခနU်ခွဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

 

၅။ သက်ဆုိင်ရာအမျိuးသားအာဏာပုိင်များ  
• ြပဿနာြဖစ်သည့်ေနရာHှင့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ ကုန်သွယ်ေရး ြပဿနာများ ရင်ဆိုင်ေနရသည့်ေနရာ ြဖစ်သည့် 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်ခုရှိ အခွင့်အာဏာရှိ၍၊ တာဝန်ရှိေသာအာဏာပိုင် (များ) သိုUမဟုတ် အြခားေသာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်(များ)။  

 

• ယင်းဝန်sကီးဌာန (များ)၊ အဖွဲRအစည်း (များ) သိုUမဟုတ် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်း (များ) ကို DCP မှ ြပဿနာေြဖရှင်းနည်းကိုရှာေဖွရန် 

တာဝန်ေပးထားbပီး၊ တိုင်=ကားချက်ကို လက်ခံလိုက်ေ=ကာင်း ၎င်းတိုU အသိအမှတ်ြပubပီးေသာအခါများတွင် ၎င်းတိုUအေနြဖင့် တိုင်=ကားသူ 

(ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်^ုံး သိုUမဟုတ် ၎င်းက ခနU်အပ်ထားသည့် ေရှRေန သိုUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း) အတွက် ြဖစ်Hိုင်ေြခရှိ သည့်အေြဖတစ်ရပ်ကို ၎င်းတိုU၏DCP မှတစ်ဆင့် CA 

ထံသိုUအ=ကံ�ာဏ်ြပuေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A S S I S T  T O O L K I T       
 

   

(င) တုိင်=ကားစာများ ကုိမည်သုိUတုိင်ချက် ဖွင့်Hုိင်ပါသနည်း။  
 

ASSIST မှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက်Hိုင်သည့် တိုင်=ကားချက်ပုံစံHှစ်မျိuးရှိပါသည်။  

 

၁။ အမည်ေဖာ်ထားသည့်တုိင်=ကားချက်များ - ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ က1 (ဃ-၁) တွင် ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းထား သည့်အတိုင်းပင် 

အမည်ေဖာ်ထားသည့်တိုင်=ကားချက်များကို အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းမှ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အမည်ြဖင့် တိုက်^ိုက်တိုင်=ကားHိုင်ပါသည်။ 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ေပQရှိ တိုင်=ကားချက်ပုံစံေပQတွင် အဓိကအေရးပါသည့် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် 

အေထာက်အထားHှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင် အမှတ်တိုUကို ေဖာ်ြပေပးထားရမည်ြဖစ်သည်။  

 

၂။ အမည်မေဖာ်လိုသည့်တုိင်=ကားချက်များ - အာဆီယံေဒသအတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်သွယ် ေရးြပဿနာကို 

=ကuံေတွRေနရသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့် အမည်မေဖာ်ထုတ်လိုပါက၊ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ ေရွးချယ်မ7ြဖင့် 

အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်^ုံးတိုUထံမှတစ်ဆင့် တိုင်=ကားချက်ကို တင်သွင်းHိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း၊ 

ကုန်သည်sကီးများ အသင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာေကာင်စီအဖွဲR၊ စီးပွားေရး အသင်းချuပ်၊ သိုUမဟုတ် အာဆီယံ အသိအမှတ်ြပuေရှRေန 

သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်းတိုUြဖစ်သည်။  

 

အာဆီယံအေြခစိုက်ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းများHှင့် အာဆီယံအေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ်^ုံးများ  

(က) ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာေကာင်စီအဖွဲR သိုUမဟုတ် စီးပွားေရး 

အသင်းချuပ်တိုUကဲ့သိုU အာဆီယံအေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ်^ုံးများသည် ၎င်းတိုU၏အဖွဲRဝင်တစ်ဦးကိုယ်စား သိုUမဟုတ် 

ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာတူတစ်ခုရှိေနသည့် ၎င်းတိုU၏အဖွဲRဝင်အများစုကိုယ်စား အမည်မေဖာ်လုိသည့် အမ7တိုUကို စွဲချက်တင် 

Hိုင်ပါသည်။ဤနည်းလမ်းသည်လည်း တူညီေသာ ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာရှိေနသည့် တိုင်=ကားသူ များစွာကို 

တိုင်=ကားချက်မျိuးစုံဖွင့်ြခင်းမှေရှာင်လYဲHိုင်ရန်အလိုUငှာ ခွင့်ြပuထားပါသည်။ အမည်မေဖာ် ထုတ်လိုသည့် 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတိုUကို ကိုယ်စားလှယ်^ုံးများက ယင်းဝန်ေဆာင်မ7ေပးရ သည့်အခါတွင် ဝန်ေဆာင်ခေပးရHိုင်ေ=ကာင်း 

မှတ်သားထားရမည်ြဖစ်သည်။  
 

(ခ)   ထိုသိုUေသာအမ7များတွင် အာဆီယံအေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ်^ုံးသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ြဖင့် တိုင်=ကားချက်ဖွင့်မည်ြဖစ်သည်။   

ဤအမ7တွင် ကိုယ်စားလှယ်^ုံးသည် ၎င်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိသည့် အာဆီယံHိုင်ငံမှ ၎င်း၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင် 

အမှတ်ကို အသုံးြပuရမည် ြဖစ်သည်။  
  

(ဂ) ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာသည် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သည့်သဘာဝရှိ၍၊ အာဆီယံအေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRအစည်းများအေနြဖင့် 

အာဆီယံ အဖွဲRအစည်းတစ်ခု (ဆိုလိုသည်မှာ ေဒသတွင်းအဖွဲRအစည်းHှင့် အမျိuးသားအဖွဲRအစည်းမdသာ မဟုတ်ဘဲ) ကုိယ်စားြပu 

ထားပါက သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် ကုိယ်စားလှယ် အဖွဲRတစ်ခုတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အဖွဲRဝင်တစ်ခုထက် အြခားေသာ 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hုိင်ငံတစ်ခုတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အဖွဲRဝင်တစ်ဦးြဖစ်ပါက ၎င်းတိုUမှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများအေပQHှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်=ကားချက်များကို တင်သွင်းHိုင်သည်။ 

 

 
အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းများ 

  

(က) အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းစုများသည် အဖွဲRအစည်းများထဲမှ အဖွဲRတစ်ဖွဲRြဖစ်ေသာ 

၎င်းတိုU၏အမ7သည် (ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာရှိသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း) ကိုယ်စား အမည်မေဖာ်လုိသည့် 

အမ7ကို တင်Hိုင်ပါသည်။ ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းစုသည် ၎င်းတိုU၏အမ7သည် တည်ရှိရာ 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံထဲရှိ သိုUမဟုတ် တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသည့်အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံထဲရှိ ဥပေဒကို အသုံးြပuရန် မှန်ကန်စွာ 

လိုင်စင်တင်ထားရမည် ြဖစ်သည်။  

 
 

(ခ) အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းစုများမှ ေဆာင်ရွက်သည့် တိုင်=ကားချက်များကို အထူး 

စည်းမျဉ်းများြဖင့် ကျင့်သုံးထားသည်။ အထူးသြဖင့် ၊ အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်းစုသည် 

၎င်းအမ7သည် အဖွဲRအစည်းကိုယ်စား ASSIST ထံသိုU တိုင်=ကားချက်မတင်သွင်းခင်တွင်၊ ၎င်း၏ သက်ေမွးဝမ်းေ=ကာင်းမ7 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်Hှင့် အမည်မသိ တိုင်=ကားချက်ကို တင်သွင်းေပးရမည့် အမ7သည်အဖွဲRအစည်းHှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်တိုUကို အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး^ုံးသိုU ပထမဆုံးဆက်သွယ်၍ ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုသိုUြပuလုပ်ရန်အတွက် ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းသည် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://ASSIST.asean. 

org/complaint/?m=42&type=law) တွင် လိုအပ်သည့် ေဖာင်ပုံစံကို ဆွဲချအသုံးြပu (download) ရမည်ြဖစ်bပီး၊ ေဖာင်ပုံစံေပQတွင် 

တင်ြပထားသည့်အတိုင်းပင် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး^ုံးသိုU ေဖာင်ပုံစံကို အီးေမးလ်ြဖင့် တင်သွင်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။   
 

(ဂ)  ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းကို အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး^ုံးက အမ7ဆိုင်ရာ လdိuRဝှက်ကုဒ် (Confidential Case Code 

– CCC) ကို အီးေမးလ်ြဖင့် ပိုUေပးbပီးေနာက်တွင်၊ တိုင်=ကားချက်အစစ်ကို ASSIST မှတစ်ဆင့် ေပးအပ်ထားသည့် အွန်လိုင်းေဖာင်ပုံစံကို 

အသုံးြပu၍ တင်ေပးHိုင်မည်ြဖစ်သည် 

         



     A S S I S T  T O O L K I T  
c  

 

 

အေရးပါသည့် ေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ  

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းHှင့် အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းအတွက် တိုင်=ကား ချက် ေလdာက်လYာကို 

တင်သည့်အခါတွင် တိုင်ချက်ဖွင့်သည့် လုပ်ငန်းစု သိုUမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် ^ုံးသည် အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံအတွင်း၌ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် အေထာက်အထားတင်ြပရန် လိုအပ်ချက် တစ်ခုအြဖစ်၊ မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်း၏ အီလက်ထေရာနစ် မိတ~jကို တွဲ၍ 

တင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း အတွက်မူ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သိုUမဟုတ် 

ေရှRေန၏သက်ေမွးဝမ်းေ=ကာင်းမ7လိုင်စင်ကို မှတ်ပုံတင်ြခင်း အေထာက်အထားအြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ သိုUရာတွင် ေရှRေနသိုUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်းသည် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်=ကားချက်အမှန်ကို မတင်ရေသးခင်တွင် ၎င်း၏အမ7သည် 

အဖွဲRအစည်းြဖစ်သည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကို အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjး ချjပ်^ုံးသိုU သီးသနU် 

တင်သွင်းရမည်ြဖစ် သည်။  

 

(စ)ASSIST၏ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ=ကာင်းများသည် မည်သုိUအလုပ်လုပ်ပါသနည်း။  
ASSIST သည် တိုင်=ကားသူ (ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ် သိုUမဟုတ် 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပu ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း) ၏ကိုယ်စား ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှတစ်ဆင့် 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများအတွင်းတွင် ASSIST အတွက် ဆက်သွယ်ရမည့် တာဝန်ခံများအြဖစ် ခနU်ထားသည့် အဖွဲRအစည်းများ၏ 

အစိုးရအရာရှိများHှင့် ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ=ကာင်း များကို ထိန်းသိမ်းထားြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်သည်။  

 

• ယင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်Hှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ အီးေမးလ်ေပးပိုUြခင်းကို ဝက်ဘ်အေြခစိုက် ေပQတယ်မှတစ်ဆင့် 

စီမံခနU်ခွဲလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ 

 

• အသုံးြပuသူမှဝင်ေရာက်ြခင်းြဖင့် - ASSIST ဆိုင်ရာစီမံခနU်ခွဲသူက1 (ASSIST Administrator Panels) တိုUကို 

ဝင်ေရာက်ထိန်းချuပ်ြခင်းမှတစ်ဆင့်၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် မူေဘာင်များHှင့် ကိုက်ညီ ေစရန်Hှင့် တိုးတက်မ7တိုUကို 

sကီး=ကပ်ကွပ်ကဲရန်။ 

 

 

အေရးပါေသာ ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ  

တစ်ချိuRေသာဥပမာများတွင် တိုင်=ကားသူအေနြဖင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ြခင်းကဲ့သိုU့ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက် တိုUကိုေဆာင်ရွက်bပီးေနာက် ASSIST 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်Hိုင်ေစရန် ေပးထားသည့် လင့်ခ်ကို Hှိပ်ရန်လိုအပ်ေ=ကာင်း ASSIST ဝက်ဘ်စာမျက်Hှာတွင် 

အလိုအေလdာက် သတိေပးချက်တစ်ရပ် ေပQလာမည်ြဖစ်သည်။ 
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ပံု (၁) ASSIST ၏ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ=ကာင်းများ/ထိေရာက်ေသာဖဲွRစည်းပံု 

 

 
 

 

ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး (CA)  

အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးသည် ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး ြဖစ်bပီး၊ ထိုစွမ်းေဆာင်ရည်ြဖင့် အွန်လိုင်းတရားစွဲြခင်းများကို 

စီမံခနU်ခွဲသည်။ ASSIST အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်မ7အားလုံးကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး မှ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက် ပါသည်။ 
 

 

အိမ်ရှင်Hိုင်ငံ/ အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (HCP) 

တိုင်=ကားသူမှ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံအတွင်းရှိ ASSIST ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံဟု ေခQတွင်သည့် 

Hိုင်ငံအတွင်းရှိအဖွဲRအစည်း။ လိုအပ်ပါက ဤဝန်sကီးဌာန၊ အဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းသည် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး 

Hှင့်/သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံHှင့် ေဆွးေHွးတိုင်ပင်မ7များြပuလုပ်ရန် =ကားဝင် 

ေဆာင်ရွက်Hိုင်သည်။ 
 

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ/ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးဝာာဝန်ခ ံ(DCP)  

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာြပဿနာများကို ရင်ဆုိင်ေနရသည့် ြပဿနာ ြဖစ်ပွားရာ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ ASSIST ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံ အြဖစ်ေခQတွင်သည့် Hိုင်ငံ အတွင်းရှိ အဖွဲRအစည်း။ ဤဝန်sကီးဌာန၊ အဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် 

အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းသည် တိုင်=ကားသူ ကို (ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်း 

(သိုUမဟုတ်) ၎င်းခနU်အပ်ထားသည့်ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း)ေြဖရှင်းမ7ေပးရန်အတွက် ASSIST အတွင်းတွင် 

ရင်ဆုိင်လုပ်ေဆာင် လုိြခင်းရှိ၊မရှိ ဆုံးြဖတ်ရမည်ြဖစ်bပီး၊ Hိုင်ငံအတွင်းရှိ အခွင့်အာဏာ ရှိေသာအာဏာပိုင်များHှင့် 

ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုUြပင် ASSIST ၏ စနစ်မှတစ်ဆင့် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးHှင့်  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ7 အားလုံးကို 

စီမံခနU်ခွဲမည်ြဖစ်သည်။ 
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သက်ဆိုင်ရာအမျိuးသားအာဏာပိုင်အဖွဲR (RA)  
 
တိုင်=ကားသူ (ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲR သိုUမဟုတ် ၎င်းခနU်အပ် ထားသည့် ေရှRေန သိုUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း) မှတိုင်ချက်ဖွင့်ထားသည့် ကိစeရပ်အေပQ ေြဖရှင်းချက်ရှာေပးရမည့် တာဝန်ရှိသည့် အာဏာပိုင် သိုUမဟုတ် 

အာဏာပိုင် အဖွဲRအစည်းများ သိုUမဟုတ် အြခားေသာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ။ ကုန်သွယ်ေရးHှင့်ပတ်သက်သည့် ြပဿနာကို 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ ရင်ဆိုင်=ကuံေတွRေနရသည့်ေနရာHှင့် စွဲချက်တင် တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသည့် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံအတွင်းရှိ 

အခွင့်အာဏာHှင့် တာဝန်ရှိေသာ အာဏာပိုင် အဖွဲRအစည်းများြဖစ်=ကသည်။ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံက 

တိုင်=ကားချက်ကို လက်ခံလိုက်သည့်အေြခအေနမျိuးတွင်၊ ၎င်းတိုUအေနြဖင့် ြဖစ်Hိုင်ေချရှိ သည့်ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ် ကို အ=ကံြပuေပးHိုင်ပါသည်။ 

ယင်းေြဖရှင်းချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး မှတစ်ဆင့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ ၎င်း၏ ကိုယ် စားလှယ်^ုံး သိုUမဟုတ် ၎င်း၏ေရှRေန 

သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသိုU ၎င်းတိုU၏ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံက ေပးပိုUထားြခင်းြဖစ်သည်။ 
 

 

အေရးပါေသာေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ 

ASSISTစနစ်အတွင်းတွင် တရားဝင်ဆက်သွယ်ေ ဆာင်ရွက်ေသာဘာသာစကားမှာ အဂrလိပ်ဘာသာြဖစ်ေ=ကာင်းHှင့် တိုင်=ကားချက် တိုUကို 

အဂrလိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသား ရမည်ြဖစ်ေ=ကာင်း မှတ်ထားရန် အေရးsကီးလှပါသည်။ တိုင်=ကားသူမှ တင်ြပ ထားသည့် ပံ့ပိုးေပးသည့် 

စာရွက်စာတမ်းအားလုံး (ဥပေဒေရးရာမှတ်တမ်းများ၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများHှင့် ထိုကဲ့သိုUေသာစာရွက်စာတမ်းများ) 

ကိုအဂrလိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားထားရ မည် ြဖစ်သည်။ သိုUရာတွင် Hုိင်ငံတစ်ခု၏တရားဝင်ဘာသာစကားြဖင့်ေရးသားထားေသာ မှတ်ပုံတင် 

အေထာက် အထား၊ အမျိuးသားဥပေဒများ၊ လက်မှတ်များ၊ လိုင်စင်များ သိုUမဟုတ် အလားတူ မည်သည့်တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းကိုမဆို 

တိုင်=ကားချက်ကို အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစရန်အလိုUငှာ စနစ် အတွင်းသိုU တင်သွင်းHိုင်ေသာ်လည်း၊ (တရားမဝင်) 

အဂrလိပ်ဘာသာစကားြပန်ဆိုမ7Hှင့် ပူးတွဲတင်သွင်း သင့်ပါသည်။ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ေြဖရှင်းချက်တိုUကိုလည်း 

အဂrလိပ်ဘာသာ စကားြဖင့် ေဖာ်ြပေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။  

 

 

(ဆ) ASSIST ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေပQရိှ ြပည်သူUေဆွးေHွးပဲွ 
 

 

ASISTမှတစ်ဆင့် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်ေရး တိုင်=ကား ချက်တိုU အတွက် ေြဖရှင်းချက် 

များေဖာ်ထုတ်ေပးြခင်းြဖင့် အေတွRအ=ကuံ များပိုမိုရရှိလာ ေသာေ=ကာင့်၊ ASSIST စနစ်သည် 

ြပည်သူU ေဆွးေHွးပွဲက1တစ်ရပ်ကို  ေနာက်ပိုင်း တွင် ထည့်သွင်း ြပuလုပ်လိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ 

အချိန်Hှင့်အမdဆိုသလိုပင်၊ ြပည်သူUေဆွးေHွးပွဲက1မှ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး လုပ်ကိုင်ရာ၌ စီးပွားေရး 

ဆိုင်ရာေြဖရှင်းချက် တိုUကိုရှာေဖွေနသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတိုU အတွက် အသုံးဝင်သည့် 

သတင်းအချက် အလက်တိုUကို ပံ့ပုိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ ထိုUြပင် ြပည်သူUေဆွးေHွးပွဲက1သည် 

အာဆီယံေဒသအတွင်း ေြဖရှင်း ချက် တိုUကို ရှာေဖွရာ၌ အသုံးဝင်ေသာ သင်ခန်းစာများHှင့် 

ကိုယ်ပိုင်အေတွRအ=ကuံတိုUကို မdေဝရန် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း တိုUအား တိုက်တွန်းေပးသွား မည်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူUေဆွးေHွးပွဲ က1အေပQတွင် မည်သည့်လdိuRဝှက်သတင်း အချက်အလက်ကိုမd ေဖာ်ြပထားမည် 

မဟုတ်ပါ။ 

 
ြပည်သူUေဆွးေHွးပွဲက1တွင် ေအာက်ပါ သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်ရန် အဆိုြပuထားပါသည်။  

• ေလdာက်လYာများ၏အေရအတွက်Hှင့် အမျိuးအစားတိုUHှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်/ စာရင်းအင်းများ၊  

• လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ7ဆိုင်ရာလမ်းXYန်ချက်များ၊  

• ြဖစ်ရပ်ေလ့လာချက်များ သိုUမဟုတ် ေြဖရှင်းထားbပီးေသာြဖစ်ရပ်တိုU၏ ေအာင်ြမင်မ7 ဇာတ်လမ်းများ၊  

• အာဆီယံ သေဘာတူညီချက်များကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ နားလည်ေစမည့် အေထာက်အကူြပuမည့်လမ်းXYန်မ7များ၊  

• အသုံးြပuသူများ သိုUမဟုတ် တိုင်=ကားသူစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတိုUထံမှ တုံUြပန်ေြဖဆို ချက်များ။  

• ASSIST ကိုအသုံးြပuြခင်းHှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အ=ကံြပuချက်များ 

 
 
 

အေရးပါေသာေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ 
ြပည်သူUေဆွးေHွးပွဲက1အတွင်းရှိ သတင်းအချက်အလက်တိုU၏ လdိuRဝှက်စွာထားရှိမ7ကို တင်းကျပ်စွာ ြဖင့် ထိန်းသိမ်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ပါဝင်သည့်အဖွဲRအစည်းအားလုံး၏ ခွင့်ြပuချက်မရရှိဘဲ၊ တိုင်=ကားသူ တစ်ဦးချင်းစီ သိုUမဟုတ် ၎င်းတိုU၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRများHှင့် 

ပတ်သက်ေသာ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ အေ=ကာင်းကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပသည့် မည်သည့် အေသးစိတ် အချက်အလက် ကိုမဆို 

ပုံHှိပ်သုံးစွဲမည်မဟုတ်ပါ။  
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အပိုင်း (၂) 

တုိင်=ကားမ7ကုိ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်  
လက်စွဲစာအုပ်၏ ဤအပိုင်းသည် တိုင်=ကားမ7 ကိုင်တွယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်Hှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းXYန်ေပးထားပါသည်။ 

တိုင်=ကားမ7များအား ASSIST၏ လုပ်ငန်းစဉ်လည်ပတ်မ7တွင်ပါ၀င် ပတ်သက်ေနေသာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ကိုင်တွယ်သည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ေဖာ်ြပHိုင်ရန် အတွက် ပုံေဖာ်ဖန်တီးယူထားေသာ ြဖစ်စဥ်ေလ့လာမ7သင်ခန်းစာများ၏ နမူနာများကို 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၄) တွင်လည်းေဖာ်ြပထားသည်။ 

တုိင်=ကားချက်ကုိ မည်သုိUဖွင့်ပါသနည်း။  

က။ အွန်လုိင်းတုိင်=ကားစာပံုစံကုိ အသံုးြပuြခင်း 

၁။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်  
  

သတ်မှတ်ချက်များြပည့်မှီသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု အေနြဖင့် ASSIST 

ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://ASSIST.asean.org) ေပQရှိ သတ်မှတ်ထားသည့် အွန်လိုင်းေဖာင်ပုံစံကို 

အသုံးြပuြခင်း ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း သိုUမဟုတ် “တိုင်ချက် ဖွင့်ပါ” တက်ဘ် ေပQရှိ ‘အာဆီယံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း’ သေကrတကို ေရွးချယ်ြခင်းြဖင့် တိုင်ချက် ဖွင့်Hိုင်ပါသည်။  

၂။ အာဆီယံအေြခစုိက် ကုန်သွယ်ေရး အဖဲွRအစည်းHှင့်  အြခားေသာ အာဆီယံအေြခစုိက် 

ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွRတုိUအတွက်။  
ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာေကာင်စီ သိုUမဟုတ် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအဖွဲRအစည်းများ ကဲ့သိုU သတ်မှတ်ချက် 

ြပည့်မှီေသာ အာဆီယံ အေြခစိုက် ကုန်သွယ်ေရး အဖွဲRအစည်းHှင့် အြခားေသာ အာဆီယံ အေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRအစည်းမှ 

တင်သွင်းသည့် အမည်မေဖာ်လုိသည့် တိုင်=ကားချက်များအတွက်၊ ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ေပQရှိ သတ်မှတ်ထားသည့် အွန်လိုင်းေဖာင်ပုံစံကို 

အသုံးြပu၍ ‘တိုင်ချက်ဖွင့်ပါ။’ တက်ဘ်ေပQရှိ ‘အာဆီယံ ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း’ သေကrတ ကိုေရွးချယ်ြခင်းြဖင့် တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင် 

ပါသည်။ ဤြဖစ်ရပ်တွင် တိုင်=ကားချက်ကို ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRအစည်း၏ ကိုယ်ပိုင်အမည်ြဖင့် တင်ရမည်ြဖစ်bပီး၊ အေ=ကာင်းရင်းမှာ 

တိုင်ချက်ဖွင့်သည့်အဖွဲR၏ကိုယ်စား အဖွဲRဝင် (များ) က အမည်မေဖာ် ဘဲကျန်ရှိေနရမည်ြဖစ်သည်။ တိုင်=ကားချက်ကို ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲRအစည်း၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် အမှတ်ကိုအသုံးြပu၍ တင်ရမည်ြဖစ်bပီး၊ တိုင်=ကားချက် ေနာက်ကွယ်မှ အမှန်တကယ်တုိင်=ကားသည့် 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ သတင်းအချက်အလက်တိုUကို အိမ်ရှင် Hှင့်/သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့် Hုိင်ငံမှ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံတိုUထံသိုU တင်ြပမည် မဟုတ်ေပ။  

၃။ အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သုိUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းအတွက်  
သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မှီေသာ အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ တင်သွင်းသည့် 

အမည်မေဖာ်လုိသည့် တိုင်=ကားချက်များအတွက် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ေပQရှိ သတ်မှတ်ထားသည့် အွန်လိုင်းေဖာင်ပုံစံကို အသုံးြပu၍ 

‘တိုင်ချက်ဖွင့်ပါ။’ တက်ဘ်ေပQရှိ ‘အာဆီယံေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း’ ကိုေရွးချယ်ြခင်းြဖင့် တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင်ပါသည်။ 

ဤြဖစ်ရပ်တွင် တိုင်=ကားချက်ကို ေရှRေန၏ တရားဝင် လုပ်ငန်းဆိုင် ရာလိုင်စင်ကိုအသုံးြပu၍ တင်ရမည်ြဖစ်bပီး၊ အမှန်တကယ် 

တုိင်=ကားသည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်း၏ သတင်း အချက်အလက်တိုUကို အိမ်ရှင် Hှင့်/သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံတိုUထံသိုU တင်ြပမည်မဟုတ်ေပ။ သိုUရာတွင် အာဆီယံအသိအမှတ်ြပu ေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင် 

လုပ်ငန်းတိုUမှ တင်သွင်းလာသည့် တိုင်=ကားချက်တိုUကို အထူးစည်းမျဉ်းများြဖင့် ကျင့်သုံးပါသည်။ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင ်

လုပ်ငန်းသည် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးထံသိုU ပထမဆုံး ဆက်သွယ်ရမည်ြဖစ်bပီး၊ ၎င်း၏ အသိအမှတ်ြပu မှတ်ပုံတင်Hှင့် 

အမည်မေဖာ်လုိသည့် တိုင်=ကားချက်ကို ၎င်းအမ7သည် ကိုယ်စားတင်ေပးရမည်။ အမ7သည်အဖွဲRအစည်းတိုU၏ လိုအပ်သည့်အချက်အလက် 

(ဆိုလိုသည်မှာ ကုမpဏီမှတ်ပုံတင် လိုင်စင်များ) တိုUကို တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုသိုUြပuလုပ်ရန်အလိုUငှာ ေရှRေန သိုUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်းသည် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://ASSIST.asean.org/complaint/?m=42&type=law) မှ လိုအပ်သည့် 

ေဖာင်ပုံစံကို ဆွဲချ အသုံးြပuရမည်ြဖစ်bပီး၊ ေဖာင်ပုံစံေပQတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်းပင် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးသိုU အီးေမးလ်ြဖင့် 

ယင်းေဖာင်ပုံစံကို ေပးပုိUတင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးအေနြဖင့် ေရှRေန သိုUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း ထံသိုU အမ7ဆိုင်ရာ လdိuRဝှက်ကုဒ် ကိုအီးေမးလ် ြဖင့်ပိုUေပးbပီး သည်Hှင့်တစ်bပိuင်နက် တိုင်=ကားချက် အမှန်ကို 

တင်Hိုင်bပီြဖစ်သည်။ အမ7ဆိုင်ရာလdိuRဝှက်ကုဒ်သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအား ဆက်သွယ်ရမည့် အေသးစိတ် 

အချက်အလက်အတွက် အစားထိုး သည့်အရာပင်ြဖစ်bပီး၊ တစ်ဖက်Hိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံအား အမည်မေဖာ်လုိသည့် 

တိုင်=ကားချက်သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းအစား တင်သွင်းလာြခင်း ြဖစ်ေ=ကာင်းHှင့် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးမှ စစ်ေဆး 

ထားbပီးြဖစ်ေ=ကာင်း ေသချာေ=ကာင်း အာမခံေစပါသည်။ အမ7ဆိုင်ရာ လdိuRဝှက်ကုဒ်ကို ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ေပQရှိ အမှန်တိုင်=ကားချက် 

ေဖာင်ပုံစံ၌ ေဖာင်ပုံစံ၏ ‘တိုင်=ကားချက် ဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်’ က1တွင် ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်း သိုUမဟုတ် ေရှRေနမှ 

အမ7ဆိုင်ရာလdိuRဝှက်ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။  



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

 
 

 

အွန်လိုင်းတိုင်=ကားစာပုံစံတွင် အေရးsကီးေသာ အချက်အလက်အားလုံးကိ ုပါဝင်ပါ!  
လုပ်ငန်းအမည်၊ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ (တိုင်=ကားသူအေပQမူတည်၍၊ ဆိုလို သည်မှာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ 

အာဆီယံအေြခစိုက်ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် အြခားေသာ အာဆီယံ အေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်း၊၊ သိုUမဟုတ် 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပu ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်း)၊ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ-uိလ်၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များHှင့် 

တိုင်=ကားချက်ဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်အပါအဝင် လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပုိးရန် အွန်လိုင်းေဖာင်ပုံစံသည်  ေဖာ်ြပေပးထား 

မည်ြဖစ်သည်။ တိုင်=ကားချက်ေဖာင်ပုံစံ၏ ‘တိုင်=ကားချက် ဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက် (Complaint Description)’ က1ရှိ ‘ေဖာ်ြပချက် (Description)’ 

အကွက်ထဲတွင် မှန်ကန်စွာြဖည့်စွက်ရန်မှာ အလွန် အေရးsကီးပါသည်။ သိုUမှသာ ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး သည် ြပဿနာကို 

အာဆီယံသေဘာတူညီချက် (များ)ပါ တိကျေသာ အေ=ကာင်းအရာများအလိုက် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ခွဲြခားHိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုUြပင်လည်း 

ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) တွင် ကုန်ပစeည်းအမျိuးအစားခွဲများစာရင်း၊ ဝန်ေဆာင်မ7က1များHှင့် က1ခွဲများစာရင်းပါရှိသည့် 

မှီြငမ်းဇယားများ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သိုUမှသာ တိုင်=ကားချက်ေဖာင်ပုံစံ၏ ‘တိုင်=ကားချက် ဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက် (Complaint Description)’ က1ရှိ 

‘=ကuံေတွR ရသည့်ြပဿနာအမျိuးအစား (Type of Problem Encountered)’ Hှင့် ‘ ဝန်ေဆာင်မ7က1ဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက် (Service Sector 

Description)’ ထဲတွင် ြဖည့်ရမည့်လမ်းXYန်ချက်တိုUကို သိရှHုိင်မည်ြဖစ်သည်။  

 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (သိုUမဟုတ်) အာဆီယံအေြခစိုက် ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း (သိုUမဟုတ် အြခားေသာအာဆီယံအေြခစိုက် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်း)၊ အာဆီယံ အသိအမှတ် ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ တင်သွင်းသည့်တိုင်=ကားချက်အတွက် 

ယင်းေရှRေန၏ လုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပu လိုင်စင်၊ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒသိုUမဟုတ် စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ဝန်ေဆာင် မ7ဆုိင်ရာ 

အာဆီယံသေဘာတူညီချက် မူေဘာင် သိုUမဟုတ် AFAS (ဝန်ေဆာင်မ7 ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်ေရးHှင့်စပ်ဆုိင်သည့် တိုင်=ကားချက်များအတွက်) 

ေအာက်ရှိ တိကျေသာ ကတိကဝတ် အစီအစဉ်များHှင့် ဥပေဒဆိုင်ရာ မည်သည့်အေ=ကာင်းြပချက်မဆို၊ အြဖစ်မှန်ြပ အေထာက်အထား များHှင့် 

ြပည်တွင်း၌ လုပ်ေဆာင် ထားbပီးြဖစ်သည့် လမ်းေ=ကာင်းများကဲ့သိုU ပံ့ပိုးေပးသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို တိုင်=ကားချက်Hှင့်အတူ 

တင်သွင်းသင့်သည်။ သိုUမှသာ တိုင်=ကားချက်ကို အတည်ြပuသင့်၊ မြပuသင့် ဆုံးြဖတ်ေပးမည့် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး ကိုအေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ေြဖရှင်းချက် ကိုသတ်မှတ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်းHှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင် ေြပေချာေမွRေစရန် အလိုUငှာ ြဖစ်Hိုင်ေချရှိေသာ 

ေြဖရှင်းချက်တိုUအား အဆိုြပuြခင်းကို တိုင်=ကားသူမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားHိုင်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ြပည့်ြပည့်စုံစုံ 

တင်ြပထားသည့်တိုင်=ကားချက်များကို ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ လက်ခံHိုင်ဖွယ်ရာပိုများbပီး၊ ေြဖရှင်းချက် ရှာေဖွေပး 

လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်လည်း ရှိပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သိုUေသာ ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ တိုင်=ကားချက်ေဖာင်ပုံစံ  

ေနာက်ဆက်တွဲများအြဖစ် အီလက်ထေရာနစ်ပုံစံြဖင့် ေဖာ်ြပHိုင်ပါသည်။ 

  

ခေရပွင့်သေကrတ (*) မှတ်ထားသည့်အကွက်များသည် မြဖစ်မေနြဖည့်စွက် ရမည့်အကွက် များြဖစ်သည်။ တိုင်=ကားသူ အေနြဖင့် 

အကွက်ထဲတွင်မည်သည်ကို ြဖည့်ရမည်ကို မေသချာ သည့်အခါ တွင်၊ ‘တိုင်=ကားချက်ဆိုင်ရာေဖာ်ြပချက်’ ကွင်းထဲမှ တစ်ခုချင်းစီအတွက် 

မည်သည်ကို ြဖည့်ရမည်ကို ေြပာြပထားသည့် အေသးစိတ် XYန်=ကားချက်များပါ  သေကrတကို ကို Hှိပ်ြခင်းြဖင့် သိရိှHိုင်ပါသည်။  

 

ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး က လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ မြပည့်စုံသည့်အခါ သိုUမဟုတ် မမှန်ကန်သည့်အခါတွင် 

တိုင်=ကားချက်ကို ြပန်လည်ြဖည့်စွက်တင်သွင်းရန် ေတာင်းဆို Hိုင်သည်။ (ပိုမိုသိရှိေစရန် ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အပိုင်း (၃) ြဖစ်သည့် 

‘ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး ၏ အခန်းက1များHှင့် တာဝန်ဝတ~ရားများ’ ၏ က1 (ဂ.၂) ကို ကိုးကားပါ။)  

 

(ခ) တုိင်=ကားချက်တစ်ရပ်ကုိ ကုိင်တွယ် ေြဖရှင်းြခင်းဆုိင်ရာအဆင့်များ 

၁. အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း သုိUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် ကုိယ်စားလှယ် အဖဲွRအစည်း 
 

တိုင်=ကားချက်ကို တင်သွင်းြခင်း  
သတ်မှတ်ချက်Hှင့်ကိုက်ညီေသာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက် 

ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် အြခားေသာ အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRအစည်းတုိUသည် 

ASSISTဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://ASSIST.asean.org) ရှိ ‘တိုင်ချက်ဖွင့်ပါ’ တက်ဘ်ေပQမှ 

‘အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း’  သိုUမဟုတ် ‘အာဆီယံကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း’ သေကrတများတွင် အွန်လိုင်းတိုင်=ကားချက်ေဖာင်ပုံစံကို 

အသုံးြပu၍ တိုင်=ကားချက် (ASSIST၏ သတ်မှတ်ချက် နယ်ပယ်အတွင်းရှိ) ကို ြပင်ဆင်၊တင်သွင်းပါသည်။ အာဆီယံစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းအေနြဖင့် အမည်မေဖာ်လိုသည့်ဆH}ရှိပါက၊ အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းက ၎င်း၏အဖွဲRဝင်များထဲမှ 

တစ်ဦးကိုယ်စား သိုUမဟုတ် အဖွဲRဝင်များကိုယ်စား တိုင်=ကားချက်တစ်ရပ်ကို တင်သွင်းHိုင်ပါသည်။ မပါမြဖစ်သည့် အချက်အလက်အားလုံး 

ပါဝင်သည်ကို ေသချာေစရန် စနစ်မှ ထည့်သွင်းထားသည့် အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို စစ်ေဆးပါသည်။ 
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အေရးပါသည့် ေနာက်ထပ်သတင်း အချက်အလက်များ  

အလုံးစုံြခuံငုံမိ၍၊ သက်ေသအေထာက်အထားခိုင်မာသည့်/ေကာင်းမွန်စွာြငင်းချက်ထုတ်ထားသည့် ြဖစ်ရပ် တစ်ခုကို တည်ေဆာက်ရန် 

အလိုUငှာ၊ တိုင်ချက်တစ်ခုကိုမဖွင့်ရေသးခင်တွင် တိုင်=ကားသူသည် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ေပQတွင်ေပးထားသည့် သတင်း အချက်အလက် တိုUကို 

အေြခခံbပီး သုိUမဟုတ် ၎င်း၏အိမ်ရှင်အစိုးရ သိုUမဟုတ် သီးသန်Uရပ်တည်ေနေသာ အ=ကံေပးပုဂ-ိuလ်များ၊ ေရှRေနများ၊ ဥပေဒလုပ်ငန်းများ၊ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာေကာင်စီများ၊ ကုန်သည် sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲRများHှင့် ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းများထံမှ 

လမ်းXYန်မ7Hှင့် အေထာက်အကူတိုUကို ရယူြခင်းအားြဖင့် သုေတသနတစ်ရပ်ကို ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

 
 
တိုင်=ကားချက်ကို အသိအမှတ်ြပuြခင်း  

 

တိုင်=ကားချက်ကိုတင်သွင်းရာတွင် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (သိုUမဟုတ်) အာဆီယံအေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRအစည်းသည် ဝက်ဘ် 

စာမျက်HှာေပQတွင် အလိုအေလdာက် အသိအမှတ်ြပuမ7 တစ်ရပ်ကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပ ထားသည့်အတိုင်းပင် လက်ခံရရှိမည်ြဖစ်သည်။ 

 
 
ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည်လည်း တိုင်=ကားချက်အသစ်တစ်ရပ် တင်သွင်းမ7ကို အေ=ကာင်း=ကား အသိေပးြခင်းခံရမည် ြဖစ်သည်။ 

ထိုUေနာက် တိုင်=ကားချက် ေဖာင်ပုံစံ အတွင်းရှိ  ေပးထားေသာ ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ-ိuလ်၏ လိပ်စာကို လိပ်မူထားသည့် အီးေမးလ် တစ်ေစာင် 

ထပ်မံေရာက်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။ဥပမာကိုေအာက်ပါအတုိင်းြပထားပါသည်။
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အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်း၏ ဆက်သွယ် ရမည့် ပုဂ-ိuလ်ထံသိုU 

ေပးပိုUသည့်အီးေမးလ်တွင် တိုင်=ကားချက်ကိုတင်သွင်းသည့် အေသးစိတ် အေြခခံ အချက်အလက်များHှင့် တိုင်=ကားချက်အမှတ် 

သိုUမဟုတ် ေနာက်ေ=ကာင်းလုိက်သည့် သတ်မှတ်နံပါတ် (အုိင်ဒီ) ၎င်းသည် တိုင်=ကားသူထံ ASSIST မှတစ်ဆင့် အလိုအေလdာက် 

 ြဖန်Uေဝအသိေပး သည့်အရာြဖစ်bပီး ထိုအချက်အလက်များမှ တစ်ဆင့် တိုင်=ကားသူသည် တိုင်=ကားချက်၏တိုးတက်မ7ကို 

ေစာင့်=ကည့်စစ်ေဆး Hိုင်မည်ြဖစ်သည်။ (တိုင်=ကားချက်ကို ေစာင့်=ကည့်စစ်ေဆးသည့် ေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များကို 

ဤအပိုင်း၏ က1 (င) ရှိ ‘တိုင်=ကားသူက တိုင်=ကားချက် ၏တိုးတက်မ7ကို ေစာင့်=ကည့်စစ်ေဆးHိုင်သည်’ တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။) 

တိုင်=ကားသူသည် အီးေမးလ် တွင်ပါရှိသည့်လင့်ခ်ကို ^ိုးရှင်းစွာHှိပ်ြခင်းြဖင့် တင်သွင်းေ=ကာင်းအတည်ြပu၍၊ မှန်ကန်ေ=ကာင်း 

သက်ေသြပHိုင်မည့် အီးေမးလ်ကို ြပန်လည် တုံUြပန်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ တိုင်=ကားသူက လင့်ခ်တွင် Hှိပ် bပီးသည့်အခါတွင် 

ေအာက်ပါစာမျက်Hှာသည် ကွန်ြပjတာမျက်Hှာြပင်ေပQတွင် အလိုအေလdာက် ေပQလာမည်ြဖစ်သည်။. 
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ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှမှန်ကန်ေ=ကာင်း သက်ေသြပြခင်း  

ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး အေနြဖင့် တရားဝင် ြဖစ်မြဖစ် ဆုံးြဖတ်ရန် မှန်ကန်ေ=ကာင်းသက်ေသြပမ7အတွက် စစ်ေဆးချက်များကို 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်=ကားချက်သည် ASSIST ၏သတ်မှတ်နယ်ပယ် အတွင်း ကျေရာက်ြခင်းရှိ၊ မရှိြဖစ်သည်။) ထိုUေနာက် 

ယင်းဆန်းစစ်ေလ့လာချက်၏ရလဒ်အေနြဖင့် အလုပ်လုပ် ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း တိုင်=ကားချက်ကို ြပန်လည်သုံးသပ်သည့်အြပင်၊ 

ေအာက်ပါတိုUကိုလည်း ြပuလုပ်ပါသည်။  

 

• တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံ၍၊ သက်ဆိုင်ရာHိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံတိုUထံသိုU လက်ဆင့်ကမ်းြဖန်Uေဝေပးပါသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ 

‘ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့် Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ’ Hှင့် ‘အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ’ တိုUြဖစ်သည်။)   

 

• ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်တိုUကို (မြပည့်စုံပါက) ေတာင်းဆိုHိုင်သည်၊ သိုUမဟုတ် တိုင်=ကားသူ ကိုြပန်လည်သုံးသပ်ရန် 

ေြပာဆိုHိုင်သည်။ (ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အပိုင်း (၃) ြဖစ်သည့် ‘ASSISTမှ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး ၏အခန်းက1’ ၏က1 (ဂ-၂)ေအာက်ရှိ 

ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းြပထားရာတွင် အေသးစိတ် ေလ့လာHုိင်ပါသည်။) 

 

• မခိုင်လုံသည့် တိုင်=ကားချက်ကို ြငင်းပယ်Hိုင်bပီး၊ ထိုကဲ့သိုU ဆုံးြဖတ်ချက်ချရြခင်း၏ အေ=ကာင်းြပချက် တိုUကိုလည်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

 
လက်ခံရမည့် သိုUမဟုတ် ြငင်းပယ်ရမည့် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခ ံ

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hုိင်ငံများအတွင်းရှိ တိုင်=ကားခံရသည့် 

တိုင်=ကားချက်ကုိ ေပးပုိUခံရbပီး ထုိမှတဆင့်အေြဖရှာေပးြခင်း) သည် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း တိုင်=ကားချက်၏ အေသးစိတ် 

အေ=ကာင်းအရာများကို ြပန်လည်သုံးသပ်၍၊ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်၊ မြဖစ်ကို ဆုံးြဖတ်ပါ သည်။ 

  

• ေပးထားသည့်သတင်းအချက်အလက်၏ အေြခခံေပQမူတည်၍ တိုင်=ကားချက်သည် ခိုင်မာ ေသာအမ7ြဖစ်လdင် တိုင်=ကားချက်ကို 

လက်ခံမည်ြဖစ်သည်၊  

 

• လက်ခံမ7ကို ေဖာ်ြပသည့်အီးေမးလ်သည် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး Hှင့် အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံသိုU ေပးပိုUရန် ဟုတ်၊ မဟုတ်၊  

 

• ြပဿနာအတွက် ြဖစ်Hိုင်ေြခရှိသည့် ေြဖရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို ရှာေဖွရန်အလိုUငှာ သက်ဆိုင်ရာ အမျိuးသား အာဏာပိုင်ထံသိုU 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို လက်ဆင့် ကမ်းေပး ရမည်ဟုတ်၊ မဟုတ်။  

 

• တိုင်ပင်ေဆွးေHွးbပီးေနာက် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ASSIST ယHWရားသည် သင့်တင့် 

ေလdာက်ပတ်သည့် လမ်းေ=ကာင်းမဟုတ်ဟု ဆုံးြဖတ်ပါက၊ တိုင်=ကားချက်ကို ြငင်းဆန်မည်ြဖစ်သည်။ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးHှင့်အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ 

ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံတိုUထံသိုU ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံကေပးသည့်  

ြငင်းဆန်ရသည့်အေ=ကာင်းြပချက် များကိုအီးေမးလ်မှတစ်ဆင့်အေ=ကာင်း=ကားမည်ြဖစ်သည်



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

 
 

 

အေရးပါေသာေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ 

တိုင်=ကားချက်ကို ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံက လက်ခံ၍၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲR (များ) 

ထံသိုUတုံUြပန်မ7ကို လက်ဆင့်ကမ်းေပးပါက၊ ၎င်းHိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံအေနြဖင့် တိုးတက်မ7များ Hှင့် သေဘာတူထားသည့် ASSIST 

၏ အချိန်ကာလ မူေဘာင်အတွင်း၌ သက်ဆိုင်ရာ အမျိuးသားအာဏာပိုင်အဖွဲR (များ) ထံမှ တုံUြပန်မ7ကို sကီး=ကပ်ကွပ်ကဲေပးရန် လုိပါသည်။ 

ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အချိန်ဇယားအစုလိုက်ကို ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ အပိုင်းက1 (ဃ) ‘တိုင်=ကားချက် 

ကိုကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်’ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။   

 
ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည်  အေြဖရလဒ်ြဖင့် တုံUြပန်ေြဖ=ကားသည် 

အလုပ်လုပ်ရက် (၃၀) မှ (၅၀) အတွင်းတွင် ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့်Hုိင်ငံ မှဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံသည် အ=ကံြပu ေြဖရှင်းချက် 

ကဲ့သိုUေသာ တုံUြပန်ချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး ထံသိုU ေပးပိုUရမည် ြဖစ်သည်။  

 

• ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး အေနြဖင့် တိုင်=ကားချက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် =ကuံေတွRေနရေသာ 

ြပဿနာအတွက် ေကျနပ်စရာေကာင်းသည့်ေြဖရှင်းချက်ကိုေပးသည့် အေ=ကာင်းအရာအေပQ တုံUြပန် ေြဖဆိုချက် သိုUမဟုတ် 

အဆိုြပuေြဖရှင်းချက်ကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

 

• အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်=ကားသူ) သိုUမဟုတ် အာဆီယံ အေြခစိုက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းထံသိုU 

ရလဒ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းြခင်းHှင့် ေြဖရှင်းချက် သိုUမဟုတ် တုံUြပန်ချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း မလုပ်ရေသးခင်တွင် လိုအပ်ပါက မည်သည့် 

ရှင်းလင်းချက် ကိုမဆို ေမးြမန်းHိုင်သည့် အခွင့်အေရး တစ်ရပ်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး ထံသိုU ေပးအပ်ထားပါသည်။  

 

• ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ တိုင်=ကားချက်အတွက် တုံUြပန်မ7ကို 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (တိုင်=ကားသူ) သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်^ုံးထံသိုU ြပန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းေပးသည်။  

 
 

အေရးပါသည့် ေနာက်ထပ် သတင်းအချက် အလက်များ  

ေြဖရှင်းချက်အားလုံးသည် လက်ရှိအာဆီယံ ကတိကဝတ်သေဘာတူညီချက်များအြပင်၊ အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများက ကျင့်သုံးေနသည့် 

ဥပေဒများHှင့် နည်းဥပေဒတိုUြဖင့် လုံးဝကိုက်ညီေနရမည်ြဖစ်သည်။ 

 
တိုင်=ကားသူ အေနြဖင့် Hှစ်bခိuက်မ7 စစ်တမ်းြဖင့ ်ြပန်လည်တုံUြပန် ပါသည်။  

ASSIST မှတစ်ဆင့် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံမှ ေြဖရှင်းချက်ကိုတင်သွင်းbပီးေနာက် အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်း (ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်=ကားသူ) 

သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းကို အီးေမးလ်ြဖင့် အေ=ကာင်း=ကားမည်ြဖစ်bပီး၊ Hှစ်သက်သည် သိုUမဟုတ် 

မHှစ်သက်ပါ ကို Hှိပ်ြခင်းြဖင့် စိတ်ေကျနပ်မ7စစ်တမ်းကို ေြဖ=ကားရန် ေတာင်းဆုိလာမည်ြဖစ်သည်။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (ဆိုလိုသည်မှာ 

တိုင်=ကားသူ) သိုUမဟုတ် အာဆီယံ အေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းသည် စစ်တမ်းကို ေြဖဆိုရန် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထံသိုU 

ြပန်လည်ရည်XYန်းခံရမည်ြဖစ်bပီး၊ အထူးသြဖင့် စိတ်ေကျနပ်မ7မရှိပါက မှတ်ချက်များေပးရန် ဖိတ်ေခQထားပါ သည်။ 

 

• တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်=ကားသူ) သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအစည်းသည်  အဆိုြပuထားသည် ့ရလဒ်ကို စိတ်ေကျနပ်မ7မရှိပါက၊ ၎င်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အမ7ကို အာဆီယံအခွင့်အာဏာရှိအဖွဲRအစည်း (ASEAN Compliance Body – ACB) သိုUမဟုတ် အာဆီယံ 

တိုးပွားလာေသာ အြငင်းပွားမ7ဆုိင်ရာေြဖရှင်းေရး ယHWရား (ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism – EDSM) ထံသိုU 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားHိုင်သည်။ 

 

• တိုင်=ကားသူသည် အာဆီယံဆိုင်ရာ အမျိuးသားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း Hိုင်ငံအတွင်းတရားစွဲဆိုမ7 သိုUမဟုတ် အြခားေသာ အြငင်းပွားမ7ဆိုင်ရာ 

ေြဖရှင်းေရးယHWရား (ဆိုလိုသည်မှာ ေစ့စပ်ညTိHှိuင်းြခင်း၊ ရင်=ကားေစ့ြခင်း သိုUမဟုတ် ခုံသမာဓိစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းတိုUြဖစ်သည်၊) တိုUကို 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် ရန်လည်း ဆုံးြဖတ်ေကာင်း ဆုံးြဖတ်Hိုင်ပါသည်။ 



     A S S I S T  T O O L K I T    

 

 

 
 

အေရးပါသည့်ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ 
ြပဿနာရပ်အတွက်ေြဖရှင်းနည်းကို အဆိုြပuတင်ြပbပီးေသာအခါ၊ ASSIST ကို အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများHှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေဆွးေHွးတိုင်ပင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အြဖစ် တည်ေဆာက် ထားြခင်းြဖစ်bပီး၊ ေပးထားသည့်အ=ကံဥာဏ်သည် လက်ေတွR=ကuံေနရသည့် 

အချိuRေသာြဖစ်ရပ်တိုUကို ေြဖရှင်းရန်ရည်ရွယ်bပီး၊ ‘မည်သူက မှန်၍၊ မည်သူကမှားသည်ကို ဆုံးြဖတ်ရန်’ မဟုတ်ဘဲ၊ သိုUမဟုတ် 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ၏ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Hှင့်/သိုUမဟုတ် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ြခင်း 

အေလ့အကျင့်များြဖင့် ကိုက်ညီမ7 ရှိမရှိဆုံးြဖတ်ရန်မဟုတ် ေ=ကာင်း သတိြပuရန်မှာ အလွန်အေရးsကီးပါသည်။  

  

အချိuRေသာ ASSIST ထံသိုUတိုင်=ကားထားေသာကိစeရပ်များကိုေဖာ်ထုတ်ေရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ပါဝင်လာ=ကသည့် လုပ်ေဆာင်သူတိုUမှ 

တိုင်=ကားသူပံ့ပုိးသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ASSIST အတွင်းတွင် အသုံးြပuမည်ြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ကွန်ယက် တစ်ေလdာက်တွင် 

အချက်အလက်တိုUကို လYဲေြပာင်းေပးသည့် အချိန်တိုင်း၌ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ သိုUမဟုတ် စီးပွားေရး 

အရထိလွယ်ရှလွယ်ြဖစ်သည့် အချက်အလက်တိုUကို ကာကွယ်ရန် အလိုUငှာ သင့်ေလျာ်သည့်အဆင့် များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။  
 

ASSIST က ေြဖရှင်းချက်ကို အဆိုမြပuရေသးခင်အချိန်ထိ တိုင်=ကားသူက မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို တိုင်=ကားချက် ကို 

ြပန်လည်^ုပ်သိမ်းခွင့်ရှိHိုင်ပါသည်။  

 

၂. အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သုိUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းအတွက် 

အမည်မေဖာ်လုိသည့်တိုင်=ကားချက်ေဖာင်ပုံစံကိုကူးယူအသုံးပါ 
အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏အမ7သည် ကိုယ်စား တိုင်=ကားချက်ကိုတင်သွင်းပါက၊ 

တရားဝင်တိုင်=ကားချက်ကိုမတင်ခင်တွင် ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းသည် ေအာက်ပါလင့်ခ် 

(http://ASSIST.asean.org/ complaint/?m=42&type=law) သိုUမဟုတ် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ‘တိုင်ချက်ဖွင့်ပါ - 

အာဆီယံေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း’ စာမျက်Hှာရှိ လိုအပ်သည့်ေဖာင်ပုံစံကို ဆွဲချကူးယူ အသုံးြပuရမည်. 

 
အမည်မေဖာ်လုိသည့် ေဖာင်ပုံစံHှင့်အြခားလိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံး/ASSIST၏ဗဟို 

အုပ်ချuပ်ေရးမှjး ထံသိုU တင်သွင်းပါ။  

ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းသည် ေဖာင်ပုံစံတွင်ြဖည့်စွက်bပီးေနာက် ေအာက်ပါတိုUHှင့်အတူ အီးေမးလ် ြဖင့် 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံး (ASSIST@asean.org) ထံသိုU ယင်းပုံစံစာရွက်ကို တင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ 

(၁) ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း၏ တရားဝင်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်/လိုင်စင် အေထာက်အထား (မူရင်း ဘာသာစကားသည် 

အဂrလိပ်ဘာသာြဖင့်မဟုတ်ေသာ်လည်း၊ အဂrလိပ် ဘာသာသိုU တရားဝင်ြပန်ဆုိမ7 မဟုတ်သည့် ဘာသာြပန်ထား သည့် 

အေထာက်အထားတိုUကိုလည်း ထည့်သွင်းသင့်သည်။) Hှင့် (၂) အမည်မေဖာ်လုိသည့်တိုင်=ကားချက်ကို တင်ေပးေစ လိုသည့် အမ7သည် 
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(အာဆီယံ စီးပွားေရး လုပ်ငန်း)၏ ကုမpဏီ/လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းတိုUြဖစ်သည်။ 
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အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး^ုံးကတုံUြပန်ချက်များ 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးအေနြဖင့် တင်သွင်းလာသည့် စာရွက်စာတမ်းများသည်  လိုအပ်ချက်Hှင့်ကိုက်ညီမ7ရှိ၊မရှိHှင့် 

ြပည့်စုံမ7ရှိ၊မရှိကို အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသိုU အေ=ကာင်းြပန်ေပးသွားမည် ြဖစ်သည်။  

• စာရွက်စာတမ်းများြပည့်စုံပါက အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးသည် ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသိုU 

အီးေမးလ်ြဖင့် အမ7ဆိုင်ရာလdိuRဝှက်ကုဒ်ကို ပိုUေပးမည်ြဖစ်bပီး၊ သိုUမှသာ တရားဝင်တိုင်=ကားချက်ကို တင်သွင်းHိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

• စာရွက်စာတမ်းများမြပည့်စုံပါက အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးသည် ေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသိုU 

လိုအပ်ေနေသးသည့်စာရွက်စာတမ်းများကို ပိုUေပးရန် ေတာင်းခံမည်ြဖစ်သည်။ 

 

တရားဝင်တိုင်=ကားချက်ကို တင်သွင်းြခင်း 
အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်းက ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://ASSIST.asean.org) ေပQရှိ 

‘တိုင်ချက်ဖွင့်ပါ။’ တက်ဘ်မှ ‘အာဆီယံေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒလုပ်ငန်း’  သေကrတေပQ၌ ရှိသည့် အွန်လိုင်းတိုင်=ကားချက် 

ေဖာင်ပုံစံကိုအသုံးြပu၍ တိုင်=ကားချက်ကို ြပင်ဆင်၍ တင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။  မပါမြဖစ်သည့် အချက်အလက် အားလုံးပါဝင်ြခင်းရှိေစရန် 

ထည့်သွင်းထားသည့် အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို စနစ်မှ စစ်ေဆးမည်ြဖစ်သည်။  

 
 

အေရးပါေသာ ေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချjပ်^ုံးမှေပးထားသည့် အမ7ဆိုင်ရာလdိuRဝှက်ကုဒ်ကို ပုံစံစာရွက်၏ ‘တိုင်=ကားချက်ဆိုင်ရာ ေဖာ်ြပချက်’ က1ရှိ 

အကွက်ထဲမှ တရားဝင်တိုင်=ကားချက်တွင် ထည့်သွင်း ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 
 

 

(ဂ)ASSISTလုပ်ငန်းစဉ်ကုိြပသည့် ကားချပ် 

 
ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ြပကားချပ်Hှစ်ခုသည် တိုင်=ကားချက်ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် အေြခခံအဆင့် များကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ပထမ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ြပကားချပ်သည် အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစိုက် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRမှတင်သွင်းသည့် တိုင်=ကားချက် ကိုကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း အဆင့်များကို ေဖာ်ြပထားbပီး၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာ အာဆီယံ 

အသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင် လုပ်ငန်းမှတင်သွင်းသည့် တိုင်=ကားချက် ကိုကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် အဆင့်များကို 

ြပထားပါသည်။

 
အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းသည် အထက်တွင်ြပထားသည့် အတိုင်း အာဆီယံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းHှင့် အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRအတွက် တိုင်=ကားချက် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာတွင် သုံးသည့် 

အလားတူအဆင့်များကို လုိက်နာြခင်းြဖင့် ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်Hိုင်ပါသည်။ 
. 
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ပံု(၂) အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း သုိUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွRမှတင်သည့် တုိင်=ကားချက် 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ပံု (၃) အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သုိUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းမှတင်သွင်းသည့် တုိင်=ကားချက် 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၇။ DCPကတုိင်=ကားချက်ကုိလက်ခံ၍၊ 

ေြဖရှင်းချက်ရရိှရန်အလုိUဌာ 

တုိင်=ကားချက်ကုိတင်လာသည့် 

အဖဲွRဝင်Hုိင်ငံအတွင်းရိှ 

RAကုိဆက်သွယ်သည်။ 

DCPHှင့်HCPအ=ကား

တုိက်̂ ိုက်ေြပာ=ကားမ7 

အတွက် ေရွးချယ် 

စရာရိှသည်။ 

၅။ တုိင်=ကားချက်ကုိ CA မှ 

လုပ်ေဆာင်သည့်မှန်ကန် 

ေ=ကာင်းစစ်ေဆးချက်များြဖင့်အတည်ြပu 

သည်။ (အများဆံုးအလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) 

ရက်)တုိင်=ကားချက်၏တုိးတက်မ7ကုိ 
ေစာင့်=ကည့်စစ်ေဆးရန် အာဆီယံ 

အသိအမှတ်ြပuေရှRေန သုိUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းအား 

ေြခရာခံနံပါတ်ကုိထုတ်ေပးထား၍၊ 

တုိင်=ကားချက်ကုိDCPထံသုိU 

လက်ဆင့်ကမ်းလုိက်သည်။ 

၅။ DCP ကတုိင်=ကားချက်ကုိ 

လက်ခံ၍၊ ေြဖရှင်းချက်ရရှိရန် 

အလုိUငှာတုိင်=ကားချက်ကုိတင်လာသ
ည့် အဖဲွRဝင်Hုိင်ငံအတွင်းရှိ RAကုိ 

ဆက်သွယ်သည်။ 

 

DCPHှင့်HCPအ=ကားတုိက် 

^ုိက် ေြပာ=ကားမ7အတွက် 

 ေရွးချယ်စရာရှိသည်။ 

၂။ စာရွက်စာတမ်းများ bပီးြပည့်စံုမ7ရိှ၊ မရိှကုိ  

CAမှြပန်လည်စစ်ေဆးbပီး၊ bပီးြပည့်စံုပါက CAမှ အမ7ဆုိင် 

ရာလdိuRဝှက်ကုဒ်ကုိ အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန/ 

ဥပေဒအကျuိးလုပ်ငန်းထံသုိUေပးပုိUသည်။ 

ASSIST၏ 

ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး 

အိမ်ရှင်Hိုင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ေရး

တာဝန်ခံ (DCP) 

၁၀။ DCP၏ ြပဿနာကိုေြဖရှင်းနည်းအေပQတွင် သိုUမဟုတ် တုနU်ြပန်မ7အေပQတွင် CAမှ ၎င်းကိုြပန်လည်သုံးသပ်၍၊ 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန/ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းHှင့် HCPအား ရလဒ်ကို ြပန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းသည်။ 

၁။ အမည်မသိတုိင်=ကားချက်ေဖာင်ပံုစံHှင့် 

အြခားေသာလုိအပ်သည့်စာရွက်စာတန်းများ

ကုိ အီးေမးလ်ြဖင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး^ံုး 

သုိUမဟုတ် CA ထံသုိUတင်သွင်းသည်။ အာဆီယံစီး

ပွားေရးလုပ်ငန်း 

(သိုUမဟုတ်) 

အာဆီယံအြခေ

စိုက် 

ကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲR ၃။ ASSIST ဆုိင်ရာတုိင်=ကားချက်ကုိတင်ပါ။ 
၉။ DCP ကCAထံသုိU 

ြပဿနာေြဖရှင်း 

နည်းကုိ 

တံုUြပန်ေြပာဆုိသည်။ 

(အများဆံုးအလုပ်

လုပ်ရက် (၃၀-၅၀) 

ရက်) 

၄။ တုိင်=ကားချက်ကုိ လက်ခံပါ။ 

ြပန်လည်သံုးသပ်ရန်ေတာင်းဆုိပါ 

(မြပည့်စံုပါက) သုိUမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ပါ။ ထုိUေနာက် 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပu 

ေရှRေန/ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်း

ကုိ အသိေပးပါ။ 

၆။ DCP ကCAထံသုိU 

ကနဦးတုနU်ြပန်ချက်။ 

အေ=ကာင်းြပချက်များHှင့်ြငင်း 
ပယ်သည် သုိUမဟုတ် 

လက်ခံသည် (အများဆံုး 

အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်) 

ရညX်Yနး်ခံရေသာHိုင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝနခံ် 

(DCP) 

၈။ RAကDCPထံသုိU 

ေြဖရှင်းချက်အားအဆုိြပubပီး

၊ DCPက၎င်းကုိ 

ြပန်လည်သံုးသပ်သည်။ 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန 

သိုUမဟုတ် 

ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်း CA¸၊ 
DCPHှင့်HCPတိုUက 

၎င်းတိုUစိတ်ဝင်စား၍ဝင်ေရာက်ခွင့်

ရှိသည့် တိုင်=ကားချက်တိုU၏ 

လက်ရှိအေြခအေနကို 

=ကည့် 7̂ရန်ASSIST ဆိုင်ရာ 
အချက်အလက် ြပဇယားတွင် 

ဝင်ေရာက်=ကည့် 7̂Hိုင်ပါသည်။ 

၃။ တုိင်=ကားချက်ကုိ CAမှ 

လုပ်ေဆာင်သည့် မှန်ကန်ေ=ကာင်း 

အတည်ြပuချက်များြဖင့် စစ်ေဆးbပီး။ 

(အများဆံုးအလုပ်လုပ် ရက် 
(၁၀)ရက်) တုိင်=ကားချက်၏ 

တုိးတက်မ7ကုိ 

ေစာင့်=ကည့်စစ်ေဆးရန် ရန် AEအား 

ေြခရာခံအုိင်ဒီနံပါတ်ကုိ 

ထုတ်ေပးထား၍၊ ၎င်းတုိင်=ကားချက် 

ကုိ DCP  ထံသုိUလက်ဆင့်ကမ်း 

လုိက်သည်။ 

၈။ DCP ၏ ြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းနည်း သုိUမဟုတ် တံုUြပန်မ7အေပQတွင် CA မှ AE Hှင့် HCP အားအသိေပးြခင်း 

သက်ဆိုင်ရာအမျိuးသား 

အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းများ (RA) 

အာဆီယံစီးပွားေရး

လုပ်ငန်း 

( သိုUမဟုတ် ) 

အာဆီယံအေြခစိုက် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲR 

ASSIST ၏ 
ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး 

ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရေသာ 

Hိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ 

(DCP) 

 

 

 
 

အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်
ခံ  

(DCP) 

သက်ဆိုင်ရာအမျိuးသား 
အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းများ (RA) 

ASSISTဆိုင်ရာအချက်အလက် ြပဇယား 

AE/အာဆီယံအေြခစိုက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲR၊ 

CA¸၊ DCPHှင့်HCPတိုUက ၎င်းတိုU စိတ်ဝင်စား 
၍ ဝင်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် တိုင်=ကားချက် 

တိုU၏ လက်ရှိ အေြခအေနကို =ကည့် 7̂ရန် 

ASSIST ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ြပ 

ဇယားတွင် ဝင်ေရာက်=ကည့် 7̂ Hိုင်ပါသည်။ 

 

၇။ DCPက CAထံသုိU  
ြပဿနာ ေြဖရှင်းနည်းကုိ 

တံုUြပန်ရန် ေြပာဆုိသည်။  

(အများဆံုး အလုပ်လုပ်ရက် 

(၃၀-၅၀)ရက်) 

၆။ RAက DCPထံသုိ ့ 

 ေြဖရှင်းချက်အား 

အဆုိြပubပီး၊ DCPက 

၎င်းကုိ ြပန်လည် 

သံုးသပ်သည်။ 

၄။ DCPက CAထံသုိU 

ကနဦးတံုUြပန်ချက်။ 

အေ=ကာင်းြပချက်များ

Hှင့်ြငင်းပယ်သည် 

သုိUမဟုတ် 
လက်ခံသည် 

(အများဆံုးအလုပ် 

လုပ်ရက် (၁၀)ရက်) 

၂။ တုိင်=ကားချက်ကုိ 

လက်ခံပါ၊  

ြပန်လည်သံုးသပ်ရန်ေတာ

င်းဆုိပါ (မြပည့်စံုပါက) 

သုိUမဟုတ် ြငင်းပယ်ပါ။ 
ထုိUေနာက် AE 

ကုိအသိေပးပါ။ 

၁။ ASSIST ထံသုိU 
တုိင်=ကားချက်ကုိတင်ပါ။ 

 



     A S S I S T  T O O L K I T   

 

 

(ဃ) တုိင်=ကားချက်ကုိ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် အချိန်ဇယား  

 
တိုင်=ကားချက်ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာတွင်တိုးတက်မ7ြဖစ်စဥ်ကို ေစာင့်=ကပ်=ကည့်^7၍၊ တုံUြပန်ချက်တိုUကို ေအာက်ပါ အချိန်ဇယား 

အတွင်း ေမdာ်မှန်းHုိင်ပါသည်။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၁။ သက်တမ်းတုိးြခင်း   
 
တိုင်=ကားချက်တင်လာသည့်အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာအမျိuးသားအာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်း များသည် တိုင်=ကားသူမှ=ကuံေတွRခဲ့ရသည့် 

ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာတိုUအတွက် ေြဖရှင်းနည်းအား တက်=ကွစွာ ရှာေဖွရာ တွင်၊ ြပဿနာ၏^7ပ်ေထွးမ7ေ=ကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်တွင်းရှိ ေနာက်ထပ် 

အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်းများHှင့် ေဆွးေHွး တိုင်ပင်မ7လိုအပ်သည့်အခါတွင်ြဖစ်ေစ ASSIST ၏ CA မှချမှတ်ထားသည့် အလုပ်လုပ်ရက် (၃၀) ၏ 

ေနာက်ဆုံး ရက်ကို မမှီHိုင်ပါက DCP အေနြဖင့် သက်တမ်းတိုးေပးရန်ေတာင်းHိုင်ပါသည်။  

 

• CA အေနြဖင့် DCP ၏ေတာင်းဆိုမ7အေပQမူတည်၍ အလုပ်လုပ်ရက် (၂၀) ရက်အထိ သက်တမ်းတိုးHိုင် ပါသည်။  

 
 

• သက်တမ်းတိုးကာလသည် တိုင်=ကားချက်ကို DCP မှလက်ခံလိုက်သည့်အချိန်မှစ၍ ေြဖရှင်းနည်းကိုရှာေဖွရန် ရည်XYန်းတုိင်=ကား 

ခံရသည့်Hုိင်ငံ ထံသိုU ခွဲေဝထားသည့် အလုပ်လုပ်ရက် စုစုေပါင်း =ကာချိန် (၅၀) ရက်ထက်မပို၍မတုိးရပါ။ 

 
 

• သက်တမ်းတိုးကာလကို စနစ်အတွင်းမှတ်တမ်းယူထားbပီး၊ CA က DCP ကို ေြဖရှင်းနည်းတင်သွင်း ရမည့် သက်တမ်း တိုးကာလ၏ 

ေနာက်ဆုံးရက်အား သတိေပးမည်ြဖစ်သည်။  

 
 

• သက်တမ်းတိုးကာလတွင် ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်sကီးတစ်ခုလုံးသည် CA မှတိုင်=ကားချက်ကို လက်ခံ လိုက်သည့်အချိန်မှ အလုပ်လုပ်ရက် 

(၆၀) ရက်ထက်မပိုသင့်ေပ။ 

၂။ အချိန်ေHှာင်းေသာေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ဆက်လက်တိုက်တွန်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း။  
အချိuRေသာေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး  သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့်Hုိင်ငံမှ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံက ေဆာင်ရွက်ရန်ေHှာင့်ေHှးေနသည့်အချိန် သိုUမဟုတ် ေမdာ်မှန်းထားသည့် အချိန်အတိုင်း 

အတာအတွင်း ေဆာင်ရွက်bပီးစီးရန်Hှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတိေပးချက်များြပuလုပ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင်၊ 

ဤတွင်ြမင်ေတွRရသည့် အတိုင်းပင် အဝါေရာင် သိုUမဟုတ် အနီေရာင်သတိေပးချက်တိုUကို ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သုိU 

ဝင်ေရာက်ြခင်းမှတစ်ဆင့် တိုင်=ကားချက် ၏အေြခအေနကို တိုင်=ကားသူထံသိုUြပသြခင်းအပါအဝင် 

ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး  သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံတုိU၏ ြဖစ်စဥ်ြပဇယား တွင် ြပသသွားမည်ြဖစ်သည်။   

 

အချိuRေသာေဆာင်ရွက်ချက်အတွက် လိုအပ်သည့်အချိန်ေဘာင်အတွင်း၌ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး  Hှင့်/သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိငင်ံမှ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံက မည်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်ကိုမှ မြပuလုပ်သည့် အခါတွင်၊ ASSIST စနစ်သည် အီးေမးလ်မှတစ်ဆင့် 

အလိုအေလdာက်သတိေပးချက်များကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး Hှင့် ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ မှဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံသိုU ပိုUေပးမည်ြဖစ်bပီး၊ 

အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံထံသိုU မိတ~jပိုUေပးမည် ြဖစ်သည်။  
 

 

 

 

 

 

အလုပ်လုပ်ရက် 

၁၀ ရက် 

 

အလုပ်လုပ်ရက် 

၁၀ ရက် 

 

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်

၃၀ ရက ်
အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်

 ၂၀ ရက ်

တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံရန်၊ 

ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် 

(မြပည့်စုံပါက) သုိUမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ရန်ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရး

မjှး၏ ဆံုးြဖတ်ချက ် 
 

တိုင်=ကားချက်ကို 

လက်ခံရန် သုိUမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ရန် ဆံုးြဖတ်မည့် 

ရည်XYနး်တုိင်=ကားခံရ 

သည့်Hုိင်ငံမှဆကသွ်ယေ်ရး
တာဝန်ခံ  

 
 

အလုပလု်ပရ်က ် (၃၀) 

၏ေနာကဆံု်းသတမ်တှရ်
ကက်ိုမမှီပါက၊ DCP သည် 

CA ထံသုိU အချန်ိကို  
ထပတ်ိုးေပးရန် 

ေတာင်းဆုိHုိင်သည်။  

 

တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံပါက 

DCP သည် ၎င်းတိုU၏ 

သကဆုိ်င်ရာ အမျိuးသား 

အာဏာပိုင်အဖွဲRအစည်း (များ) 

ထံမ ှတုံUြပနမ်7/ ေြဖရှင်းနည်းကို 
ရရိှရနလ်ိုbပးီ၊ ဗဟို 

အုပခ်ျuပေ်ရးမjှး ထသုိံU 

တိုင်=ကား ချကက်ိုတုံUြပနမ်7 

ေပးရမည်ြဖစသ်ည်။  
 



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

 

 

•တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံရရှိbပီးေနာက် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည် တိုင် =ကားသူထံသိုU 

ြပန်လည်အေ=ကာင်းြပန်ြခင်းမရှိပါက၊ တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံရရှိbပီး ြပကfဒိန်ရက် (၇)ရက်အတွင်း ASSIST ထံမှ အီးေမးလ်ြဖင့် 

အလိုအေလdာက်သတိေပးချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး မှ လက်ခံ ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး အေနြဖင့် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) 

ရက်အတွင်း တိုင်=ကားချက်ကို လက်ခံရန်၊ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ချက်ကိုေတာင်းဆိုရန် (မြပည့်စုံပါက) သိုUမဟုတ် ြငင်းပယ်ရန် ဆုံးြဖတ် 

ရမည်ြဖစ်သည်။ 
 

• ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးအေနြဖင့် တိုင်=ကားသူထံသိုU တုံUြပန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမြပuလုပ်ရေသးပါက၊ တိုင်=ကား ချက်ကိုတင်bပီးေနာက် ြပကfဒိန်ရက် 

(၁၄) ရက်အတွင်း ASSIST ထံမှ အီးေမးလ်မှတစ်ဆင့် ေနာက်ထပ် အလိုအေလdာက်သတိေပးချက်ကို လက်ခံရရှိမည်ြဖစ်bပီး၊ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး အား 

ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေရှRဆက်လုပ်ေဆာင်Hိုင်ရန်အလိုUငှာ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်လိုအပ်ေ=ကာင်း အသိေပးြခင်းပင်ြဖစ် သည်။  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဆာင်ရွက်ချက်သည် အချိန်ေHှာင်းသွားေ=ကာင်းကို ဗဟိုအုပ်ချjပ်ေရးမှjးထံသိုU ေပးပိုUသည့် အီးေမးလ်သတိေပးချက်ဥပမာ 

 

 

• ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးက တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံbပီးေနာက်၊ ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့် တာဝန်ခံထံသိုU 

လက်ဆင့်ကမ်းေပးbပီးေသာ်လည်း၊ ရည်XYန်း တုိင်=ကားခံရသည့် Hုိင်ငံမှဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း 

ြပန်လည်အေ=ကာင်းြပန်မ7မြပuလုပ်ပါက၊ တိုင်=ကားချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှလက်ခံbပီးေနာက် ြပကfဒိန်ရက် (၇) ရက်အတွင်း ASSIST ထံမှ 

အီးေမးလ်ြဖင့် တစ်ဆင့် အလိုအေလdာက် သတိေပးချက်ကို လက်ခံရရှိမည်ြဖစ်သည်။ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့် Hုိင်ငံမှဆက်သွယ်ရမည့် 

ပုဂ-ိuလ်အေနြဖင့် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း တိုင်=ကားချက်ကို လက်ခံသင့်သည် သိုUမဟုတ် ြငင်းပယ်သင့်သည်ကို ဆုံးြဖတ် 

ရမည်ြဖစ်သည်။  

 

• ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံအေနြဖင့် တိုင်=ကားသူထံသိုU တုံUြပန်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ မြပuလုပ်ရ ေသးပါက၊ 

တိုင်=ကားချက်ကိုတင်bပီးေနာက် ြပကfဒိန်ရက် (၁၄) ရက်အတွင်း ASSIST ထံမှ အီးေမးလ်ြဖင့် တစ်ဆင့် 

ေနာက်ထပ်အလိုအေလdာက်သတိေပးချက်ကို လက်ခံရရှိမည်ြဖစ်bပီး၊ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံအား ASSIST 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေရှRဆက် လုပ်ေဆာင်Hိုင်ရန်အလိုUငှာ ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်ရပ်လိုအပ်ေ=ကာင်း အသိေပးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ေဆာင်ရွက်ချက်သည် အချိန်ေHှာင်းသွားေ=ကာင်းကို ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံထံသိုU ေပးပိုUသည့် အီးေမးလ်သတိေပးချက်ဥပမာ 
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ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) ‘ASSIST ယHWရားHှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်အချိန်ဇယားပါ လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့်ဆင့်ြပကားချပ်’ 

တွင် အေသးစိတ်အချက်အလက်Hှင့် ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလွယ်တစ်ကူလိုက်ပါလုပ်ေဆာင်Hုိင်ေသာ ေဖာ်ြပချက်ကို 

ပံပုိးေပးထားပါသည်။ 

 

 

 

 

 

  

အေရးပါသည့် သတင်းအချက်လက် 

ေဆာင်ရွက်ချက်သည် အချိန်ေHှာင်းသွားေ=ကာင်းကို ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံသိုU ေပးပိုUသည့် 

အီးေမးလ်သတိေပးချက် ဥပမာ ASSISTထံသိုU တင်သွင်း လာသည့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရန်အတွက် အချိန် မူေဘာင်သည် 

ရည်XYန်း တုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်=ကားချက်ကိုတင်သွင်းခံရသည် 

Hှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ)က တိုင်=ကားချက်ကိုလက်ခံလိုက်သည့် ရက်မှစ၍ အလုပ်လုပ်ရက် (၃၀)ထက် (အများဆုံး အလုပ်လုပ်ရက် 

(၂၀) ကိုထပ်တိုးေတာင်းဆုိြခင်းကို သေဘာတူညီမ7မရှိပါက) မပိုရပါ။ 

 

 

 

 

 

 

(င) တုိင်=ကားသူက တုိင်=ကားချက်၏တုိးတက်မ7ြဖစ်စဥ်ကုိ ေစာင့်=ကည့်ေလ့လာ Hုိင်သည်။   
 

တိုင်=ကားချက်၏တိုးတက်မ7ြဖစ်စဥ်ကိုလိုက်ရန်အလိုUငှာ http://ASSIST.asean.org ရှိဝက်ဘ် စာမျက်Hှာရှိ ‘တိုင်=ကားချက်ကိုလိုက်ပါ’ တက်ဘ်ကို 

ေရွးချယ်ပါ၊ ထိုUေနာက်ေအာက်ပါ စာမျက်Hှာ ေပQလာပါလိမ့်မည်။ တိုင်=ကားသူ အေနြဖင့် ၎င်းတိုU၏အီးေမးလ်လိပ်စာHှင့် တိုင်=ကားချက် 

တင်သွင်းြခင်းအား အတည်ြပuေ=ကာင်း ြပန်ဆုိသည့်စာတွင် ေပးထားသည့် ေြခရာခံနံပါတ် ကိုအသုံးြပu ၍ဝင်ေရာက် Hိုင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေြခရာခံနံပါတ် ကိုအသုံးြပuြခင်းြဖင့် စနစ်မှ တိုင်=ကားသူအား တိုင်=ကားချက်၏အေသးစိတ် အချက် အလက်များHှင့် တိုင်=ကားသူ၏ ASSIST 

ဆိုင်ရာြဖစ်စဥ်ြပဇယားရှိ ASSIST မှေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ြပသပါသည်။  

 

ေအာက်ပါ တိုင်=ကားသူ၏ ASSIST ဆိုင်ရာြဖစ်စဥ်ြပဇယားဥပမာတွင် ၊ ေလ့လာမ7သင်ခန်းစာအတွက် ရည်ရွယ်ေရးသားထားသည့် 

အြဖစ်မှန်မဟုတ်ေသာ အချက်အလက်ကို အသုံးြပuထားသည့် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ Y (AMS-Y) Hှင့် ကုန်သွယ်ေရးြပဿနာရပ်Hှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဤြဖစ်ရပ်တွင် တိုင်=ကားချက်ကို ြပuလုပ်ထားသည်။ တိုင်=ကားသူကို အာဆီယံအသိအမှတ် ြပuေရှRေနမှကိုယ်စားြပuထားbပီး၊ အေ=ကာင်းရင်းမှာ 

၎င်း၏အမ7သည် (ဆိုလိုသည်မှာ အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း) သည် AMS-X တွင် မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင် ထားသည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းြဖစ်bပီး၊ 

အမည်မေဖာ်လိုသည့်အတွက်ပင်ြဖစ်သည်။ 

 

•    ASSIST သည် အီးေမးလ်ြဖင့် တိုင်=ကားချက်အား လက်ခံေ=ကာင်းကို အသိအမှတ် ြပuလိုက်သည်။  

 

•    ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ ကနဦးသုံးသပ်ချက်ြပuလုပ်bပီးေနာက် တိုင်=ကားချက်မှာ မြပည့်စုံပါက (တိုင်=ကားသူထံသိုU ေပးပိုUသည့်အီးေမးလ်တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့် အေ=ကာင်းြပချက် များအတွက်။) ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည် အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေနအား တိုင်=ကားချက်ကို 

ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်Hှင့် ေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်တိုUကို ပံ့ပုိးေပးရန်ေတာင်းဆိုပါသည်။ 

  

•    တိုင်=ကားချက်ကို ေရှRေနမှ ြပန်လည်သုံးသပ်၍၊ ထိုေနUတွင်ပင် ြပန်လည်တင်သွင်းခဲ့သည်။  



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

 

•    တိုင်=ကားချက်၏အေြခအေနသည် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး မှ bပီးြပည့်စုံမ7ရှိေ=ကာင်းHှင့် လက်ခံေ=ကာင်း အဆင့် 

(တိုင်=ကားချက်၏သမိုင်းေ=ကာင်းအရ) တွင် ကျန်ရှိေနမည်ြဖစ်သည်။  

 
 

 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိုင်=ကားသူ၏ တိုင်=ကားစာ အေြခအေနကို =ကည့်ရန် ASSIST ဆိုင်ရာအချက်အလက်ြပဇယားနမူနာ
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ေနာက်ဆက်တဲွ(၁)  

ကုိးကားချက်စာရင်း 

၁.၁. ကုန်ပစeည်းများ၏ ဆင့်ပွား အမျိuးအမည်စာရင်း 
၂.၄.၁. ဆင့်ပွားအခွဲ ကုန်ပစeည်းအမျိuးအမည်များ 

 

၁.  ကုန်ပစeည်းများ 

၁.  အေကာက်ခွန်ဆုိင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်မ7များ 

၂.  ပင်ရင်းေဒသစည်းမျဥ်းများ 

၃. အေကာက်ခွန်မဟုတ်ေသာ စီမံေဆာင်ရွက်မ7များ 

 

၃.၁.   လူ၊ တိရစ�ာန်၊ အပင်ဇီဝတုိU၏ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 
 

၃.၁.၁. သွင်းကုန်များအေပQ SPS ဆုိင်ရာ ကနU်သတ်မ7Hှင့် တားြမစ်မ7များ 

၃.၁.၂. ဓါတ်=ကွင်းလက်ခံHုိင်မ7ကန်Uသတ်ချက်များHှင့် ြဒပ်ပစeည်းများအသုံးြပuမ7ကို ကနU်သတ်ြခင်း 

၃.၁.၃. တံဆိပ်ကပ်ြခင်း၊ အမှတ်အသားြပuြခင်းHှင့် ထုပ်ပိုးမ7ဆုိင်ရာလိုအပ်ချက်များ 

၃.၁.၄. ေရာဂါပုိးမYားကင်းရှင်းမ7လိုအပ်ချက်များ 

၃.၁.၅. အပင်Hှင့်တိရစ�ာန် ကုန်ေချာပစeည်းများတွင်ြဖစ်ေပQေစေသာ သက်ရှိ ပိုးမYားများHှင့်ေရာဂါကို 

ဖယ်ရှားြခင်းဆုိင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မ7(ဥပမာ- ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ြပuြပင်မ7) 

            ၃.၁.၆. ထုတ်လုပ်ြခင်းHှင့် ထုတ်လုပ်မ7လွန် ြပuြပင်မ7များအတွက် လိုအပ်ချက်များ 

၃.၁.၇. SPS သတ်မှတ်ချက်Hှင့်ကိုက်ညီမ7များကို ဆန်းစစ်ြခင်း 

၃.၁.၈. အြခားတစ်ေနရာရာတွင်ေဖာ်ြပမထားေသာ SPS ဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်မ7များ 

 

၃.၂.  ကုန်သွယ်မ7ဆုိင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးများ 

၃.၂.၁. သွင်းကုန်များအေပQ TBT ဆုိင်ရာ ကနU်သတ်မ7Hှင့် တားြမစ်မ7များ 

၃.၂.၂. ဓါတ်=ကွင်းလက်ခံHုိင်မ7ကန်Uသတ်ချက်များHှင့် ြဒပ်ပစeည်းများအသုံးြပuမ7ကို ကနU်သတ်ြခင်း 

၃.၂.၃. တံဆိပ်ကပ်ြခင်း၊ အမှတ်အသားြပuြခင်းHှင့် ထုတ်ပိုးမ7ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ 

၃.၂.၄. ထုတ်လုပ်ြခင်းHှင့် ထုတ်လုပ်မ7လွန် ြပuြပင်မ7များအတွက် လိုအပ်ချက်များ  

၃.၂.၅. ထုတ်ကုန်အေထာက်အထားလကfဏာလိုအပ်ချက် 

၃.၂.၆. ထုတ်ကုန်အရည်အေသွးHှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်လိုအပ်ချက် 

၃.၂.၇. TBT သတ်မှတ်ချက်Hှင့် ကိုက်ညီမ7ကို ဆန်းစစ်ြခင်း 

၃.၂.၈. အြခားတစ်ေနရာရာတွင်ေဖာ်ြပမထားေသာ TBT ဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်မ7များ 

 

၃.၃. သေဘrာမတင်မီsကိuတင် စစ်ေဆးြခင်းHှင့ ်အြခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

၃.၃.၁. သေဘrာမတင်မီစစ်ေဆးြခင်း 

၃.၃.၂. တိုက်^ိုက်ပိုUကုန်ပစeည်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်  

၃.၃.၃. အေကာက်ခွန်၏သတ်မှတ်ဆိပ်ကမ်းမှ ြဖတ်ေကျာ်ရမည့် လိုအပ်ချက် 

၃.၃.၄. သွင်းကုန်ေစာင့်=ကည့်ြခင်းHှင့် စစ်ေဆးမ7လိုအပ်ချက်များHှင့် အြခား အလိုအေလျာက်  

 လိုင်စင်ေပးြခင်း စီမံေဆာင်ရွက်မ7များ၊  

              ၃.၃.၅.  အြခားတစ်ေနရာရာတွင်ေဖာ်ြပမထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ   
 
 

၁။ ဤအမျိuးအစားသည် ATIGA ၏ ပုိဒ်ခဲွ ၁၃ ရိှ တာဝန်ဝတ~ရားများHှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံကုန်သွယ်ေရးသုတဘဏ်တွင် အသံုးြပuမ7အတွက် အတည်ြပu တင်ြပထားေသာ 
အမျိuးအစားကုိ အေြခခံထားသည်
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၃.၄.  sကိuတင်မခန်Uမှန်းHိုင်ေသာ ကုန်သွယ်မ7ဆိုင်ရာ အကာအကွယ် ေပးေရး စီမံေဆာင်ရွက်ချက် 

၃.၄.၁. ေလျာ့ေစျးHှင့်စုပုံေရာင်းချမ7ကိုတန်ြပန်ေဆာင်ရွက်မ7စီမံချက် 

၃.၄.၂. ကူညီေထာက်ပံ့မ7ြဖင့်တင်သွင်းေရာင်းချမ7အေပQတန်ြပန်ေဆာင်ရွက်မ7စီမံချက် 

၃.၄.၃. အကာအကွယ်ေပးအစီမံများဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ချက် 

 
၃.၅.  SPS သုိUမဟုတ် TBT အေ=ကာင်းတရားများမှလွဲ အလုိအေလျာက်မဟုတ်ေသာ လုိင်စင်ခွင့်ြပuချက်၊ 

ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ချက်၊ တားြမစ်ြခင်း Hှင့် အေရအတွက် ထိန်းချuပ်ြခင်းဆုိင်ရာစီမံေဆာင်ရွက်ချက် 

၃.၅.၁. SPS သုိUမဟုတ် TBT အတွက် တရားဝင်ခွင့်ြပuထားသည့် အေ=ကာင်းတရားများ မှလွဲ 

အလုိအေလျာက်မဟုတ်ေသာ သွင်းကုန်လုိင်စင်ခွင့်ြပuချက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ 

၃.၅.၂. ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ချက်များ(Quota) 

၃.၅.၃. SPS Hှင့် TBT အေ=ကာင်းတရားမှလွဲ၍ တားြမစ်ချက်များ 

၃.၅.၄. ပိုUကုန်ကန်Uသတ်ချက်စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ချက် 

၃.၅.၅.  အေကာက်ခွန်Hှuန်းခွဲတမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (TRQS) 

၃.၅.၆.  အြခားတစ်ေနရာရာတွင် မေဖာ်ြပထားေသာအရည်အတွက် ထိန်းချuပ်မ7 စီမံ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

၃.၆.  ထပ်တုိးအခွန်များHှင့် အဖိုးအခများပါဝင်သည့် ေဈးHှuန်းထိန်းချuပ်မ7 စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

၃.၆.၁. အေကာက်ခွန်တန်ဖိုးကို သက်ေရာက်ေစေသာ စီမံခနU်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်မ7များ 

၃.၆.၂. သေဘာဆH}အေလျာက် ပုိUကုန်တန်ဖိုးကနU်သတ်ြခင်း 

              ၃.၆.၃. ေြပာင်းလဲHိုင်ေသာ အဖိုးအခများ 

၃.၆.၄. အေကာက်ခွန်အပိုေ=ကးများ 

၃.၆.၅. ရာသီအလိုက်အခွန်အခများ 

၃.၆.၆. အစိုးရမှပံ့ပိုးေသာ ဝန်ေဆာင်မ7များHှင့် ဆက်Hွယ်ေသာ အခွန်အခများ စည်း=ကပ်မ7 

၃.၆.၇. သွင်းကုန်အေပါစည်း=ကပ်ေသာ ြပည်တွင်းအခွန်အခများ 

                   ၃.၆.၈. အေကာက်ခွန်တန်ဘိုးြဖတ်ြခင်းဆုိင်ရာထုတ်ြပန်ေ=ကညာချက် 

 ၃.၆.၉. အြခားတစ်ေနရာရာတွင် မေဖာ်ြပထားေသာ ေဈHှuန်း ထိန်းချuပ်မ7 စီမံေဆာင်ရွက်မ7များ 
 

၃.၇.  ဘ1ေရးဆုိင်ရာစီမံေဆာင်ရွက်ချက် 

၃.၇.၁. sကိuတင်ေငွေပးေချမ7ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် 

၃.၇.၂. အမျuိးမျuိးေသာေငွလဲHှuန်း 

၃.၇.၃. တရားဝင်Hုိင်ငံြခားေငွလဲHှuန်းဆိုင်ရာခွဲေဝမ7နည်းဥပေဒများ 

၃.၇.၄. သွင်းကုန်အတွက်ေငွေပးေချမ7စနစ်Hှင့် ပတ်သက်ေသာနည်းဥပေဒများ 

၃.၇.၅. အြခားတစ်ေနရာရာတွင်မေဖာ်ြပထားေသာ ဘ1ေရးဆိုင်ရာစီမံ ေဆာင်ရွက် မ7များ 

 

၃.၈.  ယှဉ်bပိuင်မ7ကို သက်ေရာက်ေစေသာ ေဆာင်ရွက်မ7များ 

           ၃.၈.၁. Hိုင်ငံေတာ်ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊သွင်းကုန်အတွက် အြခားလက်ေရွးစင် သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ        

                              လမ်းေ=ကာင်းများ 

            ၃.၈.၂. မြဖစ်မေနအသုံးြပuရမည့် Hုိင်ငံအဆင့် ဝန်ေဆာင်မ7များ 

၃.၈.၃. အြခားတစ်ေနရာရာတွင် မေဖာ်ြပထားေသာ ယှဉ်bပိuင်မ7ကိုထိခိုက်ေစသည့် စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 
 

၃.၉.  ကုန်သွယ်မ7Hှင့်ပတ်သက်သည့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7ဆုိင်ရာစီမံ ေဆာင်ရွက်ချက်များ (TRIMs) 

          ၃.၉.၁. ြပည်တွင်းဆိုင်ရာစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၃.၉.၂. ကုန်သွယ်ေရးကို ဟန်ချက်ညီေစေသာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၃.၉.၃. အြခားတစ်ေနရာရာတွင် မေဖာ်ြပထားေသာ ကုန်သွယ်မ7Hှင့်ပတ်သက်သည့် ရင်းHှီးြမuပ်Hှံမ7ဆုိင်ရာ   

 ေဆာင်ရွက်ချက်များ 
 

၃.၁၀.  ြဖနU်ြဖjးေရးဆုိင်ရာကနU်သတ်ချက်များ 
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၃.၁၀.၁.  ပထဝီေရေြမဆုိင်ရာ ကနU်သတ်ချက် 

၃.၁၀.၂.  ြပန်လည်ေရာင်းချသူများအေပQ ကနU်သတ်ချက်များ 

 

၃.၁၁.  ေရာင်းချbပီး ဝန်ေဆာင်မ7များအေပQ ကနU်သတ်ချက်များ 

 

၃.၁၂.  ေထာက်ပံ့ေ=ကးများ(ပိုUကုန်ေထာက်ပံ့မ7များမပါ) 

 

၃.၁၃.  အစိုးရ၏ဝယ်ယူေရးဆုိင်ရာ ကနU်သတ်ချက်များ 

 

၃.၁၄.  �ာဏပစeည်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မ7 

 

၃.၁၅.  ပိုUကုန်Hှင့ပ်တ်သက်ေသာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၃.၁၅.၁.  ပိုUကုန်လိုင်စင်, ေဝစုခွဲတမ်း, တားြမစ်ချက်Hှင့် အြခားအေရအတွက်ဆိုင်ရာ ကနU်သတ်ချက်များ 

၃.၁၅.၂.  Hိုင်ငံေတာ်ပိုင် ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ပိုUကုန်အတွက် အြခားလက်ေရွးစင် ပုိUကုန် 

ကုန်လမ်းေ=ကာင်းများ 

၃.၁၅.၃. ပိုUကုန်ေစျးHှuန်းထိန်းချuပ်ေရး ဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၃.၁၅.၄. ြပန်လည်တင်ပိုUြခင်းဆိုင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၃.၁၅.၅. ပိုUကုန်ဆိုင်ရာ အခွန်Hှင့်အဖုိးအခများ 

၃.၁၅.၆. ပိုUကုန်နည်းပညာဆိုင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၃.၁၅.၇. ပိုUကုန်ေထာက်ပံ့ေငွများ 

၃.၁၅.၈. ပိုUကုန်ဆိုင်ရာအေ=ကွးများ 

၃.၁၅.၉.  အြခားတစ်ေနရာရာတွင် မေဖာ်ြပထားေသာ ပိုUကုန်ဆိုင်ရာ စီမံ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

၁.၂.  ဝန်ေဆာင်မ7များဆိုင်ရာ အခန်းက1များHှင့် က1ခဲွများ 
                                      ၁. စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၁.၁. ပညာရှင်ဆန်ေသာဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၁.၁.၁. တရားဥပေဒအကျိuးေဆာင်ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၂. စာရင်းအင်း၊ စာရင်းစစ်ြခင်းHှင့် စာရင်းကိုင်ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၃. အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၄. ဗိသုကာဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၅. အင်ဂျင်နီယာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၆. ေပါင်းစပ်အင်ဂျင်နီယာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၇. bမိuRြပစီမံကိန်းHှင့် ^7ခင်းဗိသုကာ ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၁.၈. ေဆးပညာHှင့် သွားဘက်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်း 

၁.၁.၉. တိရစ�ာန်ေဆးကုြခင်းဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

   ၁.၁.၁၀. ဝမ်းဆွဲ၊ သူနာြပu၊ အ^ိုးအေ=ကာကုထုံးဆရာHှင့် ေဆးဘက်အကူဆိုင်ရာ အမ7ထမ်းများ မှ   

 ေပးေသာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

   ၁.၁.၁၁. အြခားပညာရှင်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

 

   ၁.၂.  ကွန်ပျjတာHှင့် ဆက်Hွယ်သည့်လုပ်ငန်းများ 

၁.၂.၁. ကွန်ပျjတာ စက်ပုိင်းဆုိင်ရာပစeည်းများ တပ်ဆင်ေရးHှင့် ဆက်Hွယ်သည့် အ=ကံေပး ဝန်ေဆာင်မ7 

လုပ်ငန်းများ 

၁.၂.၂. ေဆာ့ဝလ်တပ်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၂.၃. ေဒတာထည့်သွင်းြခင်းဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၂.၄. ကွန်ပျuတာထဲသုိU ထည့်သွင်းထားသည့် အချက်အလက်များ ဝန်ေဆာင်မ7 လုပ်ငန်းများ 

၁.၂.၅. အြခားကွန်ပျjတာHှင့်ဆက်Hွယ်သည့်ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

 

၂။ WTO စာတမ်းမှ လက်ခံထားေသာ ဝန်ေဆာင်မ7က1 Hှင့် က1ခွဲစာရင်း #MTN/GNS/W/120 ဝန်ေဆာင်မ7က1အမျိuးအစားစာရင်း 
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                                   ၁.၃.  သုေတသနHှင့် ဖွံRbဖိuးေရးဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၃.၁. သဘာဝသိပpံHှင့်ဆိုင်ေသာ သုေတသနHှင့် ဖွံRbဖိuးေရးဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၃.၂. လူမ7သိပpံHှင့် လူသားချင်းစာနာသည့် သုေတသနHှင့် ဖွံRbဖိuးေရးဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

              ၁.၃.၃. ပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမက သက်ဆုိင်ေသာ သုေတသနHှင့် ဖွံRbဖိuးေရးဝန်ေဆာင်မ7 လုပ်ငန်းများ 

 

                                   ၁.၄.  အိမ်ြခံေြမအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းများ 

၁.၄.၁. ပိုင်ဆိုင်မ7Hှင့်ငှားရမ်းြခင်းများ 

၁.၄.၂. အဖုိးအခ(သိုU) ကန်ထ^ိုက်စာချuပ်စနစ် 

 

   ၁.၅.  ေအာ်ပေရတာမဲ့ ငှားရမ်းြခင်းဝန်ေဆာင်မ7များ 

    ၁.၅.၁. သေဘrာHှင့်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ 

    ၁.၅.၂. ေလယာဉ်Hှင့်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ 

    ၁.၅.၃. အြခားသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးယာဉ်Hှင့်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ 

    ၁.၅.၄. အြခားစက်ယHWရားHှင့်ကိရိယာများHှင့် ဆက်Hွယ်ေသာလုပ်ငန်းများ 

    ၁.၅.၅. ေအာ်ပေရတာမဲ့ အြခားငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများ 

 

     ၁.၆.       အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7များ 

၁.၆.၁. ေ=ကာ်ြငာလုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၂. ေဈးကွက်သုေတသနHှင့် လူထုသေဘာထားစစ်တမ်းနမူနာေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၃. စီမံခနU်ခွဲမ7အ=ကံေပးလုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၄. ကုန်ထုတ်လုပ်မ7ဆိုင်ရာအ=ကံေပးHှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၅. နည်းပညာစမ်းသပ်ြခင်းHှင့် အေသးစိပ်ေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၆. စိုက်ပျိuးေရး၊ အမဲလိုက်Hှင့်သစ်ေတာ တိုUHှင့်Hွယ်ေသာ အခွဲဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

              ၁.၆.၇. ငါးဖမ်းြခင်းHှင့်ဆိုင်ေသာအခွဲဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၈. သတ�uတွင်းHှင့်ဆိုင်ေသာအခွဲဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၉. ထုတ်လုပ်ေရးHှင့်ဆိုင်ေသာအခွဲဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၀. စွမ်းအင်ြဖနU်ြဖjးေရးHှင့်ဆိုင်ေသာအခွဲဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၁. ဝန်ထမ်းများေနရာချထားြခင်းHှင့် ေထာက်ပိုU ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၂. စုံစမ်းေရးHှင့် လုံြခuံေရးဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၃. သိပpံHှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၄. ယHWယားြပuြပင်ြခင်းHှင့်ထိန်းသိမ်းြခင်းဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၅. အေဆာက်အဦ သနU်ရှင်းေရးဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၆. ဓါတ်ပုံ^ုိက်ြခင်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၇. ထုတ်ပိုးြခင်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၈. ပုံHှိပ်ေရးHှင့် ြဖနU်ချီေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

၁.၆.၁၉. ညီလာခံအစည်းအေဝးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ  

၁.၆.၂၀. အြခားေသာစီးပွားေရးဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

 

၂. ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7များ 

 
၂.၁. စာတိုက်လုပ်ငန်းများ 

 

၂.၂. ကုန်Hှင့်စာပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 
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၂.၃. ေ=ကးနန်းHှင့်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

၂.၃.၁. အသံေြပာဖုန်းဝန်ေဆာင်မ7 

၂.၃.၂. အချက်အလက်များကို ကွန်ပျuတာဆက်သွယ်ေရးနည်းြဖင့်ပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း 

၂.၃.၃. အချက်အလက်များကို ဖုန်းလုိင်းအသုံးြပuဆက်သွယ်နည်းြဖင့်ပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း 

၂.၃.၄. ဖုန်းလုိင်းြဖင့်စာေပးပုိUလက်ခံသည့် လုပ်ငန်း 

၂.၃.၅. ေ=ကးနန်းလုပ်ငန်း 

၂.၃.၆. ဖက်စ်လုပ်ငန်း 

၂.၃.၇. ပုဂ-ိuလ်က ဖုန်းလုိင်းအသုံးြပuအငှားလုပ်ငန်း 

၂.၃.၈. အီလက်ထရွန်နစ် စာပိုUြခင်းလုပ်ငန်း 

၂.၃.၉. အသံြဖင့်ေမးလ်ပုိUြခင်း 

၂.၃.၁၀. အွန်လိုင်းသတင်းပိုUြခင်းHှင့် အသံအချက်အလက်များြပန်ထုတ်ြခင်းစနစ် 

၂.၃.၁၁. လdပ်စစ်ေဒတာ ကူးလူးပိုUေဆာင်ြခင်း (EDI) 

၂.၃.၁၂. တန်ဖိုးြမTင့် ဖက်စ်လုပ်ငန်း (သိုေလှာင်တဆင့်ပိုU) သိုေလှာင်ြပန်ပိုU 

၂.၃.၁၃. ကုဒ် Hှင့် ညTိHှuိင်းချက် ကျင့်ဝတ်များ ေြပာင်းလဲေပးြခင်း 

၂.၃.၁၄. အွန်လိုင်းသတင်းHှင့် အချက်အလက်များ လုပ်ေဆာင်ြခင်း (ဆက်သွယ်မ7 ြဖစ်စဥ်လုပ်ငန်း အပါအဝင်) 

၂.၃.၁၅. အြခားဆက်သွယ်ေရးHှင့် ေ=ကးနန်းဝန်ေဆာင်မ7များ 

 

၂.၄. ^ုပ်သံဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ7များ 

    ၂.၄.၁. ^ုပ်ရှင်Hှင့်ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ြဖနU်ချီေရး 

    ၂.၄.၂. ^ုပ်ရှင်ြပသြခင်းလုပ်ငန်းများ 

    ၂.၄.၃. ေရဒီယိုHှင့် ^ုပ်ြမင်သံ=ကားဝန်ေဆာင်မ7 

    ၂.၄.၄. ေရဒီယိုHှင့် ^ုပ်သံလYင့်ထုတ် ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

    ၂.၄.၅. အသံဖမ်းယူြခင်း 

    ၂.၄.၆. အြခားအသံHှင့်^ုပ်ြမင်လုပ်ငန်းများ 

 

   ၂.၅. အြခားဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

 

   ၃. ေဆာက်လုပ်ေရးHှင့် ဆက်Hွယ်ေသာ အင်ဂျင်နီယာဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

    ၃.၁. အေဆာက်အဦးဆိုင်ရာ အေထွေထွေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ  

    ၃.၂. bမိuRြပအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအတွက် အေထွေထွေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

    ၃.၃. တပ်ဆင်ြခင်းHှင့် ေနရာချထားြခင်းလုပ်ငန်းများ 

    ၃.၄. အေဆာက်အဦအbပီးသတ် မွမ်မံြခင်းလုပ်ငန်းများ 

    ၃.၅. အြခားေဆာက်လုပ်ေရးHှင့် အင်ဂျင်နီယာဝန်ေဆာင်မ7Hှင့်သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ 

 

   ၄. ြဖနU်ြဖjးေရးလုပ်ငန်းများ 

    ၄.၁. ေကာ်မရှင်စား ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများ 

    ၄.၂. လက်ကားေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

    ၄.၃. လက်လီေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 

    ၄.၄. တူညီေသာလုပ်ငန်းများလုပ်ပုိင်ခွင့်ရယူလုပ်ေဆာင်ြခင်း 

    ၄.၅. အြခားြဖနU်ြဖjးြခင်းလုပ်ငန်းများ 
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၅. ပညာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 

    ၅.၁. မူလတန်းပညာေရးဝန်ေဆာင်မ7 

    ၅.၂. အထက်တန်းပညာေရးဝန်ေဆာင်မ7 

    ၅.၃. အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ7 

    ၅.၄. သက်sကီးပညာေရး 

    ၅.၅. အြခားပညာေရးဝန်ေဆာင်မ7များ 

 

   ၆. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7များ 

    ၆.၁. မိလ�ာအညစ်အေ=ကးထိန်းသိမ်းေရးဝန်ေဆာင်မ7 

    ၆.၂. အမ7ိက်သ^ုိက်စွနU်ပစ်ပစeည်း စွနU်ပစ်ေရးလုပ်ငန်း 

    ၆.၃. ေရဆုိးHုတ်စနစ် Hှင့် အလားတူဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

    ၆.၄. အြခားသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

 

   ၇. ဘ1ေရးHှင့်ဆိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ7များ 

         ၇.၁. အလုံးစုံအာမခံHှင့် အာမခံဆက်Hွယ် ဝန်ေဆာင်မ7များ 

    ၇.၁.၁. အသက်၊ မေတာ်တဆထိခိုက်မ7Hှင့် ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ 

    ၇.၁.၂. အသက်Hှင့်မဆိုင်ေသာအာမခံလုပ်ငန်းများ 

    ၇.၁.၃ ြပန်လည်အာမခံြခင်းHှင့် ြပန်လည်ေပးဆပ်ြခင်း 

    ၇.၁.၄ အာမခံအေထာက်အကူြပuဝန်ေဆာင်မ7များ (ပွဲစားHှင့် ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများ  

     အပါအဝင်) 

   ၇.၂. ဘဏ်လုပ်ငန်းHှင့် အြခားကဏ{ာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

    ၇.၂.၁. စေပQေငွHှင့် ြပည်သူလူထုထံမှ အြခားြပန်အမ်းHိုင်ေသာရန်ပုံေငွများကိုလက်ခံြခင်း  

    ၇.၂.၂. ငှားရမ်းြခင်းမျိuးစုံ အြပည့်ေချးငှားြခင်း၊ စားသုံးသူေချးေငွ၊ ေပါင်Hှံေချးေငွ၊   

    ေငွအသွင်းအထုတ်ဆိုင်ရာအားလုံး 

    ၇.၂.၃. ဘဏ်မှေငွေချးြခင်း 

    ၇.၂.၄. ေပးေချြခင်းHှင့် ေငွလYဲကိစeရပ်အားလုံး 

    ၇.၂.၅. အာမခံချက်Hှင့် ကတိကဝတ်များ 

                 ၇.၂.၆.  ကိုယ်ပိုင်ေငွစာရင်း သုိUမဟုတ် ဘဏ်အေကာင့်ဖွင့်ထားသူမှ ေချးငှားြခင်း၊ လှဲလှယ်မ7    

   အားြဖင့်ြဖစ်ေစ ေငွလဲလှယ်ရန် ေကာင်တာေငွေချေဈးကွက် မဟုတ်ပါက ေအာက်ပါ  

   အတုိင်းြဖစ်သည်။ 

                                ၇.၂.၇. လုံြခuံေရးကိစeရပ်များအားလုံးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း၊ မပျက်မကွက်ေပးေချမ7အတွက်  

ြပန်လည်ေပးေချြခင်း ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် (အများHှင့်ဆိုင်သည်ြဖစ်ေစ သိုU  ပုဂ-လိကHှင့် 

ဆိုင်သည်ြဖစ်ေစ) Hှင့်      ယင်းကိစeများ၏ ပတ်သက်သည့် ဝန်ေဆာင်မ7ဆုိင်ရာ 

ြပဌာန်းချက်များ   

                 ၇.၂.၈. ေငွေချးမ7ပွဲစားလုပ်ြခင်း 

                                                        ၇.၂.၉. ပုိင်ဆိုင်မ7ပစeည်းများစီမံခန်UခွဲRြခင်း၊ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံဆုိင်ရာစုေပါင်းစီမံခနU်ခွဲြခင်း၊ ေငွသား

 စီမံခနU်ခွဲမ7၊ စုေပါင်းရန်ပုံေငွ စီမံခနU်ခွဲမ7၊ ပင်စင်ရန်ပုံေငွစီမံခနU်ခွဲHှင့် မိဘများက

 သားသမီးများအတွက် အပ်ေငွစီမံြခင်းများဝန်ေဆာင်မ7 

                  ၇.၂.၁၀. ေငွေ=ကးပိုင်ဆိုင်မ7များHှင့် ေပးဆပ်ြခင်း၊ လုံြခuံေရး၊ ^ုပ်ေြပာင်းပစeည်းများHှင့်   

    အြခားညTိHှိuင်းHိုင်ေသာ ပစeည်းများ 

                  ၇.၂.၁၁. အ=ကံေပးြခင်းHှင့် အြခားထပ်ေလာင်း ဘဏ{ာေရးဝန်ေဆာင်မ7များ 

                                       ၇.၂.၁၂. ြပဌာန်းချက်များHှင့် ဘဏ{ာေရးသတင်းအချက်အလက်များလYဲေြပာင်းြခင်း၊   

 အြခားဘဏ{ာေရးဝန်ေဆာင်မ7ပံ့ပိုးသူများမှ ဘဏ{ာေရး အချက်အလက်များ Hှင့် ယင်းHှင့်  

   သက်ဆုိင်သည့် ေဆာဖ်ဝဲလ်များကို စီမံလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  

 

   ၇.၃. ဘဏ{ာေရးဝန်ေဆာင်မ7များ၊ အြခား 
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 ၈. ကျန်းမာေရးHှင့် ဆက်Hွယ်ေသာ လူမ7ေရးရာ ဝန်ေဆာင်မ7များ 

 

   ၈.၁. ေဆး^ုံဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၈.၂. အြခားေသာြပည်သူUကျန်းမားေရးဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၈.၃. လူမ7ေရးဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၈.၄. အြခားေသာ ကျန်းမာေရးHှင့် ဆက်Hွယ်သည့် လူမ7ေရးဝန်ေဆာင်မ7များ 

 

 

 ၉. ခရီးသွားလုပ်ငန်းHှင့် ခရီးသွားဆက်Hွယ်ဝန်ေဆာင်မ7များ 

 

   ၉.၁. ေဟာ်တယ်များHှင့် စားေသာက်ဆိုင်များ (အိမ်အေရာက်ဝန်ေဆာင်မ7ပါbပီး) 

   ၉.၂. ခရီးသွားလုပ်ငန်းများHှင့် ခရီးစီစဉ်သူ ဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၉.၃. ဧည့်လမ်းXYန်ဝန်ေဆာင်မ7များ 

   ၉.၄. အြခားခရီးသွားလုပ်ငန်းHှင့် ခရီးသွားဆက်Hွယ် ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများ 

 

  ၁၀. အပန်းေြဖဆိုင်ရာ ယဉ်ေကျးမ7ဆိုင်ရာHှင့် အားကစားဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ7များ 

 

   ၁၀.၁. ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်း 

   ၁၀.၂. သတင်းဌာနလုပ်ငန်းများ 

   ၁၀.၃. စာ=ကည့်တိုက်၊ ေမာ်ကွန်းတိုက်၊ ြပတုိက်Hှင့် ယဉ်ေကျးမ7ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

   ၁၀.၄. အားကစားHှင့် အပန်းေြဖချင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ 

   ၁၀.၅. အြခားအပန်းေြဖဆိုင်ရာ ယဉ်ေကျးမ7Hှင့် အားကစားဝန်ေဆာင်မ7များ 
 

   

  ၁၁. သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

 

   ၁၁.၁. ေရေ=ကာင်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

    ၁၁.၁.၁. ခရီးသည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၁.၂. ကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၁.၃. သေဘrာသားပါေသာ ေရယာဉ်ငှားရမ်းြခင်း၊  

    ၁၁.၁.၄. သေဘrာြပင်ဆင်ေရးHှင့် ထိန်းသိမ်းေရး 

    ၁၁.၁.၅. တွဲသေဘrာ၊ ဆွဲသေဘrာဝန်ေဆာင်မ7 

    ၁၁.၁.၆. ေရေ=ကာင်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး ပံ့ပိုးမ7လုပ်ငန်းများ 

 

   ၁၁.၂. ြပည်တွင်းေရေ=ကာင်းပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၂.၁. ခရီးသည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၂.၂. ကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၂.၃. သေဘrာသားပါေသာ ေရယာဉ်ငှားရမ်းြခင်း၊  

    ၁၁.၂.၄. သေဘrာြပင်ဆင်ေရးHှင့် ထိန်းသိမ်းေရး 

    ၁၁.၂.၅. တွဲသေဘrာ၊ ဆွဲသေဘrာဝင်ေဆာင်မ7 

    ၁၁.၂.၆. ြပည်တွင်းေရေ=ကာင်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး ပံ့ပိုးမ7လုပ်ငန်းများ 

 

   ၁၁.၃. ေလေ=ကာင်းပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း  

    ၁၁.၃.၁. ခရီးသည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၃.၂. ကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၃.၃. ဝန်ထမ်းပါေသာ ေလယာဉ်ငှားရမ်းြခင်း၊  

    ၁၁.၃.၄. ေလယာဉ်ြပင်ဆင်ေရးHှင့် ထိန်းသိမ်းေရး 

    ၁၁.၃.၅. ေလေ=ကာင်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး ပံ့ပိုးမ7လုပ်ငန်းများ 
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   ၁၁.၄. အာကာသပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း  

 

 

   ၁၁.၅. မီးရထားသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၅.၁. ခရီးသည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၅.၂. ကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၅.၃. တွန်းပိုUြခင်းHှင့် ဆွဲယူြခင်းလုပ်ငန်းများ 

    ၁၁.၅.၄. မီးရထားြပင်ဆင်ေရးHှင့် ထိန်းသိမ်းေရး 

    ၁၁.၅.၅. မီးရထားလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးေသာလုပ်ငန်းများ 

 

   ၁၁.၆. ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၆.၁. ခရီးသည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၆.၂. ကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး 

    ၁၁.၆.၃. လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ကို ယာဉ်ေမာင်းHှင့်တကွ ငှားရမ်းြခင်း 

    ၁၁.၆.၄. ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ြပuြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

    ၁၁.၆.၅. ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးသည့်လုပ်ငန်းများ 

 

   ၁၁.၇. ပိုက်လိုင်းြဖင့ ်သယ်ယူပိုUေဆာင်ြခင်း 

    ၁၁.၇.၁. ေလာင်စာဆီ သယ်ယူပိုUေဆာင်ြခင်း 

    ၁၁.၇.၂. အြခားကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ြခင်း 

 

   ၁၁.၈. အလုံးစုံေသာသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးေသာလုပ်ငန်းများ 

    ၁၁.၈.၁. ကုန်စည်စီမံခန်UခွဲRြခင်းလုပ်ငန်းများ 

    ၁၁.၈.၂. သိုေလှာင်ေရးHှင့် ဂိုေဒါင်လုပ်ငန်းများ 

    ၁၁.၈.၃. ကုန်စည်သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများ 

၁၁.၈.၃.     သယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးပုံစံအားလုံးအတွက် ဝန်ေဆာင်မ7များ 

  

   ၁၁.၉. အြခားသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ7များ 
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ေနာက်ဆက်တဲွ (၂) 

ASSIST ယHWရား၏လုပ်ငန်းစဥ်ြပကားချပ် Hှင့်၎င်း၏ဆက်စပ် အချိန်ဇယားများ 
 
ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဥ်ြပကားချပ်များသည် အကျဥ်းချuံးထားေသာ ASSIST လုပ်ငန်းစဥ် တစ်ခုကုိ ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

 ေအာက်ပါအတုိးချuံးစကားရပ်များကိုအသုံးြပuပါသည်။ 

AE : အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

CA : ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjး 

DCP : ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ 

HCP : အိမ်ရှင်Hုိင်ငံဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ 

RAs : သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင် (များ) 

 

၂.၁။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု သိုUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် ကိုယ်စားလှယ် အဖဲွRတစ်ခုမှ ဖွင့်ေသာ 

တိုင်=ကားစာတစ်ခုအတွက် 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၁၀ ရက ်

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၃၀ ရက ်

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၁၀ ရက ်

၂ 
ပ
တ

် 

CA မှတုိင်=ကားချက်ကို သုံးသပ်ြခင်း 

၂ 
ပ
တ

် 

AE မှ တုိင်=ကားချက်ကို သင့်ေလျာ် 

မှန်ကန်စွာြဖင့်စွဲချက်တင်Hုိင်ြခင်း 

(ဆုိလုိသည်မှာ CA မှလက်ခံခဲ့ြခင်း) 

CA မှြပည့်စုံမ7မရှိသည့် တုိင်=ကားစာမျာကို 

ကို AE သုိUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် 

ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRထံသုိU 

ြပန်လည်ေပးပုိUbပီး  AE သုိUမဟုတ် 

အာဆီယံအေြခစုိက် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲRမှ 

တစ်ဆက်တည်းမှာ ြပန်လည်တင်သွင်းြခင်း  

DCP မှတုိင်=ကားချက်ကို သုံးသပ်ြခင်း 

DCP မှတုိင်=ကားချက်ကို လက်ခံရရှိြခင်း 

 

RA(s) မှတုိင်=ကားချက်အတွက် 

ေြဖရှင်းချက်ကိုရှာေဖွြခင်း 

DCP မှCA ထံသုိUတုိင်=ကားချက်၏ 

 ေြဖရှင်းချက်ကို ေပးပုိUြခင်း 

၆
 - 
၁၀

 ပ
တ

် 

၈
-၁
၂ 
ပ
တ

 ်(၂
 - 
၃

 လ
) 

DCP မှ တုိင်=ကားချက်ကို ပယ်ချြခင်းHှင့် 

CAမှ DCP ၏ ပယ်ချချက် 

အေ=ကာင်းြပချက်ကို သုံးသပ်ြခင်း  

သတ်မှတ်သေဘာတူထားသည့်အချိန်ကာလ

အတွင်း DCP/RA(s) မှ ေြဖရှင်းချက်ကို 

မေပးHုိင်လdင် HCP မှ ကူညီေပးြခင်း  

CA မှ ေြဖရှင်းချက်အား စာရင်းသွင်း 

မှတ်တမ်းတင်ထားbပီး AE  သုိUမဟုတ် 

အာဆီယံအေြခစုိက် ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲRထံသုိU CA မှေ=ကာင်း=ကားြဖန်Uေဝြခင်း 

AE  သုိUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRမှြဖစ်ရပ်အား ေြဖရှင်းခဲ့

သည်/ကုစားခဲ့သည်ဟုယူဆချက်အား CA 
ထံသုိU အေ=ကာင်း=ကားြခင်း 

ASSIST ေအာက်သုိUယူေဆာင်လာသည့် 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ြပဿနာရပ်များကိုေြဖရှ

င်းရန်အတွက် သတ်မှတ် အချိန်ကာလသည် 

အလုပ်လုပ်ရက် ၆၀ သုိUမဟုတ် ြပကfဒိန်ရက် 

၃ လထက်မပုိသင့်ပါ။ 

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၂၀ ရကအ်ထ ိထပ်မံတိ#း3ိ#ငေ်ြခ89ိြခငး် 

AE  သုိUမဟုတ် အာဆီယံအေြခစုိက် 

ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲR မှ CA ထံသုိU ASSIST 

ဝက်ဘ်စာမျက်Hှာမှတဆင့် ေလdာက်လYာအား

တင်သွင်းြခင်း 





     A S S I S T  T O O L K I T    

 

၂.၂ အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ ဖွင့်ေသာတိုင် =ကားစာတစ်ခုအတွက် 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၃၀ ရက ်

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၁၀ ရက ်

အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၁၀ ရက ်

CAမှ စာရွက်စာတမ်းများ၏bပီးြပည့်စုံမ7ကုိ စစ်ေဆး၍ြပည့်စုံပါက CAမှ 

လျိuRဝှက်အမ7ကုဒ်နံပါတ်ကို အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန 

(သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသိုUေပးပိုUသည်။ 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန (သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ CAထံသိုU 

ASSISTဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ေလdာက်လYာကုိတင်သွင်းသည်။ 

CAမှ တိုင်ချက်ကိုသုံးသပ်ြခင်း 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန (သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ 

တိုင်=ကားချက်ကိုမှန်ကန်စွာHှင့် ကျိuးေ=ကာင်းခုိင်လံုစွာြဖင့် 

စွဲချကတ်ငထ်ားပါသည်။ (ဆိုသညမှ်ာ CAမလှကခံ်ခဲ့ပါသည်။) 

DCPမှ တိုင်ချက်ကိုသုံးသပ်ြခင်း 

DCPမှ တိုင်ချက်ကိုလက်ခံြခင်း 

RAမှတုိင်=ကားချက်၏ ေြဖရှင်းချက်ကိုရှာေဖွြခင်း 

DCPမှ CAထံသိုUေြဖရှင်းချက်ကို အေ=ကာင်း=ကားြခင်း 

CA မှ ေြဖရှင်းချက်အား စာရင်းသွင်း မှတ်တမ်းတင်ထားbပီး 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန (သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသုိU CA မှ

ေ=ကာင်း=ကားြဖန်Uေဝြခင်း 

 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန 
(သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းမှြဖစ်ရပ်အား ေြဖရှင်းခဲ့သည်/ကုစားခဲ့သည်ဟု

ယူဆချက်အား CA ထံသုိU အေ=ကာင်း=ကားြခင်း 

 

CA မှြပည့်စုံမ7မရှိသည့် တုိင်=ကားစာကို 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန 
(သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းထံသုိU 

ြပန်လည်ေပးပုိUbပီး အာဆီယံ  အသိအမှတ် 

ြပuေရှRေန (သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင် 

လုပ်ငန်းမှ တစ်ဆက်တည်းမှာ 

ြပန်လည်တင်သွင်းြခင်း 

 

DCP မှ တုိင်=ကားချက်ကို ပယ်ချြခင်းHှင့် CAမှ 

DCP ၏ ပယ်ချချက် အေ=ကာင်းြပချက်ကို 

သုံးသပ်ြခင်း 

သတ်မှတ်သေဘာတူထားသည့်အချိန်ကာလအ

တွင်း DCP/RA(s) မှ ေြဖရှင်းချက်ကို 

မေပးHုိင်လdင် HCP မှ ကူညီေပးြခင်း 

ASSIST ေအာက်သုိUယူေဆာင်လာသည့် 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ြပဿနာရပ်များကိုေြဖရှ

င်းရန်အတွက် သတ်မှတ် အချိန်ကာလသည် 
အလုပ်လုပ်ရက် ၆၀ သုိUမဟုတ် ြပကfဒိန်ရက် 

၃ လထက်မပုိသင့်ပါ။ 
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အလ#ပ်လ#ပ်ရက ်၂၀ ရကအ်ထ ိထပ်မံတိ#း3ိ#ငေ်ြခ89ိြခငး် 

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန (သိုU)ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ 
အမည်မသိတုိင်ချက်ပုံစံစာရွက်Hှင့် အြခားလုိအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်းများကို 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံး CA ထံသုိU တင်ြပြခင်း 
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ေနာက်ဆက်တဲွ၃. 

အေမးများေလ့ရိှသည့် ေမးခွန်းများ (FAQs) 

1. ASSIST Hှင့်ပတ်သက်သည့် အေထွေထွေမးခွန်းများ 
 

1.1 ASSIST ကို သုံးြခင်းေ=ကာင့် ေပးေချရမည့် အဖိုးအခများ ရှိပါသလား။ 

မရှိပါ။ ASSIST ကို မည်သည့်ေပးေချမ7မှ မလုပ်ရဘဲ သုံးHိုင်ပါသည်။ အဖိုးအခများ၊ ဝန်ေဆာင်ခများHှင့် မှတ်ပုံတင်ခ  

သိုUမဟုတ် ေလdာက်လYာတင်ခများ လုံးဝမရှိပါ။ 

 

1.2 အဘယ်ေ=ကာင့် ASSIST သည် အာဆီယံHိုင်ငံများအတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်စည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မ7၊ ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ 

ကုန်သွယ်မ7များHှင့်သက်ဆိုင်ေသာ တိုင်ချက်များအတွက်ကိုသာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေနပါသနည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင် 

ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7ဆိုင်ရာ အေရးကိစeများကိုပါ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းလာမည်နည်း။ 

ASSIST ကို ၂၀၁၆ ခုHှစ် ဩဂုတ်လမှ စတင်၍ ကုန်စည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ7Hှင့် သက်ဆိုင်သည့် အေရးကိစeများအတွက် 

အသုံးြပuခဲ့bပီး အာဆီယံေဒသအတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ြခင်းHှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အေရးကိစeများအတွက် ၂၀၁၉ ခုHှစ် ေမလ ၁ ရက်ကတည်းက အသုံးြပu ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ တွင် ASSIST ကို ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7ဆိုင်ရာ 

အေရးကိစeများအတွက်ပါ တိုးချဲRေြဖရှင်း ေပးလာHိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ 
 

1.3 ASSIST သည် အချuပ်အေHှာင်ကင်းသည်ဆိုသည့် အဓိပpာယ်မှာ အဘယ်နည်း။ 

အချuပ်အေHှာင်ကင်းသည်ဆိုသည်မှာ အာဆီယံအဖွဲRHိုင်ငံများအေနြဖင့် တိုင်=ကားချက်တစ်ခုကို လက်မခံရန် သိုUမဟုတ် ASSIST 

စနစ်သိုU တိုင်=ကားချက်တစ်ခု စွဲတင်bပီးပါက အေြဖရှာပံ့ပိုးေပးရန် ဆုံးြဖတ်Hိုင်ပါသည်။ ASSIST သည် 

အချuပ်အေHှာင်ကင်းသည်ဆိုေသာ်လည်း အာဆီယံအဖွဲRဝင် Hိုင်ငံများအေနHှင့် တိုင်=ကားချက် အေပQ အေကာင်းဆုံးsကိuးပမ်း 

အားထုတ်၍ ေြဖရှင်းေပးရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

1.4 အဘယ်ေ=ကာင့် ASSIST သည် အတိုင်ပင်ခံပုံစံမျိuး ြဖစ်ေနပါသနည်း။ 

              ASSIST သည် အမျိuးသားအဆင့် သိုUမဟုတ် Hိုင်ငံေတာ်အဆင့် တရား^ုံးမျိuးတွင် ေြဖရှင်းေပးသည့် တရားေရးစနစ်တစ်ခု 

မဟုတ်သလို ယင်းစနစ်ကို စီမံခနU်ခွဲ၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ေပးေနသူများမှာလည်း လွတ်လပ်ေသာ တရားသူsကီး၊ ခုံသမာဓိ၊ 

=ကားဝင်ေစ့စပ်သူ၊ ကqမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲR သိုUမဟုတ် အကဲြဖတ်လူsကီးများ မဟုတ်=ကပါ။ ASSIST ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ပလက်ေဖာင်းမှ 

တစ်ဆင့် အာဆီယံအေြခစိုက် လုပ်ငန်းစုများ(ကုမpဏီများ သိုUမဟုတ် ကုန်သွယ်မ7 အဖွဲRအစည်းများ/ကုန်သည်sကီးများအသင်း)Hှင့် 

အာဆီယံအစိုးရအာဏာပိုင်များ=ကား အွန်လိုင်းမှေန၍ တိုက်^ိုက်အ=ကံေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

1.5 ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အများြပည်သ ူေဆွးေHွးပွဲက1 စာမျက်Hှာတွင် မည်ကဲ့သိုUေသာ သတင်းအချက ်        အလက်များကို 

ထားရှိပါမည်နည်း။ 

              အာဆီယံေဒသအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနစဉ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေြဖရှင်းနည်းများကို ရှာေဖွေနသည့် အာဆီယံစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးတည့်Hိုင်ေသာ အချက်အလက်များကို အများြပည်သူ ေဆွးေHွးပွဲက1 စာမျက်Hှာတွင် အခါ 

အားေလျာ်စွာ ေဖာ်ြပေပးပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များတွင် ေအာင်ြမင်မ7 ြဖစ်ရပ်ဇာတ်ေ=ကာင်းများ၊ သာဓကြဖစ်ရပ်များHှင့် 

အာဆီယံသေဘာတူညီချက်များ အေ=ကာင်း ပိုမိုနားလည်လာHိုင်ေစမည့် လမ်းXYန်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ေဆွးေHွးပွဲက1တွင် 

လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတိုUကိုယ်ပိုင်အေတွRအ=ကuံများHှင့် အာဆီယံအတွင်း ေြဖရှင်းနည်းများကို ရှာေဖွရန် အတွက် အသုံးဝင်မည့် 

သင်ခန်းစာများကို မdေဝေပးရန်လည်း တိုက်တွန်းပါလိမ့်မည်။ ေဆွးေHွးပွဲက1ေပQတွင် လdိuRဝှက်ချက် မဟုတ်သည့် 

အချက်အလက်များကိုသာ တင်ြပေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

1.6  တိုင်ချက်များသည် လdိuRဝှက်အေနအထားြဖင့် ဆက်လက်ရှိေနမှာပါလား။ တိုငခ်ျက်အတွင်း တိုင်=ကားသူမှ ပံ့ပိုးေပးထားသည့် 

အချက်အလက် သိုUမဟုတ် ြပဿနာအတွက် ေြဖရှင်းနည်းကို အဆိုြပuသည့်ေနရာတွင် အာဆီယံအစိုးရတစ်ရပ်မှ ပံ့ပိုးေပးသည့် 

အချက်အလက်များကို ဘယ်သူက =ကည့်^7ခွင့်ရှိမှာပါလဲ။ 

             လdိuRဝှက်ထားရှိမ7သည် အလုံးစုံအေရးပါသည့် ကိစeြဖစ်bပီး တိုင်တန်းသူများ၊ တိုက်^ိုက် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အာဆီယံ 

အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများHှင့် အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးတိုUသာလdင် တိုင်ချက်အစစ်အမှန်Hှင့် အဆိုြပuသည့် ေြဖရှင်းနည်းကို 

သိပိုင်ခွင့်ရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။ (ေကျးဇူးြပu၍ ယင်းကိစeHှင့် ပတ်သက်bပီး ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ေပQရှိ တာဝန်ရှိြခင်းHှင့် 

ပတ်သက်သည့် အသိေပး ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်^7ေပးပါ)။ 

1.7 ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်=ကား အလဲအလှယ်ြပuလုပ်သည့် အချက်အလက်များကို ေနာက်ပိုင်းတွင် ြပည်တွင်းတရားမမ7များ သိုUမဟုတ် 

Hိုင်ငံတကာအြငင်းပွားမ7ေြဖရှင်းေရး( ဥပမာ WTO Hှင့်/သိုUမဟုတ် အာဆီယံ)များအတွင်း သုံးလိုUရHိုင်ပါသလား။ 



     A S S I S T  T O O L K I T    

 

              မရပါ။  ASSIST ၏ မသက်ဆိုင်ေ=ကာင်းအသိေပးရှင်းလင်းချက် (ေကျးဇူးြပu၍ ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်Hှာ အားလုံး၏ 

ေအာက်ေြခရှိ လင့်ခ်ကို ဝင်=ကည့်ေပးပါ) သည် ရှင်းပါသည်။ ASSIST လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တိုင်တန်းသူ သိုUမဟုတ် အာဆီယံ 

အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများမှ ပံ့ပိုးေပးသည့် မည်သည့် ထွက်ဆိုချက်များ သိုUမဟုတ် အချက်အလက်များကိုမှ Hိုင်ငံအဆင့် သိုUမဟုတ် 

Hိုင်ငံတကာအဆင့် တရားေရးရာကိစeရပ်များတွင် သုံးခွင့်မရှိပါ။ ဥပေဒေရးရာ တရား^ုံးများတွင် အမိနU်Hှင့် သုံးခွင့် မရှိေသာ်လည်း 

ေြဖရှင်းချက်ကိုအဆိုြပuေပးေသာ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ၏ စီမံခနU်ခွဲေရးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ (ဥပမာ 

အေကာက်ခွန်အရာရှိများ၊ ကုန်သွယ်ေရးအရာရှိများ၊ ပိုUကုန်လိုင်စင် ထုတ်ေပးသည့် အာဏာပိုင်များ၊ သတ်မှတ်စံများ 

လိုက်နာြခင်းအကဲြဖတ်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲRများ စသည်) တိုUအတွက် ယင်းကဲ့သိုUတိုင်ချက်Hှင့် 

ဆက်စပ်အေ=ကာင်းအရာ တူညီသည့် ကိစeရပ်များ အတွင်း အဖိုးတန်အသုံးဝင်မ7 ရှိပါသည်။ 

 

2. ASSIST ၏သတ်မှတ်ထားေသာနယ်ပယ် 

2.1 အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ၎င်းHိုင်ငံ၏ အစိုးရကို ြပန်၍ တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင်ပါသလား။ 

              မရပါ။ ASSIST သည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုHှင့် 

အြခားအာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (၉) Hိုင်ငံအတွင်းမှ Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံ၏ အစိုးရ=ကား အာဆီယံေဒသတွင်း 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်သွယ်ေရး အေရးကိစeများအတွက်သာ ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်တန်းသည့် လုပ်ငန်းစု၏ 

အစိုးရHှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပည်တွင်းအေရးကိစeများကို ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်=ကား၍မရHိုင်ပါ။ အကယ်၍ 

ဝန်ေဆာင်မ7ေပးသည့် ကုမpဏီတစ်ခုသည် အာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (က)တွင် အေြခစိုက်bပီး ၎င်း၏ ဝန်ေဆာင်မ7များကို 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (ခ)တွင် ေပးသည်ဆိုပါစိုU။ ယင်းလုပ်ငန်းမှ အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (ခ)ကို တိုင်တန်းချင်သည့်အခါတွင် 

အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ (က)၌ ရှိေနမည့် ပင်မကုမpဏီက ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ေပးရမည် ြဖစ်ပါသည်။ သိုUေသာ် 

ယင်းြဖစ်ရပ်ကို အမည်မေဖာ်လိုသည့်အြဖစ်အေနHှင့် အာဆီယံအေြခစိုက် ကုန်သွယ်မ7 အဖွဲRအစည်း၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ 

စီးပွားေရးေကာင်စီ၊ စီးပွားေရးအဖွဲRHှင့် အသိအမှတ်ြပuေရှRေန သိုUမဟုတ် အသိအမှတ်ြပuဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်း ^ုံးများမှ 

တိုင်တန်းသူ ကိုယ်စား တိုင်=ကားေပးHိုင်ပါသည်။ 

2.2 အာဆီယံြပင်ပရှိ Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံ (ဥပမာ ဩစေ=တးလျ၊ တ^ုတ်၊ ဥေရာပသမဂ-၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု 

စသည်)၏ အစိုးရကို တိုင်တန်းချင်ပါက ASSIST ကို အသုံးြပuလိုUရHိုင်ပါသလား။ 

             မရပါ။ ASSIST သည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံ၌ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုHှင့် 

အြခား အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ ၉ Hိုင်ငံအတွင်းရှိ Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံ၏ အစိုးရ=ကား အာဆီယံေဒသတွင်း 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်သွယ်ေရး အေရးကိစeများအတွက်သာ ြဖစ်ပါ သည်။ 

2.3 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် တရားမမ7အြဖစ် အမျိuးသားတရား^ုံးများတွင် တင်ထားbပီးသားြဖစ်သည့် အေရးကိစe သိုUမဟုတ် လက်ရှိ 

ခုံသမာဓိဖွဲR၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ခံယူေနသည့် ကိစeရပ် သိုUမဟုတ် ၎င်း၏အစိုးရမှ WTO သိုUမဟုတ် အာဆီယံအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ 

အြငင်းပွားမ7းေြဖရှင်းေရး ယHWရားြဖင့် ေြဖရှင်းေနသည့် ကိစeရပ်များHှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် တိုင်ချက်များကိုေရာ 

တိုင်တန်းလိုUရHိုင်ပါသလား။ 

မရပါ။ အကယ်၍ ယင်းသိုUေသာ အေြခအေနမျိuးများြဖင့် တိုင်တန်းသူမှ တိုင်=ကားခဲ့ပါက အာဆီယံ 

အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးသိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတိုင်=ကားသည့်Hိုင်ငံမှ တိုင်ချက်ကို ကျိuးေ=ကာင်းခိုင်လုံမ7 မရှိပါဟုဆိုကာ 

ပယ်ချပစ်Hိုင်ပါသည်။ 

 

3. တိုင်ချက်မဖွင့်မီ 

3.1 ASSIST တွင် တိုင်ချက်မဖွင့်မီ တိုင်တန်းသူမှ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံအဖွဲRဝင် အစိုးရဆီမှ 

အေထာက်အပံ့သိုUမဟုတ် ခွင့်ြပuချက်ကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသလား။ 

             မလိုအပ်ပါ။ ASSIST ကို အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ တိုက်^ိုက်သုံးစွဲလိုUရHိုင်bပီး၊ ၎င်းတိုU အေြခစိုက်ေနရာမှ အစိုးရ၏ 

ခွင့်ြပuချက်ကို ေတာင်းခံေနစရာ မလိုအပ်ပါ။ ယင်းသိုU ဆိုထားေသာ်ြငား တိုင်တန်းမည့်သူများအေနြဖင့် ASSIST မှတစ်ဆင့် 

တိုင်တန်းမ7မြပuလုပ်ခင် ၎င်းတိုUအစိုးရထံမှ ထင်ြမင်ချက်Hှင့် ရHိုင်မည့် အေထာက်အပံ့တိုUကို ေတာင်းခံ=ကည့်ရန် 

တိုက်တွန်းပါသည်။ 

3.2 အကယ်၍ တိုင်တန်းသူမှ တိုင်ချက်မဖွင့်မီ သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီချက်များကို အြပည့်အဝနားမလည်လdင်ြဖစ်ေစ၊ 

အ=ကံ�ာဏ်လိုအပ်လdင်ြဖစ်ေစ၊ အ=ကံ�ာဏ်Hှင့် လမ်းXYန်ချက်များရယူရန် ယုံ=ကည်စိတ်ချရသည့် သတင်းရင်းြမစ်ေတွက 

ဘာများပါလဲ။ 

             တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်တန်းမ7မြပuလုပ်ခင် ၎င်းတိုU အေြခစိုက် သည့်ေနရာမှ အစိုးရ၏ ထင်ြမင်ချက်များHှင့် 

ရHိုင်မည့်အေထာက်အပံ့တိုUကို ေတာင်းခံ=ကည့်Hိုင်ပါသည်။ ၎င်းတိုU အေနြဖင့် သီးြခား အတိုင်ပင်ခံပုဂ-ိuလ်များ၊ ေရှRေနများ၊ 

ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီများ၊ စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်းများ၊ ကုန်သွယ်ေရး 

အဖွဲRအစည်းများ သိုUမဟုတ် ပညာေရးနယ်ပယ်များထံမှပါ အကူအညီHှင့် လမ်းXYန်ချက်များ ရှာဖွေ Hိုင်ပါသည်။ 

တိုင်တန်းသူများသည် အာဆီယံ အေရးကိစeများကို နားလည်Hိုင်ရန် နည်းပညာပိုင်းအရ လိုအပ်ချက်များရှိေနေသာ သိုUမဟုတ် 

အဂrလိပ်ဘာသာစကားြဖင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆိုရန် ခက်ခဲေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြဖစ်ေနပါက ယင်းပုဂ-ိuလ်များ၏ 

အကူအညီHှင့် လမ်းXYန်ချက်များကို ရယူရန် အေလးထား အ=ကံြပuလိုပါသည်။ 
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3.3 အကယ်၍ တိုင်တန်းသူသည် အလွန်ေသးငယ်သည့် အငယ်စား သိုUမဟုတ် အလတ်စား လုပ်ငန်းစု(MSME) ြဖစ်ေနလdင် ASSIST 

တိုင်တန်းချက်ြပuလုပ်သည့်အခါ အေထာက်အပံ့ကို ရှာေဖွဖိုU အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းသည် မည်သည့်အရာြဖစ်ပါသနည်း။ 

             သီးြခား အတိုင်ပင်ခံပုဂ-ိuလ်များ၊ ေရှRေနများ၊ ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရး 

ေကာင်စီများ၊ စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်းများ၊ ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းများ သိုUမဟုတ် ပညာေရး နယ်ပယ်များထံမှပါ 

အကူအညီHှင့် လမ်းXYန်ချက်များ ရှာေဖွHိုင်ပါသည်။ သိုUမဟုတ် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်တန်းမ7မြပuလုပ်ခင် ၎င်းတိုU 

အေြခစိုက်သည့်ေနရာမှ အစိုးရ၏ ထင်ြမင်ချက်များHှင့် ရHိုင်မည့် အေထာက်အပံ့တိုUကို ေတာင်းခံ=ကည့်Hိုင်ပါသည်။ 

 

3.4 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ7ကို သက်ေရာက်ေနသည့် ြပဿနာသည် ASSIST ၏ သတ်မှတ်ေဘာင် အတွင်း 

ရှိလိမ့်မည်ဟု မည်ကဲ့သိုU ေသချာစွာသိHိုင်ပါမည်လဲ။ 

ASSIST ၏ သတ်မှတ်ေဘာင်ကို ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ြပေပးထားပါသည်။ တိုင်ချက်သည် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

အမျိuးအစားများအတွင်း ပါဝင်ေနပါက ပယ်ချခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းသည် မည်သည့်အာဆီယံကုန်သွယ်မ7 သေဘာတူညီချက်၏ စည်းမျဉ်းများြဖင့် လYမ်းြခuံထားြခင်း၊ ပတ်သက်ေနြခင်းမရှိပါ။ 

ယင်းသည် အာဆီယံေဒသတွင်း ကုန်သွယ်မ7ထက် ေကျာ်လွန်ေနပါသည်။ 

ယင်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအ=ကားရှိ အြငင်းပွားမ7သက်သက်သာ ြဖစ်ေနပါသည်။ 

ယင်းသည် လုံေလာက်၍ ယုံ=ကည်စိတ်ချရေသာ အချက်အလက်များမှ ပံ့ပိုးေပးထားြခင်းမရှိပါ။ 

ယင်းသည် အြခားဥပေဒေရးရာ စီမံခနU်ခွဲေရးအဖွဲRများ သိုUမဟုတ် တရားေရးသုံးသပ်မ7များ သိုUမဟုတ် တရားစွဲဆိုြခင်းများHှင့် 

သက်ဆိုင်ေနသည့် ကိစeရပ်များြဖစ်ေနသည်။ 

ယင်းသည် ASSIST ၏ ေအာက်တွင် လက်ရှိမရHိုင်ေသးသည့် ရင်းHှီးြမTuပ်Hှံမ7 အေရးကိစeများကို တိုင်=ကားလာခဲ့လdင်တိုUြဖစ်သည်။ 

             ထိုUေ=ကာင့် တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပံ့ပိုးေပးထားသည့် အေြခခံ အချက်အလက်များကို ေသချာစွာ 

သုေတသနြပuလုပ်ြခင်း Hှင့်/သိုUမဟုတ် ၎င်းတိုU အေြခစိုက်သည့် Hိုင်ငံအစိုးရသိုUမဟုတ် သီးြခား အတိုင်ပင်ခံပုဂ-ိuလ်များ၊ 

ေရှRေနများ၊ ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီများ၊ စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်းများ၊ 

ကုန်သွယ်ေရး အဖွဲRအစည်းများ သိုUမဟုတ် ပညာေရးနယ်ပယ်များထံမှ လမ်းXYန်ချက်Hှင့် အကူအညီများ ရယူြခင်းတိုU 

ြပuလုပ်Hိုင်ပါသည်။ 

3.5 ASSIST ထံသိုU တိုင်တန်းမ7 မြပuလုပ်ခင် သက်ေသခိုင်မာသည့်/အေထာက်အထားခိုင်မာသည့် အမ7တစ်ခု တည်ေဆာက်ရန် 

အဘယ်ေ=ကာင့် အေရးsကီးပါသနည်း။ 

တိုင်တန်းချက်ကို ASSIST တွင်ပါဝင်ေနသည့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ဆန်းစစ်=ကမည် ြဖစ်ေသာေ=ကာင့် 

ယင်းသိုUတည်ေဆာက်ရန် အလွန်အေရးsကီးပါသည်။ စိန်ေခQမ7ခံေနရသည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း သိုUမဟုတ် စီမံေဆာင်ရွက်ချက်၊ 

သိုUမဟုတ် တိုင်တန်းသူ ရင်ဆိုင်ေနရသည့် ြပဿနာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တင်ြပေပးရမည်ြဖစ်bပီး အေထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးေပးရန်လည်း အေလးထား တိုက်တွန်းပါသည်။ တိုင်တန်းသူများအေနြဖင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို 

လွယ်ကူေချာေမာေစမည့် အလားအလာရှိေသာ ေြဖရှင်းချက်များကိုပါ တင်ြပရန် စဉ်စားHိုင်ပါသည်။ ြပည့်ြပည့်စုံစုံ 

တင်ြပထားသည့် တိုင်ချက်များကို ရည်XYန်းတိုင်=ကားခရသည့်Hိုင်ငံမှ ြပဿနာအေြဖကိုရှာေပးHိုင်ရန် လက်ခံေပးHိုင်သည့် 

အခွင့်အလမ်းမှာ ပိုများပါသည်။ 

 

4. တိုင်ချက်တိုင်တန်းေနစဉ ်

4.1 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ၎င်း၏ ကုမpဏီသည် အာဆီယံအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း သိုUမဟုတ် ကုန်သွယ်မ7အဖွဲRအစည်း 

ြဖစ်ေ=ကာင်းြပသရန် sကိuတင ် မှတ်ပုံတင်ထားဖိုUလိုပါသလား သိုUမဟတု် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်သည်Hှင့် အလိုအေလျာက် 

မှတ်ပုံတင်ထားbပီးသား ြဖစ်သွားမှာပါလား။ 

             sကိuတင်စာရင်းသွင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ။ တိုင်တန်းသူမှ ၎င်း၏ အမျိuးသားလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ်Hှင့် မှတ်ပုံတင်ထားမ7 

အေထာက်အထားကို ပံ့ပိုးေပးရမည်ြဖစ်bပီး ယင်းသည် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ တိုင်ချက်ေဖာင် ပုံစံတွင် မြဖစ်မနေ 

ထည့်သွင်းေပးရမည့် အရာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အမ7သည်များကိုယ်စား (အမည်မေဖာ်လိုသည့် တိုင်ချက်များတွင်) တိုင်ချက် 

ဖွင့်သည့် ေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းအဖွဲR များသည် ဦးစွာ အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးထံတွင် 

မှတ်ပုံတင်ရမည်ြဖစ်bပီး အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးထံမှ လdိuRဝှက် အမ7နံပါတ်ကုဒ်ကို ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့် 

ေဖာင်ပုံစံကို တင်ေပးရပါမည်။ 

4.2 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ၎င်းမှ တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသည့် အခါတိုင်း အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖွင့်သည့် ေဖာင်ပုံစံကို ြဖည့်၍ 

စာရင်းသွင်းေပးဖိုUလိုအပ်ပါသလား သိုUမဟုတ် ၎င်း အေနြဖင့် ေဖာင်ပုံစံတစ်ခုတည်းHှင့် တိုင်ချက်များစွာကို 

ဖွင့်လိုUရHိုင်ပါသလား။ 

             တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း (သိုUမဟုတ် အမည်မေဖာ်လိုသည့် တိုင်ချက်များတွင် ကိုယ်စားြပuသည့်အဖွဲR)မှ 

တိုင်ချက်အသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်သည့်အsကိမ်တိုင်း အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ေဖာင်ပုံစံ၌ မြဖစ်မေနထည့်သွင်းရမည့် ေနရာများအားလုံးကို 

ြဖည့်သွင်းbပီး တိုင်ချက်ဖွင့်ေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

4.3 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် အချိuRဗဟိုမှတ်ပုံတင်ဌာနများတွင် အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားဖိုU 



     A S S I S T  T O O L K I T    

 

လိုအပ်ပါသလား။ 

              မလိုအပ်ပါ။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ဌာနလည်းမရှိပါ။ အမ7သည်များကိုယ်စား (အမည်မေဖာ်လိုသည့် တိုင်ချက်များတွင်) 

တိုင်ချက်ဖွင့်ေပးသည့် ေရှRေနများHှင့် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းအဖွဲRများ သာလdင် ပထဦးစွာ အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးထံ 

စာရင်းေပးသွင်းရမည်ြဖစ်bပီး အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးထံမှ လdိuRဝှက် အမ7နံပါတ်ကုဒ်ကို ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့် 

ေဖာင်ပုံစံကို တင်ေပးရပါမည်။ 

4.4 အာဆီယံအဖွဲRဝင် (၁၀)Hိုင်ငံမှ Hိုင်ငံတစ်ခုတွင် တရားဝင် စာရင်းသွင်းထားသည့် အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခု (ဥပမာ 

ကုမpဏီ သိုUမဟုတ ်ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း) ြဖစ်ြခင်း၏ အဓိပpာယ်သည် မည်သိုUြဖစ်သနည်း။ 

              ယင်း၏ အဓိပpာယ်မှာ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် ၎င်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် Hိုင်ငံ၏ ဥပေဒအတိုင်း 

ဝတ~ရားမပျက်ေနထိုင်bပီး စီးပွားေရး သိုUမဟုတ် ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း/ ကုန်သည်sကီးများအသင်း/ စီးပွားေရးေကာင်စီ/ 

စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်းတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ပုံတင် ထားြခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံHိုင်ငံအတွင်းရှိ 

လက်ရှိြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒအတိုင်း မှတ်ပုံတင်ထားြခင်း ြဖစ်ရပါမည်။ ယင်းသတ်မှတ်ချက်သည် အမ7သည်များကိုယ်စား 

တိုင်ချက်ဖွင့်မည့် ေရှRေနများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒအကျိuးေဆာင် လုပ်ငန်းအဖွဲRများအတွက်လည်း အကျuံးဝင်ပါသည်။ 

၎င်းတိုUအေနြဖင့် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ၏ တစ်Hိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေ=ကာင်းHှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံတရားစီရင ်

နယ်အတွင်း ဥပေဒကို ကျင့်သုံးရန် တရားဝင် ပညာရှင် လိုင်စင်ရှိေ=ကာင်း အေထာက်အထားြပရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

4.5 အကယ်၍ တိုင်တန်းသူသည် အာဆီယံြပင်ပ Hိုင်ငံတစ်ခုမှ Hိုင်ငံေပါင်းစုံေကာ်ပိုေရးရှင်း လုပ်ငန်းsကီးတစ်ခု၏ 

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အာဆီယံအေြခစိုက်^ုံး(ဥပမာ ^ုံးခွဲ၊ ကုမpဏီခွဲ၊ ကိုယ်စားလှယ်^ုံး၊ စက်^ုံ၊ ြဖနU်ချိေရးစင်တာ 

စသည်)ြဖစ်ေနပါက တိုင်တန်းသူ၏ အာဆီယံမဟုတ်သည့် Hိုင်ငံရှိ ^ုံးချuပ်မှေန၍ တိုင်တန်းမ7ကို ြပuလုပ်Hိုင်ပါသလား။ 

             မရပါ။ တိုင်တန်းချက်ကို အာဆီယံHိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းကသာ တိုင်ချက် 

ဖွင့်ရပါမည်။ သိုUေသာ် ^ုံးချuပ်အေနြဖင့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ တိုင်ချက်ကို တင်သည့်အချိန်တွင် အ=ကံ�ာဏ်သိုUမဟုတ် 

နည်းပညာပံ့ပိုးမ7များ ေပးHိုင်ပါသည်။ 

4.6 အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိုယ်စား အတိုင်ပင်ခံ၊ ေရှRနေ သိုUမဟုတ် အ=ကံေပးတစဦ်းမှ တိုင်ချက ် ဖွင့်လိုUရHိုင်ပါသလား။ 

ရHိုင်မည်ဆိုပါက မည်သည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် သိုUမဟုတ် မှတ်ပုံတင ်အေထာက်အထားကို ြပသေပးရမှာပါလဲ။ 

              ရHိုင်ပါသည်။ တိုင်တန်းချက်ကို အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိုယ်စား အတိုင်ပင်ခံ ေရှRေနသိုUမဟုတ် အ=ကံေပးတစ်ဦးမှ 

တိုင်ချက်ဖွင့်ေပးHိုင်ပါသည်။ သိုUေသာ် ယင်းသိုUြဖစ်ပါက အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်း(AE)၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်Hှင့် 

တရားဝင် မှတ်ပုံတင်အေထာက်အထားကို ေပးရ မည်သာြဖစ်ပါသည်။ အဘယ်ေ=ကာင့်ဆိုေသာ် တိုင်တန်းချက်သည် အာဆီယံ 

စီးပွားေရး လုပ်ငန်း၏ တိုင်တန်းချက်ြဖစ်ေသာေ=ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်တန်းသူသည် တိုင်တန်းမ7ြပuလုပ်ေနစဉ်တွင် အာဆီယ ံ

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအတွက် အလုပ်လုပ်ေပးြခင်းမရှိသည့် လူပုဂ-ိuလ်များ သိုUမဟုတ် အဖွဲRများ၏ အ=ကံြပuချက်Hှင့် အကူအညီများ 

ရယူHိုင်ပါသည်။ သိုUေသာ် တိုင်တန်းချက်ကို အမည်မေဖာ်လိုသည့် တိုင်ချက်အြဖစ် ဖွင့်ခဲ့ပါက လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ်သည် 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မဟုတ်ဘဲ  အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းကိုယ်စား တိုင်ချက်တင်သွင်းသည့် 

(ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းများ၊ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီများ၊ စီးပွားေရး အဖွဲRအစည်းများ 

စသည်တိုUအတွက်) Hှင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင် အေထာက်အထား(ေရှRေနများHှင့် ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းအဖွဲRများ 

အတွက်)တိုUသည်  အဖွဲRအစည်း၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်Hှင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင် အေထာက်အထားများ ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

4.7 လူပုဂ-ိuလ်တစ်ဦးမှ ASSIST တွင် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုU ရHိုင်ပါသလား။ 

             မရပါ။ လက်ရှိအချိန်တွင် ASSIST ကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ ဥပေဒအကျိuးေဆာင် 

လုပ်ငန်းများ) အတွက်သာ အသုံးြပuHိုင်ပါေသးသည်။ လူပုဂ-ိuလ်တစ်ဦးချင်းအတွက် (ဥပမာ သာမန်လူများ) မရေသးပါ။ သိုUေသာ် 

အြခားလိုအပ်ချက်အားလုံး ြပည့်မီေနမည်ဆိုပါက ေရှRေနတစ်ဦးတည်းမှ ၎င်း၏ အမ7သည် (ဥပမာ အာဆီယံအေြခစိုက် 

လုပ်ငန်းစု)ကိုယ်စား အမည်မေဖာ်လိုသည့်တိုင်ချက်ကို တိုင်=ကားေပးHိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

4.8 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ၎င်း၏ကုမpဏီနာမည်ကို အသုံးမြပuဘဲ အမည်မသိြဖင့် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုUရHိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ 

တိုင်Hိုင်ပါက တိုင်လိုUရHိုင်မည့် အြခားနည်းလမ်းမှာ အဘယ်နည်း။ 

              ရပါသည်။ တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ဆH}ရှိပါက အမည်မသိတိုင်ချက်ကို မည်သည့်အေ=ကာင်းရင်းအတွက်မဆို တိုင်=ကားHိုင်bပီး 

၎င်းမည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ=ကာင်းကို အိမ်ရှင်Hိုင်ငံHှင့်/ သိုUမဟုတ် ရည်XYန်း တိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံ 

မေဖာ်ြပဘဲ ထားလိုUရပါသည်။ ယင်းသိုUြပuလုပ်ရန်အတွက် တိုင်တန်းသူသည် ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် တူညီေသာ 

ကိုယ်စားြပuအဖွဲRအစည်း(ဥပမာ ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီ၊ စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်း၊ ေရှRေနသိုUမဟုတ် 

ဥပေဒလုပ်ငန်းအဖွဲR)တစ်ခုကို အသုံးြပubပီး ၎င်းကိုယ်စား တိုင်=ကားခိုင်းHိုင်ပါသည်။ အာဆီယံအေြခစိုက် ကုန်သွယ်ေရး 

အဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် ကိုယ်စားြပuအဖွဲRသည် ၎င်းတိုUကိုယ်စား တိုင်ချက်ဖွင့်ေပးရသည့် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်း၏ အမည်ကို ရည်XYန်းေဖာ်ြပေပးစရာ မလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတိုU၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်(ဥပမာ ၎င်းတိုUလုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ေနသည့် အာဆီယံ တရားစီရင်ေရးနယ်ပယ် အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် နံပါတ် သိုUမဟုတ် ေရှRေနများ၊ 

ဥပေဒအကျိuးေဆာင် လုပ်ငန်းအဖွဲRများအတွက် ဥပေဒလိုင်စင်)ကိုသုံးbပီး ^ိုးရှင်းစွာ တိုင်ချက်ဖွင့်Hိုင် ပါသည်။ ေရှRေနများHှင့် 

ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်း အဖွဲRများသည် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးထံ sကိuတင်စာရင်းေပးရန် လိုအပ်bပီး 

အမည်မသိတိုင်တန်းချက် တိုင်=ကားသည့်အခါ အသုံးြပuရန်အတွက် လdိuRဝှက်အမ7နံပါတ်ကုဒ်ကို ရယူရန် သက်ဆိုင်သည့် 

ေဖာင်ပုံစံကို ြဖည့်ေပးရပါမည်။ ဤနည်းလမ်းသည် တူညီသည့် ကုန်သွယ်မ7ြပဿနာများရှိေနသည့် တိုင်တန်းသူများစွာမှ 

တိုင်ချက်များစွာ တိုင်တန်းေနရသည့်အြဖစ်ကို ေရှာင်ရှားHိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ မှတ်သားထားရန်လိုအပ်သည်မှာ 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ အမည်မေဖာ်လိုသည့် တိုင်=ကားမ7အတွက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲRများမှ ဝန်ေဆာင်မ7ေပးသည့် 
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အခါ ဝန်ေဆာင်ခေ=ကးများေပးရန် လိုအပ်ပါမည်။ 

4.9 တိုင်တန်းသူတစ်ဦး သိုUမဟုတ် တိုင်တန်းသူများစွာအေနြဖင့် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သည့် အ=ကာင်းေ=ကာင့် 

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံကုန်သွယ်မ7အဖွဲRအစည်း သိုUမဟုတ် ကုန်သည်sကီးများအသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီ 

သိုUမဟုတ် စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်းမ ှတစ်ဆင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါသနည်း။ 

             အကယ်၍ ကုမpဏီများစွာသည် တူညီသည့် ကုန်သွယ်မ7ြပဿနာများ သိုUမဟုတ် အေရးကိစeများ ရှိေနbပီး ၎င်းတိုU၏ 

ကိုယ်စားြပuစီးပွားေရးအဖွဲRအစည်း (ဥပမာ ကုန်သွယ်မ7 အဖွဲRအစည်းများ၊ ကုန်သည်sကီးများ အသင်း၊ စီးပွားေရးေကာင်စီ၊ 

စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်း စသည်) ကိုသုံး၍ ၎င်းတိုUကိုယ်စား အေြဖရှာေပးရန် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသည့်အခါ ဤနည်းလမ်းကို 

သုံးသင့်ပါသည်။ အြခားအေြခအေနတစ်ခုမှာ အထိအခိုက် မခံသည့် အေရးကိစeေ=ကာင့်  လုပ်ငန်းစုအေနြဖင့် ၎င်းတိုU 

မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ=ကာင်း ထုတ်ေဖာ် မေြပာလိုသည့်အခါ ၎င်းတိုUကိုယ်စား ၎င်း၏ စီးပွားေရးအဖွဲRအစည်းကို 

တိုင်ချက်ဖွင့်ခိုင်းလိုသည့် အခါမျိuးတွင်အကျuံးဝင်ပါသည်။ ဒုတိယြဖစ်ရပ်မျိuးတွင် မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံ 

အေြခစိုက် လိုင်စင်ရbပီးေသာ ေရှRေနများ၊ ဥပေဒအကျိuးေဆာင်လုပ်ငန်းများကို အသုံးြပuHိုင်bပီး ၎င်းတိုU အေနြဖင့် 

အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးထံသိုU မှတ်ပုံတင်ဖိုUလိုအပ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 

4.10 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် တိုင်ချက်ဖွင့်သည့်အခါ မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းမဆို(ဥပမာ ဥပေဒ၊ အာဏာပိုင်များHှင့် 

စာအဆက်အသွယ်လုပ်ထားမ7များ၊ လိုင်စင်များ၊ ဓာတ်ပုံ အေထာက်အထားများ၊ ဥပေဒမှတ်တမ်းများ၊ စသည်)ကို 

စနစ်အတွင်းသိုUတင်သွင်းHိုင်ပါသလား။ 

             ရပါသည်။ ASSIST အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ေဖာင်ပုံစံတွင် XYန်းဆိုထားသည့် တွဲဖက်စာရွက် စာတမ်းများအတွက် စနစ်၏သတ်မှတ် 

Mb ပမာဏအတွင်း ရှိေနေသးသမd sကိuက်သည့်ပုံစံြဖင့် တင်သွင်းHိုင်ပါသည်။ အချိuRခqင်းချက်ကိစeများတွင် ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံ 

ထပ်တိုး အချက် အလက်များအား အီးေမးလ်ြဖင့် ေပးပိရန် တိုင်တန်းသူကိုပန်=ကားHိုင်ပါသည်။ 

 

4.11 ASSIT ဝက်ဘ်ဆိုဒ်(ဥပမာ အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ေဖာင်ပုံစံ) ေပQတွင် တိုင်ချက်မူ=ကမ်းကို ေနာက်ပိုင်းတွင် အbပီးသတ်ရန်အတွက် 

သိမ်းထားလိုU ရHိုင်ပါသလား။ 

             မရပါ။ တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် တိုင်ချက်ကို အွန်လိုင်းြပင်ပမှာ ြပင်ဆင်ထားသင့်bပီး တိုင်ချက် တင်သည့်အချိန်တွင် 

အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ေဖာင်ပုံစံ၌ အချက်အလက်များကို မိတ~uပွားထည့်သွင်း ေပးသင့်ပါသည်။ 

4.12 အကယ်၍ တူညီသည့် ကုန်သွယ်မ7ြပဿနာများကို Hိုင်ငံများစွာ၌ =ကuံေတွRေနရပါက တိုင်ချက်တစ်ေစာင်တည်း ြဖင့် 

အာဆီယံအဖွဲဝင် Hိုင်ငံများစွာကို တိုင်ချက်ဖွင့်လိုUရHိုင်ပါသလား။ 

              မရပါ။ တိုင်ချက်တစ်ခုချင်းစီသည် တစ်sကိမ်လdင် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံကိုသာ တိုင်=ကားHိုင်ပါသည်။ တူညီသည့ ်

ြပဿနာတစ်ခုတည်းကို Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံထက်ပိုသည့်ေနရာများတွင် =ကuံေတွRေနရလdင် တိုင်တန်းသူသည် တိုင်ချက်များစွာကို 

တင်ဖိုUလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

4.13 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် တိုင်ချက်မိတ~uကို ASSIST ေအာက်ရှိ အြခားသက်ဆိုင်သူများထံ အီးေမးလ်ြဖင့် ေပးပိုရန် လိုအပ်ပါသလား။ 

              မလိုပါ။ ဆက်သွယ်ေြပာဆိုမ7 အားလုံးသည် ASSIST ပလက်ေဖာင်းမှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းမှသာ လုပ်ေဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

4.14 တိုင်ချက်ကို အဂrလိပ်စာ မဟုတ်သည့် ဘာသာစကားြဖင့် တိုင်၍ ရHိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ မရပါက ြဖစ်ရပ်မှန်ြပသည့် 

တရားဝင်အချက်အလက်အချိuR(ဥပမာ ကုမpဏီမှတ်ပုံတင်ထားမ7 အေထာက်အထား သိုUမဟုတ် Hိုင်ငံ၏ဥပေဒမိတ~u)ကို 

တိုင်တန်းသူ၏ ဘာသာစကား သိုUမဟုတ် ကုန်သွယ်မ7ြပဿနာ ြဖစ်ပွားေနသည့် Hိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားြဖင့် ေပးပိုUHိုင်ပါသလား။ 

အဂrလိပ်ဘာသာစကားသည် စနစ်အတွင်းရှိ တရားဝင်ဆက်သွယ်ေြပာဆိုရမည့် ဘာသာစကားြဖစ်bပီး တိုင်တန်းသူသည် 

အဂrလိပ်စာြဖင့်သာ ေရးသားေပးရပါမည်။  တိုင်တန်းသူမှ ပူးတွဲတင်ေပးသည့် အေထာက်အထား စာရွက်အားလုံးမှာလည်း 

(ဥပမာ အမ7ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ နည်းစနစ်ပိုင်း အစီရင်ခံစာများ စသည်) အဂrလိပ်လိုသာ ေရးသားရပါမည်။ သိုUေသာ် 

မှတ်ပုံတင် အေထာက်အထား၊ Hိုင်ငံ၏ဥပေဒများ၊ အသိအမှတ်ြပu စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိုင်စင်သိုUမဟုတ် တူညီသည့် 

စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သိုU Hိုင်ငံေတာ်^ုံးသုံးစာြဖင့် ေရးသားထားသည့် တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများကိုမူ တိုင်ချက်ကို 

ပံ့ပိုးေပးသည့် အေနြဖင့် စနစ်အတွင်း တင်သွင်းေပးလိုUရပါသည်။ သိုUေသာ် ယင်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက် အဂrလိပ် 

ဘာသာြပန်ပါ တစ်ပါတည်း ပါဝင်ဖိုUလိုပါသည်။ ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့် Hိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံကလည်း 

ေြဖရှင်းနည်းကို အဂrလိပ်ဘာသာြဖင့် ပံ့ပိုးေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

5. တိုင်ချက် တင်bပီးသည့်အချိန် 

5.1 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ေြခရာခံအိုင်ဒီနံပါတ် Hှင့် သိုUမဟုတ် တိုင်ချကတ်င်ခဲ့သည့် အီးေမးလ်ကို ေပျာက်သွားခဲ့သည်ြဖစ်ေစ၊ 

ေမ့သွားခဲ့သည်ြဖစ်ေစ၊ ြဖစ်ခဲ့ပါက မည်သည်ကိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ 

             တိုင်တန်းသူသည် ASSIST တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှjး၏ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ-ိuလ်ထံ ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ 

 

 

5.2 တိုင်ချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး(CA) သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့ ် Hိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံ တစ်ဦးဦးက 
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ပယ်ချခဲ့လdင် ဘာဆက်ြဖစ်မည်နည်း။ 

              တိုင်ချက်တစ်ခု ြငင်းပယ်ခံလိုက်ရလdင် ယင်းသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် နည်းစနစ်အပိုင်းအရ အbပီးသတ်သွားbပီြဖစ်bပီး 

တိုင်ချက်ကိုပါ ဖယ်ရှားလိုက်မည် ြဖစ်သည်။ သိုUေသာ် တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ၎င်း၏တိုင်ချက်တွင် ထပ်တိုးအချက်အလက် 

သိုUမဟုတ် အချက်အလက်အသစ်များ ပံ့ပိုးေပးbပီး ASSIST ၏ ေအာက်မှ တိုင်ချက်အသစ်တိုင်တန်းြခင်း သိုUမဟုတ် 

ယင်းကိစeရပ်အား အြခားအြငင်းပွားမ7ေြဖရှင်းေရး ယHWရားများထံ တင်ြပြခင်းကဲ့သို သင့်ေတာ်သည့်အေြဖရှာHိုင်မည့် 

အြခားနည်းလမ်းများကို ရှာေဖွြခင်းများ ြပuလုပ်Hိုင်ပါသည်။ (“ေြဖရှင်းနည်းပံ့ပိုးေပးbပီးသည့်အခါ” က1ေအာက်ရှိ 

ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အချက်အလက်များကို =ကည့်^7ပါ။) 

5.3 ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံအေနြဖင့် တိုင်=ကားသူ(အာဆီယံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း)ထံမှ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကို ထပ်ေတာင်းပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား။ 

             ၎င်းတိုUသည် ထပ်ေတာင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးအေနြဖင့် ASSIST စနစ်ရှိ ြပည့်စုံြခင်းမရှိသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ကို 

သုံး၍ တိုင်ချက်ကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းထံသိုU ြပန်လည်ေပးပိုUbပီး ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကို ေတာင်းခံHိုင်ပါသည်။ 

ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းထံမှ 

ထပ်တိုးအချက်အလက်များကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှတစ်ဆင့်သာ ေတာင်းခံHိုင်bပီး ယင်းကိုလည်း စနစ်မှမဟုတ်ေသာ (ဥပမာ 

အီးေမးလ်၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မ7များ) အေနြဖင့်သာ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းထံ တိုက်^ိုက်ချိတ်ဆက်၍ မရHိုင်ပါ။ 

5.4 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် တိုင်ချက်ဖွင့်bပီးသည့်ေနာက် ထပ်တိုးအချက်အလက်များကို မိမိဆH}အေလdာက ်ေပးပိုUHိုင်ပါသလား။ 

ေပးပိုUHိုင်ပါက မည်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြဖင့် လုပ်ရမည်နည်း။ 

              မရပါ။ တိုင်တန်းချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ 

လက်ခံြခင်း၊ ပယ်ချြခင်းများ ြပuလုပ်bပီးသည်Hှင့် တိုင်တန်းသူသည် ထပ်တိုးအချက်အလက်များကို ေပးပိုU၍မရHိုင်ေတာ့ပါ။ 

ယင်းသိုU ထပ်မံေပးပိုUလိုပါက တိုင်တန်းသူသည် တိုင်ချက်ကို ^ုတ်သိမ်းbပီး ထပ်တိုးအချက်အလက်များြဖင့် တိုင်ချက်အသစ်ကို 

ထပ်၍ဖွင့်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

5.5 တိုင်တန်းသူမှ တိုင်ချက်ကို တင်bပီးသည်Hှင့် ချက်ချင်း ြပန်^ုတ်သိမ်းလိုUရပါသလား။ ရလdင် မည်သည့ ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြဖင့် 

လုပ်ရမည်နည်း။ 

              ရပါသည်။ တိုင်တန်းချက် လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အချိန်မေရွး တိုင်တန်းသူမှသာလdင် တိုင်ချက်ကို^ုတ်သိမ်းHိုင်ပါသည်။ 

ယင်းသိုU ြပuလုပ်ရန်အတွက် တိုင်တန်းသူသည် ASSIST ြဖစ်စဉ်ြပဇယားထဲသိုU ဝင်ေရာက်ရမည်ြဖစ်bပီး တိုင်ချက်အေစာင်ကို 

ဖွင့်ကာ “^ုတ်သိမ်းရန်” လုပ်ေဆာင်ချက်သေကrတကို Hှိပ်ေပးရပါမည်။ ASSIST ေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်သည့် 

ပတ်သက်သူအားလုံးကို ^ုတ်သိမ်းသည့်အေ=ကာင်း ASSIST စနစ်မှ အလိုအေလျာက် အေ=ကာင်း=ကားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

5.6 အာဆီယံ လုပ်ငန်းစုအေနြဖင့် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ သိုUမဟုတ် တာဝန်ရှိ 

အာဏာပိုင်များထံ တိုက်^ိုက် ဆက်သွယ်၍ရHိုင်ပါသလား။ 

              ဆက်သွယ်၍မရပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မည်သည့်အဆင့်မှာမှ တိုက်^ိုက်ဆက်သွယ်မ7မျိuးမရှိပါ။ 

5.7 ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံတစ်ဦးသည် အများဆုံး ရက်၂၀ အbပီး အချိန်ထပ်တိုးေပးဖိုU 

ဘယ်Hှစ်sကိမ်ေတာင်းဆိုHိုင်ပါသလဲ။ 

              အွန်လိုင်းကို အသုံးြပu၍ တစ်sကိမ်သာ ေတာင်းHိုင်ပါသည်။ 

5.8 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် တိုင်ချက်ကို ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ လက်ခံbပီးသည့်ရက်မှ 

စတင်၍ အလုပ်လုပ်ရက် ၃၀ မှ ၅၀ (ဥပမာ ြပကfဒိန် သီတင်းပတ် ၆ -  ၁၀ ပတ်)အတွင်း ASSIST ထံမှ 

အေြဖကိုြပန်လည်မ=ကားရပါက တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ 

 ယင်းသိုUြဖစ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းသူသည် ASSIST ၏ ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသိုU အီးေမးလ်မှတစ်ဆင့် 

(အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံး၏ ASSIST ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ-ိuလ်အတွက် ဆက်သွယ်ရန် အေသးစိတ်ကို ASSIST 

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် =ကည့်ပါ) ဆက်သွယ်bပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနမ7၏ ေနာက်ဆုံး အေြခအေနကို စုံစမ်းြခင်းြဖစ်ေစ၊ 

၎င်းHိုင်ငံ၏ အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ-ိuလ်ထံ ဆက်သွယ်၍ အဘယ်ေ=ကာင့် အချိန်ေနာက်ကျေနသည်ကို 

၎င်းကိုယ်စား ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့် Hိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံ ေမးေပးရန် ပန်=ကားြခင်းြဖစ်ေစြပuလုပ် 

Hိုင်ပါသည်။
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6. ေြဖရှင်းချက်များပံ့ပိုးေပးြခင်း 

6.1 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ေြဖရှင်းနည်းကို မရခဲ့ပါက ဘာလုပ်Hိုင်ပါသလဲ။ 

 ယင်းသိုUြဖစ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းသူသည် ASSIST ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံ အီးေမးလ်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်bပီး တိုင်ချက်၏ 

ေနာက်ဆုံး အေြခအေနကို စုံစမ်းြခင်းြဖစ်ေစ၊ ၎င်း၏ အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံထံ လုပ်ငန်းစဉ် 

အဆင်ေြပေအာင်=ကားဝင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ဆက်သွယ် Hိုင်ပါသည်။ တိုင်တန်းသူသည် အြငင်းပွားမ7 

ေြဖရှင်းေရးယHWရားများ(ဥပမာ ၎င်းေနထိုင်ရာ အစိုးရ သိုUမဟုတ် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ 

အမျိuသားတရားစီရင်ေရး သိုUမဟုတ် ခုံသမာဓိများမှ တစ်ဆင့်   အာဆီယံဆိုင်ရာ ချဲRထွင်ထားေသာ အြငင်းပွားမ7ေြဖရှင်းေရး 

ယHWရားများသုံးြခင်း၊ သိုUမဟုတ် ၎င်း၏ ဌာေနHိုင်ငံအစိုးရအား WTO အဖွဲRဝင်အြဖစ်Hှင့် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံကို 

ရင်ဆိုင်ေစbပီး WTO အြငင်းပွားမ7ေြဖရှင်းေရးယHWရားများကို သုံးြခင်း)အပါအဝင် အြခားေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းများကိုလည်း 

ရှာေဖွHိုင်ပါသည်။ 

6.2 တိုင်တန်းသူအေနြဖင့် ေြဖရှင်းနည်းကို ေကျနပ်မ7မရှိခဲ့ပါက မည်သိုUလုပ်Hိုင်ပါသနည်း။ 

 ယင်းသိုUြဖစ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းသူသည် မှန်ကန်သည့် ထပ်တိုးအချက်အလက် သိုUမဟုတ် အချက်အလက် အသစ်များြဖင့် ASSIST 

ကိုသုံးbပီး တိုင်ချက်အသစ်ဖွင့်ြခင်း သိုUမဟုတ် ၆.၁ တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည် အြငင်းပွားမ7ေြဖရှင်းသည့် ယHWရားများကို 

အသုံးြပuြခင်းကဲ့သိုU အြခား နည်းလမ်းေရွးချယ်စရာများကို ရှာြခင်းများ ြပuလုပ်Hိုင်ပါသည်။ 

6.3 တိုင်တန်းသူမှ ေြဖရှင်းနည်းမရခဲ့လdင်ြဖစ်ေစ၊ ေြဖရှင်းနည်းကို ေကျနပ်ြခင်းမရှိလdင်ြဖစ်ေစ၊ ဆက်လက ်လုပ်ေဆာင်ေပးရန်   

           အယူခံဝင်Hိုင်ပါသလား။ 

 မရHိုင်ပါ။ ASSIST သည် အချuပ်အေHှာင်ကင်းbပီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆH}အေလျာက် ေဆာင်ရွက်ထားသည့် 

ယHWရားြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည် အစိုးရ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အား တိုင်=ကားသူမှ အယူခံဝင်Hိုင်ေသာ 

ဥပေဒေရးရာလုပ်ေဆာင်ချက်မျိuးHှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ 

6.4 တိုင်တန်းသူမှ ေြဖရှင်းနည်းမရခဲ့လdင်ြဖစ်ေစ၊ ေြဖရှင်းနည်းကို ေကျနပ်ြခင်းမရှိလdင်ြဖစ်ေစ၊ တူညီသည့် တိုင်ချက်ကို 

ထပ်မံဖွင့်လိုU ရHိုင်ပါသလား။ 

 ရပါသည်။ နည်းစနစ်အရ ရHိုင်ပါသည်။ သိုUေသာ် အချိန်Hှင့် ရင်းြမစ်များ အလဟဿြဖစ်၍ အကျိuးမရှိြဖစ်ဖိုUသာ များပါသည်။ 

သိုUေသာ် အကယ်၍ တိုင်တန်းသူမှ ယင်းသိုUလုပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းချက်တွင် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံမှ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားHိုင်မည့် ထပ်တိုးခိုင်မာသည့် အေထာက်အထားများ သိုUမဟုတ် ဥပေဒေရးရာ ေလdာက်လဲချက်များကို 

ပံ့ပိုးေပးbပီး တိုင်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာေအာင်ြပuလုပ်ေပးရန် အေလးအနက်ထား တိုက်တွန်းပါသည်။ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"မ=ကာခဏအေမးများေသာ ေမးခွန်းများ" စာမျက်Hှာကို ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ 

https://ASSIST.asean.org/read/faq/30/ ေပQရှိ "FAQ" စာသားသေကrတ 

ေအာက်တွင် ASSIST ၏ အသုံးြပuသူများ သိုUမဟုတ် အဓိကပါဝင် လုပ်ေဆာင်သူများ 

အတွက် ေမးြမန်းချက်များ ရရှိHုိင်ပါသည်။ 
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ေနာက်ဆက်တဲွ (၄)  

ပံုေဖာ်ဖန်တီးယူထားသည့် ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ7များ 
အချuိRေသာြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ7များသည် ASSIST စနစ်၏ လုပ်ေဆာင်မ7Hှင့်လည်ပတ်မ7ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ 

ဤဖန်တီးယူထားသည့် ဇာတ်Xွန်းြဖစ်ရပ်များတွင် ASSIST ၏ ရည်ရွယ် သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းရှိ တုိင်=ကားသူစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ 

ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးHှင့် Hုိင်ငံအဆင့် ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံများHှင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆုိေဆာင်ရွက်မ7 လက်ေတွRြဖစ်ရပ်အေသးစိတ်ကို 

ပုံေဖာ်ထားမ7 အေပQ  ေပါင်းထည့်ထားပါသည်။ ဤ ြဖစ်ရပ်ေလ့လာမ7 ၅ ခုတွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များသည် ဖန်တီးယူထားသည့် 

အေ=ကာင်းအရာြဖစ်bပီး မည်သည့်အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hုိင်ငံများHှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့် ြပဌာန်းချက် သုိUမဟုတ် အေြခအေနတုိU 

အေပQထင်ဟပ်ထားြခင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်တစ်ကယ် ကုမpဏီများ၊ Hုိင်ငံများ၊ ကုန်စည်၊ ဝန်ေဆာင်မ7၊ သုိUမဟုတ် ရင်းHှီးြမuပ်Hှံမ7ဆုိင်ရာ 

ကုန်သွယ်မ7များကို မည်သူမည်ဝါ ြဖစ်ေ=ကာင်းခွဲြခားေရွးထုတ်bပီး ရည်ရွယ်ြခင်း သုိUမဟုတ် သွယ်ဝိုက်ေြပာဆုိြခင်း မရှိပါ။ 

 
ေအာက်ပါ ေလ့လာမ7သင်ခန်းစာများအေပQအေြခခံထားေသာ တစ်ဆင့်bပီးတစ်ဆင့် သင်ခန်းစာများသည် ASSIST ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ပိုမုိ 

နားလည်Hုိင်ေအာင် ေရးဆွဲ ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သင်ခန်းစာများသည် ဤစုစည်းထားေသာ အသုံးချမ7 ရင်းြမစ်၏ ေနာက်ဆုံး အပုိင်း ထဲတွင် 

ရရှိHုိင်bပီး ASSIST ဝက်ဘ်ဆုိဒ် https://assist.asean.org/read/proces/20 ေပQတွင်လည်း ရရှိHုိင်ပါသည်။ 

ပထမ ြဖစ်ရပ်ဇတ်လမ်းသည် ASSIST ေအာက်ထဲသုိUမကျေရာက်သည့် တုိင်=ကားချက်တစ်ခုြဖစ်bပီး၊ ဒုတိယHှင့် တတိယြဖစ်ရပ် 

ဇတ်လမ်းများသည် ကုန်စည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မ7၏ြပဿနာရပ်များကို သဏ�န်လုပ်ယူထားြခင်း ြဖစ်bပီး ေနာက်ဆုံးြဖစ်ရပ်ဇတ်လမ်း ၂ ခုသည် 

ဝန်ေဆာင်မ7ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မ7ြပဿနာရပ်များကို ဖန်တီးယူ ထားြခင်းြဖစ်သည်။  

 

ြဖစ်ရပ် ၁ : 

 
 
   တုိင်=ကားချက်သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ဖွင့်ြခင်းြဖစ်bပီး ASSIST ၏ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ ပယ်ချခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

ပယ်ချြခင်းအတွက်အေ=ကာင်းြပချက် 

 

    တုိင်=ကားချက်အေ=ကာင်းအရာသည် ASSIST ၏ သတ်မှတ်ေဘာင်ြပင်ပသုိUကျေရာက်ေနbပီး အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းမှကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ 

စွဲချက်တင်ထားြခင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ြဖစ်သည်။ 

 

ြဖစ်ရပ် ၂:  

 

အာဆီယံအေြခစုိက် ကုန်သွယ်ေရးအသင်းအဖွဲRတစ်ခုသည် ၎င်း၏ အဖွဲRဝင် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု ကိုယ်စား တုိင်=ကားချက် ဖွင့်ြခင်း 

ြဖစ်bပီး ကျိuးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ (ဆုိလုိသည်မှာ bပီးြပည့်စုံbပီး ASSIST ၏ သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းကျေရာက်ြခင်း) စွဲချက်တင်ထားေသာေ=ကာင့် 

ASSIST ၏ဗဟုိ အုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ လက်ခံခဲ့bပီး ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ပယ်ချခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

ပယ်ချြခင်းအတွက်အေ=ကာင်းြပချက် 
 

တုိင်=ကားချက်ကို ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှပယ်ချခဲ့သည့်အေ=ကာင်းမှာ ကမuာ့ ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း (WTO) 

ထံသုိU ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံရှိသည့် Hုိင်ငံအေပQ တုိင်တန်းသည့် အလားတူ အြငင်းပွားမ7ကိစeရပ်ကို 

တုိင်=ကားချက်တင်သွင်းလာသည့် အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်း၏ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ Hုိင်ငံမှ တရားစွဲဆုိထားbပီးြဖစ်ေသာေ=ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းသည် တုိင်=ကားချက်ကို ASSIST သတ်မှတ်ေဘာင်ြပင်ပသုိUေရာက်ေစbပီး ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံ၏ ပယ်ချရန် 

လုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အ^7ံးအHုိင်ေပQHုိင်သည့်အေြခအေနတွင်  ရည်Xွန်း တိုင်=ကားခံရေသာ Hိုင်ငံမှပယ်ချခဲ့ြခင်းသည် ASSIST စနစ် အတွင်းရှိ 

ASEAN အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံများ၏ လွတ်လပ်ေသာအချuပ်အချာ အာဏာ အတွင်း ကျေရာက်ေနbပီး လုံေလာက် ေသာ အေ=ကာင်းြပချက်ကို တွန်းအားေပး 

ြဖစ်ေပQ  ေစေသာေ=ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 
ြဖစ်ရပ် ၃ : 

 

   တုိင်=ကားချက်သည် အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သုိUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ ၎င်း၏ အမ7သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

ကိုယ်စား ဖွင့်ေသာ တုိင်ချက်တစ်ခုြဖစ်bပီး  ကျိuးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ (ဆုိလုိသည်မှာ bပီးြပည့်စုံbပီး ASSIST ၏ သတ်မှတ်ေဘာင် 

အတွင်းကျေရာက်ြခင်း) စွဲချက်တင်ထားေသာေ=ကာင့် ဗဟုိ အုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ လက်ခံခဲ့bပီး ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့် 

Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ လက်ခံခဲ့bပီး အဆုိြပuခဲ့ေသာေြဖရှင်းချက်ကို အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှလက်ခံခဲ့ေသာ ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 
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လက်ခံြခင်းအတွက် အေ=ကာင်းြပချက် 

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် ASSISTမှတဆင့် အာဆီယံေရှRေနHှင့် ထိပ်တုိက်ေဆွးေHွးရန် 

ဆH}ရိှေ=ကာင်းလက်ခံခဲ့သည့် တုိင်=ကားချက်ြဖစ်bပီး၊ ြပည်တွင်း သက်ဆုိင်ရာ အမျuိးသား အာဏာပုိင် များHှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကာ 

အာဆီယံေရှRေနသုိU ASSIST မှ တဆင့်  အေြဖကုိပံ့ပုိးေပးပါသည်။ 

 

အရှံuးအHိုင်ေပQHိုင်သည့်အေြခအေနတွင် အိမ်ရှင်Hိုင်ငံမှ စိတ်ဝင်တစား တက်=ကွစွာပါဝင်ြခင်းမရိှေပ။ သိုUေသာ် ASSIST၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများထဲမှ 

အာဆီယံေရှRေနထံမှ ထပ်ေဆာင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ ကနဦးေတာင်းခံြခင်းများ အပါအဝင် 

အြခားြဖစ်Hိုင်ေြခအဆင့်များအားလုံးသည် ASSIST မှ ေရှRဆက်မည့် အြပည့်အဝသုံးသပ်ြခင်းကို ရည်ရွယ်သည့် အသွင်တူ ြပuလုပ်ြခင်း 

ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ 

 

ြဖစ်ရပ် ၄: 

 

တုိင်=ကားချက်သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ ဖွင့်ေသာ တုိင်ချက်တစ်ခုြဖစ်bပီး  ကျိuးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ (ဆုိလုိသည်မှာ bပီးြပည့်စုံbပီး ASSIST ၏ 

သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းကျေရာက်ြခင်း) စွဲချက်တင်ထားေသာေ=ကာင့် ဗဟုိ အုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ လက်ခံခဲ့bပီး ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့် 

Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ လက်ခံခဲ့bပီး အဆုိြပuခဲ့ေသာေြဖရှင်းချက်ကို အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ လက်ခံခဲ့ေသာ ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

 

လက်ခံြခင်းအတွက် အေ=ကာင်းြပချက် 

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် ASSISTမှတဆင့် သီးသန်U အာဆီယံအဖွဲRဝင် Hုိင်ငံတစ်Hုိင်ငံအေနြဖင့် 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းHှင့်  ထိပ်တုိက်ေဆွးေHွးရန် ဆH}ရိှေ=ကာင်းလက်ခံခဲ့သည့် တုိင်=ကားချက်ြဖစ်bပီး၊ ြပည်တွင်း သက်ဆုိင်ရာ အမျuိးသား 

အာဏာပုိင် များHှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကာ အာဆီယံေရှRေနသုိU ASSIST မှ တဆင့်  အေြဖကုိပံ့ပုိးေပးပါသည်။ 

 

အရှံuးအHိုင်ေပQHိုင်သည့်အေြခအေနတွင် ဝန်ေဆာင် မ7ဆုိင်ရာသေဘာတူညီချက်   အာဆီယံမူေဘာင်(AFAS) Hှင့် ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ 

အေထွေထွသေဘာတူညီချက် (GATS)တိုUတွင် အဓိပpါယ်ဖွင့်ဆုိထားေသာ Hိုင်ငံတကာ ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ေရး၏ နည်းလမ်း ၁ (သိုUမဟုတ် 

နယ်စပ် ြဖတ်ေကျာ် ေပးပုိUေရာင်းချြခင်း ဟုဆုိေသာ) ၊ အလားတူြဖစ်ရပ်မျိuးတွင် Hိုင်ငံတစ်Hိုင်ငံ၏ နယ်ေြမမှ အြခားHိုင်ငံတစ်ခု၏ နယ်ေြမအတွင်းသိုU 

ဝန်ေဆာင်မ7တစ်ခုကို ေပးပုိUေရာင်းချ ြခင်း သိုUမဟုတ် တစ်နည်းအားြဖင့် ကုန်သွယ်မ7ဆုိင်ရာ ြဖစ်ရပ်များအားလုံး အတွက် ဝန်ေဆာင်မ7သည် 

နယ်စပ်ကို ြဖတ်ေကျာ်သွားသည့် အေြခအေနမျိuးကို ထင်ဟပ်ြပသရန် ဖွဲRစည်းတည်ရှိေနပါသည်။ 

 

ြဖစ်ရပ် ၅ :  

 

တုိင်=ကားချက်သည် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ (၎င်းလက်ခွဲကုမpဏီ၏ မိခင်ကုမpဏီ) ဖွင့်ခဲ့ေသာ တုိင်ချက်ြဖစ်bပီး 

ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှလက်ခံခဲ့ေသာ ကျိuးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ (ဆုိလုိသည်မှာ bပီးြပည့်စုံbပီး ASSIST ၏ သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းကျေရာက်ြခင်း) 

စွဲချက်တင်ထားေသာေ=ကာင့် ဗဟုိ အုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ လက်ခံခဲ့bပီး ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ပယ်ချခဲ့ေသာ 

ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

 

ပယ်ချြခင်းအတွက်အေ=ကာင်းြပချက် 
 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ပယ်ချခဲ့ြခင်းမှာ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် 

သက်ဆုိင်ရာအာဆီယံကတိကဝတ်များကို လုိက်နာေနbပီး  အာဆီယံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းမှ သက်ေသအေထာက်အထားမရှိသည့် စွပ်စွဲချက်သည် 

ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံမ7 မရှိေ=ကာင်း ၎င်းသည် ေတွRရှိခဲ့ေသာေ=ကာင့်ြဖစ်သည်။  အရှံuးအHိုင်ေပQHိုင်သည့်အေြခအေနတွင် ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ သေဘာ 

တူညီချက် အာဆီယံမူေဘာင် (AFAS) Hှင့် ကုန်သွယ်မ7ဆိုင်ရာ အေထွေထွ သေဘာတူညီချက် (GATS) တိုUတွင် အဓိပpါယ်ဖွင့်ဆုိထားေသာ 

ဝန်ေဆာင်မ7များဆုိင်ရာကုန်သွယ်ေရး၏ နည်းလမ်း (၃) (Hုိင်ငံရပ်ြခားတွင်^ုံးခွဲ/ လက်ခဲွရှိြခင်း) ၊ အလားတူြဖစ်ရပ်မျuိးတွင် အြခားမည်သည့်Hုိင်ငံ 

တစ်ခုခု၏ နယ်ေြမအတွင်းရှိ ^ုံးခွဲ/ လက်ေအာက်ခံခွဲမှတစ်ဆင့် Hုိင်ငံတစ်ခု၏ ဝန်ေဆာင်မ7ကို ပံ့ပုိးေရာင်းချသူအြဖစ် ကျေရာက်ေနေသာေ=ကာင့် 

ြဖစ်သည်။ 

 

ဤြဖစ်ရပ်သည် အြခားအာဆီယံအဖွဲRဝင်Hုိင်ငံတွင်ရှိေသာ ၎င်းလက်ခွဲကုမpဏီ၏ မိခင်ကုမpဏီ ကိစeအြဖစ် ကိစ္eရပ်ေရးရာြဖစ်ေပQသည့် အာဆီယံ 

အဖွဲRဝင်Hုိင်ငံ သုိUမဟုတ် DCP တည်ရှိေနေသာေနရာရှိ ထိုေနရာသည် အမှန်တကယ် ြပဿနာ သုိUမဟုတ် မေကျနပ်ချက် ရှိေနသည့် ေနရာြဖစ်သည်။  

 

ြဖစ်ရပ် ၁:  

ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ ပယ်ချလိုက်သည့် တိုင်=ကားချက်  
တုိင်=ကားသူ 

ဦးအလွန်စိတ်ပျက် သည် Blue Sapphire Consulting Group (အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း) ၏ XYန်=ကားေရးမှjးတစ်ဦးြဖစ်bပီး 



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

စီးပွားေရးဘာသာရပ်ြဖင့် ဘွဲRရထားသူတစ်ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။ သူသည် AMS-Y (ရည်XYန်းတုိင်=ကားသည့်Hုိင်ငံ) ရှိ အတုိင်ပင်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ 

အလုပ်ကမ်းလှမ်းြခင်းခံထားရသူြဖစ်bပီး ဖHွမ်ပင် သုိUေြပာင်းေရွRbပီး အbပီးေနထုိင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။  
 

တုိင်=ကားမ7အေသးစိတ်များ  

ကေမuာဒီးယားHုိင်ငံကုမpဏီသည် ဦးစိတ်ပျက်၏ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ကို ရရှိရန် အချိန်တစ်လခန်U=ကာမည်ဟု ရည်XYန်းေြပာဆုိခဲ့ပါသည်။ 

သုိUေသာ်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အချိန်ပိုယူခဲ့bပီး AMS-Yရှိ အစုိးရမှ ပါမစ်အကိုထုတ်မေပးဘဲထားသည်မှာယခုဆုိလdင်အချိန် ၃ 

လခန်Uရှိခဲ့bပီးြဖစ်သည်။ ယင်းသည် ဦးစိတ်ပျက်၏ အလုပ်ရမည့်အခွင့်အေရးကို ထိခုိက်ေစပါသည်။ ဦးစိတ်ပျက်သည် ၎င်း၏ ကုမpဏီသည် AMS-X 

တွင်ရှိေနေသာ်လည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပါမစ်ကို ထုတ်ေပးရန်ေHှာင့်ေHှးေနြခင်းအတွက် ကေမuာဒီးယားအစုိးရအေပQ ASSIST တုိင်ချက်ကို 

ဖွင့်လုိပါသည်။ ဦးစိတ်ပျက်၏တုိင်ချက်အေြခခံမှာ အာဆီယံေဒသအတွင်း ကqမ်းကျင် လုပ်သားများအား လွတ်လပ်စွာ ေရွRေြပာင်းသွားလာ မ7ကို 

ခွင့်ြပuထားသည့် ပင်ကိုယ်လူပုဂ-ိuလ်များ၏ ေရYRလျားသွားလာမ7ဆိုင်ရာ အာဆီယံသေဘာ တူညီချက်Hှင့် ဝန်ေဆာင်မ7တိုUဆိုင်ရာ အာဆီယံ 

သေဘာတူညီချက် မူေဘာင်ကို (AFAS)အေြခခံထားပါသည်။ 

 
ASSIST ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ သုံးသပ်ချက ်  

ASSIST ၏ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ (ဆုိလုိသည်မှာ အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံး) သုံးသပ်bပီး ၎င်းကို ပယ်ချလုိက်သည်။ ဤြဖစ်ရပ်သည် 

ကုမpဏီတစ်ခု၏ ြပဿနာအစား လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ပုဂ-ိuလ်ေရးြပဿနာ အြဖစ် ြပသေနbပီး ထုိUေ=ကာင့် ပင်ကိုယ်လူပုဂ-ိuလ်များ၏ 

ေရYRလျားသွားလာမ7ဆိုင်ရာ အာဆီယံသေဘာ တူညီချက်၊ ပုဒ်မ ၂.၂ တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် စီမံချက်ြဖစ်သည့် ပင်ကိုယ်လူပုဂ-ိuလ်များ 

ရအြခားေသာအာဆီယံအဖွဲRဝင် Hုိင်ငံ၏ အလုပ်ေစျးကွက်ကို လက်လှမ်းမှီHုိင်ေရးရှာေဖွမ7ကို သက်ေရာက်ြခင်းမရှိသလုိ Hုိင်ငံသား၊ ေနထုိင်ခငွ့်၊ 

သုိUမဟုတ် ရာသက်ပန် အလုပ်ထမ်းေဆာင်ြခင်း စီမံေဆာင်ရွက်ချက်အေပQလည်းအကျuံးမဝင်ပါ။ 
 

ASSIST သည် ASEAN စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ( ဥပမာ - မှန်မှန်ကန်ကန်စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားေသာ တရားဝင် သီးြခား 

ရပ်တည်ေနေသာအဖွဲRများ၊ ပင်ကိုလူပုဂ-ိuလ်များမဟုတ်ေသာ) အစပျိuးထားေသာ တိုင်=ကားချက်များအတွက် အသုံးြပuHိုင်bပီး  ASEAN အဖွဲRဝင်Hိုင်ငံ Hှင့် 
မူလလူပုဂ-ိuလ်အ=ကား အြပန်အလှန်တုUံြပန်ဖလှယ်မ7ကို ရည်XYန်းေသာ ကိစeရပ်အား ကုိင်တွယ် ေြဖရှင်းရန် တရားဝင်သီးြခားရပ်တည် ေနေသာအဖွဲR 

(ဥပမာ- AE) ကို လုပ်ယူဖန်တီးအသုံးြပuြခင်းသည် ASSIST ၏ အကျuံးဝင်မ7 နယ်ပယ်ေဘာင်ကို ချဲRထွင်လာေစဖိုU လုံေလာက်မ7မရှိပါ။ 
 
အရှံuးအHိုင်ေပQHိုင်သည့်အေြခအေနတွင် ဦးစိတ်ပျက်သည် AMS-Y ၏ ြပည်ထဲေရးဝန်sကီးဌာန Hှင့်/သုိUမဟုတ် 

အလုပ်သမားဝန်sကီးဌာနတုိUHှင့်တုိက်^ုိက်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ASSIST သည် အသုံးြပuHုိင်သည့် ယHWရားမဟုတ်ပါ။ 
 

ရလဒ်  
ပယ်ချမ7သည် ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံbပီး လုံေလာက်ေသာတရားမှျတမ7အြဖစ်ထွက်ေပQလာပါသည်။ ASSIST သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သည့် 

တိုင်=ကားချက်မှ စွဲတင်ထားခဲ့ဖူးြခင်းမရှိသကဲ့သိုU ယူဆမည် ြဖစ်သည်။ 

 
ြဖစ်ရပ် ၂: 
အာဆီယံ အေြခစိုက် ကုန်သွယ်ေရးအသင်းအဖဲွR မှ တိုင်ချက်ဖွင့်ြခင်းHှင့် ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့် 

Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ပယ်ချြခင်း 
 

တုိင်=ကားသူ 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် AMS-X တွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ကုမpဏီတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အာဆီယံေဆးရွက်sကီး 

Hှင့်ဆက်စပ်ပစeည်းများကုန်သွယ်ေရးအသင်း၊ အာဆီယံအေြခစုိက် ကုန်သွယ်ေရး အသင်းသည် AMS-X မှ AMS-Y သိုU စီးကရက်တင်ပိုUရာတွင် 

သက်ေရာက်ေနေသာ AMS-Y ၏ ဘ1ာေရးHှင့် အေကာက်ခွန်စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များHှင့် ပတ်သက်၍ AMS-Y (ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ) အား ASSIST တိုင်ချက်တစ်ခု ကို အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိုယ်စား ဖွင့်ပါသည်။ 
 

တုိင်ချက်အေသးစိတ် 

အဆုိပါစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် AMS-Y မှ အေကာကခ်ွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ြခင်း အေလ့အထများ၊ ယစ်မျိuးခွန်၊ ကျန်းမာေရးခွန်၊ VAT စနစ်၊ 

လက်လီလိုင်စင်လိုအပ်ချက်များHှင့် စီးကရက်တင်သွင်းသူများကို စည်း=ကပ်ေသာ သွင်းကုန်အာမခံတိုUပါဝင်သည်။ AMS-Y သည် 

ထုိစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များအား တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း Hှင့် မသင့်ေလျာ်ေသာ အြပuအမူြဖင့် စီမံေနbပီး ထုိနည်းြဖင့် ကမuာ့ ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း၏ 

သေဘာတူညီချက် ြဖစ်ေသာ အေကာက်ခွန် တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်း၏ အလားတူစကားရပ်ြဖင့် အာဆီယံထဲတွင် ထည့်သွင်း ထားေသာ 

အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် (ATIGA) ၏ ပုဒ်မ ၅၇ ကို ချuိးေဖာက်ေနပါသည်။ AMS-Y သည် 

အခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာတွင် အေရာင်းအဝယ်စာချuပ်ပါတန်ဖိုးကို မူလအေြခခံအြဖစ်အသုံးမြပuဘဲ ATIGA ၏ Article 57 တွင် ြပဌာန်းထားေသာ 

အခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ြခင်း အစီအစဉ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်bပီး ၎င်းအစားသေဘာတူညီချက်တွင် အေြခခံမထားေသာ 

တန်ဖိုးသတ်မှတ်ြခင်းနည်းလမ်းကို အသုံးြပuသည်။  

 

ထိုUအြပင် AMS-Y၏ Hှစ်မျိuးအသုံးြပuHိုင်ေသာလိုင်စင်စနစ်တွင် စီးကရက်လက်လီေရာင်းချသူများသည် ြပည်တွင်း ေရာင်းချရန်Hှင့် တင်သွင်းေသာ 

စီးကရက်များကိုေရာင်းချရန် မတူညီေသာသီးြခားလိုင်စင်များကိုင်ထားရန် လိုအပ်ြခင်းသည် အေကာက်ခွန်Hှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ 

အေထွေထွသေဘာတူညီချက် (GATT) 1994 ၏ ပုဒ်မ ၃ ပါအချက်အားထည့်သွင်းထားေသာ ATIGA ၏ Article 6 Hှင့် တစ်သမတ်တည်းမကျဘဲ 



     A S S I S T  T O O L K I T   

 

 

သွင်းကုန်ပစeည်းများအား အေလးထားလက်ခံရမည့်အစား ြပည်တွင်းအလားတူကုန်စည်များကိုသာ အေလးထားေသာေ=ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

 

ASSIST ၏ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ သုံးသပ်ြခင်း 

တုိင်ချက်သည် ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာစွဲချက်တင်ထားbပီး  ASSIST ၏ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ-ASEAN အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံး ခွင့်ြပuထားသည်။ 

ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ တုိင်=ကားချက်အေသးစိတ်ကုိ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ(AMS-Y) Hှင့် အိမ်ရှင်Hုိင်ငံ ဆက်သွယ်ေရး 

တာဝန်ခံ (AMS-X) ထံသုိU ဆက်လက်ေပးပုိUပါသည်။ 

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှသုံးသပ်ြခင်းHှင့်ဆုံးြဖတ်ြခင်း 
ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (AMS-Y) သည် တုိင်=ကားချက်ကို ပယ်ချြခင်း အေ=ကာင်းမှာ တိုင်=ကားသူ၏အမ7သည် 

WTO အြငင်းပွားမ7များေြဖရှင်းြခင်းယHWရားေအာက်တွင် AMS-X က AMS-Y ကိုရည်XYန်းတုိင်တန်း လာေသာအမ7Hှင့် အလားအတူပင် ြဖစ်ေ=ကာင်း 

ြပန်လည်ြငင်းဆုိထားပါသည်။ 
 

အမှန်မှာ ၂၉ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၈တွင် AMS-X သည် စီးကရက် တင်ပိုUြခင်း တွင်ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ AMS-Y၏ အေကာကခ်ွန်တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်းHှင့် 

လုံးဝတူညီေသာ အြငင်းပွားမ7တစ်ခုကို ေြဖရှင်းရန် ေဆွးေHွးမည့် အဖွဲRတစ်ဖွဲRကိုတည်ေထာင်ဖိုU ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။  

 
• Hိုဝင်ဘာလ၊ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုHှစ်၏အစည်းအေဝးတွင် ကမuာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်း၏ (WTO) အြငင်းပွားမ7 ေြဖရှင်းြခင်းဆုိင်ရာအဖွဲR 

 (DSB)က  ေဆွးေHွးမ7အဖွဲRတစ်ခုကိုတည်ေထာင်ခဲ့bပီး ၎င်းအစီရင်ခံစာကို Hိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက် ၂၀၁၀ ခုHှစ်တွင် အဖွဲRဝင်များထံြဖနU်ေဝခဲ့သည်။ 

 

• ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုHှစ် တွင် AMS-Y သည် ၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်ကို အယူခံဝင်အဖွဲRထံသုိU အယူခံဝင်ရန် ေဆွးေHွးပွဲအစီရင်ခံစာတွင် 

 ပါဝင်ေသာ ဥပေဒHှင့် ဥပေဒဆုိင်ရာရှင်းလင်းြခင်းများကို အြငင်းပွားမ7ေြဖရှင်းြခင်း အဖွRဲထံသုိU (DSB) သိုUအေ=ကာင်း=ကားခဲ့သည်။ 

 

• ဇွန်လ ၁၇ရက် ၂၀၁၁ခုHှစ်တွင် အယူခံအဖွဲRအစီရင်ခံစာကို အဖွဲRဝင်များသိုUြဖနU်ေဝbပီး ဇူလိုင်လ ၁၅ရက် ၂၀၁၁ခုHှစ်၏ ေဆွးေHွးပွဲတွင် 

 အယူခံအဖွဲRအစီရင်ခံစာတွင် ြပuြပင်ခဲ့သည့်အတိုင်း DSB သည် အယူခံအဖွဲR အစီရင်ခံစာHှင့် ေဆွးေHွးပွဲအစီရင်ခံစာကို သေဘာတူလက်ခံခဲ့သည်။ 

 

• ဇန်နဝါရီလ ၂၈ရက် ၂၀၁၃ခုHှစ်တွင် DSB ေဆွးေHွးပွဲ၌ AMS-Y သည် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးြဖစ်စဉ်တွင် ေနာက်ဆုံး ကျန်ရှိေနေသာ 

အဆင့်များအားbပီးေြမာက်ခဲ့ေ=ကာင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 

 

• သိုUေသာ် AMS-X မှ AMS-Yသည် DSB ၏ေထာက်ခံချက်များHှင့် စည်းကမ်းများကို ြပည့်ဝစွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ခဲ့သည်ဟု မယူဆခဲ့ပါ။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ရက် ၂၀၁၃ခုHှစ်၏ DSB ေဆွးေHွးပွဲတွင် AMS-X သည် WTO ၏ကျန်ရှိေနေသာ မတူညီကွဲလွဲမ7များကို ေြဖရှင်းြခင်းြဖစ်စဉ်ကို 

အေ=ကာင်း=ကားထားြခင်းမရှိေ=ကာင်းအေပQ စိုးရိမ် ပူပန်မ7ကို ေဖာ်ြပbပီး ၎င်းမှသင့်ေတာ်ေသာအဆင့်များ မ=ကာမီလုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ေ=ကာင်း 

ထပ်မံြဖည့်စွက်ခဲ့သည်။ 

 

• ဇွန်လ ၁၈ရက် ၂၀၁၄ခုHှစ် DSB ေဆွးေHွးပွဲတွင် AMS-Y က DSB ၏ေထာက်ခံချက်များHှင့် စည်းကမ်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 

ေနာက်ထပ်အေရးယူေဆာင်ရွက်မ7များ မလိုအပ်ေတာ့ေ=ကာင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ AMS-X ကသေဘာမတူပဲ AMS-Y သည် လိုက်နာရန် 

ပျက်ကွက်သည်ဟုထင်ြမင်ခဲ့သည်။ 

 

  AMS-X Hှင့် AMS-Y =ကား WTO အြငင်းပွားမ7သည် အမှန်တကယ်ေြဖရှင်းြခင်း၊ မရှင်းြခင်းHှင့်ပတ်သက်၍ သေဘာတူညီမ7တစ်ခုမှ မရရှိခဲ့ေသာ်လည်း 

ASSIST တွင် တိုင်=ကားချက်စွဲချက်တင်ခဲ့ေသာ ကိစeတွင် AMS-Y မှ တိုင်=ကားသူက ASSIST မှတင်သွင်းလာသည့် တိုင်=ကားချက်အရ ကိုးကားခဲ့ေသာ 

အာဆီယံ တာဝန်ဝတ~ရားများ အပါအဝင် WTO မူေဘာင်အတွင်းတွင် မှန်ကန်စွာ တာဝန်Hှင့်အညီထည့်သွင်း စဉ်းစား အေရးယ ူေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ 

တိုင်=ကားချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် ASSIST လုပ်ငန်းစဥ်တွင် အာဆီယံအေြခစုိက် ကုန်သွယ်ေရး 

အသင်းထံသုိU ေြဖရှင်းချက်ကုိ ေပးရန် တုိက်ဆုိင်ေဆွးေHွးလုိြခင်းရှိမရှိကုိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် အချuပ် အြခာအာဏာရှိသည်။ 
 
 

ရလဒ် 

ပယ်ချမ7သည် ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံbပီး လုံေလာက်ေသာတရားမှျတမ7အြဖစ်ထွက်ေပQလာပါသည်။ ASSIST သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုင်=ကား 

ချက်အားပယ်ချခဲ့bပီး ေြဖရှင်းချက်အားပံ့ပုိးြခင်းမြပuခဲ့ပါဟုယူဆပါသည် 

 

ြဖစ်ရပ် ၃:  

အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေန သုိUမဟုတ် ဥပေဒအကျuိးေဆာင်လုပ်ငန်းမှ ဖွင့်ေသာ တုိင်=ကားစာHှင့် တုိင်=ကားမ7အတွက် ေြဖရှင်းချက်ကို အဆုိြပubပီး 

လက်ခံခဲ့ြခင်း 
 
 

တုိင်=ကားသူ 



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

ARISE Hှင့် မိတ်ဖက်များ (အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း) သည် AMS-X တွင် မှန်ကန်စွာမှန်ပုံတင်ထားေသာ ဥပေဒအကျuိးေဆာင် 

လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ASSIST ေအာက်တွင် ယင်းသည် ၎င်း၏အမ7သည် AMS-X တွင် မှန်ကန်စွာ မှန်ပုံတင်ထားေသာ ကုမpဏီကိုယ်စား AMS-Y 

ရှိ (တုိင်=ကားခံရသည့် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ သုိUမဟုတ် DCP)၏ ၎င်း ကျန်းမာေရး ဝန်sကီးဌာန၏ အစားအေသာက်ဆုိင်ရာ ၂၀၁၅ 

စည်းမျဥ်းဥပေဒ၏ အခန်း ၁၀၀၀၊ ပုဒ်မ ၁၀၀  ေအာက်ရှိ စားအုန်းဆီHှင့် စားအုံးဆီပါဝင်ေသာ စားေသာက်ကုန်များ အေပQစည်း=ကပ်ေသာ 

ယစ်မျuိးခွန် အသစ်Hှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် တုိင်=ကားချက်ကို ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။  
 

 

တုိင်=ကားချက် အေသးစိတ် 

ဤစီမံချက်သည် AMS-Y မှ ကျင့်သုံးေသာ သ=ကားဓာတ်Hှင့် ြပည့်ဝဆီြမင့်မားေသာ အစားအစာများေပQတွင် အခွန်သတ်မှတ်ြခင်းသည် စကrာပူ 

ရိှ ြမင့်တက်လာေသာအဝလွန်ြခင်းြပဿနာကို ကိုင်တွယ်Hိုင်ရန် မိတ်ဆက်ေပးသည့် နည်းဗျjဟာအစိတ်အပိုင်းတခုြဖစ်သည်။ 

 

ARISE Hှင့် မိတ်ဖက်များသည် ခုိင်မာစွာေြပာဆုိသည်မှာ AMS-Y၏ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်သည် စားအုန်းဆီကိုသာ သီးြခား ပစ်မှတ်ထား ေနbပီး 

စားအုန်းဆီ၏အစိတ်အပုိင်းြဖစ်သည့် ြပည့်ဝဆီ၊ စားအုန်းဆီပါဝင်ေသာ စားေသာက် ကုန်များသာမက၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သိုUမဟုတ် 

တိရစ�ာန်မှရေသာအဆီများြဖစ်သည့် ြပည့်ဝ ဆီများပါဝင်ေသာ ကုန်ပစeည်းများကို လွန်=ကjးစွာစားေသာက်ြခင်းကုိ ဟန်Uတားရမည့်အစား 

ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး ကိုယ်စားြပu အေနြဖင့် စားအုန်းဆီအေပQ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

 

ARISE Hှင့် မိတ်ဖက်များသည် ASSIST ရှိ၎င်းတုိU၏တုိင်=ကားချက်ထဲ ခုိင်မာစွာေြပာဆုိထားသည်မှာ AMS-Y မှလက်ခံကျင့်သုံးေနေသာစီမံချက်သည် 

အာဆီယံကုန်စည် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက် (ATIGA) (ြပည်တွင်းအခွန်အေကာကH်ှင့် စည်းမျဥ်းဥပေဒဆိုင်ရာ 

Hုိင်ငံသားများခံစားခွင့်အေပQ) Hှင့် ဆန်Uကျင်ေနbပီး စားအုန်းဆီတစ်ခုလုံးအေပQ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းရှိေသာ်လည်း တိုင်=ကားခံရသည့် 

Hိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် သိုUမဟုတ် ေရာင်းချသည့် အြခားေသာ “အလားတူ” ကုန်ပစeည်း များ (ဥပမာ- ပဲပုပ်၊ ေန=ကာေစ့၊ မုန်Uညင်းေစ့၊  ေြပာင်း၊ ေြမပဲ 

သိုUမဟုတ် တိရစ�ာန်အဆီတိုUမှ ရေသာ ြပည့်ဝအဆီများ ပါဝင်သည့်စားေသာက်ကုန်များ) သိုU သက်ေရာက်ြခင်းမရိှေ=ကာင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ASSIST ၏ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ သုံးသပ်ြခင်း 

တုိင်=ကားချက်သည် အာဆီယံအသိအမှတ်ြပuေရှRေနမှ ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာြဖင့် စွဲချက်ထားခဲ့ေသာ်လည်း ASSIST၏ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည် 

ထပ်ေဆာင်းအချက်အလက်များကို တုိင်=ကားသူထံမှ အဆုိြပuချက်များအား ေသချာစွာ ဆန်းစစ်ရန် အလုိUဌာ ထပ်မံေတာင်းဆုိbပိး တုိင်=ကားချက်ကုိ 

လက်ခံပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည် တုိင်=ကားချက်ကို ATIGA Hှင့်ကိုက်ညီမှjမရှိေသာ အဆုိအရ AMS-Y စီမံေဆာင်ရွက်ချက်အေပQ 

အချက်အလက်များကို တွဲ၍ ြပန်လည်တင်သွင်းရန် ေတာင်းဆုိထားသည်။ 

 

တိုင်=ကားချက်ကို ေနာက်ဆက်တွဲများ Hှင့် ြပန်လည်တင်သွင်းြခင်း 

ARISE Hှင့် မိတ်ဖက်များသည် တုိင်=ကားချက်Hှင့် ကျန်းမာေရးဝန်sကီးဌာန၏ အစားအေသာက်ဆုိင်ရာ ၂၀၁၅ နည်းဥပေဒ၏ အခန်း ၁၀၀၀၊ ပုဒ်မ 

၁၀၀  (အဂrလိပ်ဘာသာစကားြဖင့်) မိတ~jHှင့် AMS-Y စီမံေဆာင်ရွက်ချက်သည် ခွဲြခားလုပ်ေဆာင်မ7ရှိေ=ကာင်း 

ယူဆချက်အစိတ်အပုိင်းများ၏စွပ်စွဲချက်များကို တရားဝင် အေသးစိတ်ေဖာ် ြပထားချက်Hှင့် တုိင်=ကားချက်ကိုလက်ခံရန်Hှင့် ေြဖရှင်းချက်ကို 

ပံ့ပုိးရန်အလုိUဌာ ထည့်သွင်းစဥ်းစားသင့်သည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း၏ အေ=ကာင်းြပချက် များကို ေနာက်ဆက်တွဲများ အေနြဖင့် ြပန်လည် 

တင်သွင်းပါသည်။ 

 

ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှလက်ခံသည ်

ြပန်လည်တင်သွင်းမ7အေပQအေြခခံ၍ တုိင်=ကားချက်သည် ယခုြပည့်စုံbပီး ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမ7းမှ တုိင်=ကားချက်ကို ASSIST၏ 

သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်း ကျေရာက်ေသာသကဲ့သုိU ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ စွဲချက်တင်ထားေသာေ=ကာင့် လက်ခံလုိက်သည်။ ASSISTတရားစွဲြခင်း 

အစီအစဥ်သည် စတင်bပီး တုိင်=ကားချက်သည် AMS-Y (ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ) ထံသုိU တင်သွင်းခဲ့bပီး AMS-X 

(အိမ်ရှင်Hုိင်ငံ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ) ထံသုိUမိတ~jကိုေပးပုိUပါသည်။  

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ မှ လက်ခံေ=ကာင်းသေဘာတူသည် 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (ဆုိလုိသည်မှာ AMS-Y ၏ ကုန်သွယ်ေရးHှင့် စက်မ7ဝန်sကီးဌာန) တုိင်=ကားချက်ကို 

သုံးသပ်bပီး ၎င်း၏  ြပည်တွင်း သက်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင်များြဖစ်သည့် ဝန်sကီးချuပ်၏^ုံး၊ ကျန်းမာေရးဝန်sကီးဌာန၊ ဘ1ာေရးဝန်sကီးဌာန၊ 

စုိက်ပျuိးေမွးြမjေရး-အစားအစာ Hှင့် တိရစ�ာန်ေဆးကုအာဏာပုိင်၊ Hှင့် AMS-Y ၏ ကျန်းမာေရးြမTင့်တင်ေရးအဖွဲRတုိUHှင့် တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ 

အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကာ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU ၎င်းသည် တုိင်=ကားချက်ကို လက်ခံbပီး ASSIST လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ 

တုိက်ဆုိင်ေဆွးေHွးရန်ဆH}ရှိေ=ကာင်း အေ=ကာင်းြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

 

အေြဖကိုရှာေဖွြခင်း 

DCP Hှင့် RAs တုိU =ကားအတွင်းေဆွးေHွးမ7များအရ ထွက်ေပQလာသည်မှာ စင်စစ် AMS-Y မှလက်ခံကျင့်သုံးေနသည့် စီမံချက်သည် သ=ကားHှင့် 

ြပည့်ဝဆီ =ကွယ်ဝသည့် အမျuိးမျuိးေသာအစားအစာများကို ယစ်မျuိးခွန်ကိုတုိး၍ စည်း=ကပ်ြခင်းသည် AMS-Y ၏ မဟာဗျjဟာအရ 

၎င်း၏Hုိင်ငံသားများအ=ကား ြမTင့်တက်လာသည့် အဝလွန် ြပဿနာကို ေြဖရှင်းရန်အတွက် အHWရာယ်ရှိသည်ဟု ယူဆရေသာ ပစeည်းများကို 

လွန်ကဲစွာစားသုံးြခင်းအား ဟန်Uတားရန် ရည်ရွယ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤအချက်သည် ကမuာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲRအစည်း၏ ကူးစက်ပျံHှံြခင်း 

မရှိေသာေရာဂါများ ဆီးချuိေရာဂါHှင့် အဝလွန်ေရာဂါ စသြဖင့်အား ကာကွယ်ြခင်းHှင့်ထိန်းချuပ်ြခင်း ၂၀၁၃-၂၀၂၀ ဆုိင်ရာ 



     A S S I S T  T O O L K I T   

 

 

ကမuာလုံးဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်မ7အစီအစဥ်အတွက်Hှင့် ကမuာတစ်ဝန်းရှိ အချuိRေသာ Hုိင်ငံများ၏ အလားတူ လုပ်ေဆာင်ချက်များHှင့် 

သေဘာတရားြခင်းထပ်တူညီပါသည်။ 

 

သုိUေသာ်ြငားလည်း AMS-Y စီမံချက်သည် ကုန်စည်အများထဲမှ တစ်ခုကိုသာ ေသချာစွာေရွးချယ်ခဲ့ြခင်း (ဥပမာ - အြခားအရာများအနက် 

စားအုံးဆီကိုေရွးြခင်း) Hှင့် အာဟာရHှင့် ကျန်းမာေရးမူဝါဒ^7ေထာင့်မှ (လွန်ကဲစွာ စားသုံးပါက) အစုိးရမှ 

အHWရာယ်ရှိသည်ဟုယူဆထားေသာပစeည်းများ (ဥပမာ-ြပည့်ဝဆီများ) ကို “=ကားေန ဟန်ပုံစံ” ြဖင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ 
 

ထုိUေ=ကာင့် AMS-Y ၏ RA Hှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် DCP သည် ကျန်းမာေရးဝန်sကီးဌာန၏ အစားအစာ နည်းဥပေဒ၂၀၁၅၊ အခန်း ၁၀၀၀၊ 

အပုိင်း ၁၀၀၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်Hှင့် တိရိစ�ာန်မှထွက်ေသာ မည်သည့် အဆီများ မဆုိ ြပည့်ဝဆီများပါဝင်သည့် 

ကုန်ပစeည်းများကိုသာအကျuိးသက်ေရာက်ေစေသာ တိကျေသာ ကုန်စည်များအား ကိုးကားေဖာ်ြပချက်တစ်ခုခုကုိ ပယ်ဖျက်ရန် ၎င်း၏ 

ဆုိင်းငံ့ေနေသာ ြပင်ဆင်ချက် ပါဝင်ေသာ စီမံချက်ကို ချက်ြခင်း ဆုိင်းငံ့ထားရန် အဆုိြပuထားပါသည်။ စကrာပူHုိင်ငံမှ မှ ၎င်း၏ စီမံချက်သည် 

ဥပေဒအရ သုိUမဟုတ် တရားဝင်လုပ်ေဆာင်ေနေသာ မည်သည့် ခွဲြခား သတ်မှတ်ြခင်းကိုမဆုိ သက်ေရာက်မ7 သုိUမဟုတ် ရည်ရွယ် ထားြခင်း၊ 

သိပpံနည်းအရ ခုိင်လုံေသာ ြဖစ်တည်မ7Hှင့် ၎င်း၏ ကျန်းမာေရးကို အကာအကွယ်ေပးေရး ရည်ရွယ်ချက် Hှင့် ြပည့်ဝဆီများပါဝင်သည့် “အလားတူ” 

ကုန်စည်များ အားလုံးအေပQ အကျိuးသက်ေရာက်ေနြခင်းကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားြခင်းအားြဖင့် မည်သည့်အခါမှျ ရည်ရွယ်ထားြခင်းမရှိေ=ကာင်း 

မီးေမာင်းထုိးြပထားပါသည်။ 

 

ေြဖရှင်းချက်အားအဆုိြပuြခင်းHှင့်လက်ခံြခင်း 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် အဆုိြပuထားသည့်ေြဖရှင်းချက်ကို ဗဟုိ အုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU 

ဆက်သွယ်ေြပာ=ကားကာ တစ်ြပန်လှည့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များHှင့် အိမ်ရှင် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံသုိU ASSIST 

မှတစ်ဆင့်အေ=ကာင်း=ကားပါသည်။ 

 

အဆုိြပuထားသည့်ေြဖရှင်းချက်ကို သုံးသပ်bပီးေသာအခါ ARISE Hှင့်မိတ်ဖက်များသည် ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU ASSIST မှတဆင့် 

အဆုိြပuထားေသာေြဖရှင်းချက်အေပQ ၎င်း၏ စိတ်ေကျနပ်မ7ကို ေဖာ်ြပbပီး ြပန်=ကားခဲ့ကာ ထုိမှတဆင့် ယင်းကိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။ 

 

ASSIT သည် ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို တုိင်=ကားတစ်ခုသည် လက်ခံြခင်းရှိခဲ့bပီး  ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ေြဖရှင်းချက်ကို ပံ့ပုိးေပးခဲ့bပီး တုိင်=ကားသူမှလက်ခံခဲ့သည်ဟု ယူဆ လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

 

ြဖစ်ရပ် ၄:  
အာဆီယံစီးပွားလုပ်ငန်းမှ ဖွင့်ေသာ တိုင်=ကားစာHှင့် တိုင်=ကားမ7အတွက် ေြဖရှင်းချက်ကုိ အဆိုြပubပီး 

လက်ခံခ့ဲြခင်း 

တုိင်=ကားသူ 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်း Star 88 ကုမpဏီ လိမိတက်သည် AMS-X တွင်မှန်ကန်စွာ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် သေဘrာြဖင့်ကုန်စည်ပုိUေဆာင်ြခင်း 

ကုမpဏီတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  
သေဘrာပုိင်ရှင်တစ်ေယာက်အေနြဖင့် AMS-X ရှိ သွင်းကုန်-ပိုUကုန် ကုမpဏီတစ်ခုHှင့် ၂၀၁၈ ခုHှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းက Hှစ်Hှစ်ကာလသက်တမ်းရှိ 

သေဘာတူညီချက်တစ်ခုကို ရယူခဲ့=ကပါသည်။ ယင်းသေဘာတူညီချက်၏သတ်မှတ်ချက်မှာ AMS-X မှ  AMS-Y ထံသိုU သံHှင့် အလူမီနံယံများ 

တင်ပိုUြခင်းHှင့် AMS-Y မှ AMS-X ထံသိုU ရာဘာHှင့် ချည်မdင်များ တင်သွင်းြခင်းတိုUတွင် Star 88 ကုမpဏီ လိမိတက်၏ ေရယာဥ်စုကို အသုံးြပuမည်ဟု 

သေဘာတူညီထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤသွင်းကုန်-ပိုUကုန်လုပ်ငန်းအား တူညီသည့် ေရယာဥ် ြဖင့် AMS-X မှ AMS-Y သိုU 

အသွားအြပန်ခရီးေ=ကာင်းများတွင် အသုံးြပuရန် သေဘာတူထားခဲ့ပါသည်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသွားအြပန်ခရီးHှစ်ခုလုံးတွင် 

ကုန်အြပည့်တင်သွားြခင်းြဖင့်  ေလာင်စာHှင့် လူအင်အား အသုံးြပuမ7Hှuန်းကို ေခqတာရာေရာက်ေစbပီး၊ AMS-X Hှင့် AMS-Y Hှစ်Hိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် 

ေဖာက်သည်များအတွက် ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာbပီး bပိuင်ဆိုင်မ7ရှိေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကိုအေြခခံေသာ ဝန်ေဆာင်မ7ကို ပံ့ပိုးေပး Hိုင်စေ 

ပါသည်။ 

 

တုိင်=ကားချက် အေသးစိတ် 

=သဂုတ်လ ၂၀၁၈ ခုHှစ်တွင် Star 88 ကုမpဏီ လိမိတက်သည် AMS-Y ရှိ ကုန်သွယ်ေရးဝန်sကီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုHှစ် အမှတ် ၁၃ 

ဥပေဒဟုေခQသည့် ေရေ=ကာင်းကုန်စည်ပုိUေဆာင်ြခင်း ဥပေဒအသစ်ြဖစ်သည့် အမျuိးသားေရေ=ကာင်း ပုိUေဆာင်ေရးကုမpဏီမှ 

အချuိRေသာကုန်စည်များကိုသာ တင်သွင်းြခင်း (သုိUမဟုတ်) တင်ပုိUြခင်းအတွက်သာ သယ်ယူပုိUေဆာင်ခွင့်ြပuေသာြပဌာန်းချက်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ေ=ကာင်း 

မ=ကာေသးမှီက မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။ 

 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားသည့်Hိုင်ငံ=ကား ၎င်း၏ ေရေ=ကာင်း ြဖင့်ကုန်စည်ပိုUေဆာင်ြခင်း ဝန်ေဆာင်မ7ကို ဟန်U်တား ပိတ်ပင်သလို ြဖစ်ေနပါသည်။ Star 88 

ကုမpဏီ လိမိတက်သည် အလွန်ပင်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့bပီး ဤေရး ဆွဲလိုက်သည့် ဥပေဒသည် အာဆီယံစီးပွားေရး အသိုက်အဝန်း(AEC)၏ 

သတ်မှတ်ချက်ြဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်Hှင့် ဆနU်ကျင်ေနbပီး၊ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံစီးပွားေရး သေဘာတူညီချက်များ (ဥပမာ 

ဝန်ေဆာင်မ7ဆုိင်ရာ အာဆီယံ သေဘာတူညီချက် မူေဘာင် သိုUမဟုတ် AFAS) ေအာက်ရှိ တုိင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံမှ လိုက်နာရမည့် ကတိကဝတ်Hှင့် 

တာဝန်ဝတ~ရားများကို အမှန်တစ်ကယ် ဆနU်ကျင်ေနသည့်ဟု ယုံ=ကည်ထားပါသည်။ 

 



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

ေရေ=ကာင်းြဖင့် ကုန်စည်ပုိUေဆာင်ြခင်း ဥပေဒအသစ်တွင် ကုန်ပစeည်း ၄ မျိuး(ဆုိလုိသည်မှာ သံ၊ အလူမီနီယံ၊ ရာဘာHှင့် ချည်) တုိUသည် 

သတ်မှတ်လိုက်သည့် ကုန်ပစeည်းများစာရင်းအ=ကားတွင် ပါဝင်ေနသည်။ ဤဥပေဒသစ်သည် Star 88 ကုမpဏီ လိမိတက်၏ လုပ်ငန်းကို 

ေသချာေပါက် အ^7ံးေပQေစခဲ့bပီး အိမ်ရှင်Hိုင်ငံHှင့် Star 88 ကုမpဏီ လိမိတက်သည် ASSIST ေအာက်တွင် AMS-Y မှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် သေဘrာြဖင့် 

ကုန်စည်ပုိUေဆာင်ြခင်းဥပေဒသစ်Hှင့်ပတ်သက်၍ တုိင်ချက်တစ်ေစာင်ကို ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ AE မှကန်Uကွက်ခဲ့သည်မှာ ဤဥပေဒအသစ်သည် 

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများကို ြပည်ပယှဥ်bပိuင်မ7မှ ကာကွယ်ေပးြခင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် သိသိသာသာ ြမင်Hိုင်bပီး၊ ယင်းသည် 

လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မ7 အေြခခံသေဘာတရားများ၊ ဤဥပဒေအရ သက်ေရာက်မ7ရှိေနသည့် ကုန်စည်များHှင့်ဆက်HYယ်၍ 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပင်လယ်ေရေ=ကာင်းသယ်ယူပိုUေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ7များ ေပးေနသည့် AMS-X Hိုင်ငံ၏ ေရေ=ကာင်းကုန်စည်ပိုUေဆာင်ေရး 

ကုမpဏီများကိုဆုိးရွားစွာ သက်ေရာက်မ7များ ရှိHိုင်ေသာ Hိုင်ငံတကာပင်လယ်ေရေ=ကာင်း ဝန်ေဆာင်မ7လုပ်ငန်းများHှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

ထုံးတမ်းဥပေဒများHှင့် မကိုက်ညီဘဲြဖစ်ေနပါသည်။ 

 

ထိုUအြပင် AMS-Y မှ ချမှတ်လိုက်သည့် ဤစီမံေဆာင်ရွက်ချက် အသစ်သည် ကမuာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲRအစည်းထံသုိU AMS-Y မှ ေပးထားသည့် 

ကတိကဝတ်များကို သိသာထင်ရှားစွာ ေဖာက်ဖျက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်bပီး၊ အာဆီယံေဒသအတွင်း နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်စည်ပိုUေဆာင်သည့် ဝန်ေဆာင်မ7များ 

ေပးေနေသာ Hိုင်ငံြခားေရေ=ကာင်းကုန်စည် ပိုUေဆာင်ေရးကုမpဏီများကို ၎င်း၏ ေရပိုင်နက်အတွင်း ေဈးကွက် အခွင့်အလမ်းHှင့် 

Hိုင်ငံသားHှင့်Hုိင်ငံြခားသား တန်းတူခံစားခွင့်တွင် ကနU်သတ်ချက်များ မရှိေစဘဲ လုပ်ေဆာင်ေစမည်ဟု AMS-Y မှ ကတိခံထားသည့် AFAS ေအာက်ရှိ 

သက်ဆိုင်ရာကတိကဝတ်လုပ်ငန်းစဥ်ကို သိသာထင်ရှားစွာချိuးေဖာက်ရာ ေရာက်ေနပါသည်။ 
 
ASSIST ၏ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ သုံးသပ်ြခင်း 

ASSIST ၏ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjး - အာဆီယံအတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးသည် ကနဦးသုံးသပ်ချက်ြပuလုပ်bပီး တုိင်=ကားချက်သည် ASSIST ၏ 

သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းကျေရာက်bပီး ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ စွဲချက်တင် ထားေသာေ=ကာင့် လက်ခံခဲ့သည်။ 
 
အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hုိင်ငံအတွင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုြဖစ်ေ=ကာင်း 

သက်ေသြပရန်အလုိUဌာ ၎င်း၏ ကုမpဏီမှတ်ပုံအမှတ်Hှင့် ကုမpဏီ/လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်၏ အီလက်ထရွန်နစ် မိတ~jကို  ြပည်တွင်းဘာသာစကားHှင့် 

အဂrလိပ်ဘာသာြပန်ဆုိထားေသာ (တရားဝင်မဟုတ်ေသာ) Hှစ်ခုစလုံးကို ပံ့ပုိးေပးပါသည်။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် AMS-Y မှ 

ကတိခံထားသည့် AFAS ေအာက်ရှိ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ ကတိကဝတ်လုပ်ငန်းစဥ်ကို သိသာထင်ရှားစွာချိuးေဖာက်ထားသည့် ကုန်သွယ်ေရး 

ဝန်sကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုHှစ် အမှတ် ၁၃ ဥပေဒ၏မိတ~jကုိ ေနာက်ဆက်တွဲေပးပုိUပါသည်။ AE သည် တုိင်=ကားချက် ပုံစံစာရွက်တွင် ြပဿနာရပ်၏ 

ဥပေဒသစ်Hှင့် ၎င်းစွပ်စွဲချက်၏ ပါဝင်အေ=ကာင်းအရာ အေသးစိတ်ကို ေဖာ်ြပေပးမ7ကို ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ လုံေလာက်သည်ဟု 

လက်ခံယူဆပါသည်။  

 

AMS-Y (ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ)ထံသုိU တင်သွင်းထားသည့် တုိင်=ကားချက်၏ အေသးစိတ်ကို AMS-X 

(အိမ်ရှင်Hုိင်ငံဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ သုိUမဟုတ် HCP) ထံသုိU သိရှိေစရန်အတွက် မိတ~jေပးပုိUပါသည်။ 
 
ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ မှ လက်ခံေ=ကာင်းသေဘာတူသည် 

AMS-Y ၏ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (ဆုိလုိသည်မှာ AMS-X ၏ ကုန်သွယ်ေရး ဝန်sကီးဌာန) တုိင်=ကားချက်ကို 

သုံးသပ်bပီး ၎င်း၏  ြပည်တွင်း သက်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင်များြဖစ်သည့် Hုိင်ငံတစ်ကာ ကုန်သွယ်ေရး အေထွေထွXYန်=ကားမ7ဦးစီးဌာန၊ 

ပုိUေဆာင်ေရးဝန်sကီးဌာန၊ ပင်လယ်ေရေ=ကာင်းဆုိင်ရာHှင့် ငါးလုပ်ငန်းဝန်sကီးဌာန၊ ဘ1ာေရးဝန်sကီးဌာန အဖွဲRတုိUHှင့် တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ 

အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကာ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU ၎င်းသည် တုိင်=ကားချက်ကို လက်ခံbပီး ASSIST လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ 

တုိက်ဆုိင်ေဆွးေHွးရန်ဆH}ရှိေ=ကာင်း အေ=ကာင်းြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

 

အေြဖကိုရှာေဖွြခင်း 

DCP Hှင့် တာဝန်ရှိအာဏာပိုင်များ=ကားအတွင်း ေဆွးေHွးချက်များအေပQမူတည်၍ ဥပေဒအသစ်ြဖစ်သည့် သံ၊ အလူမီနီယံ၊ 

ချည်Hှင့်ရာဘာတိုUအပါအဝင် အချိuRေသာကုန်ပစeည်းများကို တင်သွင်း၊ တင်ပိုUသူများအေနြဖင့် AMS-Y ၏ ြပည်တွင်းေရယာဥ်များ (ဥပမာ AMS-Y 

တွင်အေြခစိုက်သည့် ပင်လယ်ေရေ=ကာင်းကုန်စည်ပိုUေဆာင်ေရး ကုမpဏီများ ပိုင်သည့် ေရယာဥ်များ)ကိုသာ အသုံးြပuရမည် ဟူသည့် ဥပေဒကို AMS-

Y သည် ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ေ=ကာင့်ဆိုေသာ် ြပည်တွင်း ကုန်သည်များ အ=ကားတွင်လည်း ယင်းနည်း ဥပေဒအသစ်သည် 

Hိုင်ငံြခားရင်းHှီးြမTuပ်Hှံသူများကို ဟန်Uတားြခင်း သုိUမဟုတ်  ဖယ်=ကဥ်ထားြခင်းကဲ့သိုU ြဖစ်ေစေသာေ=ကာင့် ကနU်သတ် ကုန်ပစeည်းများ၏ 

ဝယ်လက်များစွာမှာ ၎င်းတိုUစာချuပ်များကို အbပီးသတ်ရန် ဆိုင်းငံ့ေန=ကသြဖင့် Hိုင်ငံေတာ်ဝင်ေငွကိုေရာ ပိုUကုန်ပမာဏကိုပါ 

သက်ေရာက်ေနေသာေ=ကာင့် ေဝဖန်မ7Hှင့် သေဘာမတူညီမ7များ လည်းရှိေနပါသည်။ 

 

သိုUေသာ် AMS-Y အေနြဖင့် ယင်းနည်းဥပေဒကို လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မ7 အေြခခံစည်းမျဥ်းများကို ချိuးေဖာက်bပီး Hိုင်ငံြခား ေရယာဥ်များကို 

ပိတ်ပင်သည့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းကာကွယ်ေရးစီမံချက်တစ်ခုအြဖစ် ြမင်ေစရန် မရည် ရွယ်ေ=ကာင်း ေဖာ်ြပထားပါ သည်။ ၎င်းစီမံချက်သည် AMS-Y 

ေရြပင်ရှိ ကုန်စည်ပိုUေဆာင်မ7လုပ်ငန်း၏ ၉၀ ရာခိုင်Hှuန်းေကျာ်ကို Hိုင်ငံြခားေရယာဥ်များက ကိုင်တွယ်ထားသြဖင့် ြပည်တွင်းေရေ=ကာင်း 

ကုန်စည်ပိုUေဆာင်မ7 လုပ်Hုိင်စွမ်းကို ပိုတိုးြမTင့်ရန် AMS-Y ၏ ေရေ=ကာင်းကုန်စည်ပိုUေဆာင်မ7 လုပ်ငန်းအား အားေပးအားေြမTာက်ြပuရန် ကနဦးတွင် 

ရည်ရွယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေ=ကာင်း  မီးေမာင်း ထုိးြပထားပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရာဘာလုပ်ငန်း၌ ၉၀ 

ရာခိုင်Hှuန်းေသာ ေရေ=ကာင်းြဖင့်ကုန်စည်တင်ပိုUမ7များကို Hိုင်ငံြခားေရယာဥ်များကသာ ေဆာင်ရွက်ေန=ကပါ သည်။ 

ြပည်တွင်းေရေ=ကာင်းကုန်စည်တင်ပိုUHိုင်အားသည် ၂၀၁၇ ခုHှစ်တွင် တန် သန်း ၅၀ ခန်Uမှန်းထားခဲ့ချိန်တွင် Hိုင်ငံြခား ေရယာဥ် များက ထုိHှစ်မှာပင် 

တန် သန်း ၈၀၀ တင်ပိုUခဲ့ေသာေ=ကာင့် ပမာဏမှာ များစွာကွာဟေနပါသည်။ 



     A S S I S T  T O O L K I T   

 

 

 
AMS-Y မှ ထပ်ေလာင်းေြပာ=ကားထားသည်မှာ  ဤနည်းဥပေဒ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် AMS-Y ေရြပင်၌ ပင်လယ်ေရေ=ကာင်း ကုန်သွယ်မ7၏ 

ြမTင့်တက်လာေသာ ပမာဏမှ ြပည်တွင်းေရေ=ကာင်းကုန်စည်ပိုUေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ7 ကုမpဏီများသည် သိသိသာသာ 

ပိုမိုအကျိuးအြမတ်ရလာေစရန် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် စာချuပ်များHှင့် ပင်လယ်ေရေ=ကာင်းကုန်သွယ်မ7၏ ပမာဏအများစုကို Hိုင်ငံြခား 

ေရေ=ကာင်းကုန်စည်ပိုUေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ7 ကုမpဏီများကသာ လYမ်းမိုးထား=ကပါသည်။ သိုUေသာ် AMS-Y အေနြဖင့် ယင်းရည်မှန်းချက်ကို ရရန် 

^ုတ်တရက် ြဖတ်ချပစ်ြခင်းထက် တြဖည်းြဖည်းချင်းေြပာင်းလဲယူရန် လိုအပ်ေ=ကာင်း သေဘာတူ လက်ခံပါသည်။ ထိုUေ=ကာင့် ဥပေဒအသစ်၏ 

ကျင့်သုံးြခင်းကို အချိန်အကနU်အသတ်မရှိ ေရYRဆိုင်းရန် (ပယ်ဖျက်ရန် မရှိေသာ်လည်း) ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 
ေြဖရှင်းချက်အားအဆုိြပuြခင်းHှင့်လက်ခံြခင်း 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံသည် အဆုိြပuထားသည့်ေြဖရှင်းချက်ကို ဗဟုိ အုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU 

ဆက်သွယ်ေြပာ=ကားကာ တစ်ြပန်လှည့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များHှင့် အိမ်ရှင် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံထံသုိU ASSIST 

မှတစ်ဆင့်အေ=ကာင်း=ကားပါသည်။ 

 

အဆုိြပuထားသည့်ေြဖရှင်းချက်ကို သုံးသပ်bပီးေသာအခါ Star 88 ကုမpဏီ လိမိတက်သည် ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU ASSIST မှတဆင့် 

အဆုိြပuထားေသာေြဖရှင်းချက်အေပQ ၎င်း၏ စိတ်ေကျနပ်မ7ကို ေဖာ်ြပြပန်=ကားခဲ့bပီး ထုိမှတဆင့် ယင်းကိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။ 

 

ASSIT သည် ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို တုိင်=ကားတစ်ခုသည် လက်ခံြခင်းရှိခဲ့bပီး  ရည်XYန်းတုိင်=ကား ခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ ေြဖရှင်းချက်ကို ပံ့ပုိးေပးခဲ့bပီး တုိင်=ကားသူမှလက်ခံခဲ့သည်ဟု ယူဆ လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

 

ြဖစ်ရပ် ၅:  
 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှဖွင့်ေသာ တိုင်=ကားချက် (၎င်းလက်ခဲွကုမpဏီ၏ မိခင်ကုမpဏီ) Hှင့် 

ရည်XYန်းတိုင်=ကားခံရသည့်Hိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှပယ်ချြခင်း 
 

တုိင်=ကားသူ 

AirTel Co., Ltd. AMS-X တွင် မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရး ကုမpဏီတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် AMS-Y 

တွင်အေြခစုိက်သည့် AirTel Holdings, Inc. ၏လက်ေအာက်ခံခွဲကုမpဏီတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  
 

AirTel Co.,Ltdမှထုတ်ေပးေသာ စုစုေပါင်းရှယ်ယာ၏ ၈၀ ရာခိုင်Hှuန်းကို AMS-X အစုရှယ်ယာဝင်များမှ ပိုင်ဆိုင်=ကbပီး ၎င်း၏ 

အsကီးတန်းစီမံခနU်ခွဲမ7အဆင့်ရှိရာထူးများသည် AMS-Y Hိုင်ငံသားများမှ စိုးမိုးထားပါသည်။ AirTel Co.,Ltd ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ7လိုင်စင်ကို AMS-Y 

၏ Hုိင်ငံေတာ်အဆင့် ဆက်သွယ်ေရးအာဏာပိုင်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင် AirTel Co.,Ltd မှ ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ 

ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရးလိုင်စင်သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည် ဆိုေသာ အေ=ကာင်းြပချက်ြဖင့် ြပန်လည်^ုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ အမှန်အားြဖင့် 

=သဂုတ်လ ၂၀၁၈တွင် AMS-Y သည် Hိုင်ငံြခားပုိင် လုပ်ငန်းများအား ပုံစံ (ခ) Hှင့် ပုံစံ (ဂ) လိုင်စင်များအတွက် ေလျာက်ထားရန် 

ခွင့်ြပuြခင်းမရှိေတာ့သည့် ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဥပေဒနံပါတ်-၁၅၀၀ ကို ြပင်ဆင်ခဲ့bပီး ြဖစ်ပါသည်။  

 

ပုံစံ (ခ) ေ=ကးနန်းလိုင်စင်အမျuိးအစားသည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်ရှိလdင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊မရှိလdင်ေသာ် လည်းေကာင်း  အများြပည်သူ၏ 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သိုUမဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဝန်ေဆာင်မ7ေပးေသာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအတွက် ြဖစ်သည်။ ပုံစံ (ဂ) 

ေ=ကးနန်းလိုင်စင် သည် ကွန်ရက်ရှိ၍ အများြပည်သူအတွက် ဝန်ေဆာင်မ7များ သိုUမဟုတ် မdတေသာ ယှဉ်bပိuင်မ7အတွက် အေရးပါေသာ သိသာ 

ထင်ရှားသည့်အကျိuးသက်ေရာက်မ7တစ်ခု၊ ြပည်သူUအကျိuးစီးပွား သိုUမဟုတ် စားသုံးသူကာကွယ်ေရးတိုU အတွက် အထူးလိုအပ်သည့် 

ဝန်ေဆာင်မ7များ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအတွက်ြဖစ်သည်။ ပုံစံ (ခ) Hှင့် ပုံစံ (ဂ) လိုင်စင်တိုUအတွက် ေလdာက်ထားေသာ ကုမpဏီသည် AMS-Y 

Hိုင်ငံသားများမှ အနည်းဆုံးရှယ်ယာ ၅၁ ရာခိုင်Hှuန်း Hှင့် ကုမpဏီ၏ အsကီးတန်းအဆင့် စီမံခနU်ခွဲမ7၏ ေလးပုံသုံးပုံကို ကိုင်ထားသည့် ကုမpဏီြဖစ်ရမည် 

ြဖစ်bပီး ဥပေဒေ=ကာင်းအရ ကတိကဝတ်များကို လက်မှတ်ေရးထိုးရန် ေလdာက်လYာရှင်ကုမpဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အြဖစ် အာဏာရှိေသာ 

ပုဂ-ိuလ်သည် AMS-Y Hိုင်ငံသားတစ်ေယာက်ြဖစ်ရမည် ြဖစ်သည်။ AirTel Co.,Ltd သည် လိုင်စင် ေလdာက်ထားသည့်အချိန်တွင် 

အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ^ိုးရှင်းစွာ လိုက်နာလုပ်ေဆာင်bပီးAMS-Y မှ ဤအသစ် ြပuြပင်ေရးဆွဲလုိက်ြခင်းကို မည်သည့်သတိေပးချက်မှ 

ေပးခဲ့ြခင်းမရှိေသာေ=ကာင့် AirTel Co.,Ltd ကို မမdမတ ြပuမူ ဆက်ဆံသည်ဟု ၎င်းတိုUအေနြဖင့် ခံစားရပါသည်။ ၎င်းသည် 

စီးပွားေရးHှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်sကီးဌာနမှ Hိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားေသာ Hိုင်ငံြခား အစုရှယ်ယာဝင် အများစုပါဝင်သည့် 

Hိုင်ငံြခားကုမpဏီ၏ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 

 
 

AirTel Co.,Ltd ၏ လိုင်စင်ြပန်လည်^ုတ်သိမ်းြခင်း Hှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် နည်းဥပေဒြပင်ဆင်ထုတ်ြပန် ချက်သည် AMS-X တွင် AirTel Holdings,Inc 

ရှယ်ယာများကို ၅.၆၇ ရာခိုင်Hှuန်း ကျဆင်းသွားေစသည့် အေ=ကာင်းမှာ AMS-Y သည် ကမuာ့ ဒုတိယအsကီးဆုံး 

ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရးေဈးကွက်ြဖစ်ေသာေ=ကာင့် ြဖစ်သည်။ ၎င်း၏ လိုင်စင် ြပန်လည်^ုတ်သိမ်းြခင်းသည် ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရး က1တွင် 

Hိုင်ငံြခားရင်းHှီးြမuပ်Hှံသူများကို ခွဲြခား ဆက်ဆံြခင်း ြဖစ်bပီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ7ဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် အာဆီယံမူေဘာင် AFAS ေအာက်ရှိ 

AMS-Y မှလုိက်နာလုပ်ေဆာင်ရမည့် သတ်မှတ်ထားေသာ ကတိကဝတ်များ Hှင့် တာဝန်၊ဝတ~ရားများကို ချိuးေဖာက်ြခင်း ြဖစ်သည်။ 



A S S I S T  T O O L K I T       

 

 

 

တုိင်=ကားချက် အေသးစိတ် 
 

AirTel Co., Ltd. သည် ASSIST မှတဆင့် ၎င်း၏တုိင်=ကားစာကို စွဲချက်တင်ရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ သုိUေသာ် ASSIST ေအာက်တွင် AMS-Y မှ 

ြပဌာန်းထားသည့် သုိUမဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားသည့် စီမံေဆာင်ရွက်ချက်အတွက် AMS-Y တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ စွဲချက်တင်၍မရပါ။ ဝန်ေဆာင်မ7ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်ေရးHှင့်ပတ်သက်၍ ဤမူသည် နည်းလမ်း (၃) ေအာက်ရှိ 

Hုိင်ငံရပ်ြခားတွင်^ုံးခွဲ/လက်ခဲွရှိြခင်းအေပQ စွဲချက်တင်ြခင်းအား လYမ်းြခuံထားြခင်းမရှိပါ။ AMS-Y တွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားbပီး 

^ုံးခွဲ/လက်ခွဲရှိေနသည့် အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှသာ AMS-Y စီမံေဆာင်ရွက်ချက်အေပQတုိင်=ကားHုိင်ပါသည်။ ထုိUေ=ကာင့် AirTel Co., Ltd. သည် 

၎င်း၏ မိခင်ကုမpဏီြဖစ်သည့် AMS-X တွင် အေြခစုိက်ကာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ AirTel Holdings, Inc., ကို AMS-Y ကုိ 

တုိင်=ကားသည့်ြဖစ်ရပ်ကို စတင်ရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ထုိUေ=ကာင့် အာဆီယံစီးပွားလုပ်ငန်း AirTel Holdings, Inc., သည် AMS-X တွင် မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်ထားေသာကုမpဏီ တစ်ခုြဖစ်bပီး ASSIST 

ေအာက်တွင် AMS-Y တွင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ၎င်းလက်ေအာက်ခံခွဲကုမpဏီ AirTel Co., Ltd. ၏ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကို ^ုပ်သိမ်းသွားသည့်အေပQ 

တုိင်=ကားချက်ကိုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ 

AirTel Holdings, Inc. မှခုိင်မာစွာေြပာဆုိသည်မှာ AirTel Co., Ltd. ၏ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ကို ̂ ုပ်သိမ်းြခင်းHှင့် ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းလိုင်စင် 

ဥပေဒကိုြပင်ဆင်ြခင်းတုိUသည် AMS-Y၏ ဆက်သွယ်ေရးက1တွင် တရားဥပေဒHှင့်မညီေသာ အြပuအမူြဖစ်bပီး Hိုင်ငံြခား ရင်းHှီးြမuပ်Hှံမ7တိုU အေပQ 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ7Hှင့် Hုိင်ငံြခားကုမpဏီများကို ^ုံးခွဲဖွင့်ခွင့်ကို  (ဆုိလုိသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ7 ၏ ြပဌာန်းချက် နည်လမ်း ၃) ခွင့်ြပuရန် AMS-

Y မှ ကတိကဝတ်ြပuထားေသာ AFAS ေအာက်ရှိ သတ်မှတ် ထားသည့် အာဆီယံ ကတိကဝတ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သိသာထင်ရှားစွာ 

ချိuးေဖာက်ထားြခင်းြဖစ်bပီး တစ်နည်းအားြဖင့်  အြခားအာဆီယံ အဖွဲRဝင်Hုိင်ငံအတွင်းတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ 

Hုိင်ငံြခားလုပ်ငန်းရှင်များကို  တရားဝင်အခွင့်အေရး ေပးြခင်းအတွက် ^ုံးခွဲတည်ေထာင်ထားြခင်းမှတစ်ဆင့် Hုိင်ငံြခားရင်းHှီးြမuပ်Hှံမ7Hှင့် 

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးများကို တန်းတူအခွင့်အေရးေပးေရးHှင့် ေစျးကွက်လက်လှမ်းမှီHုိင်ေရးအေပQ မည်သည့်ကန်Uသတ်ချက်မှမရှိဘဲ 

ြပuလုပ်ေပးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

ASSIST ၏ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးမှ သုံးသပ်ြခင်း 

ASSIST ၏ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး - အာဆီယံ အတွင်းေရးမှjးချuပ်^ုံးသည် ကနဦးသုံးသပ်မ7ကိုြပuလုပ်bပီး တုိင်=ကားချက်သည် ASSIST ၏ 

သတ်မှတ်ေဘာင်အတွင်းကျေရာက်bပီး ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံစွာ စွဲချက်တင် ထားေသာေ=ကာင့် လက်ခံခဲ့သည်။ 
 
အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် အာဆီယံအဖွဲRဝင်Hုိင်ငံအတွင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုြဖစ်ေ=ကာင်း 

သက်ေသြပရန်အလုိUဌာ ၎င်း၏ ကုမpဏီမှတ်ပုံအမှတ်Hှင့် ကုမpဏီ/လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်၏ အီလက်ထရွန်နစ် မိတ~jကို  ြပည်တွင်းဘာသာစကားHှင် ့

အဂrလိပ်ဘာသာြပန်ဆုိထားေသာ (တရားဝင်မဟုတ်ေသာ) Hှစ်ခုစလုံးကို ပံ့ပုိးေပးပါသည်။ အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသည် AMS-Y မှ 

ကတိခံထားသည့် AFAS ေအာက်ရှိ သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ ကတိကဝတ်လုပ်ငန်းစဥ် အထူးသြဖင့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ7က1ကို 

သိသာထင်ရှားစွာချိuးေဖာက်ထားသည့် AMS-Y 2010 ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းလုိင်စင် ဥပဒေ အမှတ် ၁၅၀၀ Hှင့် 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာ ဥပေဒ၏မိတ~jကုိ ေနာက်ဆက်တွဲေပးပုိUပါသည်။  
 
AMS-Y (ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ) ထံသုိU တင်သွင်းထားသည့် တုိင်=ကားချက်၏ အေသးစိတ်ကို AMS-X 

(အိမ်ရှင်Hုိင်ငံဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ သုိUမဟုတ် HCP) ထံသုိU သိရှိေစရန်အတွက် မိတ~jေပးပုိUပါသည်။ 
 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံHုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံမှ သုံးသပ်ြခင်း Hှင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်း 

AMS-Y ၏ ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ (ဆုိလိုသည်မှာ AMS-X ၏ ကုန်သွယ်ေရး ဝန်sကီးဌာန) သည်တုိင်=ကားချက်ကို 

သုံးသပ်bပီး ၎င်း၏  ြပည်တွင်း သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်များ ြဖစ်သည့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်sကိီးဌာန၊ Hုိင်ငံအဆင့် ဆက်သွယ်ေရးအာဏာပိုင် Hှင့် 

စီပွားေရးHှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဝန်sကီးဌာန အဖွဲRတုိUHှင့် တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ကာ 

ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU ၎င်းသည် တုိင်=ကားချက်ကို ပယ်ချရန်ဆH}ရှိေ=ကာင်း အေ=ကာင်းြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

 

AMS-Y ၎င်းလုိက်နာရမည့် သက်ဆုိင်ရာ အာဆီယံ ကတိကဝတ်များ ကိုလုိက်နာbပီး တုိင်ချက်သည် ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံမ7မရှိေ=ကာင်းလုံေလာက်သည့် 

အေြခခံကို ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ခံသည် ေတွRရှိပါသည်။ AFAS ၏ သတ်မှတ်ထားေသာ 

ကတိကဝတ်များေအာက်တွင်ရှိေသာ်လည်း AMS-Y သည် Hုိင်ငံြခားပုိင်ဆုိင်မ7အေပQတွင် ကန်Uသတ်ထားြခင်း မရှိေ=ကာင်း ၎င်းမှ ြပန်လည် 

ြငင်းဆုိပါသည်။ “ ေရြပင်ညီ ကတိကဝတ်များ” အတွင်း တွင် ေဖာ်ြပထားချက်အရ ေစျးကွက်လက်လှမ်းမှီြခင်းအား ကန်Uသတ်ရန်အလုိUဌာ 

ဖက်စပ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းပုံစံ/ သုိUမဟုတ် ကုိယ်စားလှယ်^ုံးြဖင့် Hုိင်ငံြခားဝန်ေဆာင်မ7ပံ့ပုိးသူ(များ)၏ ^ုံးခွဲဖွင့်လှစ်ြခင်း ကဲ့သုိUေသာအချက်များကို 

လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာသင့်သည်။၊ 

(၁) ကုမpဏီ၏ ၄၉ ရာခိုင်Hှuန်းထက်မပုိေသာ မတည်ေငွရင်းရှယ်ယာကို Hိုင်ငံြခားစီးပွားဖက်(များ)မှ ပိုင်ဆိုင်Hိုင်ပါ သည်။  

(၂) ကုမpဏီ၏ အsကီးတန်းအဆင့် စီမံခနU်ခွဲမ7၏ အနည်းဆုံး ေလးပုံ သုံးပုံ Hှင့် ဥပေဒေ=ကာင်းအရ ကတိကဝတ်များကို ကုမpဏီ၏ 

ကိုယ်စားလှယ်အေနြဖင့် လက်မှတ်ေရးထိုးရန် အာဏာရှိေသာ ပုဂ-ိuလ်သည် AMS-Y Hိုင်ငံသားများြဖစ်ရမည်။ 

ထိုUေ=ကာင့် ၂၀၁၈ ေ=ကးနန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဥပေဒနံပါတ်-၁၅၀၀ ြပင်ဆင်ချက်သည် AMS-Y ၏ သတ်မှတ်ထားေသာ 

ဝန်ေဆာင်မ7ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို ချိuးေဖာက်ြခင်းမဟုတ်ပါ။ 

 

အသစ်ြပင်ဆင်ချက်Hှင့်ပတ်သက်bပီး AMS-Y ထံမှ အေ=ကာင်း=ကားချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိပါဟူေသာ AE ၏ ေြပာဆိုချက်အေပQ ြပန်=ကားမ7မှာ 
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၂၀၁၈၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေနUတွင် ၎င်းဥပေဒကို အတည်ြပubပီးသည့်ေနာက် AMS-Y အစိုးရသည် ဥပေဒြပင်ဆင်ချက်ကို 

တရားဝင်အစိုးရဝက်ဆိုဒ်များ Hှင့် သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ြပန်bပီး ြဖစ်ေ=ကာင်း AMS-Y မှ ြပန်=ကားခဲ့သည်။ 

 

ရလာဒ် 

ရည်XYန်းတုိင်=ကားခံရသည့်Hုိင်ငံ၏ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ၏ ပယ်ချလုိက်ေသာ အေ=ကာင်းြပချက်ကို ဗဟိုအုပ်ချuပ်ေရးမှjး သုိUေပးပုိUbပီး ယင်းမှ 

ဘာသာစကားHှင့် သတင်းအချက်bပီးြပည့်စုံမ7ကို သုံးသပ်ပါသည်။ ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည် ပယ်ချလုိက်သည့် အေ=ကာင်းြပချက်သည် 

ကျuိးေ=ကာင်းခုိင်လုံမ7ရှိbပီး လုံေလာက်ေသာ အေ=ကာင်းြပချက်ရှိေ=ကာင်းထွက်ေပQလာြဖင့် လက်ခံခဲ့ပါသည်။ 

ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးသည်-  

(၁) အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသုိU ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အသိေပးအေ=ကာင်း=ကားသည်။  

(၂) အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသုိU ASSIST ၏ တရားစွဲြခင်းကိစeရပ်သည် ပိတ်သိမ်းလုိက်bပီးြဖစ်ေ=ကာင်း အေ=ကာင်း =ကားသည်။ 

(၃) အာဆီယံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းသုိU ၎င်း၏ ေရွးချယ်Hုိင်မ7များကို (ဆုိလုိသည်မှာ ဥပေဒအေ=ကာင်းအရ လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ခုံသမာဓိြဖင့်ေြဖရှင်းြခင်း၊ 

ဝန်ေဆာင်မ7ကို ြပန်လည်^ုပ်သိမ်းြခင်း၊ စသြဖင့်) အေ=ကာင်း=ကားbပီး ဗဟုိအုပ်ချuပ်ေရးမှjးထံသုိU အဆုိပါနည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင် ့ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ေ=ကာင်းကို အ=ကံြပuရမည်ြဖစ်သည်။  

 

ASSIST မှဤြဖစ်စဥ်ကို တုိင်=ကားချက်သည် ပယ်ချခံရbပီး ေြဖရှင်းချက်မပံ့ပုိးေပးခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်ဟု ယူဆမည်ြဖစ်သည်။
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