သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က ္
၂၀၁၆၊ ေအာက္တဘ
တု ာ ၁၀
ၿဗတတသ
တ ် ကုနသ
္ ည္ႀကးမ်ားအသင္း(ျမန္မာ)
ဥပေဒေရးရာ လုပင
္ န္းအဖ႔ ြဲ - ေလ႔က်င္သ
့ င္တန္းေပးသည့္ အစအစဥ္
ၿဗတတသ
တ ် ကုနသ
္ ည္ႀကးမ်ားအသင္း၏ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းအဖ႔(ြဲ LWG) သည္ စးပားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒကတု
က်င့္သုးေဆာင္႐က္လ်က္ရသ
တ ည့္

ျမန္မာေရ႕ေနမ်ားအတက္

ေကာ္ပတုရတ
တ ္ႏင့္

ကးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

အေၾကာင္းအရာမ်ားဆတင
ု ္ရာ လက္ေတ႔ ဥပေဒသင္တန္း အစအစဥ္၏ ပထမဆုးသင္တန္းတက
ြဲ တု ေအာင္ျမင္စာ
ပတု႔ခ်ၿပး ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္း၌ ႏစ္နာရၾကာပတ႔ခ
ု ်မႈ ဆယ္ခပ
ု ါဝင္ၿပး စာခ််ဳပ္ခ််ဳပဆ
္ တုမႈဥပေဒ၊ ကုမၸဏဥပေဒ၊ အလုပအ
္ ကတင
ု ္ဥပေဒ၊
ငားရမ္းမႈဥပေဒ၊ မပတုငခ
္ င့္ဥပေဒ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆတုငရ
္ ာဥပေဒႏင့္ ဖက္စပ္လုပင
္ န္းဆတင
ု ္ရာ ဥပေဒတတ႔က
ု တု
ပတု႔ခ်ခြဲသ
့ ည္။

သင္တန္းတင္

အထင္ကရကုမၸဏမ်ားမ

ႏတုင္ငတကာႏင့္

ေရ႕ေနမ်ားလည္း

ျပည္တင္းဥပေဒအက််ဳတးေဆာင္ကမ
ု ၸဏႏင့္
ပါဝင္သည့္

ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းအဖ႔မ
ြဲ

ျမန္မာႏတုင္ငရတ
အဖ႔ဝ
ြဲ င္မ်ားက

ပတု႔ခ်ခြဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
သင္တန္းသတ႔ ု ျမန္မာေကာ္ပတုရတ
တ ္ေရ႕ေန ၂၅ ဥး တက္ေရာက္ခ႔ၾြဲ ကၿပး ပတု႕ခ်သည့္သင္တန္းအစအစဥ္အေပြတင္
ေကာင္းမန္ေသာ

မတ္ခ်က္မ်ား

ေမးျမန္းဖလယ္ႏတုငသ
္ ည့္အျပင္

ေပးခြဲ႔ၾကသည္။

သင္တန္းပတ႔ခ
ု ်မႈမာ

တက္ေရာက္သမ်ားကလည္း

လက္ေတ႔က်ၿပး

အျပန္အလန္

သက္ဆတုင္ရာဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားႏင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎တတ႔၏
ု အေတ႔အၾက်ဳမ်ားကတု မ်ေဝႏတုင္သည္။ သင္တန္းေၾကးမာ အခမြဲ့ျဖစ္သည္။
ဥပေဒေရးရာ လုပင
္ န္းအဖ႔(ြဲ LWG) သည္ ယခုသင္တန္းအစအစဥ္၏

ေနာက္ထပ္သင္တန္းမ်ားကတု မၾကာမ

ပတု႔ခ်ရန္ စစဥ္လ်က္ရတၿပး ျမန္မာႏတုင္င ေကာ္ပတုရတ
တ ္ေရ႕ေနအမ်ားစုထ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရတႏတုင္ေစရန္
ေမ်ာ္လင့္လ်က္ရသ
တ ည္။
LWG ဥကၠ႒ မစၥကဟ
္ ယ္လင္႐တုင္းဟပ္ဖ္နာဂြဲလက
္
“ဥပေဒေရးရာ ကၽမ္းက်င္မက
ႈ
ျမန္မာႏတုင္င စဥ္ဆက္မျပတ္
တတုးတက္ေစဖတ႔အ
ု တက္ မရတမျဖစ္ လတအ
ု ပ္ပါတယ္။ အထးသျဖင့္ ႏတုင္ငထြဲကတု ဝင္လာတြဲ့ ျပည္ပရင္းႏးျမ်ဳပ္ႏမႈကတု
အေထာက္အကေပးႏတုင္ဖ႔ တု ေကာ္ပတုရတ
တ ဥ
္ ပေဒေရးရာ ကၽမ္းက်င္မလ
ႈ တုအပ္ခ်ကက
္
ျမင့္မားေနပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္
ကၽန္မတတ႔ဟ
ု ာ
ေလ႔က်င့္ေပးႏတုင္ဖ႔ တု

စးပားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒရြဲ႕

သက္ဆတုငရ
္ ာနယ္ပယ္ေတမာ

သင္တန္းအစအစဥ္တစ္ခက
ု တု

လက္ေတ႔ဥပေဒေရးရာ

ေရးဆပ
ြဲ တ႔ခ
ု ်ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏတုင္ငမာ

ဥပေဒပညာေရးပတင
ု ္းနြဲ႔ ပညာရင္တတုးတက္လာေရးကတု ဆက္လက္ကပ့ႏတုင္ဖ႔အ
တု တက္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းအဖ႔ြဲ
LWG မာ ႀကးမားက်ယ္ျပန္႔တြဲ့ အေတ႔အၾက်ဳရတပါတယ္။ ကၽန္မတတ႔ရ
ု ြဲ႕ သင္တန္းအစအစဥ္ေတ ခ်ြဲ႕ထင္ဖ႔ တု စစဥ္ေနၿပး
ဆက္လက္ကပ့ဖ႔လ
တု ည္း ကတတျပ်ဳထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခြဲပ
့ ါသည္။

Edotco မ ေရ႕ေန မစၥတာ ပင္းကးက “သင္တန္းက ကၽန္ေတာ့္ရြဲ႕ ဥပေဒလုပ္ငန္းသက္တမ္းမာ လတအ
ု ပ္တြဲ့
လက္ေတ႔ပတုင္း ဥပေဒေရးရာ ကၽမ္းက်င္မေ
ႈ တ ရရတေရး အေလးေပးပါတယ္။ အခုေတာ့ ကၽန္ေတာ့္အလုပမ
္ ာ
ၾက်ဳေတ႔ရတြဲ့ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာတခ််ဳတ႕ကတု ပတုၿပးနားလည္လာပါတယ္။ ေနာက္ၿပး ကၽန္ေတာ့္ရြဲ႕ေန႔စဥ္အလုပ္မာ
အသုးခ်ဖတ႔ ု

ကၽမ္းက်င္မအ
ႈ သစ္ေတ

အမ်ားအျပားကတလ
ု ည္း

သင္ယတတ္ေျမာက္ခြဲ့ပါတယ္”ဟု

ေျပာၾကားခြဲ့ပါသည္။
.
အယ္ဒတာမ်ားအတက္
ၿဗတတသ
တ ်ကုနသ
္ ည္ႀကးမ်ားအသင္း(ျမန္မာ) British Chamber of Commerce Myanmar
အသင္းႀကးတင္

အဖ႔ဝ
ြဲ င္ကမ
ု ၸဏ

၂၀၀

ေက်ာ္ရတၿပး

ျမန္မာ၊

ၿဗတတသ
တ ်၊

အာဆယႏင့္

ဥေရာပတတ႔ရ
ု တ

ေနာက္ဆုးရႏင့္

သက္ဆတင
ု ္ရာ

ဥးေဆာင္စးပားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ဖ႕ြဲ စည္းထားပါသည္။
အသင္းႀကးသည္

ျမန္မာႏတုင္ငတင္

သတင္းအခ်ကအ
္ လက္မ်ားကတု

စးပားေရးလုပက
္ တုငမ
္ ႈႏင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

စးပားေရးလုပ္ငန္း

အသတင
ု ္းအဝတုင္းအတက္

ပုမန္ကန္ရက္ခ်တတဆ
္ က္ႏတုင္မည့္

အခင့္အလမ္းမ်ားကတု ေပးအပ္လ်က္ရသ
တ ည္။ ထတ႔ျု ပင္ ျမန္မာႏတုင္င၌ စးပားေရးလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရာတင္
စတန္ေခြမႈမ်ားႏင့္ ၾက်ဳေနရသည့္ ေစ်းကက္ဝင္ေရာက္လသ
တု မ်ားအားလည္း အၾကဉာဏ္မ်ားေပးလ်က္ရသ
တ ည္။
ကုနသ
္ ည္ႀကးမ်ားအသင္းသည္ ျမန္မာႏတုင္ငတင္ ၿဗတတသ
တ ်၏ ရင္းႏးျမ်ဳပ္ႏမႈႏင့္ ကုနသ
္ ယ္မႈကတု အားေပးလ်က္ရတၿပး
ျမန္မာႏင့္

ယေကကုမၸဏမ်ားအတက္

အခင့္အလမ္းမ်ား

ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရသ
တ ည္။

ထတ႔ျု ပင္

ယေကကုမၸဏမ်ားအတက္ ေစ်းကက္ဝင္ေရာက္ႏတုင္ေရးဆတင
ု ္ရာ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကတု လည္း ပ့ပတုးေပးလ်က္ရတ
သည္။
အဖ႔ဝ
ြဲ င္အျဖစ္ေလ်ာက္ထားလတုပါက အေသးစတတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကတု အသင္းႀကး၏ ဝက္ဘဆ
္ က
တု တ
္ င္
ၾကည့္႐်ဳႏတုင္ပါသည္။ www.britishchambermyanmar.com
ဥပေဒေရးရာ လုပင
္ န္းအဖ႕ြဲ (Legal Working Group)
ျမန္မာႏတုင္ငတင္

စးပားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္႐က္ေနသည့္

ကုမၸဏႀကးမ်ားႏင့္

ကးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

ဥပေဒျပႆနာမ်ားကတု ေတ႔ဆုေဆးေႏးရန္ ၿဗတတသ
တ ်ကုနသ
္ ည္ႀကးမ်ားအသင္း(ျမန္မာ) အသင္းဝင္မ်ားႏင့္အတ
ပးေပါင္းလုပက
္ င
တု ္ေနေသာ ေရ႕ေနမ်ားအတက္ ဖတုရမ္တစ္ခု ျပ်ဳလုပေ
္ ပးရန္ ၂၀၁၅ ေမလတင္ ဥပေဒေရးရာ
လုပင
္ န္းအဖ႔ ြဲ LWG ကတု တည္ေထာင္ခပ
ြဲ့ ါသည္။
အဆတုပါအဖ႔တ
ြဲ င္

ျမန္မာႏတုင္ငႏင့္

ႏတုင္ငတကာမ

ဥပေဒအက််ဳတးေဆာင္ကမ
ု ၸဏမ်ားအျပင္

ျမန္မာႏတုင္ငႏင့္

ႏတုင္ငျခားကုမၸဏမ်ား၏ အထင္ကရေရ႕ေနမ်ားလည္း ပါ၀င္ဖ႕ြဲ စည္းထားပါသည္။
ယခုအခါ အဖ႔တ
ြဲ င္ ကုမၸဏႏင့္ ဥပေဒအက််ဳတးေဆာင္ကမ
ု ၸဏ ၃၄ ခုမ ကတယ
ု စ
္ ားလယ္မ်ား ပါဝင္ေနၿပျဖစ္သ ည္။

အဖြဲ၏
႔

ရည္မန္းခ်က္မ်ားတင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ေဝေရး၊

ျမန္မာႏတုင္ငတင္

ျပ်ဳလုပ္သည့္

စးပားေရးလုပ္ငန္းဆတုင္ရာ ဥပေဒကတစၥရပ္မ်ား ေဆးေႏးေရးႏင့္ စးပားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒနယ္ပယ္တ င္
ပါဝင္ေဆာင္႐က္ေနသည့္ ျမန္မာႏတုင္ငရတ ေရ႕ေနမ်ားအတက္ ဥပေဒသင္တန္းမ်ား ပတု႔ခ်ေထာက္ကေရးတတု႔
ပါဝင္သည္။

British Chamber of Commerce Myanmar
4th Floor
192 Bo Myat Htun Street (Middle Block)
Pazundaung Township
Yangon
For further information please contact: robert@britishchambermyanmar.com
စတုတၳလႊာ၊ အမတ္ ၁၉၂၊ ဗတုလ္ျမတ္ထန္းလမ္း (အလယ္ဘေလာက္ )
ပုဇန္ေတာင္ၿမတ်ဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
အေသးစတတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကတု စုစမ္းသတရတလတုပါက
: robert@britishchambermyanmar.com သတု႔ဆက္သယ္ပါ
<ends>

