သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

၁။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီသည္

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ

ပုဒ္မ(၁၁) တြင္ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂။

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅) အရ စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီအစည္းအေ၀း

ကိုပံုမွနအ
္ ားျဖင္တ
့ စ္လလွ်င္ (၂) ႏွစႀ္ ကိမ္ က်င္းပရမည္။ ၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ အဓိကေဆြးေႏြး
ရမည္အ
့ ေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က) Quantitative assessment အရ သတ္မွတ္ထားသည့္အမွတ(္ အဆင္)့ မရေသာ္လည္း
ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္ဟု

ယူဆသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို

တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳေပးရန္။

Quantitative assessment အရသတ္မွတ္ထားသည့္အမွတ္(အဆင္)့ ရရိွသည့္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို.တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသည့္စနစ္ကို
မက်င့္သံုးဘဲ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(ဌ)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂(င) ႏွင့္
၂၃(က) အရ OSSC ၏သက္ဆိုင္ရာဌာနက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ခြင့္ျပဳမိန္.ထုတ္ေပး
ရန္္ျဖစ္သည္။ စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီသည္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၈(က) အရ ခြင့္ျပဳျခင္း သို.မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း စသည္ဆ
့ ံုးျဖတ္ခ်က္ကို Quantitative
assessment စနစ္ျဖင့္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၄င္း Quantitative assessment
တြင္ပါ၀င္ေသာ Criteria မ်ားႏွင့္ Weights မ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုပါက စီမံခန္.ခြဲမွဳ
ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးကာ အတည္ျပဳေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ စီမံခန္.ခြဲမွဳ
ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္.ထုတ္ေပးသည့္ အစည္း
အေ၀း မဟုတ္ဘဲ ခြင့္ျပဳမိန္.ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေပးႏိုင္သည့္
Quantitative assessment ကိုလိုအပ္ပါက ေဆြးေႏြးေျပာင္းလဲအတည္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။
ထို.ေၾကာင့္ စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီသည္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၈(က) အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳခြင့္ျပဳမိန္.ထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အဖြဲ.အစည္းျဖစ္သည္။
၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
တစ္ေျပးညီ

အဓိကအားျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။

Quantitative

assessment

ျဖင့္

၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍

အခ်ိန္ႏွင့္
OSSC

ရိွ

သက္ဆိုင္ရာဌာနက နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၃(က) ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္.ေပးရမည္။ ၄င္း
ခြင့္ျပဳမိန္.ကို

စီမံခန္.ခြဲမွဳ

ေကာ္မတီဥကၠဌက

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

အကယ္၍

စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီဥကၠဌသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ျဖင့္ ခရီးလြန္ကာ ၄င္းအားဆက္သြယ္
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လက္မွတ္ေရးထိုးေစရန္ မျဖစ္ႏိုငပ
္ ါက ဥကၠဌ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယဥကၠဌ
သို.မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဳးက လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည္။
(ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ High level မူ၀ါဒမ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္
ေဆြးေႏြးရန္။ ၄င္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရိွသည့္ပံုစံ

(International

best

practices)

မ်ားႏွင့္

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား

(အနည္းဆံုး သံုးႏိုင္င)ံ တြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ပံုစံမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးအတည္
ျပဳရန္။
(ဂ) Standard Operating Procedures (SOPs) ထဲတြင္ မပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးရန္။ (လက္ငင္းေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကို လက္ငင္းေျဖရွင္းရန္ႏွင့္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္
တင္ျပရန္။ ထို.ေနာက္ လိုအပ္သည့္ Instructions မ်ားထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက SOPs
မ်ားထပ္မံေရးဆြဲျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္။)
(ဃ) သာမန္နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကိုတင္ျပ၍

၄င္းအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္။
(င) စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီတြင္ Decentralization ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား၊ Result
Oriented ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသးေသာအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္။
၃။

စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၄င္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ OSSC ရိွ သက္ဆိုင္ရာ အရာရိမ
ွ ်ား

အတြက္ တစ္ဦးျခင္း Job descriptions မ်ားသတ္မွတ္၍ ၄င္းတို.၏ Job description အရ
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုငရ
္ န္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြငမ
့္ ်ား
အျပည္အ
့ ၀ေပးထားရန္။
၄။

ကိစၥတစ္ခုျခင္းကို

ရာထူးအဆင့္ဆင့္တင္ျပအတည္ျပဳ

ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ကိုမျပဳဘဲ

တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ခံမွဳအျပည့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသင့္သည့္ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားအား
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္။ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွဳအေျခအေနမ်ားကို ဥကၠဌ သို.
Report ေပး၍ ဒုဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဳးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳးတို.အား မိတၱဴေပးပို.ရန္။
၅။

ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

သို.မဟုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီး၌

လက္ရိွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာပံုစံႏွင့္

ယခင္က

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အေပၚအေျခခံျခင္းထက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံ (International best practices)
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မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွႏိုင္ငံမ်ား (အနည္းဆံုး သံုးႏိုင္ငံ) တြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ပံုစံမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ေဆြးေႏြးရန္။
၆။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳပံုစံကို Decentralized ပံုစံျဖစ္ေစရန္၊ Note-sheet မ်ားေရး၍ အဆင့္ဆင့္

တင္ျပအတည္ျပဳသည့္စနစ္မဟုတ္ေသာ

Flat

organization

structure

ကိုတည္ေဆာက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ Result-oriented စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကရ
္ န္။
၇။

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဟူ၍ခြဲျခားျခင္းမရိွဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ

(Favorable ျဖစ္ေသာ)၊ ခန္.မွန္းရလြယ္ကူေသာ (Predictable ျဖစ္ေသာ)၊ ေဖာ္ေရြေသာ (Friendly
ျဖစ္ေသာ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ၀န္းက်င္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ား
ကိုသာဦးစားေပးေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကရ
္ န္။
၈။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မွဳမရိွေသာ ေစာင့္ၾကည့္စိစစ္သည့္စနစ္ (Monitoring

system) မ်ားကို ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၉။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လို

အပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ Internatioanl best practices
မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ထိန္းခ်ဳပ္
ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၀။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ (၃) လတစ္ႀကိမ္ေပါင္းစည္းေတြ.ဆံု၍ ၄င္းတို.၏အခက္အခဲမ်ားကို

မွတ္သားကာ

ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊

လိုအပ္သည့္ေပါင္းစပ္ညိွႏိွဳင္းမွဳမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြကရ
္ န္။
၁၁။

စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီသည္ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္။
(က) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ၄င္းတို.၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
OSSC Front Office ရိွ ပုဂၢလိကက႑မွတိုက္ရိုက္ခန္.အပ္ထားသည့္ တာ၀န္ရိွသမ
ူ ်ား
ႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ လိုအပ္မွသာ Front Office ရိွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၏
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စီစဥ္မွဳျဖင့္ Back Office ရိွသက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားကို Special Booths မ်ားတြင္ေတြ.ဆံု
ေဆြးေႏြးေစရမည္။
(ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားလိုအပ္သည့္ကိစၥအရပ္ရပ္ကို OSSC Front Office တြင္သာ အၿပီးအစီး
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ၄င္းတို.၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပတ္သက္သူ
မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရရံုးမ်ားသို. တိုက္ရိုက္ဆက္
သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေစရ။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ OSSC သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ Single-window (Single-contact) ျဖစ္ရမည္။
(ဂ) ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားကို ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္ပါက OSSC ရိွသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သို.မဟုတ္
စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီက

၄င္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုယ္စား

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပး

ရမည္။ ထိုသို.ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ား၊ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
လံုးထင္သာျမင္သာရိွေစရန္ (Transparent ျဖစ္ေစရန္)ႏွင့္ ခန္.မွန္းရလြယ္ကူေစရန္
(Predictable ျဖစ္ေစရန္) ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လိုအပ္ပါက ၄င္း Process အား Online ျဖစ္
ေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာမ်ားကို အကူအညီေပးရမည္။
(င) စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီကေသာ္လည္းေကာင္း၊ OSSC ရိွသက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကေသာ္
လည္းေကာင္း တရား၀င္ေကာက္ခံသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေငြသားျဖင့္ေကာက္ခံျခင္း
မျပဳရ။ MPU ကဒ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အေၾကြးကဒ္၊ e-Commerce စနစ္၊ Mobile banking
စနစ္၊ ဘဏ္စာရင္းေျပာင္းနည္းစနစ္ စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ေငြေကာက္ခံရမည္။ ေငြသား
ျဖင့္သာေပးလိုပါက စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီရံုးခန္း အေဆာက္အဦးအတြင္းရိွ ဘဏ္တစ္ခု
တြင္ေငြသားသြင္း၍ စီမံခန္.ခြဲမွဳေကာ္မတီ၏ဘဏ္စာရင္းသို. ေပးသြင္းေစရမည္။
(စ) OSSC ရိွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအၾကား Information sharing အဆင္ေျပေခ်ာေမြ.ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဆ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို Online အခြန္ေပးမွဳအပါအ၀င္၊ Online ေငြေပးေခ်မွုစနစ္မ်ားႏွင့္
အျခား Online စနစ္မ်ားအသံုးျပဳရန္အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။
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