“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“Multi Level Marketing စနစ္က စားသံုးသူကိုဘယ္ေလာက္ထိခိုက္နစ္နာေစလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

Multi Level Marketing စနစ္က စားသံုးသူကိုဘယ္ေလာက္ထိခိုက္နစ္နာေစလဲ?

ျမန္မာနို္င္ငံနဲ႔ MLM သမိုင္းေၾကာင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းကပဲ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ Multi Level Marketing လို႔ လူသိမ်ားၾကတဲ့
ဆင့္ပြား ကြန္ယက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ေနတဲ့ (MLM) ကုမၸဏီေတြကိုသက္ဆိုင္ရာက ေခၚယူ
စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ
လိုက္လိုက္ပါတယ္။ စစ္ေဆးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကုပၼဏီေတြရဲ႕လိမ္လည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
တိုင္ၾကားစာေတြ ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္လို႔သိရပါတယ္။
MLM ကုမၸဏီေတြက ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ တစ္က်ပ္တန္ရင္ တစ္ဆယ္ ေပးဝယ္ရ
တတ္ ေပမယ့္ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ေတာ့ မရွိလွပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံေတာ္က ရသင့္ရထိုက္တဲ့
အခြန္ေတြ လည္းဆံုးရံႈးေနပါတယ္။ ဆင့္ပြားစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ အတြက္ သားေကာင္လိုက္ရွာရတဲ့ စီး
ပြားေရး ပံုစံမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိက ပစ္မွတ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့
ျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသက ဗဟုသုတ နည္းပါးတဲ့ ျပည္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္း
မီဒီယာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးလာတဲ့ ေခတ္မွာ အလုပ္ မရွိတဲ့သူေတြ၊ အိမ္မွာပဲ ေနရသူတို႔အတြက္
အြန္လိုင္းကေန စီးပြားေရး လုပ္လို႔ရလာတဲ့ အေနအထားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ MLM စနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္
ႀကီးထြား ေနၿပီလို႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္တဲ့ (MLM) စနစ္အရ အေရာင္းအဝယ္
ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကို အေရးယူခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ နဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေလ
သန႔္ေဆးနဲ႔ ျဖည့္စြက္ အစားအစာေတြ၊ ေဆးဝါးေတြကို (MLM) စနစ္နဲ႔ ျပည္ပကေန တင္သြင္း ေရာင္းခ်
ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ (၂) ခုနဲ႔ ျပည္ပ ကုမၸဏီ (၁) ခုတို႔ကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ တရားစြဲဆိုခဲ့တာရွိပါတယ္။
ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့သလို ကုမၸဏီေတြကို အမည္ပ်က္ စာရင္းေရးသြင္းတာ၊ ဖ်က္သိမ္းတာ
ကုမၸဏီပိုင္ေငြနဲ႔ ပစၥည္းေတြ ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ခဲ့တာေတြေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ
တုန္းက (MLM) နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ
(၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ အေရးယူခဲ့ပါ တယ္။
ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ
အမွတ္ ၃၉/၂၀၁၆၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြ တဖန္ခ်ဲ႕ထြင္
လုပ္ကိုင္လာၾကတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္တဲ့စနစ္ (MLM)
နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတာကို အေရးယူနိုင္ဖို႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းဖို႔လည္းလိုေနတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက
သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဈးကြက္ရရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ နာမည္ႀကီး လုပ္ငန္းေတြ
က ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္တဲ့စနစ္ (MLM) ကို အသုံးမျပဳၾကေတာ့ပါဘူး။ျမန္မာနိုင္ငံမွာ
ျပည္တြင္းထုတ္ မဟုတ္တဲ့ ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ့ အလွကုန္၊ လူသုံးကုန္၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း
ေဆးဝါးနဲ႔ ေဆး ပစၥည္း၊ ျဖည့္စြက္စာေတြကို (MLM) စနစ္အသုံးျပဳၿပီး ျဖန႔္ျဖဴးေနၾကတာကိုေတြ႕ရၿပီး
ပစၥည္း အမ်ားစုက ေဈးကြက္မွာ မရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
MLM ေတြရဲ႕ ေရာင္းေနတဲ့ ေဆးပစၥည္းေတြဟာ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္
ရွိမရွိလည္း မသိရပါဘူး။ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေတြ ဘယ္လို နည္းနဲ႔ယူထားလဲ ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာ
ျဖစ္ေနပါတယ္။ သြင္းကုန္လိုင္စင္ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားက သြင္းလာခ်င္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို သြင္းခြင့္ေပးတာျဖစ္
ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးဝါးကေန ၿပီးေတာ့ Agree လုပ္ထားတာ ရွိ၊သိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

MLM နဲ႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ
MLM စနစ္ကို ၁၉၄၁ ခုနွစ္ေလာက္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ စတင္မိတ္ ဆက္ခဲ့တာပါ။ ဒီကမွ
တစ္ဆင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ပ်ံ႕နွံလာခဲ့တာလို႔ေျပာရမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြ
ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က MLM ကိုထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႔ ဥပေဒေတြလုပ္ လာၾကပါတယ္။
ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္တဲ့ စနစ္ (MLM) ကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႔ အာဆီယံ
နိုင္ငံေတြမွာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ စကၤာပူ နိုင္ငံမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က MLM
နဲ႔ Pyramid Selling ဥပေဒ ကို ျပဌာန္း ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံ မွာေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မွာ Direct
Selling and Direct Marketing ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွာ
Consumer Act and Pyramid Sales Scheme ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွား နိုင္ငံမွာ
ဆိုရင္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါ
တယ္။ ေဒသတြင္းက ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဆိုရင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က Regulations on MLM ဥပေဒကို
ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။အလားတူပဲ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံဆိုရင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က MLM License For Foreign Companies in Indonesia ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။
ေစ်းကြက္ႀကီးမားလွတဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာဆိုရင္လည္း စားသံုးသူအတြက္ အက်ဳိး မရွိတဲ့အတြက္
ပိတ္ပင္ေနပါၿပီ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာတာဟာ စဥ္းစားစရာအခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္။
ျပႆနာကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာက လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ MLM ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ နိုင္တဲ့ ဥပေဒ မရိွေသးတာ
ပါ။ ဒီလို ဥပေဒမရွိတဲ့ အေပၚမွာ ကို္ယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုတ္ ေနၾကျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ယူဆရမွာျဖစ္
ပါတယ္။
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ MLM ကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အသံုးျပဳၿပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္း
ေတြ၊ ေဆးဝါးေတြရွိေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ပရဟိတ အသြင္ယူၿပီး လုပ္ကုိင္ ေနၾကတာမ်ိဳး ေတာင္ရွိေနပါ
တယ္။ ဥပမာ ဆင့့္ကဲ အလွဴပံုစံ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ပိရမစ္ ပံုစံကို
အသံုးျပဳေန တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္က အဖြဲ႕ဝင္အသစ္ေတြ ရွာေဖြၿပီး ထိပ္ပိုင္းမွာအ
က်ိဳးအျမတ္ရရွိတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လက္ေအာက္မွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမ်ားရွိရင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား
ရတဲ့ စနစ္လို႔ေျပာရမွာပါ။

(MLM) ကို စိစစ္ေရးစၿပီလား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
ရဲ႕ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ေခါင္းေဆာင္ၿပီး စစ္ေဆးေန
တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ ဒီလိုစစ္ေဆးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ MLM အေၾကာင္း ေျပာရင္
ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ ေရးဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခန
ြ ဦ
္ းစီး ဌာန၊ ျပည္တင
ြ း္ အခြနမ
္ ်ားဦးစီးဌာန၊
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန (DICA) ၊ အစား အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး
ဦးစီးဌာန (FDA) တို႔ ပါဝင္တဲ့ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က (MLM) စနစ္နဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ကို
ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး စိစစ္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြ MLM ဆိုတဲ့ အမည္ကို မသံုးဘဲ world of Mouth Marketing
အမည္နဲ႔ သြားေနတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါကလည္းအိမ္ နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုက ကုမၸဏီပါ။ သူ႔နိုင္ငံမွာ
မက္ခြင့္မရတဲ့ အိမ္မက္ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာလာမက္ ေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီကုမၸဏီေတြဟာ ဘယ္လို
အမည္နာမေတြကိုသံုးၿပီး ကုမၸဏီေထာင္ခဲ့သလဲ။ ဒိုက္ကာက ဘာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရသလဲ စီစစ္ဖို႔
လည္းလိုေနပါၿပီ။ ဥပမာ ဒီေနရာမွာ FDA ရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆးဝါးေတြနဲ႔
ပတ္သက္ရင္ ျမန္မာေဆးဝါးမ်ား အက္ဥပေဒ နဲ႔ စိစစ္တာမ်ိဳးေတြကို လုပ္ခဲ့ရဲ႕လား။ ဌာနဆိုင္ရာေတြဘက္
ကေကာ ဘယ္ေလာက္ပ်က္ကြက္ေနသလဲ။ ဒီတစ္ပတ္ DVB စီးပြားေရး ဒီဘိတ္မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္
ပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

