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မက္စ္ျမန္မာ၁ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ 

မိတ္္ဆက္ 

 မက္စ္ျမန္မာဟိုးလ္ဒင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမင့္မားေသာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ကိုင္စြဲသြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ၌ ဦးေဆာင္ေနရာတြင္ 

ရိွရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စံျပတန္း၀င္ရန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း 

တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မိမိတုိ႔ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔က ဂရုတစိုက္ရွိသည္။ 

ယင္းသို႔ ဂရုတစိုက္ျပဳျခင္းတြင္ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

မက္စ္ျမန္မာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၂၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား 

အဖြဲ႕အစည္း(အိုင္အယ္လ္အို)၏ အလုပ္ခြင္၌ အေျခခံက်ဆံုးေသာမူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ပါရိွသည့္ အေျခခံ 

မူမ်ား ကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလးစားလိုက္နာသည္။ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ 

အေျခခံမူမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္  လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာရန္၊ မိမိတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကို မိမိတို႔က 

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ကုလသမဂၢကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ 

သေဘာတူညီခ်က္ (UNGC) တြင္လည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လွ်က္ရိွသည္။  

မက္စ္ျမန္မာ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒသည္ ကုမၸဏီ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွေသာနယ္ပယ္အတြင္း ယင္းအေျခခံမူ 

မ်ားႏွင့္အညီ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္ႏွင့္တုိးျမႇင့္ရန္ အားထုတ္လုပ္ 

ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထပ္ဟပ္သည္။ မက္စ္ျမန္မာသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင့္အေလ့အထမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံလုံး 

အဆင့္ဦးေဆာင္ေနရာတြင္ ရိွေၾကာင္းျပသခဲ့ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ 

ကင္းလြတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ဳိးကုိ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ရွိသည္။ ဟိုးလ္ဒင္း၏ မ႑ဳိင္က်ေသာ 

တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့မ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ ၀န္ထမ္းလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈေရး အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈ 

တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ အဓိကတာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ ၀န္ထမ္းအခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈပတ္လမ္းအတြင္း လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားစသည့္ အလြန္အေရးႀကီး ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု မိမိတုိ႔ယံုၾကည္သည္။  
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သႏၷိဌာန္မ်ား 

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ သို႔မဟုတ္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ျဖစ္ၾကသည္။ မက္စ္ျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 

အနည္းဆုံး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရိွၾကသည္။ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္ေသာ 

ေနရာမ်ား၃တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မူ၀ါဒတြင္ “ကေလး” ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 

ရိွသူ မည္သူ႔ကုိမဆို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။  

ကေလးလုပ္သားမရိွ။ မက္စ္ျမန္မာသည္ မည္သည့္အေနအထားတြင္မဆို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား 

အဖြဲ႕အစည္း(အိုင္အယ္လ္အို) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၈၂၊ အပိုဒ္ ၃ (ကေလးလုပ္သား၏ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံမ်ား)တြင္ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသကဲ့သုိ႔ ကေလးလုပ္သားမ်ားကုိ အသံုးမျပဳေပ။ မက္စ္ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ လက္ခြဲကန္ 

ထရိုက္မ်ားကလည္းမိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးလုပ္သားကို ေခၚယူခန္႔ထားျခင္း မရိွေပ။ မက္စ္ျမန္မာ၏ 

လုပ္ငန္းတြင္ ကေလးလုပ္သားကိစၥတစ္ခုခုကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွပါက ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ 

ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ကို ကေလးဘ၀မွ လြန္ေျမာက္သည္အထိ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာေရးသို႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ မက္စ္ျမန္မာက ေဆာင္ရြက္မည္။ 

 

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

မက္စ္ျမန္မာသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ သည္းခံမည္မဟုတ္။  လူဂၢဳိလ္အသီးသီး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကၽြႏု္ပ္ 

တို႔က ေလးစားလိုက္နာၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္မႈ၊ က်ား/မကြဲျပားမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊ 

လူမႈဘ၀အဆင့္အတန္း၊ မသန္စြမ္းမႈအေျခအေန၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ မိသားစုဇစ္ျမစ္၊ အလုပ္သမား 

သမဂၢတြင္ ပါ၀င္ပက္သက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္ အျဖစ္ ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔ထားျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာရပ္ 

တစ္ခုခုသင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းေရးရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ေပးအပ္သည္။ 

ယင္းသုိ႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားကို သည္းခံမည္မဟုတ္ေပ။ 

မိမတိုိ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ်တုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ေလးစားလိုက္နာမည္ျဖစ္ၿပီး 

အျခားတြင္လည္း ယင္းသုိ႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို သည္းခံမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 

အေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈကုိလည္း အကာအကြယ္ေပးရန္ ထိေရာက္ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ရာတြင္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ အထူးအေျခအေနမ်ားကို ထပ္ဟပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေထာက္ 

အပံ့ျပဳမႈမ်ားကုိလည္း ေပးရန္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သည္။  
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မက္စ္ျမန္မာတြင္ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳမႈကို လံုး၀သည္းမခံသည့္ မူ၀ါဒတစ္ခု ရွိသည္။ မက္ျမန္မာ ၀န္ထမ္း 

မ်ားအား ေလးစားစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရွိဆက္ဆံသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလြဲသုံးမႈမ်ား ခံစရာမလိုေပ။ ေစာ္ကားမႈျပဳသည့္ တိက် 

ခိုင္မာေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွပါက ထုိသူကို ခ်က္ခ်င္းပင္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည္။ တိုင္ၾကား 

လာသည့္ အမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ တင္ၿပီး မဆိုင္းမတြ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္။ 

၀န္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကုိင္မႈသည္ ၄င္းတို႔၏သေဘာဆႏၵအရသာျဖစ္သည္။ အဓမၼ၊ ေႏွာင္ႀကဳိးျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 

အေႏွာင္အဖြဲ႕တစ္ခုခုျဖင့္လုပ္ကုိင္ရသည့္ လုပ္သားမ်ား၊ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ အက်ဥ္းသားလုပ္သားမ်ား၊ 

ကၽြန္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူေမွာင္ခုိကူးခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အဓမၼခိုင္းေစခံ သည့္ လုပ္သားမ်ား၏ အျခားပံုစံမ်ားကို 

အသံုးမျပဳေပ။ 

လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားၾကား ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္း။ 

မိမိတို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား (ရႏုိင္လွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)ႏွင့္ ပြင့္လင္းၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ 

ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို အားထုတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ မိမိတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီ ၄င္းတို႔ စိတ္ႀကဳိက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လြတ္လပ္စြာ (အိုင္အယ္လ္အို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၈၇) ၀င္ေရာက္ႏိုင္ 

သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ားၾကား ညိွႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (အိုင္အယ္လ္အို သေဘာတူညီခ်က္ ၉၈) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသိျပဳအမွတ္ 

ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အခြင့္အေရးပိုမရသလို အခြင့္အေရး 

လည္း ေလ်ာ့မရေပ။ 

လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးး။ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းျမင့္မားျခင္းသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈမွ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္အျဖစ္ မက္စ္ျမန္မာက ယူဆသည္။ မက္စ္ျမန္မာ၊ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းခြဲ 

မ်ားႏွင့္ လက္ခြဲကန္ထရိုက္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရး 

ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ မက္စ္ျမန္မာ၏ စက္ရံုအလုပ္ရုံမ်ားလည္ပတ္ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ျဖစ္ပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 

ရမႈႏွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ရန္၊ သယ္ေဆာင္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ထားရိွသည္။ 

လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ေရးကိရိယာမ်ားကုိ အလုပ္ 

သမားမ်ားအား ေပးထားသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ လိုက္နာရ 

မည့္စည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစား 

လိုက္နာရကာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္ ၀တ္သေဘာတူညီခ်က္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဆုိင္ရာ 
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ရီယုိေၾကညာခ်က္ (၁၉၉၂) ကို ထင္ဟပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာသည္။ 

  မွ်တေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႀကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားရမည့္ကာလအပါအ၀င္ 

သေဘာတူသည့္ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္တစ္ခု မက္စ္ျမန္မာ 

ႏွင့္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားလံုးတြင္ရိွသည္။ ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္သည့္ ေခတၱနားခ်ိန္မ်ား၊ 

သန္႔စင္ ခန္းသို႔ သြားျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္ေနရာတြင္ နားရန္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ သယ္ယူႏိုင္ေသာေရစသည္တုိ႔ 

ခံစားရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒႏွင့္အညီ လစာျဖင့္ ခြင့္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဓေလ့မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးက ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ခံစားလိုလွ်င္ ခံစားခြင့္ျပဳ 

သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 

ေပးသည္။  

လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ား။ လုပ္ခမ်ားသည္ ၀န္ထမ္း၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ 

အလြန္အေရးႀကီးသည္ကုိ မက္စ္ျမန္မာႏွင့္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ မက္စ္ျမန္မာသည္ 

မိမိတို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားအား ျမန္မာအလုပ္သမားဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္ အနိမ့္ဆံုးလစာကိုေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ ဥပေဒအရခံစား ခြင့္ရိွသည့္ ခံစားခြင့္မ်ားေပးကာ အလုပ္ရွင္က 

၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္လွ်င္ ျပဌာန္းဥပေဒအရ နစ္နာေၾကးေပးသည္။ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ 

မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မ်ားေပးသည္။ လစာမွ စည္းကမ္းအရေငြျဖတ္ျခင္းမရိွဘ ဲ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း 

အားလံုးကုိလည္း အခ်ိန္မီ ေပးသည္။  

အလုပ္ခ်ိန္။  အလုပ္ခ်ိန္ကုိ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒထက္ အကာအကြယ္ေပးမႈ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းစံခ်ိန္ 

စံညႊန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ကနဦးကတည္းက သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ မည့္သည့္အေနအထားတြင္မဆို (၁) 

အလုပ္သမား သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၄၈ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ရန္ မလိုအပ္ေပ၊ (၂) 

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၇ ရက္တိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ၂၄ နာရီ ဆက္တုိက္အနားယူခြင့္ေပးသည္။ အခ်ိန္ပုိဆင္းျခင္းသည္ 

မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ျဖစ္ၿပီး (၃) တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၂ နာရီထက္မေက်ာ္ေစရဘ ဲ ပံုမွန္ဆင္းခုိင္းျခင္းလည္း 

မဟုတ္ရကာ အျမဲတမ္း အထူးႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေပးရကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရၿပီး အနည္း 

ဆံုးပုံမွန္နာရီေၾကးထက္ ပုိမိုရ သည္။  

 

ရပ္ရြာ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း 

မက္စ္ျမန္မာသည္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာေနထိုင္သူမ်ား ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ဆက္ 

လက္လက္လွမ္းမီရယူ အသုံးျပဳခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ရပ္ရြာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတြင္ထည့္၀င္ရန္ မိမိတို႔ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ရိွသည္။  
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ေျမယာသိမ္းျခင္း 

ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၆၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းအေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစရန္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကုိ အသံုးျပဳရမည္ကုိ 

မက္စ္ျမန္မာက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ေျမယာသိမ္းယူမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 

ေျဖရွင္းရန္ မက္စ္ ျမန္မာက လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။  

၁။ မက္စ္ျမန္မာသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကဳိတင္အသိေပးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) အေျခခံမူကို 

ကိုင္စြဲ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားကို 

ကိုင္စြဲရန္ လုိအပ္သည္။  

က) မိမိတို႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ FPIC သည္ IFC Performance 

Standards မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာအားလံုးအတြက္ (ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္သာ 

မဟုတ္ဘ)ဲ က်င့္သုံးရမည္။ 

ခ) မက္စ္ျမနမ္ာသည္ IFC Performance Standards FPIC အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို လုိက္နာ 

ပါသည္။  အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ - 

 လြတ္လပ္မႈ(Free)- ေျမေရာင္းျခင္းကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူျခင္းျဖစ္ၿပီး ‘အင္အားသံုး အၾကပ္ကုိင္မႈ၊ 

အင္အားသံုး ျခိမ္းေျခာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လွည့္ျဖားမႈမပါေပ။  

 ႀကဳိတင္(Prior)- လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပုိင့္ခြင္ သုိ႔မဟုတ္ စတင္မႈတစ္ခုခုမျပဳမီ လက္ရိွေျမပိုငရွ္င္ထံမွာ သေဘာ 

တူညီခ်က္ကုိ လုံုလံုေလာက္ေလာက္ ႀကဳိိတင္ရယူျခင္း။  

 ေကာင္းစြာအသိေပးျခင္း(Informed) - ေျမယာရယူျခင္းလုပ္ငန္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရယူရန္လုိအပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ယူရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိ ႀကဳိတင္ေပးထားျခင္း။  

 သေဘာတူညီခ်က္- ေျမယာပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား ခ်မွတ္သည့္ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားကုိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး 

အက်ဳိးဆက္ခံစားရမည့္လူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားျဖင့္ ရယူရမည္။  

၂။ ေျမယာသိမ္းျခင္းကို လံုး၀သည္းမခံသည္မူ၀ါဒတစ္ရပ္ မက္စ္ျမန္မာတြင္ရွိသည္။ အကယ္၍ ကုန္စည္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြင္းသူတစ္ဦးက မက္စ္ျမန္မာ၏ ေျမယာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ တစ္ခ်က္ခ်က္ကို 

လိုက္ နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြင္းသူအား မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈကို 

ေဆာင္ရြက္ရန္ မက္စ္ျမန္မာက လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မရိွလွ်င္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြင္းျခင္းဆက္ဆံေရးကို ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္သည္။  
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၃။ ေျမယာကုိ ရယူၿပီး ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္လုိအပ္သည့္အခါတြင္ မက္စ္ျမန္္မာက FPIC ကို က်င့္သံုးၿပီး 

အက်ဳိး ဆက္ခံစားရသူမ်ားအား လုံေလာက္သည့္ နစ္နာေၾကး (အိမ္ယာ၊ ေျမ၊ ေငြ စသည္) တုိ႔ ေပး 

သြားမည္ျဖစ္သည္။  

၄။ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အက်ဳိးဆက္ခံစားရသည့္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္ ကုစားမႈေပးေရးမ်ား 

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားၿပီး လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေပးရန္ေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ၿပီး မက္စ္ျမန္မာ၏ ေျမယာမူ၀ါဒကုိသင့္ေလ်ာ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

အေထာက္အကူျပဳေစရန္ မက္စ္ျမန္မာႏွင့္ မိမိတို႔အား ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြင္းသူမ်ားက 

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ သည့္ နစ္နာမႈ ကုစားေရးနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  

၅။ တိုင္ၾကားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားကို ႏႈတ္အားျဖင့္ေျပာဆိုျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မက္စ္ျမန္မာ 

လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းတြင္ ထားရိွသည့္ အၾကံျပဳေသတၱာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမည္မေဖာ္ဘ ဲ စာျဖင္ေရးသားတင္ 

သြင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ႏႈတ္အားျဖင့္ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တည္ရွိရာေနရာတိုင္း၌ 

၄င္းတို႔၏ ဆက္သြယ္ ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

မက္စ္ျမန္မာစီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မတီသည္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ပံုမွန္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရိွလွ်င္ ကုစားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  

 

ထို႔ျပင္ မက္စ္ျမန္မာသည္  

 တရား၀င္ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုေျမယာလက္၀ယ္ရိွသူအားလံုး ေလးစားရန္ႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာ 

ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္း၊ အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံေဆာင္ ရြက္သည္။ 

 မက္စ္ျမန္္မာ ေျမယာရယူျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ား 

ျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။  

 ေျမယာသိမ္းယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအားေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ 

ရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပ့ံျပဳကာ ေျမယာအခြင့္အေရး 

အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အျခား 

ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။  

 IFC သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO)၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၏ အေျခအေနအခင္းအက်င္း 

(VGGT’s)တြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
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ဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္လိုက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၁၆၅ တုိ႔ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း အပါအ၀င္ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ျမင့္မာေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳ 

လုပ္သည္။  

 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း 

မိမိတို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ အရည္အေသြးကုိ တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ကာ 

ကြယ္ရန္ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္သိပၸံပညအေပၚအေျခခံၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ကၽြႏု္တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ သက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကုိ အနည္းဆံုးေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ ႏုိင္ငံသား 

တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မက္စ္ျမန္မာက ယုံၾကည္ပါသည္။  

မိမိတုိ႔သည္ ျပဌာန္းထားသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရုံသာမက မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအားလံုးတြင္ မိမိတုိ႔၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္း 

ေဆာင္ရည္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္း 

ေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ေဒသခံလူထု၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။  

စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရသံုးစြဲမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈနည္းေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသံုးစြဲမႈ၊ 

စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားပစ္မႈ၊ ျပန္လည္ အသံုးခ်မႈႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားျပန္သုံးမႈတုိ႔ႏွင့္ပက္သက္၍ အထူးအေလးထားၿပီး မိမိတုိ႔၏ 

ဒီဇုိင္းစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ငန္းေရး လုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားတြင္က  ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ မက္စ္ျမန္မာက သံႏၷိဌာန္ခ်ထား 

သည္။  

ျပင္ပသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ စီမံကိန္း 

ခ်ျခင္း၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အပိုင္းမ်ားကာလအတြင္း မိမိတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မက္စ္ျမန္မာက ဆန္းစစ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအသိရိွၿပီး မိမိတို႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ 

၀တၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ မိမိတုိ႔၏ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ စံခ်ိန္စံ 
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ညႊန္းမီ ၀န္ထမ္းသင္တန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  

လံုၿခဳံေရး- လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္လိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၏ ရည္ 

ရြယ္ရင္းႏွင့္အညီ မက္စ္ျမန္မာက လုံၿခဳံေရးကုိထားရိွၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ ပမာဏအခ်ဳိးအစားအတိုင္းႏွင့္ မျဖစ္ 

မေနလိုအပ္သည့္ အခါမွသာ အင္အားသံုးစြဲရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ခုခံ 

ကာကြယ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုံၿခဳံေရးထားရိွသည္။  

 

မက္စ္ျမန္မာ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒကုိ အသံုးျပဳျခင္း 

လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒတြင္ပါရိွသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအပါအ၀င္ မက္စ္ျမန္မာအတြင္းရွိ 

၀န္ထမ္းတိုင္းအတြက္ က်င့္သံုးသည္။ ယင္းသံႏၷိဌာန္မ်ားသည္ မက္စ္ျမန္မာ၌ရိွသည့္ ကြန္ရက္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ 

လည္း သက္ဆိုင္သည္။ မိမိတို႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးသြင္းသူမ်ား၊ လက္ခြဲကန္ထရိုက္မ်ားကုိလည္း မိမိ၏ 

လူ႔အခြင့္ အေရးမူ၀ါဒကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ယင္း၏ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကုိလည္း သိရန္ေဆာင္ရြက္သည္။  

ဒဏ္ျပန္ခံရမည္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ျပဳတ္မည္ကိုေၾကာင္ရြံရျခင္းမရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ မိမိတုိ႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားခြင့္ျပဳထားသည့္ လက္တုံ႔ 

မျပန္ေရး မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကုိ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ 

ရန္လည္း မက္စ္ျမန္မာက သံႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားက အမည္ 

မေဖာ္ဘ ဲ  ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ေေဖာ္ေကာင္လုပ္ျခင္း စနစ္တစ္ခုကိုလည္း ထားရိွသည္။ ယင္းသို႔ အမည္မေဖာ္သည့္ 

တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ မက္စ္ျမန္မာ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ထားရိွသည့္ အၾကံျပဳေသတၱာမ်ားမွတစ္ဆင့္ စာျဖင့္ေရးသား 

ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ စာတိုက္ပံုးမ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ေဖာ္ေကာင္လုပ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေရးေကာ္မတီက 

စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ ကုစားမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။  

မိမိတို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ သက္၀င္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ 

ရြက္ရန္ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အသက္၀င္ေစရန္ 

ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္ မရိွျဖစ္ေနသည္ကို မိမိတို႔ကအသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း မက္စ္ျမန္ မာသည္ ပုိမိုျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခုရိွရန္ ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကုိ တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ပုံစံခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလိုက္နာၾကသည္ဟု မိမိတုိ႔က ယုံၾကည္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းႏွင့္ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ေကာ္ပုိရိတ္ တာ၀န္၀တၱရား၏ အေရးႀကီးေသာ မ်က္ႏွာစာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
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ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အသက္ ေသြးေၾကာတမွ်အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္း 

ေၾကာင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၏ အားကိုးအားထားျပဳေလာက္ဖြယ္ရာ အသက္ 

၀င္မႈဆီဦးတည္ေနစဥ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကလည္း အားလံုးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ မွ်တမႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ထြန္း 

ေစမည့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခဳံေရး တစ္ရပ္ကုိ တိုးျမွင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။  

မက္စ္ျမန္မာကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တူညီေသာမူ၀ါဒကုိက်င့္သံုးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

ထူေထာင္ရန္ မိမိတို႔က ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ရိွသည္။ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ 

ေလာက္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား လက္ခံက်င့္သုံးမႈဆီသို ေရာက္ရိွေစႏုိင္မည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြင္း သူမ်ား၊ လက္ခြဲကန္ထရိုက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအ၀န္းအ၀ိုင္းႏွင့္ မက္စ္ျမန္မာက လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေလးဂရုျပဳႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ- 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ 

အသက္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မက္စ္ျမန္မာ၌ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ရန္၊ ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရား 

မ်ားကုိ ေက်ပြန္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္သည္။  

၁။ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေနျခင္း။ 

၂။ မိမိတို႔က်င့္သံုးသည့္နည္းလမ္း ပုိမိုတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ နည္းနာမ်ား 

ရရိွေစရန္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း။ 

၃။ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္ ၀တ္သေဘာတူညီခ်က္ (UNGC) အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ 

အေရး အေျချပဳ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ျခင္း။ 

၄။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ မက္စ္ျမန္မာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ 

အျခားဆက္ သြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

ကုိေက်ပြန္ရန္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသိေအာင္ ႏွစ္ပတ္လည္ထုတ္ 

ျပန္ျခင္း။ 
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မိမိတုိ႔၏ လည္ပတ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ာအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 

နည္းျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ ယင္းလူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒကုိ မိမိတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကုိ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေကာင္းဆံုးေလးစား လိုက္နာ 

ရန္ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပုံမွန္သံုးသပ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သည္။ လုပ္ငန္းခြဲအသီးသီးမွ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီထံ သံုးလတစ္ႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရး 

လိုက္နာမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းရသည္။ ေဖာ္ေကာင္လုပ္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေရးေကာ္မတီက သံုးလတစ္ႀကိမ္ 

အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ကိစၥရပ္တစ္ခုခုက်န္ရိွေနေသးလွ်င္ မဆိုင္းမတြ ေျဖရွင္းသည္။  

သံသယရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ တိုင္ၾကားရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ အမည္မေဖာ္ဘ ဲ တိုင္ၾကားႏိုင္မည့္ နစ္နာမႈ 

ကုစားေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပံုမွန္သံုးသပ္ၿပီ အားေကာင္းေအာင္လည္းေဆာင္ရြက္သည္။ သံသယရိွသည့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိ တုိင္ၾကားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို မက္စ္ျမန္မာက အေထာက္အကူေပးၿပီး အကာ 

အကြယ္မ်ားလည္း ေပးသည္။ ယခုမူ၀ါဒတြင္ ယခင္ကေဖာ္ျပထားခဲ့သလို အမည္မေဖာ္ဘ ဲ စာျဖင့္ေရးသားတိုင္ 

ၾကားႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကုိလည္း မက္စ္ျမန္မာက ထူေထာင္ထားၿပီး ေဖာ္ေကာင္လုပ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေရး 

ေကာ္မတီက ပံုမွန္သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သည္။  

တိုင္ၾကားလာသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မိမိတို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ 

သည့့္အခါတြင္ ကုစားမႈျပဳလုပ္သည္။ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရိွမႈတိုင္းကို မဆိုင္းမတြ ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ 

ကုစားမႈျပဳရန္ ေဖာ္ေကာင္လုပ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေရးေကာ္မတီက တာ၀န္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ 

အေရးယူကုိင္တြယ္မႈ ညီမွ်သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ကုစားမႈစံႏႈန္းတစ္ခုကို မက္စ္ျမန္မာက အားထုတ္လုပ္ 

ေဆာင္ၿပီး အျခားေသာ အလားတူခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း ညီမွ်သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုး လုပ္ 

ေဆာင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈျပဳျခင္းႏွင့္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို မက္စ္ 

ျမန္မာက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

၄င္းတို႔၏ ရာထူးတာ၀န္၊ ၄င္းတုိ႔လုပ္ကုိင္ရသည့္ အလုပ္တာ၀န္၊ ၄င္းတို႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားအရ လံုၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳေရး၊ 

ဓေလ့၊ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ျခင္းျဖင့္ 

မိမိတို႔က အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အေျချပဳနည္းလမ္းတစ္ရပ္ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည္။  

အစိုးရမ်ား၊ စည္းၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ဆက္ဆံေရးတြင္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သံႏၷိဌာန္မ်ားႏွင့္အညီ မက္စ္က ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
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ျဖစ္သည္။  

အျခားသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား တုိက္ရုိက္ရိွခဲ့သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ျဖစ္ေစခ့ဲသည္ကို မက္စ္က ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွသည့္အခါ တရား၀င္ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆုိးရြားသည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကုစားေရးအတြက္ ေထာက္ပံျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မက္စ္က ေဆာင္ရြက္မည္။  

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက်င့္ ၀တ္သေဘာတူညီခ်က္ (UNGC) အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 

သည့့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး တိုးတက္မႈရိွသည့္ အခန္း 

က႑တြင္ မက္စ္က ဆက္လက္ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူ ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္ 

သည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေရး၏ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။  

၁။ ယခုမူ၀ါဒတစ္တစ္ခုလံုးတြင္ပါရိွသည့္ ‘မက္စ္ျမန္မာ’ ဆုိသည္မွာ မက္စ္ျမန္မာဟိုးလ္ဒင္းႏွင့္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား 

ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။  

၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ 

စာတမ္း၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈ 

ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို စုေပါင္းၿပီး ရည္ညႊန္းျခင္း 

ျဖစ္သည္။  

၃။ ယခုမူ၀ါဒအတြင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ ‘အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားေသာ အေျခအေနမ်ား’ ဆိုသည္မွာ 

အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (အိုင္အယ္လ္အို) အၾကျပဳခ်က္ ၁၉၀ II ၃(ခ) အရ ‘ေျမေအာက္၊ 

ေရေအာက္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျမင့္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ေလွာင္ေနသည့္ေနရာမ်ား’ ကိုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ‘အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားေသာ အေျခအေနမ်ား’တြင္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စက္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ လူျဖင့္သယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္သယ္ေသာ ေလးလံသည့္၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ 

အရာ၀တၱဳမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အပူခ်ိန္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ 

အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (အိုင္အယ္လ္အို) အၾကျပဳခ်က္ ၁၉၀ II ၃(ခ) အရ 

က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ပ်က္ စီးေစသည့္ အသံဆူညီမႈအဆင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  

၄။ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သံႏၷိဌာန္မ်ား မိမိတို႔၏ လက္ခြဲကန္ထရိုက္်ားအတြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ မက္စ္ျမန္မာက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လက္ခြဲ 

ကန္ထရိုက္တြင္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုရွိေစရန္ မိမိတုိ႔၏ လက္ခြဲကန္ထရိုက္ 

မ်ားႏွင့္ ေလာေလာဆယ္ မက္စ္ျမန္မာက လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွသည္။  
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၅။ လက္ခြဲကန္ထရိုက္မ်ားက လက္ခြဲကန္ထရိုက္အလုပ္သမားမ်ားအား အခ်ိန္မီလုပ္ခလစာေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဆက္မျပတ္လုပ္ကုိင္ေနရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္အျဖစ္ မက္စ္ျမန္မာက အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အေျခ 

အေနကုိ ကုစားရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား 

ေပၚထြက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမႈကိစၥမ်ားစြာ၌ လက္ခြဲကန္ထရိုက္တြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ားကိုယ္စား 

မက္စ္ျမန္မာက ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

၆။ ‘ဌာနတိုင္းရင္းသား’ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ ရည္ညႊန္းျခင္းသာ 

မကဘ ဲ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္ 

အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး ထည့္ 

ထားသည္။  


