
ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ�  
စုုစုည်းး�မွု - ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ  
ဘာာ့ီ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�ထံမံွှ  
ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး  
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု 
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု  
တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ 
အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု

့ူကောမွှာင်းး�ုုတွင်းး�ွင်းး�ခြ�င်းး�၊ ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ၎င်းး�တွုု�နှှင်း�း��းဆိုုုင်းးကော�ာ 

န်ယ်းစုပ်းခြဖွဲ့တွးကော�ျား၍ �ျ��့ွန်း�ည်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ 

ဘာာ့ီ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း



့ူကောမွာာင်းးခိုုုတင်းး�ွင်းး�ခြခိုင်းး�၊ ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�နှာင်း�း ၎င်းး�တုု�နှာင်း�း��းဆိုုုင်းးကော�ာ န်ယ်းစုပ်းခြ�တး

ကော�ျား၍ �ျ��့ွန်း�ည်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ ဘာာ့ီ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း (ဘာာ့ီ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း) 

�ုု 2002 ခိုုနှာစုးတွင်းး တည်းးကော�ာင်းးခို့�ပြီးပ်ီ� ဩစုကော�တ�့ျနှုုင်းးင်းအံလေ့စုုု�ရာနှာင်း�း အလေ့င်းးဒိုုုန်ီ�ရာာာ�အလေ့စုုု�ရာ

တုု�� ပ်ူ�တွ့�ဘာာပ်တုအလေ့ခြ�စုးတာဝန်းယ်ူ�ာ မွုမွု�ကောဘာာဆိုနှဒအလေ့ကော့ျာ�းနှာင်း�း စုည်းး�မွျဉ်း�

စုည်းး��မွး�မွျာ�အလေ့ရာ စုာခိုျ�ပ်းခိုျ�ပ်းဆိုုုမွ�ာ�ကော�ာ ကောဒို�ဆိုုုင်းးရာာ ည်းိုနှုင်းး�အလေ့ကြံ�ဉံာာဏ်းရာယ်ူ�ည်း�း 

့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းတစုးခိုု ခြ�စုး�ည်းး။ ၎င်းး�တွင်းး အလေ့�ွ့�ဝင်းးနှုုင်းးင်း ံ46 နှုုင်းးင်းနံှာင်း�း နှုုင်းးင်းတံ�ာဆိုုုင်းးရာာ 

အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး� ကော့��ွ့� ပ်ါဝင်းး�ည်းး။ 

�ုတးကောဝ�ည်းး - 2021 ခိုုနှာစုး၊ ဇွွန်း့

ဤစုုစုည်းး�မွု�ည်းး အလေ့စုုု�ရာမွူဝါဒ�ျမွှတွး�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း  
အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးတွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ယ်င်းး�မွှ အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း  
ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ တွု�ံခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ��ုု  
ပ်ုုမွုု�ုုင်းးမွာ့ာကောစုရာန်း ကောရာွ��ျယ်းစုရာာမွျာ��ုု  
ထံည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း ၎င်းး�တွုု��ုု ့ု�ံကောဆိုားပြီးပ်ီ�  
့မွး�ညွှှန်းကောပ်�ရာန်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ�  
စုုစုည်းး�မွုတွစုး�ု�ုု ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်��ည်းး။ ဤစုုစုည်းး�မွု�ည်းး  
အလေ့�ျနု်းမွကောရာွ� အလေ့�ျနု်းနှှင်း�းတွကောခြပ်�ည်းီ ခြပ်င်းးဆိုင်းးပြီးပ်ီ� တွုု��ျ��နှုုင်းး�ည်း�း  
'ရာှင်းး�န်းကောန်ကော�ာ' စုာတွမွး�တွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး့ ာပ်ါမွည်းး။



အလေ့�ုအလေ့မွာတးခြပ်�မွုမွျာ�
ဤစုုစုည်းး�မွု�ုု ကောအလေ့ာ�းပ်ါအလေ့�ွ့�ဝင်းးမွျာ�မွာ အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ကောဆိုွ�ကောနှွ�မွုမွျာ� နှာင်း�းအလေ့တူ ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ 
ဘာာ့ီ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့�ွ့�� ကော�ားကောဆိုာင်းးခို့��ည်းး။

အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်း�ံာ�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ� တွရာာ�ကောရာ�ရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�

မွျာ�၏ �ာ�ွယ်းကောရာ�ညွှှန်းကြား�ာ�မွုဦး�စုီ�ဌာာန်

နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�ကောရာ�ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်

အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်းံ

ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွုဆိုုုင်းးရာာ ဌာာန်�ွ�

အလေ့ကော�ာ�း�ွန်းအလေ့ဖွဲ့ွ��

ဩစုကောကြားတွ�့ျနှုုင်းးင်းနံ်ယ်းစုပ်းတွပ်းဖွဲ့ွ��

ကြား�စုကောတွ�့ျနှုုင်းးင်းံ

န်ယ်းစုပ်းခြဖွဲ့တွးကော�ျား၍ �ျ��့ွန်း�ည်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ� ဆိုန်�း�ျင်းးတွုု�းဖွဲ့ျ�း

ကောရာ�ဌာာန်ကြီး�ီ�

ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်းရံာ�တွပ်းဖွဲ့ွ��

ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်းံ

န်ယ်ူ�ဇီီ့န်းနှုုင်းးင်း ံအလေ့့ုပ်းရာှင်းးစုန်စုးမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ာမွ��ံျ�း၊ အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� ဆိုန်း��စုးတွီထံွင်းးမွုနှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးဆိုုုင်းးရာာ ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်

န်ယ်ူ�ဇီီ့န်းနှုုင်းးင်းံ

့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�းကောမွှာင်းး�ုုတွင်းး�ွင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ကောရာ�ဗျူျ�ရိုုု

ရာာဇီဝတွးမွုဆိုုုင်းးရာာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ကောရာ�ဌာာန်

�ီရာု့�ာာနှုုင်းးင်းံ

တွရာာ�မွဝင်းး�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး� ဆိုန်�း�ျင်းးတွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ�ဌာာန်

ကောရာှ�ကောန်�ျုပ်းရိုု�ံ

ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်းံ

့ုပ်းင်းန်း��ွင်းး�ျန်း�မွာကောရာ�နှှင်း�း ကောဘာ�အလေ့နှတရာာယ်း �င်းး�ၡင်းး�ကောရာ� ဌာာန်

့ူ�စုွမွး�အလေ့ာ�ရာင်းး�ခြမွစုး ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်နှှင်း�း အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�နှုုင်းးင်း�ံာ�မွျာ� 

အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးအလေ့�ွင်း�းအလေ့့မွး�ရာရာှုကောရာ�  စုဦး�့ုပ်းရာှာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု

အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�မွျာ� ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုုနှုုင်းးင်းံ

့ူ�ုန်း�ူ�မွုကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းကောရာ�နှှင်း�း တွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ�ရိုု�ံ

အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု နှုုင်းးင်းံကောတွားဌာာန်

အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု

ကော�ာင်းးစုစုးဝန်းဌာာန်

နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�ကောရာ�ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်

ဗျူီယ်�းန်မွးနှုုင်းးင်းံ

1ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



ဥကောယ်ျာဇွဉ်း
�ွနှးုပ်းတုု��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး��ုု တုု�း�ျ�းရာန်း
အလေ့တွ�း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ ဤအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွ ု(စုုစုည်းး�မွု) �ုု ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ဘာာ့ီ
့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့�ွ့� (့ုပ်းင်းန်း�အလေ့�ွ့�) �ုုယ်းစုာ� တင်းးခြပ့်ုုပ်ါ�ည်းး။ ဤစုုစုည်းး�မွု�ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ�
�ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးမွု�ုု တုု�း�ျ�းရာန်း ကောဒို�တွင်းး�ရာာု အလေ့စုုု�ရာ့ုပ်းရာာာ�မွု�ုု ့မွး�ညွှှန်းရာန်း
အလေ့တွ�း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့�ွ့�ဝင်းးမွျာ�မွာ ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း စုဦး�့ုပ်းရာာာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ��ုု အလေ့တူတ�ွ
စုုစုည်းး�ကောပ်��ာ�ပ်ါ�ည်းး။ ၎င်းး�မွာ ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့�ွ့�၏ 2019 နှာစုးပ်တး့ ည်းး အလေ့စုည်းး�အလေ့ကောဝ�တွင်းး �ကောဘာာတူခို့�ကော�ာ 
ဦး�စုာ�ကောပ်�အလေ့ခိုျ�းတစုးခိုု�ုု ခိုျမွာတးပြီးပ်ီ� အလေ့�ုအလေ့မွာတးခြပ်�ခြခိုင်းး�၊ ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�၊ အလေ့ာ�ကောပ်�ခြမွိင်း�းတင်းးခြခိုင်းး� (ကောအလေ့ကောအလေ့
ကောအလေ့) အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ကော�ာ�းခိုခံိုျ�းမွျာ�တွင်းး ကော�ားခြပ်�ာ�ကော�ာ အလေ့စုုု�ရာနှာင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� �ုုရာမွး၏ ဦး�စုာ�ကောပ်�အလေ့ရာာမွျာ��ုု 
ခြ�ည်း�းဆိုည်းး�ကောပ်��ည်းး။

1	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�၊ ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း �ွန်းအလေ့ခြဖွဲ့စုးကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ 
အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ အလေ့ကော���ခြဖွဲ့င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ� �ုု�မွဟုုတွး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�အလေ့တွွ�း ့ုမွး့ ည်းး့ ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�၍ 
့ူစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�မွျာ�����ုု� ကြီး�ီ�မွာ�ကော�ာအလေ့့ုပ်း�မွာ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�ပ်ုစံုမံွျာ� အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်ုစံုံအလေ့မွျ ုု �မွျ ုု �ခြဖွဲ့င်း�း ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ 
ဝမွး�န်ည်းး�စုရာာကော�ာင်းး��ည်းးမွှာ ဤအလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ��ည်းး ယ်�င်းး�ထံ�း ပ်ုု၍ပ်ျ�ံနှှ�ံခြဖွဲ့စုးကောပ့််ှ�းရာှု�ည်းး။ နှုုင်းးင်းံတွ�ာအလေ့့ုပ်း�မွာ� အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�
� ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍ ပ်စုစည်းးခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ အလေ့့ုပ်း�မွာ� 16 �န်း� အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး �မွာာအလေ့နှှ�ံရာှု အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာမွု
တွွင်းး ့ူကောပ်ါင်းး� 24 �န်း�ကော�ျား ပ်ုတွးမွုကောန်�ည်းးဟုု �န်�းမွှန်း�ထံာ��ည်းး။1 မွည်းး�ည်း�းနှုုင်းးင်းမံွှ �င်းး�့ွတွးခြ�င်းး�မွရာှု�ည်း�းအလေ့ခြပ်င်းး မွည်းး�ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း� 
�ုု�မွဟုုတွး �ဏ္ဍတွစုး�ုမွှ အလေ့နှတရာာယ်း�င်းး��ည်းးမွရာှုပ်ါ။

ထံုု�အလေ့ခြပ်င်းး COVID-19 �မွာာ��ပ်းကောရာာဂ္ဂါကောကြား�ာင်း�း ကောဒ�အလေ့တွွင်းး� ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်း�စုးမွျာ�ခြဖွဲ့စုးကောပ််���
ပြီးပ်ီ� ခြမွင်း�းမွာ����ပ်ါ�ည်းး။ COVID-19 ၏ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုမွျာ��ည်းး အလေ့့ုပ်းနှှင်း�း ဝင်းးကောင်းွဆိုု�ံရိုု�ံမွုအလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�
ခြဖွဲ့စုးကောစု�ည်း�း အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး�မွျာ��ုု ပ်ုုမွုုဆိုုု�ရာွာ�ကောစုပ်ါ�ည်းး။ COVID-19 �ည်းး့ ည်းး� ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ��ုု �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးပြီးပ်ီ� ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�
ရာာတွွင်းး စုုန်းကော�်�ျ�းမွျာ� ခြဖွဲ့စုးကောစု�ည်းး။

အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍ၊ နှုုင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၊ အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုအလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့ကောရာ�ယ်ူကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�တွုု� တွွင်းး အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ�ကော�ာ အလေ့�န်း��ဏ္ဍမွှပ်ါဝင်းး�ည်းး။ �ုု�ကော�ား ဤခြပ်စုးမွုမွျာ��ုု �ွနှးုပ်းတွုု�တွစုးဦး�
တွစုးကောယ်ာ�းတွည်းး� မွတွုု�းဖွဲ့ျ�းနှုုင်းးပ်ါ။ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်းနှှင်း�း အလေ့နှတရာာယ်းရာှု�ူမွျာ��ုု �ာ�ွယ်းကောထံာ�းပ်�ံရာန်း 
�ုုင်းးမွာကော�ာ ကောဒ�တွွင်းး�နှှင်း�း နှုုင်းးင်းံတွ�ာဆိုုုင်းးရာာ တွု�ံခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု ့ုုအလေ့ပ်းပ်ါ�ည်းး။

ဤစုုစုည်းး�မွု�ည်းး ကောဒ�တွွင်းး� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�မွုနှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း မွု၏ ရာ့ဒးတွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ၎င်းး��ည်းး �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ အလေ့တွုုင်းး�အလေ့တွာတွစုး
�ုအလေ့ကောန်နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာ ့ုပ်းရာှာ�မွု�ုု ့ု�ံကောဆိုားရာန်း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်းအလေ့တွွ�း စု
ဦး�့ုပ်းရာှာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��းကော�ာ အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ�နှှင်း�း အလေ့�ုပ်ည်းာမွှကောဝကောပ်�ခြ�င်းး�မွျာ� ့ွယ်း�ူကော�ျာကောမွာ့ာကောစုရာန်း ရာည်းးရာွယ်း၍ 
့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��၏ အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�ခြဖွဲ့စုးကော�ာ နှုုင်းးင်းံဆိုယ်�းကောခြ�ာ�းနှုုင်းးင်းနံှှင်း�း နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး��ု�ံ�ုမွှ အလေ့�ုပ်ည်းာနှှင်း�း �ွမွး��ျင်းးမွုမွျာ��ုု အလေ့တွူတွ�ွ
စုုစုည်းး�ကောပ်�ထံာ�ပ်ါ�ည်းး။

�ွနှးုပ်းတွုု��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့ကောပ်် အလေ့စုုု�ရာ၏တွုံ�ခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ� ပ်ုုမွုု
အလေ့ာ�ကော�ာင်းး�့ာရာန်းနှှင်း�း မွည်းး�ူမွှ ထံုုခြပ်စုးမွုမွျာ�၏ �ာ�ကော�ာင်းးတွစုးကောယ်ာ�း ခြဖွဲ့စုးမွ့ာနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့န်ာဂ္ဂတွးတွစုး�ု�ုု� ကောရာှ�ရိုုကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးနှုုင်းးရာန်း 
့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��နှှင်း�း ပ်ုုမွုုမွျာ�ခြပ်ာ�ကော�ာ ဘာာ့ီ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းအလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�နှှင်း�းအလေ့တွူ �ွနှးုပ်းတွုု� ဆို�း့ �း့ ုပ်းကောဆိုာင်းးရာန်း ကောမွှား့ င်း�းကောန်ပ်ါ�ည်းး။ 

မွစုစတာ ရိုုု့ီယ်န်းရာာာ ဆိုုုမွာရာတး  မွစုစ ဗန်�းစုာ ကော�ားဘာန်း
ပ်ူ�တွွ��ဘာာပ်တွု  ပ်ူ�တွွ��ဘာာပ်တွု 
့ူ�ုန်း�ူ�မွုဆိုုုင်းးရာာ   ့ူ�ုန်း�ူ�မွုဆိုုုင်းးရာာ  
ဘာာ့ီ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��   ဘာာ့ီ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��  
နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�ကောရာ�ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်   ဩစုကောကြားတွ�့ျနှုုင်းးင်းနံ်ယ်းစုပ်းတွပ်းဖွဲ့ွ�� 
အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်း ံ ကြား�စုကောတွ�့ျနှုုင်းးင်းံ

2 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm


ကောဝါ�ာရာအလေ့�ု�ံအလေ့နှုန်း�
ဤစုုစုည်းး�မွု�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွု၊ ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�၊ �ွန်းအလေ့ခြဖွဲ့စုးကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ အလေ့ကော���ခြဖွဲ့င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်ု
ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ုမွး့ ည်းး့ ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�၍ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�မွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ရာန်း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�ဟုူကော�ာ စု�ာ�ရာပ်း�ုု အလေ့�ု�ံခြပ်ု
ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့တုုကော�ာ�းစု�ာ�့ု�ံမွျာ�နှာင်းး� 
အလေ့�ျဉ်း�ခိုျ��ံစုာ့ု�ံမွျာ�

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

3ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



မွာတု�ာ

ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးမွု�ုု တုု�း�ျ�းခြခိုင်းး� 6

'ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း' နှာင်း�း 'ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွု' ဆိုုု�ည်းးမွာာ အလေ့ဘာယ်းန်ည်းး�။ 7
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ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု 
ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးမွု�ုု  
တုု�း�ျ�းခြခိုင်းး�

�မွာာတစုးဝန်း�တွင်းး �န်း�ကောပ်ါင်းး�မွျာ�စုွာကော�ာ့ူ�ာ�တုု��ည်းး �ွနှးုပ်းတုု�  
ကောန်�စုဉ်းကောရာာင်းး�ခိုျ၊ ဝယ်းယ်ူ�ု�ံစုွ့�ည်း�း �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ�နှာင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွု့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�၏  
ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွင်းး ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခိုံကောန်ရာပ်ါ�ည်းး။  
ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွင်းး� ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး��ည်းး  
အလေ့ဝတးနှာင်း�း အလေ့စုာ�အလေ့စုာ�ုတး့ ုပ်းကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�၊ ့မွး�မွျာ�နှာင်း�းအလေ့ကောဆိုာ�းအလေ့အလေ့ုံမွျာ��့��ုု�  
မွရာာုမွခြ�စုး့ ုုအလေ့ပ်းကော�ာ အလေ့ကောခြခိုခိုအံလေ့ကောဆိုာ�းအလေ့အလေ့ုကံောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�နှာင်း�း �န်�းရာာင်းး�ကောရာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး  
ဝန်းကောဆိုာင်းးမုွမွျာ� ကောပ်�ပုု်��ည်း�း့ ပု်းင်းန်း�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့ုပ်းင်းန်း�တုုင်းး�၊ �ဏ္ဍတုုင်းး�တွင်းး  
ခြ�စုးကောပ််နှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး��ည်းး �မွာာ�ကောဒို�အလေ့ာ�့ု�ံရာာု  
ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွင်းး ပ်ျ�ံနှာ�ံခြ�စုးပ်ျ�း့ ျ�းရာာုပြီးပ်ီ� နှာစုးစုဉ်း တရာာ�မွဝင်းးအလေ့ခြမွတး  
ခိုန်�းမွာန်း�ကောခြခို အလေ့ကောမွရာု�န်းကောဒို့်ာ 150 ဘာီ့ီယ် ံရာရာာုကောစု�ည်းး။2 

2	 International	Labour	Organization,	“ILO	says	forced	labour	generates	annual	profits	of	US$150	billion”	20	May	2014	 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.
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'ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း' နှာင်း�း 'ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�
ခြမွင်းး�ာမွု' ဆိုုု�ည်းးမွာာ အလေ့ဘာယ်းန်ည်းး�။
အလေ့စုုု�ရာတွုုင်းး�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�တွုုင်းး�တွွင်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ� ရာှုပ်ါ�ည်းး။ ဤပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့ာ�  
အလေ့စုုု�ရာ �ုု�မွဟုုတွး စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ��ုု ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးရာန်း ့ုုအလေ့ပ်း�ည်း�း ထံုတွး�ုန်းမွျာ�နှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ��ုု ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောပ်�ကော�ာ ့ူမွျာ�ခြဖွဲ့င်း�း  
ဖွဲ့ွ��စုည်းး�ထံာ��ည်းး။ ဥပ်မွာ - ဖွဲ့�းရာှင်းး�ုမွပဏီီတွစုး�ု၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ဝါ�ူ��ည်း�းအလေ့့ုပ်းကြား�မွး��မွာ�မွျာ�၊ ဝါဂ္ဂွမွး��ုု  
ပ်ုတွးစုအလေ့ခြဖွဲ့စုး စုီမွခံြပ်ု့ုပ်းကော�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၊ အလေ့ထံည်းး�ုု အလေ့ဝတွးအလေ့စုာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး �ျုပ်းကော�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၊ ပြီးပ်ီ�စုီ��ွာ��ည်း�း အလေ့ဝတွးအလေ့စုာ�
မွျာ��ုု ဖွဲ့�းရာှင်းး�ုမွပဏီီဆိုုုင်းးမွျာ��ုု� �ယ်းယ်ူပ်ုု�ကောဆိုာင်းးကောပ်��ည်း�း ထံရာပ်း�ာ�ကောမွာင်းး��မွာ�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ဆိုုုပ်ါဆိုုုင်းးမွျာ�မွှာ ကောရာာင်းး��ျ�ည်း�း ဝန်းထံမွး�မွျာ�  
ပ်ါဝင်းး�ည်းး။ အလေ့့ာ�တွူပ်င်းး အလေ့စုုု�ရာ ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�အလေ့တွွင်းး� ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းတွစုး�ုတွွင်းး �ုန်းကြား�မွး�ပ်စုစည်းး�မွျာ�  
ခြဖွဲ့ည်း�းတွင်းး�ကောပ်��ည်း�း အလေ့့ုပ်းကြား�မွး��မွာ�မွျာ�၊ �ုန်းကြား�မွး�ပ်စုစည်းး�မွျာ��ုု ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�ပ်စုစည်းး�မွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး စုီမွကံောပ်�ကော�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၊  
စု�းရိုုမံွျာ�မွှ �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ��ုု ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�့ုပ်းင်းန်း��ွင်းးမွျာ��ုု� �ယ်းယ်ူပ်ုု�ကောဆိုာင်းးကောပ်�ကော�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�နှှင်း�း ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�
့ုပ်းင်းန်း��ွင်းးမွျာ�တွွင်းး အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းကော�ာ ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�့ုပ်း�ာ�မွျာ� ပ်ါဝင်းးနှုုင်းး�ည်းး။

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� မွကြား�ာ�ဏီ ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� �ရံာနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ �ုု�ကော�ား  
အလေ့စုုု�ရာမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�စုွာတွုု��ည်းး မွုမွုတွုု�၏ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး��ုု အလေ့န်ည်းး�င်းယ်း�ာ�ုရာှုကြား�ပ်ါ�ည်းး။  
ထံုု�ကောကြား�ာင်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ခြဖွဲ့စုးပ်ွာ�နှုုင်းး �ည်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�တွုု��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွး
ရာန်း ��း��ကောစုပ်ါ�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း မွုမွုတွုု�အလေ့�ု�ံခြပ်ု�ည်း�း ထံုတွး�ုန်းမွျာ�နှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ��ုု  
မွည်းး�ုု�ထုံတွး့ ပု်းပြီးပီ်� ကောပ်�ပုု်��ည်းး�ုု န်ာ�့ည်းးရာန်း အလေ့ဆိုင်း�းဆိုင်း�း့ ပု်းကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�အလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း မုွမုွတုုွ�၏ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး��ုု  
ပ်ုုမွုု�ုရာှုနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး�� ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ��ုု ပ်ုုမွုုပ်ွင်း�း့ င်းး�မွုရာှု ကောစုရာန်းကောဆိုာင်းးရာွ�းပြီးပ်ီ� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးခြ�င်းး� �ုစုစမွျာ��ုု �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးနှုုင်းးမွည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ��ုု ခြပ်ု့ုပ်းနှုုင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ခြပ်ဿန်ာ၏ ပ်မွာဏ်နှာင်း�း အလေ့တုုင်းး�အလေ့တာ
ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထုံတွးခြ�င်းး��ည်းး ကြီး�ီ�မွာ��ည်း�း �မွာာ့ံု�ဆုုိုင်းးရာာ ခြပ်ဿန်ာတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။  
နုုှင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွွဲ့��အလေ့စုည်းး� (အုုလေ့င်းးအလေ့ယ်း့ းအုုလေ့) � �မွာာအလေ့နံှှ�တွွင်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ူ 24 �န်း�ကော�ျား ရုှာ�ည်းးဟုု  
�န်�းမှွန်း�ထံာ��ည်းး။3 ၎င်းး�တုုွ�အလေ့န်�း ကောဆိုာ�း့ ပု်းကောရာ�၊ အလေ့ထံည်းးအလေ့့ုပ်းမွျာ�၊ စုုု�းပ်ျ ုု�ကောရာ�နှှင်း�း အုလေ့မွးတွွင်းး�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�����ုု�ကော�ာ စု�းမုွ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�
အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး �မွာာ့ံု�ဆုုိုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ� 16  �န်း��န်�း ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထုံတွး�ံရာကောကြား�ာင်းး� �န်�းမှွန်း�
ထံာ��ည်းး။ 

ဤထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ�၏ 50% တွုု�မွှာ အလေ့ကော���ခြဖွဲ့င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�မွှတွစုးဆိုင်း�း 
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာ�ည်းး။4

ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူ 4.8 �န်း��ည်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့�ျပ်း ့ုင်းးပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးခြ�င်းး� �ကံြား�ရာပြီးပ်ီ� 4 �န်း�မွှာ နှုုင်းးင်းမံွှ �ျမွှတွး�ည်း�း စုည်းး�မွျဉ်း�စုည်းး��မွး�မွျာ�ကောကြား�ာင်း�း 
အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမ အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ူမွျာ�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။4

အလေ့မွျ ုု ��မွီ�ကြီး�ီ�မွျာ�နှှင်း�း မွုန်း��ကော့�င်းယ်းမွျာ��ည်းး အလေ့�ျ ုု �အလေ့စုာ� မွည်းီမွှစုွာ ထံု�ုု�း�ံကောန်
ရာပြီးပ်ီ� စုီ�ပ်ွာ�ခြဖွဲ့စုး့ ုင်းး့ ုပ်းင်းန်း�တွွင်းး �ာ�ကော�ာင်းးခြဖွဲ့စုးရာ�ူ 99% နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ��ဏ္ဍမွျာ�တွွင်းး 
58% ရာှု�ည်းး။4

�မွာာကောပ််ရာှု နှုုင်းးင်းံတွုုင်းး�တွွင်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�မွုမွျာ� ခြဖွဲ့စုးပ်ွာ�ကောန်�ည်းး။ �ုု�ကော�ား 
အလေ့ာရာှနှှင်း�း ပ်စုုဖွဲ့ုတွးကောဒ�တွွင်းး ခြဖွဲ့စုးပ်ွာ�မွုအလေ့မွျာ�ဆိုု�ံ ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။5

3	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4	 International	Labour	Organization,	“Ending	forced	labour	by	2030:	A	review	of	policies	and	programmes”	10	December	2018	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	in	Asia	and	the	Pacific”	2021	 
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.

7ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု

https://www.legislation.act.gov.au/ni/2008-27


အလေ့�စုးအလေ့�စုးနှာင်း�း ဆို�း့ �းခြ�စုးကောပ််ကောန်ဆို့ စုုန်းကောခို်ခိုျ�းမွျာ�
အလေ့�ျ ုု �ကော�ာ�မွာာ�အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ��ည်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့င်းးအလေ့ာ��ုု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ရံာကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု� �ျကောရာာ�း
ကောအလေ့ာင်းး ဖွဲ့န်းတွီ�နှုုင်းး�ည်းး။ ယ်င်းး�တွုု�တွွင်းး ပ်ါဝင်းး�ည်းးမွျာ�မွှာ -

�	 ပ်ထံဝီအလေ့ကောန်အလေ့ထံာ�အလေ့ရာ ပ်ဋိုပ်�ခ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�၊ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးမွု ခြမွင်း�းမွာ�ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့ယ်းရာှာ��ရံာခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့ုပ်း�ျုပ်းမွု ည်း�ံဖွဲ့ျင်းး�ခြ�င်းး� 

�	 �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ��ုု တွတွးနှုုင်းး�မွှ ကော��ကောပ်ါစုွာ ထံုတွး့ ုပ်းရာန်း '�ုန်း�ျစုရာုတွးကော့ှာ��ျပြီးပ်ီ� ကော��ပြီးပ်ုုင်းးကော့ှာ�ကောရာာင်းး�ခြ�င်းး�' ခြဖွဲ့င်း�း 
့ည်းးပ်တွးကော�ာ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�၊ နှှင်း�း

�	 ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ� ပ်ုု၍ရိုုပ်းကောထံွ�့ာ�ည်း�း အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်တွုု�ခြဖွဲ့စုးကြား��ည်းး။

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး ထံုတွးခြ�င်းး��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်းအလေ့တွွ�း ဤအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ��ည်းး �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ 
ကြီး�ုု�ပ်မွး�မွုမွျာ�တွွင်းး ဆို�း့ �းခြဖွဲ့စုးကောပ််ကောန်ကော�ာ စုုန်းကော�်မွုမွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး ရာှုကောန်ဆို�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ 
တွစုး�ျနု်းတွည်းး�မွှာပ်င်းး �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ COVID-19 �မွာာ��ပ်း ကောရာာဂ္ဂါ����ုု� အလေ့�စုးကောပ််ထံွ�း့ ာ�ည်း�း စုုန်းကော�်မွုမွျာ�� အလေ့ကောရာ�တွကြီး�ီ�တံုွ�ခြပ်န်း
ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�နှှင်း�း ဆိုန်း��စုးတွီထံွင်းးကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�န်ည်းး�မွျာ� ့ုုအလေ့ပ်း�ည်းး။

ပ်�ဝီအလေ့ကောန်အလေ့�ာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�
�မွာာကောပ််ရာှုနှုုင်းးင်းတံွုုင်းး��ည်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာနှုုင်းး�ည်း�း ့ူဦး�ကောရာတွုု�့ာကောစုကော�ာ အလေ့ကောကြား�ာင်းး�တွရာာ�မွျာ� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး�
မွျာ� အလေ့ခြမွစုးတွွယ်း့ ာနှုုင်းးကောစု�ည်းး။ ယ်င်းး�တွုု�တွွင်းး ပ်ါဝင်းးနှုုင်းး�ည်းးမွျာ�မွှာ -

�	 ပ်ဋိုပ်�ခ �ုု�မွဟုုတွး �ဘာာဝကောဘာ�အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ဖွဲ့ယ်းရာှာ��ရံာခြ�င်းး� ပ်ါဝင်းးနှုုင်းး�ည်းး

�	 အလေ့့ုပ်း့ �းမွ��ခြဖွဲ့စုးခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့�ျနု်းခြပ်ည်း�းအလေ့့ုပ်းမွ့ုပ်းရာခြ�င်းး�ကောကြား�ာင်း�း ဆိုင်းး�ရာ�နှွမွး�ပ်ါ�ခြ�င်းး� ပ်ါဝင်းးနှုုင်းး�ည်းး

�	 တွရာာ�ဥပ်ကောဒစုုု�မွုု�မွုအလေ့ာ�န်ည်းး�ခြ�င်းး�

�	 မွမွှတွခြ�င်းး�နှှင်း�း ဖွဲ့ယ်းကြား�ဉ်း�ရံာခြ�င်းး�

�	 �ွတွးယ်ွင်းး�မွုရာှုကော�ာ နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ�၊ နှှင်း�း

�	 ည်း�ံဖွဲ့ျင်းး�ကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း��ွင်းး အလေ့�ာအလေ့�ွယ်းမွျာ�။

ကော�ားပ်ုုကောရာ�ရာာင်းး� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ� - '�ုန်း�ျစုရာုတးကော့့ာ�ခိုျပြီးပ်ီ� ကော��ပြီးပ်ု�င်းးကော့့ာ�ကောရာာင်းး�ခြခိုင်းး�'
စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး �ုန်း�ျစုရုာတွးမွျာ��ုု ကော့ှာ��ျရာန်းနှှင်း�း ထုံတွး့ ပု်းမုွနှှင်း�း ကောပ်�ပုု်��ျနု်း�ုု ကော့ှာ��ျရာန်း '�ုန်း�ျစုရုာတွးကော့ှာ��ျ
ပြီးပီ်� ကော��ပြီးပု်ုင်းးကော့ှာ�ကောရာာင်းး�ခြ�င်းး�' တွစုး�ုတွွင်းး ပ်ါဝင်းးခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထုံတွး�ံရာခြ�င်းး��ုု ခြဖွဲ့စုးကောစု�ည်းး။ �ုန်း�ျစုရုာတွးခြဖွဲ့တွး
ကောတွာ�းမုွစီုမွ�ံျ�းမွျာ��ုု စူု�စုမွး�ကော �့့ ာကြား�ည်း�း�ည်း�းအလေ့�ါ စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ��ည်းး ၎င်းး�တုုွ�၏ ဆံုို�ခြဖွဲ့တွး�ျ�းမွျာ�အလေ့ကောပ်် ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� အလေ့�ျ ုု�
��းကောရာာ�းမုွမွျာ��ုု ့ျစုး့ ျ�ရုိုကြား��ည်းး။ အလေ့ထူံ��ခြဖွဲ့င်း�း ၎င်းး�တုုွ�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းတွွင်းး ့ံု�ဝဖံုွဲ့��ွယ်း�ကံောန်ရာကော�ာ အလေ့ထုံ�ုု�း
အလေ့့ွယ်းဆံုို� အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ကောပ််တွွင်းး ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့့ာ�တူွပ်င်းး နုုှင်းးင်းခံြ�ာ�ရာင်းး�နီှှ�ခြမုွုပ်းနံှှမုွ�ုု ဆွို�ကောဆိုာင်းးရာန်း ကော��ပြီးပု်ုင်းးကောရာာင်းး�ခြ�င်းး�တွစုး�ုတွွင်းး အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ထုုံနုုှင်းးင်းအံလေ့တွွင်းး� ့ည်းးပ်တွးကောန်ကော�ာ 
စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့့ုပ်း�မွာ��ုန်း�ျစုရုာတွးမွျာ��ုု ကော့ှာ��ျရာန်း စုည်းး�မွျဉ်း�ဥပ်ကောဒမွျာ�နှှင်း�း �င်း�းကောတွားကော�ာ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�၏ 
့ုု�းန်ာ�ျင်း�းကြံ�မုံွ�ုု ကော့ှာ��ျနုုှင်းး�ည်းး။ ယ်င်းး�အလေ့စုာ� အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�အလေ့�ီ��ီ�၌ ့ုပ်းင်းန်း��ွင်းးအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ� တုုွ�တွ�း
ကော�ာင်းး�မွွန်း့ ာကောစုရာန်း 'ထုံပ်းဆံုို��ုု တွ�း့ မှွး��ည်း�း အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်'�ုု ကောရာာ�းရုှာကောရာ� တွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်�ရာန်း ပု်ဂ္ဂဂ့ �ု�ဏ္ဍနှှင်း�းအလေ့တူွ ့�းတွွ�့ ပု်း�ုုင်းး
နုုှင်းး�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး တွာဝန်းယူ်မုွရုှာပြီးပီ်� ပွ်င်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာကော�ာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ��ုု ခြမုွင်း�းတွင်းးကောပ်��ည်း�း စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�ဆုုိုင်းးရာာ
ဝယ်းယူ်မုွအလေ့ကော �့အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု �ူညီ်းပ်ံ�ပုု်�ကောပ်�ခြ�င်းး�နှှင်း�း တွာဝန်းယူ်မုွရုှာကော�ာ စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�ဆုုိုင်းးရာာအလေ့ကော �့အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ရာန်း ခြပ်ည်းး�ူ��ဏ္ဍ 
ဝယ်းယူ်မုွ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ��ုု ပုု်မုုွအလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောအလေ့ာင်းးကောဆိုာင်းးရွာ�းခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း ဤအလေ့ရာာ�ုု ခြပ်ု့ုပ်းနုုှင်းး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - န်ာ�့ည်းးမွုတည်းးကောဆိုာ�းရာန်း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍနှာင်း�းအလေ့တူ အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းပ်ါ

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး တွာဝန်းယ်ူမွုရာှုကော�ာ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းကောဆိုာင်းးမွူ�ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ရာန်းနှှင်း�း စုည်းး��မွး��တွးမွှတွး�ျ�းပ်ါကော�ာ၊ 
စုည်းး��မွး��တွးမွှတွး�ျ�းမွပ်ါကော�ာ စုဦး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�းအလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း 
ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွု တွုု�တွ�း့ ာကောစုရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့�ွင်း�းအလေ့့မွး�မွျာ��ုု စုူ�စုမွး�ရာှာကောဖွဲ့ွရာန်း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍနှှင်း�းအလေ့တွူ 
အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာန်း အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ��ည်းး။

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး မွုမွုအလေ့ာ�ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ရာှင်းး�့င်းး�ကော�ာ ကောမွှားမွှန်း��ျ�းမွျာ� �ျမွှတွးခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး 
အလေ့မွျာ�ခြပ်ည်းး�ူဆိုုုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု 
ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း ၎င်းး�တွုု�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ�နှှင်း�းအလေ့တွူ့ည်းး� ့�းတွွ�့ုပ်း�ုုင်းးနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

8 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း ရိုုပ်းကော�ွ�မွု
�မွာာ�ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�၏ �ကောဘာာ�ဘာာဝဆိုုု�ည်းးမွှာ �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ� ရာရာှုခြ�င်းး�၊ ထံုတွး့ ုပ်းခြ�င်းး�၊ 
ထံုတွး့ ုပ်းခြ�င်းး�နှှင်း�း ခြဖွဲ့န်�းကောဝခြ�င်းး�တွုု��ည်းး �မွာာ�ကောဒ�အလေ့�ီ��ီ�တွွင်းး ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းး�ည်းးဟုု ဆိုုု့ုု�ည်းး။ �မွာာအလေ့နှှ�ံ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း
မွျာ��ည်းး့ ည်းး� ယ်�င်းး�ထံ�း ပ်ုု၍ရိုုပ်းကောထံွ�ပြီးပ်ီ� ပ်ုု၍ခြမွန်းဆိုန်း့ ာကောန်�ည်းး။ ယ်င်းး�မွှာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ��ုု �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း
နှှင်း�း ကောခြ�ရာာ�ရံာန်း အလေ့့ွန်းပ်င်းး��း��နှုုင်းး�ည်းးဟုု ဆိုုု့ုု�ည်းး။ �ုန်းပ်စုစည်းး�အလေ့မွျာ�စုု�ည်းး စုာ��ု�ံ�ူဆိုီမွကောရာာ�းမွီ ထံုတွး့ ုပ်း�ူမွျာ�၊ အလေ့ကောခြမွာ�းအလေ့ခြမွာ�
ထံုတွး့ ုပ်း�ူမွျာ�၊ ခြဖွဲ့န်�းကောဝ�ူမွျာ�နှှင်း�း ့�း့ ီကောရာာင်းး��ျ �ူမွျာ�စု�ည်း�း ရာှည်းး့ ျာ�ကော�ာ �ွင်းး�ဆို�းတွစုး�ု�ုု ခြဖွဲ့တွး�န်း��ွာ�ကြား�ရာ�ည်းး။ ယ်င်းး�
ကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းတွွင်းး န်�းရိုုင်းး�စုွာ ဖွဲ့ု�ံ�ွယ်းနှုုင်းး�ခြဖွဲ့င်း�း �ွ�ခြ�ာ��ုခြမွင်းးရာန်းနှှင်း�း ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း 
��း��နှုုင်းး�ည်းး။ ရာ့ဒးအလေ့ကောန်နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး အလေ့မွုမွ��အလေ့မွှတွးမွ�� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု ခြဖွဲ့ည်း�းဆိုည်းး�ကောပ်�ရာာ
ကောရာာ�းနှုုင်းး�ည်းး။

COVID-19 �မွာာ��ပ်းကောရာာဂ္ဂါ
�မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ COVID-19 �မွာာ��ပ်းကောရာာဂ္ဂါ�ည်းး �မွာာအလေ့နှှ�ံပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ဤ
အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု �ု�နံှုုင်းးစုွမွး�မွရာှုဆိုု�ံ�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ရံာနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ပ်ုုမွုုခြမွင်း�းမွာ�ကောစု����ည်းး။ 
ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်ုုမွုုခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာအလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ့ု�ံကောဆိုားကောပ်�ကောန်�ည်း�း အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး� အလေ့မွျ ုု �မွျ ုု �ရာှုပ်ါ�ည်းး၊ ၎င်းး�တွုု�တွွင်းး-

�	 အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးနှှင်း�း ဝင်းးကောင်းွဆိုု�ံရိုု�ံခြ�င်းး�

�	 ့ုပ်းင်းန်း��ွင်းးအလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု �ုရာှုမွုန်ည်းး�ခြ�င်းး�

�	 စုွမွး�ကောဆိုာင်းးနှုုင်းးမွု�ွာဟု�ျ�းမွျာ� �ာမွုရာန်း အလေ့�ျနု်းအလေ့့ွန်းအလေ့�ွ ံအလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာန်း ့ုုအလေ့ပ်း�ျ�းမွျာ�

�	 ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းခြပ်တွးကောတွာ�းမွုမွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ဝယ်း့ ုုအလေ့ာ� မွျာ�ခြပ်ာ�့ာခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 ခြပ်ည်းးတွွင်းး�နှုုင်းးင်းမံွျာ��ုု� အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� ကောဘာ��င်းး�စုွာ ခြပ်န်း�ွာ� နှုုင်းးစုွမွး��ုု �န်�း�တွးထံာ�ကော�ာ �ရာီ��ွာ�့ုပ်းင်းန်း� �န်�း�တွး�ျ�းမွျာ� 
ပ်ါဝင်းးကြား��ည်းး။

တွစုး�ျနု်းတွည်းး�မွှာ �ရာီ��ွာ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူအလေ့�ျင်းး��ျင်းး� အလေ့ခြပ်န်းအလေ့့ှန်း ဆို�း�ွယ်းမွုအလေ့ကောပ်် �န်�း�တွး�ျ�းမွျာ�အလေ့ခြပ်င်းး ့ုပ်း�ာ�အလေ့င်းးအလေ့ာ� အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်
မွျာ� ကောခြပ်ာင်းး�့�ခြ�င်းး�မွျာ��ည်းး အလေ့နှတရာာယ်း အလေ့��ခြဖွဲ့တွးမွု ့�းရာှု့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�နှှင်း�း ထံုန်း��ျုပ်းမွုမွျာ��ုု အလေ့ကောနှှာင်း�းအလေ့ယ်ှ�း ခြဖွဲ့စုးကောစု����ည်းး။ ဤ
အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး�မွျာ� ကောပ်ါင်းး�စုုပြီးပ်ီ� �မွာာအလေ့နှှ�ံပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ရံာနှုုင်းး�ည်း�း
အလေ့နှတရာာယ်း မွျာ�ခြပ်ာ�ကောစု�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ��ည်းး့ ည်းး� COVID-19 ကောကြား�ာင်း�း ခြဖွဲ့စုးကောပ့််ာ�ည်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးမွု၏ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း အလေ့တွူတွ�ွ ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းပြီးပ်ီ� ့ုပ်းကောဆိုာင်းးရာန်း အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ�ပ်ါ�ည်းး။

9ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�
အလေ့တွင်းး� ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတး
ခြခိုင်းး�မွာာ မွည်းး�ုု�ရာာု�န်ည်းး�။
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ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး�ဆိုုု�ည်းးမွာာ အလေ့ဘာယ်းန်ည်းး�။
ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�တွွင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး�ံရာ�ူမွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်းနှှင်း�း ၎င်းး�
တွုု�၏့ွတွး့ ပ်းမွု�ုု အလေ့ာ�န်ည်းး�ကောစုရာန်း �ုု�မွဟုုတွး ဆိုု�ံရိုု�ံကောစုရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့�ု�ံခြပ်ု�ည်း�း ခြပ်င်းး�ထံန်းကော�ာ နှုုင်းးထံ�းစုီ�န်င်းး�ခြပ်ု�ျင်း�း�ည်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ�၊ ပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�းမွု �ုု�မွဟုုတွး ့ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�မွုမွျာ� ပ်ါဝင်းး�ည်းး။ စုမံွမွီကော�ာအလေ့့ုပ်း�ွင်းး အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ� �ုု�မွဟုုတွး 
အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� ့စုာန်ည်းး�န်ည်းး�ကောပ်�ခြ�င်းး�����ုု�ကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ�မွှာ အလေ့နှတရာာယ်းရာှုပြီးပ်ီ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ည်း�း �ုစုစအလေ့�ျ ုု �
တွွင်းး ခြဖွဲ့စုးကောပ််နှုုင်းးကော�ား့ ည်းး� ဤစုုစုည်းး�မွု၏ ရာည်းးရာွယ်း�ျ�းမွျာ�အလေ့တွွ�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�တွွင်းး ထံုုအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ� မွပ်ါဝင်းး
ပ်ါ။ ကောအလေ့ာ�းပ်ါအလေ့�ွ�းမွျာ�� အလေ့့ုပ်း�မွာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု �င်း�းကော့ျားကော�ာအလေ့့ုပ်းစုံနှုန်း�မွျာ�နှှင်း�းနှုင်းး�ယ်ှဉ်း့ ျ�း မွည်းး�ုု�ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းး
ကောကြား�ာင်းး� ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်းး။

�မွာာအလေ့နှာ�ံ ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွင်းး� ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး�
�မွာာကြီး�ီ�၏ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ရံာ�ူအလေ့မွျာ�စုုမွှာ �မွာာအလေ့နှှ�ံ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ရံာ
�ည်းး။ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ည်းး ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း အလေ့ဆိုင်း�းတွုုင်းး�တွွင်းး ခြဖွဲ့စုးကောပ််နှုုင်းး�ည်းး -

�	 �ုန်းကြား�မွး�ပ်စုစည်းး�မွျာ� ထံုတွး့ ုပ်းမွု

�	 �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ� ထံုတွး့ ုပ်းခြ�င်းး�နှှင်း�း �န်�းစုင်းးခြ�င်းး�

�	 �န်�းရာှင်းး�ကောရာ�နှှင်း�း ့ုခံြုံ�ုကံောရာ� ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�����ုု�ကော�ာ ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ� ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်�ခြ�င်းး�

�	 �မွာာတွစုးဝန်း��ုု� �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ� တွင်းးပ်ုု�ခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 အလေ့�ု�ံမွခြပ်ုကောတွာ��ည်း�း �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ� စုမံွ�ံန်�း�ွ�ခြ�င်းး�၊ ပြီးဖွဲ့ုုဖွဲ့ျ�းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ဖွဲ့ယ်းရာှာ�ခြ�င်းး�။

ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ည်းး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ�ကောန်ရာာ၊ အလေ့့ုပ်း့ ုပ်း�ုုင်းး�ည်း�း �ာ့အလေ့တွွင်းး� မွည်းး�ည်း�းအလေ့�ျနု်းတွွင်းးမွဆိုုု နှှင်း�း အလေ့့ုပ်းမွှထံွ�း�ျနု်း
အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ� ယ်နှတရာာ�တွစုး�ု့ု�ံ၏ မွည်းး�ည်း�းကောန်ရာာတွွင်းးမွဆိုုု ခြဖွဲ့စုးကောပ််နှုုင်းး�ည်းး။ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး 
ထံုတွးခြ�င်းး� န်ည်းး�့မွး�မွျာ�စုွာနှှင်း�း  ခြဖွဲ့စုးကောပ့််ာနှုုင်းးကော�ား့ ည်းး� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ံရာမွုခြမွင်း�းမွာ�့ာ�ည်း�းအလေ့နှတရာာယ်း�ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်နှုုင်းး�ည်း�း အလေ့ဓု�
ဝုကော��့�ခဏီာအလေ့န်ည်းး�င်းယ်း ရာှုပ်ါ�ည်းး -

�	 �ဏ္ဍအလေ့့ုု�းနှာင်း�း ့ုပ်းင်းန်း� အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� – အလေ့�ျ ုု ��ဏ္ဍမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�တွွင်းး ၎င်းး�တွုု�၏ စုရိုုု�း့ �ခဏီာမွျာ�၊ ထံုတွး�ုန်းမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း
မွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� ခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာင်းး�ခြမွင်း�းမွာ�နှုုင်းး�ည်းး။ ဥပ်မွာ - �မွာာတွစုးဝန်း�တွွင်းး အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�့ွန်း�
�ည်းးဟုု အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုထံာ��ည်း�း စု�းမွု့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�တွွင်းး �ဘာာဝ�ယ်ဇံီာတွထံုတွးယ်ူခြ�င်းး�မွျာ�၊ အလေ့ထံည်းးအလေ့့ုပ်းမွျာ�နှှင်း�း ဖွဲ့�းရာှင်းး၊ င်းါ�ဖွဲ့မွး�ခြ�င်းး�၊ 
အလေ့ီ့�းထံရာွန်းန်စုး၊ �န်�းရာှင်းး�ကောရာ�နှှင်း�း စုုု�းပ်ျ ုု �ကောရာ�တွုု�ပ်ါဝင်းး�ည်းး။

�	 �ုတး�ုန်းနှာင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွု အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� – အလေ့�ျ ုု �ထံုတွး�ုန်းမွျာ�နှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�တွွင်းး ၎င်းး�တွုု�၏ ထံုတွး့ ုပ်းပ်ု၊ံ ကောထံာ�းပ်�ံပ်ု ံ�ုု�မွဟုုတွး အလေ့�ု�ံခြပ်ုပ်ုံ
တွုု�ကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� ခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာင်းး�ခြမွင်း�းမွာ�နှုုင်းး�ည်းး။

�	 ပ်�ဝီအလေ့ကောန်အလေ့�ာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� – အလေ့�ျ ုု �နှုုင်းးင်းံမွျာ�တွွင်းး အလေ့ုပ်း�ျုပ်းကောရာ�ည်း�ံဖွဲ့ျင်းး�မွု၊ တွရာာ�ဥပ်ကောဒစုုု�မွုု�မွု အလေ့ာ�န်ည်းး�ခြ�င်းး�၊ ပ်ဋိုပ်�ခ၊ အလေ့�ျင်း�းပ်ျ�းခြ�
စုာ�မွု၊ ခြပ်ည်းးန်ယ်းမွှ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု �ာ�ွယ်းကောပ်�ရာန်း ပ်ျ�း�ွ�းခြ�င်းး�၊ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးမွု မွျာ�ခြပ်ာ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ဆိုင်းး�ရာ�နှွမွး�ပ်ါ�မွု �ုု�မွဟုုတွး ကောန်ရာာအလေ့နှှ�ံ 
�ွ�ခြ�ာ�ဆို�းဆိုမံွု����ုု� ့ူမွုစုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး� မွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� ခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာင်းး�ခြမွင်း�းမွာ�နှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။

�	 စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� - �ီ�ခြ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�တွစုး�ု၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း ပ်ုစံုံတွစုး�ု၏ �ကောဘာာ�ဘာာဝကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးမွုအလေ့နှတရာာယ်း ခြမွင်း�းမွာ�မွု ခြဖွဲ့စုးကောစုနှုုင်းး�ည်းး။ ဥပ်မွာ - တွစုးဆိုင်း�း��ံန်းထံရိုုု�း့ ုပ်းခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ��စုး စုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ� အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�အလေ့ကောပ်် 
�ျယ်း�ျယ်းခြပ်န်�းခြပ်န်�း မွှီ�ုုအလေ့ာ�ထံာ�ခြ�င်းး�� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� တွုု�ပ်ွာ�့ာနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့့ုပ်း�မွာ� ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး
�ုတးခြခိုင်းး�ပ်ုစံုမံွျာ�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ည်းး 
နှုုင်းးထံ�းစုီ�န်င်းး�ခြပ်ု�ျင်း�းခြ�င်းး�၊ 
ပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�းမွုမွျာ�၊ ့ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�
မွု �ုု�မွဟုုတွး ကော���ပြီးမွီမွျာ�ကောကြား�ာင်း�း 
အလေ့့ုပ်း�ုု မွခြင်းင်းး�ဆိုန်းနှုုင်းးခြ�င်းး� 
�ုု�မွဟုုတွး မွရာပ်းတွန်�းနှုုင်းးခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ� �ုုယ်းပ်ုုင်းး့ ွတွး့ ပ်းမွု 
ဆိုု�ံရိုု�ံခြ�င်းး�

အလေ့နှတရာာယ်းရာာုကော�ာ �ုု�မွ�ုတး စုမံွမွီ
�ည်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့ကောခြခိုအလေ့ကောန်မွျာ�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�မွှ အလေ့့ုပ်း�ုု 
ခြင်းင်းး�ပ်ယ်းနှုုင်းး �ုု�မွဟုုတွး ရာပ်းတွန်�းနှုုင်းး
ကော�ား့ ည်းး� ထံုု�ုု�ခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး�� 
ထံု�ုု�းန်စုးန်ာမွုခြဖွဲ့စုးကောစုနှုုင်းးခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု မွှမွှတွတွ
့စုာမွကောပ်�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့�ျ ုု �ရာ�င်း�းရာ
ထံုု�း�ည်းးမွျာ� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့ာ�့ု�ံ
�ုု မွရာရာှုခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ည်းး အလေ့�ျနု်း
အလေ့့ွန်းအလေ့�ွ ံအလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာခြ�င်းး�

�	 ့ုပ်းင်းန်း��ွင်းး ့ုခံြုံ�ုမံွုမွရာှုခြ�င်းး�

�င်း�းတင်း�းကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာအလေ့့ုပ်း

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�
မွျာ��ုု ကော့�စုာ�ခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� အလေ့့ုပ်း�ုု 
့ွတွး့ ပ်းစုွာ ခြင်းင်းး�ပ်ယ်းနှုုင်းးခြ�င်းး� 
�ုု�မွဟုုတွး ရာပ်းတွန်�းနှုုင်းးခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု မွှမွှတွတွ
့စုာကောပ်�ခြ�င်းး� (အလေ့န်ည်းး�ဆိုု�ံအလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း 
အလေ့န်ုမွ�းဆိုု�ံ�တွးမွှတွးထံာ��ည်း�း 
့ုပ်းအလေ့ာ��)

�	 ့ုပ်းင်းန်း��ွင်းး ့ုခံြုံ�ုမံွုရာှုခြ�င်းး�

11ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



�ဏ္ဍအလေ့့ုု�း �ီ�ခြခိုာ�ခြ�စုးရာပ်း ကော့�့ ာမွုမွျာ� 
ကောအလေ့ာ�းပ်ါအလေ့ကြံ�ခံြပ်ုထံာ��ည်း�း�ဏ္ဍဆိုုုင်းးရာာ �ီ�ခြ�ာ�ခြဖွဲ့စုးရာပ်းကော့�့ ာမွုမွျာ�မွှ �မွာာအလေ့နှှ�ံ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကောန်�စုဉ်းခြဖွဲ့စုး

ကောပ််�ည်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ�၏ န်မွူန်ာမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ကောပ်��ာ ထံုုအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးပြီးပ်ီ� 

တွု�ံခြပ်န်းခြ�င်းး�နှှင်း�း ပ်တွး��း�ည်း�း အလေ့��းအလေ့��အလေ့�ျ ုု ��ုု မွီ�ကောမွာင်းး�ထံုု�ခြပ်ကောန်�ည်းး။ ဤ�ုစုစတွွင်းး ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ�ကော�ာ �ဏ္ဍမွျာ��ုု ကောယ်ဘာုယ်ျအလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း 

အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး ထံုတွးမွုအလေ့တွွ�း အလေ့နှတရာာယ်းပ်ုုမွျာ��ည်းးဟုု ယ်ူဆိုကြား��ည်းး။

�ကောဘာာာခြ�င်း�း �ုန်းစုည်းးပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြခိုင်းး��ဏ္ဍ - ခြ�စုးရာပ်းကော့�့ ာမွု

�ကောဘာာာခြဖွဲ့င်း�း �ုန်းစုည်းးပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြ�င်းး��ဏ္ဍ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း ထံူ�ခြ�ာ�
�ည်း�း စုုန်းကော�်မွုမွျာ� ရာှုပ်ါ�ည်းး။ �ကောဘာာာ�ာ�မွျာ��ည်းး အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်း�း ရိုုပ်းပ်ုုင်းး�နှှင်း�း ပ်ထံဝီအလေ့ကောန်အလေ့ထံာ�
ဆိုုုင်းးရာာ �ာ့ရာှည်းးကြား�ာ�ီ�ခြ�ာ�ရာှုကောန်ခြ�င်းး�နှှင်း�း နှုုင်းးင်းံခြ�ာ�တွုုင်းး�ခြပ်ည်းးမွျာ��ုု� မွကြား�ာ�ဏီ�ွာ�ကောရာာ�းမွု
မွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� ကြံ�ုရံာနှုုင်းး�ည်းး။ �ကောဘာာာခြဖွဲ့င်း�း �ုန်းစုည်းး
ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွှ စုည်းး�မွျဉ်း�ဥပ်ကောဒနှှင်း�း ့ုု�းန်ာ�ျင်း�းကြံ�မံွုစုန်စုးမွျာ��ည်းး အလေ့ာ�န်ည်းး�ကော့�ရာှု�ည်းး။ 
ထံုု�အလေ့ခြပ်င်းး �တွင်းး�ပ်ုု�ရာန်း ကောကြား�ာ�းရာွ�ံခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ရာရာှုနှုုင်းးကော�ာ �တွင်းး�ကောပ်�ပ်ုု�ကောရာ�စုန်စုးမွျာ��ုု �ုရာှု
ထံာ�မွုမွရာှုခြ�င်းး�တွုု�� �ူည်းီပ်ံ�ပ်ုု�မွု့ုုအလေ့ပ်းကောန်�ည်း�း �ကောဘာာာ�ာ�အလေ့ကောရာအလေ့တွွ�းမွှာ အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ�မွှာ ခြပ်�ထံာ��ည်းးထံ�း ပ်ုု
မွျာ��ည်းးဟုု ဆိုုု့ုု�ည်းး။ အလေ့ုမွးရာှင်းးနှုုင်းးင်း�ံည်းး �ကောဘာာာကောပ််မွှ အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ��ုု မွကြား�ာ�ဏီ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ခြ�င်းး�မွရာှုကော�ာကောကြား�ာင်း�း 
နှုုင်းးင်းတံွစုး�ု၏ကောရာခြပ်င်းးအလေ့တွွင်းး� �ွာ�့ာကောန်ကော�ာ နှုုင်းးင်းံခြ�ာ�အလေ့့တံွင်းး �ကောဘာာာမွျာ��ည်းး အလေ့ကြီး�ီ�မွာ�ဆိုု�ံ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� �ျကောရာာ�း
နှုုင်းး�ည်းး။

ဥပ်မွာ - ဆိုင်းး�ပ်�့းရာှစုးပ်င်းး��ုမွပဏီီမွှာ �ုမွပဏီီကြီး�ီ�မွျာ�စုွာ�ုု ပ်င်းး့ ယ်း�ရာီ�မွှ�ုန်းတွင်းးပ်ုု�ကောဆိုာင်းးမွုမွျာ� ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်��ည်း�း �ုန်းကော�တွာာ
မွျာ��ုု �ကောဘာာာခြဖွဲ့င်း�းပ်ုု�ကောဆိုာင်းးကောပ်��ည်းး� �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ကောရာကောကြား�ာင်းး�ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးကောရာ� �ုမွပဏီီတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ အလေ့မွည်းးမွ�ု�တွင်းး�ကောပ်�
ပ်ုု��ျ�းတွစုး�ု ့�း�ရံာရာှုပြီးပ်ီ�ကောန်ာ�း ဆိုင်းး�ပ်�့းရာှစုးပ်င်းး��ုမွပဏီီ၏ �ုန်းစုည်းးတွင်းးပ်ုု��ည်းး� �ကောဘာာာတွစုးစုင်းး��ုု ဆိုုပ်း�မွး�တွစုး�ုတွွင်းး 
ထံုန်း��ုမွး�ထံာ�့ုု�းပ်ါ�ည်းး။ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို��ူမွျာ� ထံုုကောရာယ်ာဉ်းကောပ််�ုု� ကောရာာ�းရာှု့ာ�ည်း�းအလေ့�ါ �ကောဘာာာ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�� ကောရာယ်ာဉ်း
ကောပ််တွွင်းး ကော�ာ�းကောရာမွရာှုကော�ာကောကြား�ာင်း�း ပ်င်းး့ ယ်းကောရာ�ုု ကော�ာ�းရာ�ည်းးဟုု အလေ့စုီရာင်းး��ံည်းး။ ၎င်းး�တွုု��ည်းး စုာ��ု�ံ၍မွရာကော�ာ အလေ့စုာ�အလေ့စုာ
မွျာ��ုု စုာ��ု�ံရာန်း အလေ့တွင်းး�အလေ့�ျပ်းကောစု�ုုင်းး���ံ��ရာ�ည်းးဟုု့ည်းး� အလေ့စုီရာင်းး��ံည်းး။ ပြီးပ်ီ�����ည်း�း 12 ့အလေ့တွွင်းး� မွည်းး�ည်း�း�ကောဘာာာ�ာ�တွစုး
ကောယ်ာ�း�ုုမွှ ့စုာမွကောပ်����ပ်ါ။ ၎င်းး�တွုု��ည်းး �ကောဘာာာဆိုုပ်း�ပ်းထံာ��ည်း�းအလေ့�ျနု်း၌ပ်င်းး �ကောဘာာာမွှ အလေ့�ျနု်းမွကောရာွ� မွထံွ�း�ွာနှုုင်းး���ကြား��ည်း�း
အလေ့ခြပ်င်းး အလေ့စုပ်ုုင်းး�တွွင်းး အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးမွျာ� ရာရာှုရာန်းအလေ့တွွ�း ကောင်းွကောကြား��အလေ့ကောခြမွာ�းအလေ့မွျာ� ကောပ်�ကော�ျ���ရာ�ည်းး။

ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ��ဏ္ဍ - ခြ�စုးရာပ်းကော့�့ ာမွု

ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ��ဏ္ဍတွွင်းး ရာှည်းး့ ျာ�ပြီးပ်ီ� အလေ့ဆိုင်း�းဆိုင်း�းကော�ာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�နှှင်း�း  
တွစုးဆိုင်း�း�ံ�န်းထံရိုုု�း ့ုပ်းခြ�င်းး�၏ ခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာ နှုန်း�ထံာ�မွျာ��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ�နှှင်း�း  
ထံပ်းဆိုင်း�း�န်းထံရိုုု�း့ ုပ်း�ူမွျာ�၏ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ�အလေ့ကောပ််  
ပွ်င်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမုွနှှင်း�း ထုံန်း��ျုပ်းမုွ အလေ့ာ�န်ည်းး�ခြ�င်းး��ုု ခြဖွဲ့စုးကောစုနုုှင်းး�ည်းး။ ကောဆိုာ�း့ ပု်းကောရာ�အလေ့�ံု�ခြပ်ုပ်စုစည်းး�မွျာ�  
ထံုတွး့ ုပ်းခြ�င်းး�တွွင်းး အလေ့ုတွး၊ ကော�ျာ�း၊ �ွန်း�ရာစုးနှှင်း�း ခြပ်န်း့ ည်းးအလေ့�ု�ံခြပ်ုထံာ�ကော�ာ �မံွဏီုအလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး  
�ု�ု�ာ�ာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�့ည်းး� ပ်ါဝင်းးနှုုင်းး�ည်းး။ ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ�
စုီမွ�ံုန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့�ျ ုု �အလေ့စုာ�ခြမွင်း�းမွာ�ခြ�င်းး�မွှာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာနှုုင်းး�ည်း�း �ွမွး��ျင်းး မွုန်ည်းး�ကော�ာ  
ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ခြဖွဲ့စုးကော�ာင်းး�ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းး�ည်းး။

ဥပ်မွာ - �ွန်းစုထံရာပ်းရာှင်းးကော�ာ�ပ်းစုး�ည်းး ့မွး�မွျာ�နှှင်း�း ရာထံာ�့မွး��ူ� တွတံွာ�မွျာ� တွည်းးကောဆိုာ�းကောရာ�့ုပ်းင်းန်း��ုု အလေ့ထံူ�ခြပ်ုကောဆိုာင်းးရာွ�း 
�ည်း�း ကြီး�ီ�မွာ�ကော�ာ ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ� �ုမွပဏီီတွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ �ွန်းစုထံရာပ်းရာှင်းးကော�ာ�ပ်းစုး၏ တွတံွာ�ကောဆိုာ�း့ ုပ်းကောရာ� အလေ့စုီအလေ့စုဉ်း 
မွျာ��ည်းး �မံွဏီုနှှင်း�း �ွန်း�ရာစုးမွှ ခြပ်ု့ုပ်းထံာ�ကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း��ွင်းးခြပ်င်းးပ်တွွင်းးကြီး�ုုတွင်းးခြပ်ု့ုပ်းထံာ��ည်း�း အလေ့စုုတွးအလေ့ပ်ုုင်းး� မွျာ��ုု  
အလေ့ကော့�ထံာ�ပ်ါ�ည်းး။ အလေ့ဆိုုုပ်ါ ကြီး�ုုတွင်းးခြပ်ု့ုပ်းထံာ�ကော�ာ အလေ့စုုတွးအလေ့ပ်ုုင်းး�မွျာ�အလေ့တွွ�း �ွန်းစုထံရာပ်းရာှင်းးကော�ာ�ပ်းစုး၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ�  
�ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး �မွး�ရုုို�တွန်း�ကောဒ�မွျာ�ရုှာ ပ်င်းး့ ယ်းရာပ်းခြ�ာ��ကောဘာာာပြီးဖုွဲ့ုဖွဲ့ျ�းကောရာ��ျင်းး�မွျာ� ပ်ါဝင်းး�ည်းး။ �ွန်းစုထံရာပ်းရှာင်းးကော�ာ�ပ်းစုးမှွမွ�ုရုှာဘာ�  
အလေ့ဆုုိုပ်ါ �ကောဘာာာပြီးဖုွဲ့ုဖွဲ့ျ�းကောရာ��ျင်းး�မွျာ��ည်းး �မံွဏုီခြပ်ု့ုပ်းမုွအလေ့တွွ�း ခြပ်န်း့ ည်းးအလေ့�ံု��ျရာန်း �မံွဏုီအလေ့ပုု်င်းး�အလေ့စုမွျာ� ထုံတွး့ ပု်းရာန်းအလေ့တွွ�း  
အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမ အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�မုွ�ုု အလေ့�ံု�ခြပ်ုကောန်ကြား��ည်းး။ အလေ့ဆုုိုပ်ါ အလေ့ကော �့အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု �ွန်းစုထံရာပ်းရှာင်းးကော�ာ�ပ်းစုး�ုရုှာ�ည်း�းအလေ့�ါ  
�ွန်းစုထံရာပ်းရာှင်းးကော�ာ�ပ်းစုး�ည်းး �ွပ်း��စုင်းး၏မွည်းး�ည်း�းအလေ့စုုတွးအလေ့ပ်ုုင်းး�မွျာ��ုု အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမ အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ည်းး�့ ုပ်း�ာ�မွျာ�မွှ  
ထံုတွး����ည်းး�ုု မွဆိုု�ံခြဖွဲ့တွးနှုုင်းးကောကြား�ာင်းး� စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို� မွုမွျာ�� ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်းး။ 

12 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



အလေ့ီ့�း�ရာွန်းန်စုး�ဏ္ဍ - ခြ�စုးရာပ်းကော့�့ ာမွု

အလေ့ီ့�းထံရာွန်းန်စုး�ဏ္ဍရာှု ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ� မွှာ အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်းး� ရိုုပ်းကောထံွ�တွတွးပြီးပ်ီ� 
အလေ့ီ့�းထံရာွန်းန်စုးမွျာ� ထံုတွး့ ုပ်းရာန်း �မွး�့ွန်းထံပ်းဆိုင်း�း�န်းထံရိုုု�း့ ုပ်းခြ�င်းး� အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ�စုွာ ပ်ါဝင်းး
ကော့�ရာှု�ည်းး။ ယ်င်းး�� စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း ၎င်းး�တွုု�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း
အလေ့ခြပ်ည်း�းအလေ့စုု�ံုု ခြမွင်းးနှုုင်းးရာန်း ��း��ကောစုနှုုင်းးပြီးပ်ီ� အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ရံာနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်း�ုု တွုု�ခြမွုင်း�းကောပ်��ည်းး။ ထံုု�အလေ့ခြပ်င်းး ကြား�ာ��အံလေ့ဖွဲ့ွ�� အလေ့့ုပ်း�မွာ�
စုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ� တွုု�၍အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး��ည်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးခြ�င်းး��ရံာနှုုင်းးမွု�ုု တွုု�ခြမွုင်း�းကောစုနှုုင်းး�ည်းး။

ဥပ်မွာ - နှုုင်းးင်းံကောပ်ါင်းး�စုု ံကော�ားပ်ုုကောရာ�ရာှင်းး�တွစုး�ု�ည်းး အလေ့ီ့�းထံရာွန်းန်စုး �ုမွပဏီီကြီး�ီ�တွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်း�း အလေ့�ဗျူရာီ�ကောဒ�အလေ့ီ့�းထံရာွန်းန်စုး�ုမွပဏီီ
နှှင်း�း ၎င်းး�၏�မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ရိုု�ံမွျာ�အလေ့ာ�့ု�ံ�ုု �ွန်းပ်ျ�တွာမွျာ� ၊ ့�းကောတွာ�ပ်းမွျာ�နှှင်း�း ကောမွားန်ီတွာနှှင်း�း ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ရာန်း စုာ�ျုပ်း�စုး
တွစုး�ု ့�းမွှတွးကောရာ�ထံုု�����ည်းး။ အလေ့�ဗျူရာီ�ကောဒ�အလေ့ီ့�းထံရာွန်းန်စုး�ည်းး တွတွုယ်နှုုင်းးင်းတံွွင်းး အလေ့ကောခြ�စုုု�း �ည်း�း �ုမွပဏီီတွစုး�ုခြဖွဲ့စုးကော�ာ အလေ့ီ
့�းထံရိုုုစုတွ�း�ုု �ုန်းထံုတွး့ ုပ်းရာန်း တွစုးဆိုင်း�း�ံ�န်းထံရိုုု�းကောပ်��ည်းး။ တွတွုယ်နှုုင်းးင်းရံာှု ကောဒ��အံလေ့န်းဂ္ဂျအီလေ့ုုတွစုး�ု� အလေ့ီ့�းထံရိုုုစု
တွ�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု ့စုာကော�ာင်းး�ပြီးပ်ီ� အလေ့့ုပ်းတွည်းးပြီးင်းုမွးခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့�ွင်း�းအလေ့့မွး�ကော�ာင်းး�မွျာ�ရာရာှုမွည်းးဟုု �တွုကောပ်�ကော�ာ ကြား�ာ��ံ
အလေ့ဖွဲ့ွ�� ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� �ုမွပဏီီမွျာ�� အလေ့ခြ�ာ�စုီရာင်းးစုုမွျာ�မွှ ကော�ွ�ကောဆိုာင်းးကောန်�ည်းး�ုု ကောတွွ�ရာှု����ည်းး။ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ�့ု�ံ
တွုု��ည်းး အလေ့ုမွးရာှင်းးနှုုင်းးင်း�ံုု� �ူတွုု�၏ ခြဖွဲ့တွး�န်း��ွာ�့ာမွု ့ုခံြုံ�ုကံောစုရာန်းနှှင်း�း အလေ့ီ့�းထံရိုုုစုတွ�းနှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး ရာရာှုကောစုရာန်း ့ူ�စုး
စုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�အလေ့ာ� ကြီး�ီ�မွာ�ကော�ာကောင်းွပ်မွာဏီမွျာ� ကောပ်�ကြား��ည်းး။ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�� �ူတွုု�ကောရာာ�းကော�ာအလေ့�ါ အလေ့့ုပ်းဗျူီဇီာနှှင်း�း 
ကောန်စုရာာ စုီစုဉ်းကောပ်�မွည်းးဟုု �ူတွုု��ုု ကောခြပ်ာဆိုုု����ည်းး။ �ုု�ကော�ား အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� ကောရာာ�းကော�ာအလေ့�ါ �ူတွုု�ထံမံွှ နှုုင်းးင်းံ�ူ�့�းမွှတွးမွျာ�
�ုု ယ်ူကောဆိုာင်းး�ွာ�ပြီးပ်ီ� ည်းံ�ဖွဲ့ျင်းး�ကော�ာ ကောန်ထံုုင်းးမွုအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�တွွင်းး အလေ့ခြ�ာ�အလေ့့ုပ်း�မွာ�တွစုးဒါဇီင်းးနှှင်း�း အလေ့�န်း�င်းယ်းမွျာ�တွွင်းး အလေ့တွူကောန်
ရာန်း အလေ့တွင်းး�အလေ့�ျပ်းကောစု�ုုင်းး��ည်းး။ �ူတွုု��ုု တွရာာ�ဝင်းးအလေ့့ုပ်းဗျူီဇီာမွျာ� မွကောပ်�ထံာ�ဘာ� �ူတွုု� ထံွ�းကောခြပ်�ရာန်း ကြီး�ုု�စုာ�ပ်ါ� အလေ့ီ့�းထံရိုုုစု
တွ�း� �ူတွုု��ုု ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးခြ�င်းး� ခြပ်စုးမွုမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး� ရာ�တွပ်းဖွဲ့ွ���ုု� �တွင်းး�ပ်ုု�မွည်းးဟုု ကောခြပ်ာကြား�ာ�����ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးမွုခြ�စုးကောစုနှုုင်းး�ည်းး� 
အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု �ုုင်းးတွယ်းကောခြ�ရာာင်းး�ပ်ါ

အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု ခြဖွဲ့စုးကောစုနှုုင်းး�ည်း�း �ုု�မွဟုုတွး 
ခြဖွဲ့စုးကောစုရာန်းကောထံာ�းပ်�ံကောပ်��ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း
မွျာ��ုု �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း အလေ့ဆိုင်း�းဆိုင်း�း့ ုပ်းကောဆိုာင်းးနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ��စုး စုုကောဆိုာင်းး��မွျာ� ကောတွာင်းး�ခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ ကောန်ရာာထံုုင်းး�င်းး��ုု အလေ့့ုပ်းအလေ့ဆိုင်းး�အလေ့တွန်း�အလေ့ရာ ကောပ်�ခြ�င်းး�

�	 နှုုင်းးင်းံ�ူ�့�းမွှတွးမွျာ�����ုု�ကော�ာ မွှတွးပ်ုတံွင်းးစုာရာွ�းစုာတွမွး�မွျာ��ုု �ုမွး�ယ်ူခြ�င်းး�

�	 စုီမွ�ံန်�း�ွ�၍မွရာကော�ာ ထံုတွး့ ုပ်းကောရာ�အလေ့�ျနု်းမွျာ�နှှင်း�း ဝယ်းယ်ူကောရာ� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ� �ျမွှတွးခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 ဥပ်ကောဒနှှင်း�းမွည်းီကော�ာ ့ုပ်းအလေ့ာ��ကော့ှာ��ျမွုမွျာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့စုာကော့ှာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

13ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



အလေ့�ည်းးအလေ့့ုပ်း�ဏ္ဍ - ခြ�စုးရာပ်းမွာန်း ကော့�့ ာမွု

�မွာာတွစုးဝန်း�တွွင်းး အလေ့ထံည်းးအလေ့့ုပ်း့ ုပ်းင်းန်း��ုု �ုန်းကြား�မွး�ပ်စုစည်းး�မွျာ� ထံုတွး့ ုပ်းခြ�င်းး�နှှင်း�း ဤပ်စုစည်းး�
မွျာ�၏ ကောန်ာ�းဆို�းတွွ� စုီမွကံောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�နှှင်း�းဆို�းနှှယ်း�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�ကောကြား�ာင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့တွွ�း အလေ့နှတရာာယ်းခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာ �ဏ္ဍတွစုး�ုအလေ့ခြဖွဲ့စုး အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုကြား��ည်းး။ ကောန်ရာာ
အလေ့နှှံပ်ျ�ံနှှ�ံကောန်ခြ�င်းး�နှှင်း�း တွစုး�ါတွစုးရာတံွွင်းး �ွင်း�းခြပ်ု�ျ�းမွရာှုကော�ာ တွစုးဆိုင်း�း�ံ�န်းထံရိုုု�းကောပ်�ခြ�င်းး�ကောကြား�ာင်း�း 
အလေ့ထံည်းးအလေ့့ုပ်း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�၏ ပ်ွင်းး�့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွု�ုု အလေ့�န်�းအလေ့�တွးရာှု
ကောစုပြီးပ်ီ� ရာာဇီဝတွးမွုဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း ��း��ကောစုနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ ကောဝါ��းဖွဲ့ရာီ�ကောဖွဲ့ာင်းး
ကောဒ�ရာှင်းး�၏ �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�အလေ့ညွှှန်း��ုန်း� 2018 အလေ့စုီရာင်းး�စံုာ� ဂ္ဂျ ီ20 နှုုင်းးင်းမံွျာ��ည်းး အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းအလေ့ာ�မွျာ�နှှင်း�း 
ထံုတွး့ ုပ်းမွုကောကြား�ာင်း�း အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့မွျာ�အလေ့ခြပ်ာ�ရာှုပြီးပ်ီ� ကောဒ့်ာ $127 ဘာီ့ီယ်ကံော�ျား အလေ့ဝတွးအလေ့ထံည်းးမွျာ� တွင်းး�ွင်းး��ည်းးဟုု �န်�းမွှန်း�
ထံာ��ည်းး။

ဥပ်မွာ - အလေ့မွးဘာရာယ်း့ ာ ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး��ည်းး အလေ့�င်း�း�ု�ံအလေ့စုာ�အလေ့စုာ�ွင်းး�ဆို�းမွျာ�နှှင်း�း ့�း့ ီကောရာာင်းး��ျ�ူမွျာ� အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး 
ကြီး�ီ�မွာ�ကော�ာ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�အလေ့မွျာ�အလေ့ခြပ်ာ��ုု ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး�မွျာ� ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ကော�ာ အလေ့ဝတွးအလေ့စုာ��ုမွပဏီီတွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ အလေ့မွးဘာ
ရာယ်း့ ာ ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး��ည်းး ၎င်းး�၏ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး�မွျာ� ထံုတွး့ ုပ်းရာန်း နှုုင်းးင်းခံြ�ာ� တွစုးဆိုင်း�း��ံန်းထံရိုုု�းတွာ အလေ့ကောခြမွာ�းအလေ့ခြမွာ�နှှင်း�း �ျတုွးဆို�း
့ုပ်း�ုုင်းး�ည်းး။ �ုန်း�ျစုရာုတွး�ုု အလေ့န်ည်းး�ဆိုုံ�ကော့ှာ��ျရာန်း အလေ့မွးဘာရာယ်း့ ာ ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး��ည်းး တွစုးဆိုင်း�း�ံ�န်းထံရိုုု�းတွာမွျာ��ုု ပ်ုံ
မွှန်းကောခြပ်ာင်းး�့�ပြီးပ်ီ� မွျာ�ခြပ်ာ�ကော�ာမွှာယ်ူမွုပ်မွာဏီမွျာ� ရာရာှုရာန်း ကောရာတွုုစုာ�ျုပ်းမွျာ� မွကြား�ာ�ဏီအလေ့�ု�ံခြပ်ု�ည်းး။ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွုတွစုး�ု� 
အလေ့မွးဘာရာယ်း့ ာ ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး�၏ တွစုးဆိုင်း�း�ံ�န်းထံရိုုု�းတွာမွျာ�အလေ့န်�း တွစုးဦး��ည်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမကောစု�ုုင်းး��ရံာကော�ာ့ုပ်း�ာ�မွျာ� 
ကောပ်ါမွျာ��ည်း�း စု�းရိုုမံွျာ�တွွင်းး ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး�မွျာ� ထံုတွး့ ုပ်းကောန်�ည်းးဟုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ပ်ါ�ည်းး။ ထံုု�ကောန်ာ�း ယ်ူန်ီကောဖွဲ့ာင်းး�မွျာ��ုု အလေ့ခြ�ာ�နှုုင်းးင်းတံွစုး�ု
တွွင်းး ထံုတွး့ ုပ်း�ည်းးဟုု ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူ� မွမွှန်းမွ�န်း တွဆံိုုပ်း�ပ်းနှှုပ်း�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - ��ာ�ခိုအံလေ့�ွ့��ွမွး��ျင်းးမွု�ံမွာ �င်းး မွည်းး�ုု�အလေ့�ျ�ု�ရာရာာုနှုုင်းး
မွည်းး�ုု �ု�ံ�ပ်း��ည်း�းပ်ါ

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး စု�းမွု့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၊ အလေ့စုုရာှယ်းယ်ာပ်ါဝင်းး�ူ အလေ့မွျာ�အလေ့ခြပ်ာ�ပ်ါဝင်းးကော�ာ  
စုဦး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�၊ နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၊ �ွမွး��ျင်းး �ူ အလေ့န်းဂ္ဂျအီလေ့ုုမွျာ�နှှင်း�း �ုန်း�ွယ်းကောရာ�
�မွဂ္ဂဂမွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့ကောပ်် �ူတွုု�၏  
ခြုံ�ုငံ်းုတံွု�ံခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု တွုု�တွ�း့ ာရာန်း အလေ့ကောကြား�ာင်းး�အလေ့ရာာ�ုစုစ�ွမွး��ျင်းးမွုအလေ့ကောပ်် မွည်းး�ည်း�းကောန်ရာာ�ုု 
ဆိုွ�ကောဆိုာင်းးရာမွည်းး�ုု ဆိုင်းးခြ�င်းး�ု�ံ�ပ်းနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

14 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု

အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတး
မွု�ုု တုု�း�ျ�းရာန်းအလေ့တွ�း �ုကောရာာ�းကော�ာ တရာာ�ကောရာ�ရာာမွူကောဘာာင်းးမွျာ�  
ကော�ားကောဆိုာင်းးရာန်းနှာင်း�း အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့�ည်းးကော�ားကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း �ူ�ခြခိုာ�ကော�ာ
အလေ့ကောန်အလေ့�ာ�တစုးခိုုတွင်းး ရာာုကောန်�ည်းး။ အလေ့ဆိုုုပ်ါ မွူကောဘာာင်းးမွျာ� �ွ�ံပြီး�ု��တုု�တ�းရာန်းနှာင်း�း 
ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးမွု�ုု တုု�း�ျ�း
ရာန်း အလေ့စုုု�ရာမွျာ�၏ ကြိုး�ု��ပ်မွး�အလေ့ာ��ုတးမွုမွျာ��ုု ့မွး�ညွှှန်းကောပ်�နှုုင်းးကော�ာ နှုုင်းးင်းတံ�ာ 
ဥပ်ကောဒိုမွျာ�နှာင်း�း စုံနှုန်း�မွျာ� အလေ့မွျာ�အလေ့ခြပ်ာ� ရာာုပ်ါ�ည်းး။ 

နှုုင်းးင်းတံ�ာအလေ့ကောခြခိုအလေ့ကောန်တစုးခိုုတွင်းး 
ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး��ုု 
အလေ့ဓိုပ်ါါယ်း�ွင်း�းဆိုုုခြခိုင်းး�



့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး� အလေ့�ူ��ခြ�င်း�း အလေ့မွျ�ု��မွီ�မွျာ�နှာင်း�း �ကော့�မွျာ�အလေ့ာ� ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး��ုု 
တာ�ဆိုီ�၊ နှာုမွးန်င်းး�၍ အလေ့ခြပ်စုးကောပ်�ခြခိုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ည်းိုနှုင်းး�ခိုျ�းမွာတးတမွး�
့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး� အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့မွျ ုု ��မွီ�မွျာ�နှှင်း�း �ကော့�မွျာ�အလေ့ာ� ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ုု တွာ�ဆိုီ�၊ နှှုမွးန်င်းး�၍ အလေ့ခြပ်စုးကောပ်�ခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ည်းုုနှုင်းး��ျ�း
မွှတွးတွမွး� (တွီအလေ့ုုင်းးပ်ီည်းုုနှုင်းး��ျ�းမွှတွးတွမွး�) � နှုုင်းးင်းမံွျာ�စုွာတွစုးဝန်း� စုန်စုးတွ�ျစုီစုဉ်း၍ �ျ��့ွန်းကော�ာ ခြပ်စုးမွုမွျာ��ုု ဆိုန်�း�ျင်းး�ည်း�း  
�ု့�မွဂ္ဂဂ �ကောဘာာတွူစုာ�ျုပ်း�ု ုထံပ်းမွခံြဖွဲ့ည်း�းစုွ�းကောပ်��ည်းး။6 ၎င်းး��ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုအလေ့ကောပ်် အလေ့စုုု�ရာမွျာ�၏ တွုံ�ခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ုု  
့မွး�ညွှှန်းကောပ်��ည်း�း အလေ့ဓု� နှုုင်းးင်းတံွ�ာဆိုုုင်းးရာာ စုာရာွ�းစုာတွမွး� ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ တွီအလေ့ုုင်းးပ်ီည်းုုနှုင်းး��ျ�းမွှတွးတွမွး��ည်းး �မွာာအလေ့နှှ�ံ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ�  
�ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုရာာဇီဝတွးမွုမွျာ��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း ထံုကောရာာ�းကော�ာ တွုံ�ခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ� တွည်းးကောဆိုာ�းခြ�င်းး�နှှင်း�း  
အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားခြ�င်းး�နှှင်း�း ပ်တွး��း၍ နှုုင်းးင်းံမွျာ��ုု အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ�ကော�ာ့မွး�ညွှှန်းမွု ကောပ်�ပ်ါ�ည်းး

အလေ့ဓို�တာဝန်းဝတတရာာ�မွျာ�
တွီအလေ့ုုင်းးပ်ီ ည်းုုနှုင်းး��ျ�းမွှတွးတွမွး�တွွင်းး စုာပ်ုုဒး�ွ�နှှစုးဆိုယ်းပ်ါရာှုပ်ါ�ည်းး။ နှုုင်းးင်းံမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့ဓု�တွာဝန်းဝတွာရာာ�မွျာ�တွွင်းး ပ်ါဝင်းး�ည်းးမွျာ�မွှာ -

့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု ခြပ်စုးမွုအလေ့ခြ�စုးဥပ်ကောဒို�တးမွာတး
ရာန်း ဥပ်ကောဒိုခြပ်�ကောရာ�နှာင်း�း အလေ့ခြခိုာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု
မွျာ� အလေ့�ုံ�ခြပ်�့ျ�း ခြပ်စုးမွုဆိုုုင်းးရာာတွာဝန်းရာှုမွု
မွှာ ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�နှှင်း�းဆို�းနှှယ်းကောကြား�ာင်းး� ကော��ျာ
ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး� - 

�	 �ုန်း�ူ�မွုဆိုုုင်းးရာာခြပ်စုးမွု �ျ��့ွန်းရာန်း ကြီး�ုု�ပ်မွး�
မွုမွျာ�

�	 �ုန်း�ူ�မွုဆိုုုင်းးရာာခြပ်စုးမွုတွစုး�ုတွွင်းး ကြံ�ရံာာပ်ါ
အလေ့ခြဖွဲ့စုး ပ်ါဝင်းးခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 အလေ့ခြ�ာ��ူမွျာ�အလေ့ာ� �ုန်း�ူ�မွုခြပ်စုးမွု �ျ��့ွန်း
ရာန်း စုီစုဉ်းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ညွှှန်းကြား�ာ�ခြ�င်းး�။

ကောအလေ့ာ�းပ်ါတုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မုွနှာင်း�း 
ဆို�းနှှယ်းကောန်�ည်း�း ကောခိုါင်းး�ပံု်ခြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးမုွ
ပံု်စုမံွျာ��ုု ခြပ်စုးမုွအလေ့ခြ�စုးဥပ်ကောဒို�တးမွာတးရာန်း -

�	 အလေ့ကော���ခြဖွဲ့င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�

�	 အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�

�	 ့ုင်းးပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး
မွု၊ နှှင်း�း

�	 �ကောဘာာတွူည်းီမွုမွပ်ါဘာ� �ုုယ်းအလေ့ဂ္ဂာါ
အလေ့စုုတွးအလေ့ပ်ုုင်းး�မွျာ��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�ခြ�င်းး�။

့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�ခြပ်စုးမုွမွျာ��ုု ကောစု�ကောဆိုားကောပ်�ကော�ာ 
ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထုံတွးခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�
ခြ�င်းး�ခြပ်စုးမုွမွျာ� တုုွ�ပွ်ာ�ကောစုရာန်း ကောစု�ကောဆိုားကောပ်��ည်း�း
အလေ့ရာာမွျာ�အလေ့တွွ�း ့ုုအလေ့ပ်းခိုျ�း�ုု �ုုင်းးတွယ်းကောခြ�
ရာာင်းး�ကောပ်�ခြခိုင်းး�။

့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု တွာ�ဆိုီ�တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း မွူဝါဒ
မွျာ� ၊ အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ��င်း�းကော့ျား
ကော�ာ ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ျ�းမွျာ� တွည်းးကောထံာင်းးရာန်း 
့ူ�ကောဘာာင်းးအလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ� အလေ့စုုု�ရာ
မွဟုုတွးကော�ာ ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ူမွျာ�နှှင်း�း အလေ့တူ
ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�။

ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းးခြဖွဲ့င်း�း �ုခိုုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ��ုု ပ်�ံပ်ုု�မွု ကော�ာ�းပ်�ံကောပ်�ခြခိုင်းး�နှာင်း�း �ာ�ွယ်းကောပ်�ခြခိုင်းး� –

�	 ၎င်းး�တွုု�၏ �ုုယ်းပ်ုုင်းး့ �ခဏီာ၊ �ုုယ်းကောရာ�့ုခံြုံ�ုမံွုနှှင်း�း နှုုင်းးင်းတံွ�ာ� အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုထံာ�ကော�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု 
�ာ�ွယ်းကောပ်�ခြ�င်းး�

�	 ရိုုပ်းပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ�ာ�ွယ်းမွု၊ ခြပ်န်း့ ည်းးကောဘာ�ဒု�ခ�ျကောရာာ�းခြ�င်းး�မွှ �ာ�ွယ်းကောပ်�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ုုအလေ့ပ်းကော�ာ ရိုုပ်းပ်ုုင်းး�၊ စုုတွးပ်ုုင်းး�
နှှင်း�း ့ူမွုကောရာ�ပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ခြပ်န်း့ ည်းးထံူကောထံာင်းးကောရာ� န်ည်းး�့မွး�မွျာ� ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ခြ�င်းး�

�	 �စံုာ�ရာ�ည်း�းထံု�ုု�းပ်ျ�းစုီ�မွုမွျာ�အလေ့တွွ�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ� ကော့ျားကောကြား��ကောင်းွရာရာှုနုုှင်းးကောစု�ည်း�း ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ျ�းမွျာ��ုု 
အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�၊နှှင်း�း

�	 ၎င်းး�တွုု�၏ကောဘာ��င်းး�့ုခံြုံ�ုမံွု�ုု ထံည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�၍ ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ�၏ ကောန်ရာပ်းခြပ်န်းခြ�င်းး��ုု ့ွယ်း�ူကောအလေ့ာင်းး
ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောပ်�ခြ�င်းး�။

6	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	Especially	Women	
and	Children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime”	15	November	2000.
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နှုုင်းးင်းတံ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး� အလေ့တင်းး�အလေ့��ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစုခိုုုင်းး�ခိုံရာမွုဆိုုုင်းးရာာ 
ည်းီ့ာခို၊ံ 1930 (အလေ့မွာတး 29)
1930 �ုနှှစုး အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ည်း�း ့ုပ်း�ာ� �ုု�မွဟုုတွး မွခြဖွဲ့စုးမွကောန်အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာ�ည်း�း့ ုပ်း�ာ� နှှင်း�းပ်တွး��းကော�ာ ည်းီ့ာ�၊ံ 
(အလေ့မွှတွး 29) (အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်း ကောစု�ုုင်းး��ရံာမွုဆိုုုင်းးရာာ ည်းီ့ာ�)ံ �ည်းး နှုုင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး� အလေ့ကောခြ��ညံ်းီ့ာ�ရံာှစုး�ုအလေ့န်�း
တွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။7 အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်း ကောစု�ုုင်းး��ရံာမွုဆိုုုင်းးရာာ ည်းီ့ာ�မံွှ နှုုင်းးင်းံမွျာ�အလေ့ာ� အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာမွု ပ်ုစံုအံလေ့မွျ ုု �မွျ ုု ��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�း
ရာန်း ၎င်းး�တွုု�၏ ကြီး�ုု�ပ်မွး�အလေ့ာ�ထံုတွးမွုမွျာ��ုု ပ်ုုမွုု�ုုင်းးမွာကောအလေ့ာင်းး့ ုပ်းကောဆိုာင်းးရာာတွွင်းး အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ�ကော�ာ့မွး�ညွှှန်းမွု�ုု ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ဓို�တာဝန်းဝတတရာာ�မွျာ�

အလေ့ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းးဆိုုံ� အလေ့ခိုျနု်းတုုအလေ့တွင်းး�မွာာ 
အလေ့တင်းး�အလေ့��ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစုခိုုုင်းး�ခိုံရာ�ည်း�း 
�ုု�မွ�ုတး မွခြ�စုးမွကောန်အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာ�ည်း�း
့ုပ်း�ာ� အလေ့�ု�ံခြပ်�ခြခိုင်းး� ပ်ုစံုံအလေ့မွျ ုု �မွျ ုု ��ုု 

နှာုမွးန်င်းး�ပ်ါ။

တရာာ�ဥပ်ကောဒိုအလေ့ရာခိုျမွာတး�ာ�ကော�ာ 
ခြပ်စုးဒိုဏ်းမွျာ��ည်းး �ုကောရာာ�းမွုရာာုပြီးပ်ီ� 

တွင်းး��ျပ်းစုွာ ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�မွုရာှုကောစုရာန်း ကော��ျာ
ကောဆိုာင်းးရာွ�းပ်ါ။

အလေ့တင်းး�အလေ့��ပ်းအလေ့့ုပ်း ကောစုခိုုုင်းး�ခိုံရာခြခိုင်းး� 
�ုု�မွ�ုတး မွခြ�စုးမွကောန်အလေ့့ုပ်း့ ပု်းရာခြခိုင်းး��ုု  

ခြပ်စုးဒဏီးတွစုး�ုအလေ့ခြဖွဲ့စုး အလေ့ခြပ်စုးကောပ်�ပ်ါ။

P029 – 1930 အလေ့တင်းး�အလေ့��ပ်းအလေ့့ုပ်း ကောစုခိုုုင်းး�မွုဆိုုုင်းးရာာ ည်းီ့ာခို ံအလေ့တွ�း 2014 ည်းိုနှုင်းး�ခိုျ�း
မွာတးတမွး�
ဤ ည်းုုနှုင်းး��ျ�းမွှတွးတွမွး�မွှ အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးနှုုင်းးင်းမံွျာ�အလေ့ာ� အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း�ုုင်းး�ကောစု�ရံာ�ူမွျာ��ုု ကော့ျားကောကြား��ကောင်းွအလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး �ာ�ွယ်းမွုနှှင်း�း ထံုကောရာာ�း
ကော�ာ �ုထံု�ံမွျာ� ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်�ရာန်း ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ထံာ��ည်းး။ ၎င်းး�မွှ နှုုင်းးင်းမံွျာ��ုု အလေ့ဓမွမ�ုုင်းး�ကောစု�ရံာခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး မွခြဖွဲ့စုးမွကောန် အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာခြ�င်းး�အလေ့တွွ�း ထံု
ကောရာာ�းမွုရာှုပြီးပ်ီ� စုဉ်းဆို�းမွခြပ်တွး နှှုမွးနှှင်းး�ကောရာ�အလေ့တွွ�း နှုုင်းးင်းကံောတွားအလေ့ဆိုင်း�း မွူဝါဒတွစုး�ုနှှင်း�း ့ုပ်းရာှာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းတွစုး�ု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်း
့ည်းး� တွာဝန်းရာှုကောစု�ည်းး။ ပ်ူ�တွွ�ကောထံာ�း�ံ�ျ�း 203 တွွင်းး ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍ၏ အလေ့�န်း��ဏ္ဍအလေ့ကောပ်် ခြဖွဲ့ည်း�းစုွ�းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�ပ်ါဝင်းးပြီးပ်ီ� ၎င်းး�တွုု�၏ 
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�တွွင်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ဓမွမအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။ 

နုုှင်းးင်းတံ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့�့ွ�အလေ့စုည်းး�  စီု189၊ ခြပ်ည်းးတွင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� ညီ်း့ာခံို 2011 ခုိုနှာစုး
ခြပ်ည်းးတွွင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� ည်းီ့ာ��ံ ခြပ်ည်းးတွွင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ� မွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့့ုပ်းစုံနှုန်း�မွျာ��ုု �ျမွှတွးပြီးပ်ီ� 2013 �ုနှှစုး စု�းတွင်းးဘာာ့တွွင်းး 
စုတွင်းးအလေ့�ုံ�ခြပ်ု����ည်းး။ ဤည်းီ့ာ��ံ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု ကောန်�စုဉ်း၊ အလေ့ပ်တွးစုဉ်း အလေ့န်ာ�ယ်ူ�ျနု်းမွျာ� ကောပ်��င်း�းပြီးပ်ီ� အလေ့န်ည်းး�ဆိုု�ံ ့ုပ်း�့စုာ �စံုာ�ပ်ုုင်းး
�ွင်း�းနှှင်း�း ၎င်းး�တွုု� ကောန်ထံုုင်းး့ ုု�ည်း�းကောန်ရာာနှှင်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ �ွင်း�းရာ�း�ုု �ုန်းဆိုုံ�ကောစု့ုု�ည်း�း ကောန်ရာာမွျာ��ုု ကောရာွ��ျယ်းရာန်း ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ကောပ်�ထံာ��ည်းး။ အလေ့ဆိုုုပ်ါ
ည်းီ့ာ�မံွှ အလေ့တွည်းးခြပ်ုထံာ�ကော�ာ နှုုင်းးင်းမံွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့ကြား�မွး�ဖွဲ့�းမွု�ုု ဆိုန်�း�ျင်းး၍ �ာ�ွယ်းကောရာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ� ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�င်း�းပြီးပ်ီ� အလေ့ခြ�ာ�
အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးအလေ့မွျ ုု �အလေ့စုာ�မွျာ�ရာှု အလေ့န်ုမွ�းဆိုုံ�အလေ့��းအလေ့ရာွယ်းနှှင်း�း �ုု�းည်းီကော�ာ အလေ့န်ုမွ�းဆိုုံ� အလေ့��းအလေ့ရာွယ်းတွစုး�ု�ုု ခြပ်ဌာာန်း��င်း�းကောကြား�ာင်းး��ုု့ည်းး� 
ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်းး။  

့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှာင်း�း ့ူ�အလေ့ခိုွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြခိုခိုမံွူမွျာ� 
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ� (ယ်ူအလေ့န်းဂ္ဂျပီ်ီမွျာ�) 8 �ည်းး 2011 �ုနှှစုး �ု့�မွဂ္ဂဂ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� 
ကော�ာင်းးစုီ� အလေ့တွည်းးခြပ်ုထံာ�ကော�ာ �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ စုနံှုန်း�တွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ မွူကောပ်ါင်းး� 31 �ုပ်ါဝင်းးပြီးပ်ီ� ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ 
�ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ��ည်းး �ု့�မွဂ္ဂဂ၏ "�ာ�ွယ်းကောစုာင်း�းကောရာှာ�းခြ�င်းး�၊ ရိုုုကော�ကော့�စုာ�မွုနှှင်း�း �ုစုာ�မွု" ဆိုုုင်းးရာာ မွူကောဘာာင်းး 
အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောရာ��ုု  ပ်ံ�ပ်ုု�ရာန်း ရာည်းးရာွယ်းထံာ��ည်းး။ ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ��ည်းး 
နှုုင်းးင်းမံွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ��ုု စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း�ုု မွည်းး�ုု�ထံုကောရာာ�းစုွာ ပ်ု�ံွင်းး�ပြီးပ်ီ� စုုကောပ်ါင်းး�တွာဝန်းယ်ူမွု
�ုု မွည်းး�ုု�တွည်းးကောဆိုာ�းကောပ်�မွည်းးနှှင်း�း ပ်တွး��း�ည်း�း အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ�ကော�ာ ့မွး�ညွှှန်းမွု�ုု ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်��ည်းး။ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းတွစုး�ုမွှာ ့ုပ်းင်းန်း�
မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�၏ ထံုကောရာာ�းစုွာ ကောပ်ါင်းး�စုပ်းခြ�င်းး�� ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာ
ပြီးပ်ီ� �ာ�ွယ်းကောစုာင်း�းကောရာှာ�းရာန်း အလေ့ကောထံာ�းအလေ့�ူခြပ်ု�ည်း�း ဝန်း��ျင်းးတွစုး�ုဖွဲ့န်းတွီ�ရာာတွွင်းး အလေ့ကောထံာ�းအလေ့�ူခြပ်ုနှုုင်းး�ည်းး။

7	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	Convention,	1930	(No.	29)”	28	June	1930.
8	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights”	2011	 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
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အလေ့ဓို�စုနံှုန်း�မွျာ�
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�� ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး နှုုင်းးင်းမံွျာ�အလေ့တွွ�း ရာှင်းး�့င်းး�ကော�ာစုနံှုန်း�
မွျာ��ုု �ျမွှတွးကောပ်��ည်းး–

ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့ူ�အလေ့ခိုွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှာင်း�း အလေ့ကောခြခိုခိုံ့ ွတး ့ပ်းခိုွင်း�းမွျာ��ုု �ုန်း��ုမွး�ကောစုာင်း�းကောရာာာ�းရာန်းနှာင်း�း 
�ာ�ွယ်းရာန်း နှုုင်းးင်းတံ�ာဥပ်ကောဒိုအလေ့ရာ နှုုင်းးင်းမံွျာ�၏ ့�းရာှုတွာဝန်း�ုု အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုခြ�င်းး� -

�	 စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�� ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့့ွ��ု�ံစုာ�ခြပ်ုမွု�ုု �ာ�ွယ်းကောပ်�ခြ�င်းး�

�	 ထံုကောရာာ�းကော�ာ မွူဝါဒမွျာ�၊ ဥပ်ကောဒမွျာ�၊ စုည်းး�မွျဉ်း�ဥပ်ကောဒမွျာ�နှှင်း�း စုီရာင်းး�ျ�းမွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�
ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့့ွ��ု�ံစုာ�ခြပ်ုမွု�ုု တွာ�ဆိုီ�ရာန်း၊ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ရာန်း၊ အလေ့ခြပ်စုးကောပ်�ရာန်းနှှင်း�း ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း �င်း�းကော့ျားကော�ာ 
အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ� ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�

�	 စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�� ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာရာန်း ရာှင်းး�့င်းး�ကော�ာ ကောမွှားမွှန်း��ျ�းမွျာ� 
�ျမွှတွးခြ�င်းး�

�	 စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�မွှ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာရာန်း့ ုုအလေ့ပ်း�ည်း�း ဥပ်ကောဒမွျာ��ုု ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�
ခြ�င်းး�

�	 စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့ာ� ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု မွည်းး�ုု�ကော့� စုာ�့ုု�းန်ာရာမွည်းးနှှင်း�း ပ်တွး��း၍ 
့မွး�ညွှှန်းမွုကောပ်�ပြီးပ်ီ� ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုမွျာ��ုု ၎င်းး�တွုု� မွည်းး�ုု��ုုင်းးတွွယ်း
ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး��ည်းး�ုု ကောဆိုွ�ကောနှွ�ရာန်း အလေ့ာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�၊နှှင်း�း

�	 ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာမွုရာှုမွရာှု ကော��ျာကောဆိုာင်းး ရာွ�းရာန်း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�အလေ့ကောပ်် 
့ုုအလေ့ပ်း�ည်း�း �င်း�းကော့ျားကော�ာ ကြီး�ီ�ကြား�ပ်းမွုမွျာ� �ျင်း�း�ုံ�ခြ�င်းး�တွုု�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှာင်း�းဆို�းနှှယ်းကော�ာ အလေ့့ွ့�ု�ံစုာ�မွု ခြပ်��ျင်း�းခိုံရာ�ူမွျာ�အလေ့တွ�း ကောခြ�ရာာင်းး�န်ည်းး�
ရာရာှုကောစုရာန်း ပ်�ံပ်ုု�ကောပ်�ခြ�င်းး�–

�	 ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့့ွ��ု�ံစုာ�မွုမွျာ� ခြဖွဲ့စုးကောပ့််ာကော�ာအလေ့�ါ ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ထံုကောရာာ�း
ကော�ာ �ုစုာ�န်ည်းး�တွစုး�ု ရာရာှုနှုုင်းးကောအလေ့ာင်းး ကော��ျာကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း �င်း�းကော့ျားကော�ာ အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ� ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�

�	 ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့့ွ��ု�ံစုာ�မွုမွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ ခြပ်ည်းးတွွင်းး�တွရာာ�ကောရာ�နှှင်း�း ပ်တွး��းကော�ာ၊ ထံုု�
အလေ့ခြပ်င်းး တွရာာ�ကောရာ�နှှင်း�းမွပ်တွး��းကော�ာ မွကော�ျန်ပ်းမွုဆိုုုင်းးရာာ ယ်နှတရာာ�မွျာ�၏ ထံုကောရာာ�းမွု�ုု ကော��ျာ
ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�

�	 �ုစုာ�န်ည်းး�ရာှာကောဖွဲ့ွ�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ဥပ်ကောဒ၊ ့�းကောတွွ��ျမွုနှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှှင်း�း ��းဆိုုုင်းးကော�ာ 
အလေ့တွာ�အလေ့ဆိုီ�မွျာ� အလေ့န်ည်းး�ဆိုု�ံခြဖွဲ့စုးကောအလေ့ာင်းး ကော��ျာကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 တွရာာ�ကောရာ�နှှင်း�းမွပ်တွး��းကော�ာ မွကော�ျန်ပ်းမွုဆိုုုင်းးရာာ ယ်နှတရာာ�မွျာ�မွှာ တွရာာ�ဝင်းးခြ�င်းး�၊ အလေ့�ု�ံခြပ်ုနှုုင်းးခြ�င်းး�၊ 
ကြီး�ုုတွင်းး�န်�းမွှန်း�နှုုင်းးခြ�င်းး�၊ မွှတွခြ�င်းး�၊ ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွုရာှုခြ�င်းး�၊ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှှင်း�း �ုု�းည်းီခြ�င်းး�နှှင်း�း 
အလေ့ဆို�းမွခြပ်တွး �င်းးယ်ူကော့�့ ာကောရာ�ရာင်းး�ခြမွစုးတွစုး�ုခြဖွဲ့စုးကောစုရာန်း ကော��ျာကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�။

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�မွာာ ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�အလေ့ရာ 
ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး တာဝန်းဝတတရာာ�မွျာ�့ည်းး� ရာာုပ်ါ�ည်းး -

�	 ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာရာန်းနှှင်း�း ��းဆိုုုင်းးကော�ာ ဥပ်ကောဒမွျာ��ုု ့ုု�းန်ာရာန်း ကော�ားပ်ုုကောရာ�ရာှင်းး�
ဆိုုုင်းးရာာ တွာဝန်းယ်ူ ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ��ုု ခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး�

�	 ပြီးပ်ီ�ခြပ်ည်း�းစုုပံြီးပ်ီ� အလေ့မွျာ�ခြပ်ည်းး�ူ ရာရာှုအလေ့�ု�ံခြပ်ုနှုုင်းးကော�ာ မွူဝါဒကောကြား�ည်းာ �ျ�းမွှတွစုးဆိုင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု 
ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာရာန်း ၎င်းး�တွုု�၏ �တွု�ဝတွး�ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ခြ�င်းး�

�	 ၎င်းး�တွုု�ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ည်း�း ဆိုုု�ရာွာ�ကော�ာ မွည်းး�ည်း�း့ ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ ��းကောရာာ�းမွုမွျာ��ုုမွဆိုုု 
�ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့��ခြဖွဲ့တွးခြ�င်းး�၊ ခြပ်ည်းးတွွင်းး� ့ည်းးပ်တွးကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�အလေ့နှှ�ံရာှု 
ဤ��းကောရာာ�းမွု အလေ့��ခြဖွဲ့တွးမွုမွျာ�မွှ မွည်းး�ည်း�းကောတွွ�ရာှု�ျ�း�ုုမွဆိုုု �င်း�းကော့ျားစုွာ ကောပ်ါင်းး�စုပ်းခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 ၎င်းး�တွုု�၏ဆိုုု�ဝါ�ကော�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ ��းကောရာာ�းမွုမွျာ� �ုု ၎င်းး�တွုု� မွည်းး�ုု��ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�
ကောကြား�ာင်းး��ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း၊ တွာ�ဆိုီ�ရာန်း၊ ကော့ှာ��ျရာန်းနှှင်း�း အလေ့ဆိုု�ံ�တွးကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှှင်း�း
ပ်တွး��း၍ ထံုု�း�င်း�းကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွုမွျာ� ဆို�း့ �းကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်းတွုု�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

18 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု

အလေ့ဓို�အလေ့�ု�ံအလေ့နှုန်း�မွျာ� - အလေ့ဓိုပ်ါါယ်း
�တးမွာတးခိုျ�းမွျာ�နှာင်း�း အလေ့ယ်ူအလေ့ဆိုမွျာ�



ခြပ်စုးမွုဆိုုုင်းးရာာ ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး�

့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�
့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�ဆိုုု�ည်းးမွှာ ့ူတွစုးဦး��ုု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်း ရာည်းးရာွယ်း�ျ�းခြဖွဲ့င်း�း ့ုမွး့ ည်းး့ ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�ခြ�င်းး�၊ အလေ့�ျပ်း�ုုင်းးခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး 
အလေ့ခြ�ာ�မွ�င်း�းကော့ျားကော�ာန်ည်းး�မွျာ�ခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�၊ �ယ်းယ်ူပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�၊ ့ှ�ကောခြပ်ာင်းး�ကောပ်�ခြ�င်းး�၊ �ုု့ု�ံွင်း�းကောပ်�ခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ့�း�ံခြ�င်းး�
တွုု�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ည်းး နှုုင်းးင်းံတွစုး�ုအလေ့တွွင်းး� �ုု�မွဟုုတွး နှုုင်းးင်းမံွျာ�အလေ့ကြား�ာ� ခြဖွဲ့စုးပ်ွာ�နှုုင်းး�ည်းး။ တွီအလေ့ုုင်းးပ်ီည်းုုနှုင်းး��ျ�းမွှတွးတွမွး�၏ အလေ့ပ်ုုဒး 3(a) 
တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုအလေ့တွွ�း အလေ့ဓု�အလေ့�ျ�း�ု�ံ�ျ�း ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ထံာ�ပ်ါ�ည်းး -

                ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�

န်ည်းး�့မွး�မွျာ�

အလေ့င်းးအလေ့ာ��ု�ံပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�းခြ�င်းး�

အလေ့�ျပ်း�ုုင်းးခြ�င်းး�

့ုမွး့ ည်းး့ ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�ခြ�င်းး�

ခြပ်န်းကောပ်�ဆိုွ�ခြ�င်းး�

့ုမွး့ ည်းးခြ�င်းး�

အလေ့ာဏီာအလေ့့ွ��ု�ံစုာ�ခြပ်ုခြ�င်းး�

အလေ့ာ�န်ည်းး��ျ�းအလေ့ကောန်အလေ့ထံာ�မွျာ��ုု အလေ့့ွ��ု�ံစုာ�ခြပ်ုခြ�င်းး�

ကောင်းွ �ုု�မွဟုုတွး အလေ့�ျ ုု �အလေ့ခြမွတွးမွျာ� ကောပ်�ခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး 
့�း�ံခြ�င်းး�

ရာည်းးရာွယ်းခိုျ�း

ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� -

‐	 အလေ့ခြ�ာ��ူမွျာ�အလေ့ာ� ခြပ်ည်းး�တွန်းဆိုာမွုခြပ်ု၍ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးခြ�င်းး�

‐	 အလေ့ခြ�ာ�့ုင်းးပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�ပ်ုစံုမံွျာ�

‐	 အလေ့ဓမွမ အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းကောစုခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့ဓမွမဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�

‐	 ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�းတွူ�ည်း�း 
အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ�

‐	 �ွန်းအလေ့ခြဖွဲ့စုးကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�

‐	 �ုုယ်းအလေ့ဂ္ဂာါမွျာ��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�ခြ�င်းး�

ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�

�ယ်းယ်ူပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�

့ှ�ကောခြပ်ာင်းး�ကောပ်�ခြ�င်းး�

�ုု့ု�ံွင်း�းကောပ်�ခြ�င်းး�

့ူမွျာ�အလေ့ာ� ့�း�ံထံာ�ခြ�င်းး�

+

+

=

20 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး�
1962 �ုနှှစုး �ု့�မွဂ္ဂဂ ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှုမွးနှှင်းး�ကောရာ�ည်းီ့ာ��ံ ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုု�ည်းးမွှာ ပ်ုုင်းးဆိုုုင်းးပ်ုုင်းး�ွင်း�းနှှင်း�းပ်တွး��း၍  
အလေ့ဆိုုုပ်ါပ်ုဂ္ဂဂုု့းအလေ့ကောပ်် ့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�းအလေ့ာဏီာတွစုး�ု�ု �ုု�မွဟုုတွး ့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�းအလေ့ာ�့ု�ံ �ျင်း�း�ု�ံပ်ုုင်းး�ွင်း�းရာှုကော�ာ ့ူတွစုးဦး�၏ အလေ့ဆိုင်း�းအလေ့တွန်း� �ုု�မွဟုုတွး  
အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်အလေ့ခြဖွဲ့စုး �တွးမွှတွးထံာ��ည်းး။ ယ်င်းး�တွွင်းး ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွှ အလေ့ကော���တွစုး�ုရာှုခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး စုာ�ျုပ်းတွစုး�ုခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး�ကောကြား�ာင်း�း  
ပ်ုုင်းးဆိုုုင်းးမွုကောပ့််ာခြ�င်းး�တွုု� ပ်ါဝင်းး�ည်းး။

ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�တွွင်းး တွစုးကောယ်ာ�းကောယ်ာ�းမွှ ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု� ခြပ်ု့ုပ်း�ည်း�း အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ� ပ်ါဝင်းးကော�ာင်းး�ပ်ါဝင်းးနှုုင်းး�ည်းး -

�	 အလေ့ခြ�ာ��ူတွစုးဦး��ုု ဝယ်းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ကောရာာင်းး��ျခြ�င်းး�

�	 ့ူတွစုးကောယ်ာ�း �ုု�မွဟုုတွး ၎င်းး�တွုု�၏့ုပ်းအလေ့ာ��ုု အလေ့�န်�း�တွးမွ�� ပ်ုစံုံခြဖွဲ့င်း�း အလေ့မွျာ�အလေ့ခြပ်ာ� အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�

�	 ့ူတွစုးကောယ်ာ�း၏ ့ုပ်းရာှာ�မွုမွျာ��ုု ထံုန်း��ျုပ်းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး

�	 ့ူတွစုးကောယ်ာ�း�ုု ့စုာအလေ့န်ည်းး�င်းယ်းခြဖွဲ့င်း�း �ုု�မွဟုုတွး ့စုာမွကောပ်�ဘာ� အလေ့့ုပ်း�ုုင်းး�ခြ�င်းး�။

�ွန်းအလေ့ခြ�စုးကောစုခိုုုင်းး�ခြခိုင်းး�
့ူတွစုးဦး��ည်းး အလေ့့ုပ်းရာပ်းတွန်�းရာန်း �ုု�မွဟုုတွး အလေ့့ုပ်း�ွင်းးမွှ ထံွ�း�ွာရာန်း ့ွတွး့ ပ်းမွုမွရာှု�ည်း�းအလေ့ခြပ်င်းး ၎င်းး�တွုု�၏�ုုယ်းပ်ုုင်းး ့ွတွး့ ပ်းမွု�ုု့ည်းး�  
�ု�ု�ာ�ာ �န်�း�တွးထံာ��ည်းး။

အလေ့့ုပ်း �ုု�မွ�ုတး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�အလေ့တွ�း ့ုမွး့ ည်းး့ ာည်း�းခြ�ာ�၍ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြခိုင်းး�
့ူတွစုးဦး�အလေ့ာ� ၎င်းး�တုုွ�့ ပု်းကောဆိုာင်းးမွည်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့မွျ ုု�အလေ့စုာ�၊ ၎င်းး�တုုွ�ကောန်ထုုံင်းးနုုှင်းး�ည်း�း�ာ့၊ ၎င်းး�တုုွ�၏ကောန်ထုုံင်းးမုွ �ုု�မွဟုုတွး အလေ့့ုပ်းအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�  
�ုု�မွဟုုတွး ဝင်းးကောင်းွ မွည်းးမွှရာရာှုမွည်းးတွုု�နှှင်း�း ပ်တွး��း၍ ့ုမွး့ ည်းး့ ှည်း�းခြဖွဲ့ာ�ခြ�င်းး� ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့ကော���ခြ�င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး�
့ူတွစုးဦး��ည်းး အလေ့မွှန်းတွ�ယ်းတွင်းးရာှု�ည်း�း �ုု�မွဟုုတွး အလေ့့ွန်းအလေ့�ွတံွင်းးကောန်�ည်းးဟုု ယ်ူဆိုရာ�ည်း�း အလေ့ကော���တွစုး�ု�ုု ခြပ်န်းဆိုပ်းရာန်း အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းကောပ်� 
ရာ�ည်း�းတွုုင်းး မွည်းး�ည်း�း အလေ့�ါမွှ အလေ့ကော���မွကော�ျခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ကောယ်ဘာုယ်ျအလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း ့ူတွစုးဦး�မွှာ အလေ့ကော���ခြပ်န်းဆိုပ်းရာန်းအလေ့တွွ�း  
မွည်းးမွှကြား�ာကြား�ာအလေ့့ုပ်း့ ုပ်းမွည်းး �ုု�မွဟုုတွး မွည်းး�ည်း�းအလေ့့ုပ်း အလေ့မွျ ုု �အလေ့စုာ��ုု့ုပ်းရာမွည်းးဆိုုု�ည်းးနှှင်း�းပ်တွး��း၍ စုီမွနံှုုင်းးမွုမွရာှုပ်ါ။

အလေ့ဓိမွမကောစုခိုုုင်းး�ခိုံရာခြခိုင်းး�
နှုုင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�၏ အလေ့ဓမွမကောစု�ုုင်းး��ရံာခြ�င်းး� ည်းီ့ာ�၊ံ 1930 (အလေ့မွှတွး 29) � အလေ့ဓမွမကောစု�ုုင်းး��ံရာခြ�င်းး�ဆိုုု�ည်းးမွှာ  
ခြပ်စုးဒဏီးကောပ်�မွည်းးဟုုပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�း၍ ့ူတွစုးဦး�ဆိုီမွှ အလေ့တွင်းး�ရာယ်ူထံာ��ည်း�း �ူ �ုု�မွဟုုတွး �ူမွ�ုုယ်းတွုုင်းး မွုမွုဆိုနှဒအလေ့ကော့ျာ�း ့ုပ်းမွကောပ်�့ုုကော�ာ  
အလေ့့ုပ်း �ုု�မွဟုုတွး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုအလေ့ာ�့ု�ံအလေ့ခြဖွဲ့စုး �တွးမွှတွးထံာ��ည်းး။

ဤအလေ့ဓုပ်ပါယ်းဖွဲ့ွင်း�းဆိုုု�ျ�းမွှာ အလေ့�ျ�း�ု�ံ�ျ�းပ်ါဝင်းး�ည်းး -

1. အလေ့့ုပ်း �ုု�မွ�ုတး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုဆိုုု�ည်းးမွာာ �ုုယ်းထံူ�ုုယ်းထံ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ့ုပ်းကောဆိုာင်းးမွု၊ ့ုပ်းင်းန်း� �ုု�မွဟုုတွး �ဏ္ဍတွစုး�ု�ုမွှာ  
ခြဖွဲ့စုးကောပ််ကောန်ကော�ာ အလေ့့ုပ်းအလေ့မွျ ုု �အလေ့စုာ�အလေ့ာ�့ု�ံ�ုု ဆိုုု့ုုပ်ါ�ည်းး။

2. မွည်းး�ည်း�းခြပ်စုးဒိုဏ်းခြ�င်း�းမွဆိုုု ပြီးခိုုမွး�ကောခြခိုာ�းမွုဆိုုု�ည်းးမွာာ တွစုးစုုတံွစုးကောယ်ာ�း�ုု အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာန်း အလေ့တွင်းး�အလေ့�ျပ်းကောစု�ုုင်းး��ည်း�း  
ခြပ်စုးဒဏီးအလေ့မွျ ုု �မွျ ုု ��ုု ဆိုုု့ုုပ်ါ�ည်းး။

3. ဆိုနှဒမွပ်ါဘာ့ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�ဆိုုု�ည်းးမွာာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�တွစုးဦး� အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာန်းနှှင်း�း မွည်းး�ည်း�းအလေ့�ျနု်းတွွင်းးမွဆိုုု �ူ �ုု�မွဟုုတွး  
�ူမွ၏အလေ့့ုပ်းမွှ ့ွတွး့ ွတွး့ ပ်း့ ပ်း ထံွ�း�ွာရာန်း ့ွတွး့ ပ်းစုွာ အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ကြား�ာ�နှုုင်းး�ည်း�း�ကောဘာာတွူည်းီမွု �င်းး�မွ��ခြ�င်းး��ုု ဆိုုု့ုုပ်ါ�ည်းး။

21ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



အလေ့့ုပ်း�မွာ� �ာ�ွယ်းကောပ်�မွု

တရာာ�မွ့တပြီးပ်ီ� �ျင်း�းဝတးနှာင်း�းအလေ့ည်းီ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြခိုင်းး�
�ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းအလေ့ည်းီ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုုု�ည်းးမွှာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�တွစုးဦး�အလေ့ာ� တွရာာ�မွှတွစုွာ၊ ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာစုွာနှှင်း�း အလေ့�ျ ုု �ရာှုစုွာ �ျတုွးဆို�း
ကောပ်��ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ နှုုင်းးင်းံတွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�၏ တွရာာ�မွှတွစုွာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ကောထံွကောထံွ မွူ
ဝါဒမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးကောရာ� ့မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ�မွ ှနှုုင်းးင်းံတွ�ာအလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုထံာ�ကော�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ကော့�စုာ�၊ �ာ�ွယ်းပြီးပ်ီ� 
ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ည်း�း န်ည်းး�့မွး�တွစုး�ုခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး��ုု ခြပ်ု့ုပ်း�င်း�းကောကြား�ာင်းး� အလေ့ာ�ကောပ်��ည်းး။

့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�၏ ဂ္ဂုဏီး�ု�ခာရာှုရာှု ကောခြပ်ာင်းး�ကောရာ့�ကောန်ထံုုင်းးမွုဆိုုုင်းးရာာ ဒါ�ာအလေ့ကောခြ��မံွူဝါဒမွျာ�မွှာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�
နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း့ ုပ်း�ုုင်းး�ျနု်း�ာ့တွစုးကော့ှာ�း့ ုံ� ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�အလေ့ကောပ်် ကော့�စုာ�မွု တွုု�ခြမွုင်း�းကောစုရာန်းအလေ့တွွ�း ့ူ�
အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု အလေ့ကောခြ��ထံံာ��ည်း�း  မွူဝါဒမွျာ�အလေ့စုုတွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ကောအလေ့ာ�းတွွင်းး ဒါ�ာအလေ့ကောခြ��မံွူဝါဒ 10 �ု�ုု မွီ�ကောမွာင်းး�ထံုု�ခြပ်ထံာ��ည်းး–

�ုစုာ�မွုရာရာှုနှုုင်းးရာန်း ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ခြ�င်းး�

အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးကောခြပ်ာင်းး� �့ရာန်း ့ွတွး့ ပ်း�ွင်း�း�ုု ကော့�စုာ�ပြီးပီ်� ့ံုခြုံ�ုစွံုာခြပ်န်း့ ာနုုှင်းးရာန်း အလေ့ာမွ�ကံောပ်�ခြ�င်းး�

9

10

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ� စုာ�ျုပ်းအလေ့ာ�့ု�ံ ရာှင်းး�့င်းး�ပြီးပ်ီ� ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွုရာှုခြ�င်းး�2

မွူဝါဒမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းထံု�ံ့ုပ်းန်ည်းး�မွျာ� ပ်ါဝင်းးခြ�င်းး�3

ကောရ့ာ�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ နုုှင်းးငံ်း�ူ�့�းမှွတွးမွျာ� �ုု�မွဟုုတွး မွည်းး�ူမွည်းးဝါခြဖွဲ့စုးကောကြား�ာင်းး�ကောဖွဲ့ားခြပ်�ည်းး�  
စုာရာွ�းစုာတွမွး�မွျာ��ုု ထံုန်း��ုမွး�ထံာ�ခြ�င်းး�မွခြပ်ုရာခြ�င်းး�

4

့ုပ်းအလေ့ာ��မွျာ��ုု ပ်ုမံွှန်း၊ တွုု�းရိုုု�းနှှင်း�း အလေ့�ျနု်းမွှန်း ကောပ်�ကော�ျခြ�င်းး�5

အလေ့့ုပ်း�မွာ��ုုယ်းစုာ�ခြပ်ုပ်ုုင်းး�ွင်း�း�ုု ကော့�စုာ�ခြ�င်းး�6

အလေ့့ုပ်းအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�မွှာ ့ုခံြုံ�ုမံွုရာှုပြီးပ်ီ� �င်းး�ကောတွားကော�ာင်းး�မွွန်းခြ�င်းး�7

ကောန်ထံုုင်းးမွုအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�မွှာ ့ုခံြုံ�ုမံွုရာှုပြီးပ်ီ� �င်းး�ကောတွားကော�ာင်းး�မွွန်းခြ�င်းး�8

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း မွည်းး�ည်း�းအလေ့�ကောကြား��ကောင်းွမွှ မွကောတွာင်းး��ရံာခြ�င်းး�1

အလေ့ဓို�အလေ့ကောခြခိုခိုမံွူဝါဒို � တွန်း�တွူဆို�းဆိုံခြ�င်းး� �ွ�ခြ�ာ�ဆို�း�ံမွုမွရာှုခြ�င်းး�

အလေ့ဓုိ�အလေ့ကောခြခိုခိုမူံွဝါဒို ခို အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ာ�့ံု� အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး ဥပ်ကောဒ၏ အလေ့�ာအလေ့�ွယ်းကောပ်�မုွ�ုု ရာရုှာ�ံစုာ�နုုှင်းးခြ�င်းး�

22 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှာင်း�း ့ူ�အလေ့ခိုွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�

�ုု�း�င်း�းကော�ာစုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွု
‘ထံုု�း�င်း�းကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွု' ဟုူကော�ာ အလေ့�ု�ံအလေ့နှုန်း��ည်းး ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ��ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးကောပ်��ည်း�း၊ တွာ�ဆိုီ��ည်း�း၊ ကော့ှာ��ျ
ကောပ်��ည်း�း၊ အလေ့ဆိုု�ံ�တွးကောပ်��ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ��ုု စုဉ်းဆို�းမွခြပ်တွး ့ုပ်းကောဆိုာင်းးကောန်ရာမွည်းး� တွာဝန်း�ုု ရာည်းးညွှှန်း��ည်းး။ အလေ့ဆိုုုပ်ါ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း
မွျာ�တွွင်းး အလေ့မွှန်းတွ�ယ်းနှှင်း�း ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းးကော�ျရာှုကော�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� ��းကောရာာ�းမွုမွျာ��ုု အလေ့��ခြဖွဲ့တွးခြ�င်းး�၊ ကောတွွ�ရာှု�ျ�းမွျာ�အလေ့ကောပ်် ကောပ်ါင်းး�စုည်းး�ပြီးပ်ီ�
့ုပ်းကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�၊ တွု�ံခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ��ုု ကောခြ�ရာာ�ခံြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုမွျာ��ုု မွည်းး�ုု��ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောကြား�ာင်းး� ကောဆိုွ�ကောနှွ�ခြ�င်းး�တွုု� 
ပ်ါဝင်းး�င်း�း�ည်းး။

့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�မွှ နှုုင်းးင်းမံွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ ကောထံာ�းပ်�ံမွုနှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ��ုု 
့�း�ံရာရာှုကောန်ကော�ာ နှုုင်းးင်းကံောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�မွှ  �င်း�းကောတွား�ည်း�းအလေ့�ါ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ ထံုု�း�င်း�းကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�
မွု�တွးမွှတွးကောပ်�ရာန်း ကောန်ာ�းထံပ်းအလေ့ဆိုင်း�းမွျာ��ုု ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�င်း�းကောကြား�ာင်းး� အလေ့ကြံ�ခံြပ်ုထံာ��ည်းး။ ဤ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျ ုု ��ည်းး နှုုင်းးင်းမံွှ ပ်ုုင်းးဆိုုုင်းးထံာ�
ကော�ာ �ုု�မွဟုုတွး ထံုန်း��ျုပ်းထံာ�ကော�ာ �ုု�မွဟုုတွး နှုုင်းးင်းံကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�ထံမံွှ ကြီး�ီ�မွာ�ကော�ာ ကောထံာ�းပ်�ံမွုနှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ��ုု ့�း�ရံာရာှုကောန်ကော�ာ 
အလေ့စုုု�ရာကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�၏ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� �ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုမွျာ��ုု �ာ�ွယ်းရာန်း �ူည်းီကောပ်�မွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

မွကော�ျန်ပ်းမွုဆိုုုင်းးရာာ ယ်နှတရာာ� 
မွကော�ျန်ပ်းမွုဆိုုုင်းးရာာ ယ်နှတရာာ�မွျာ�နှှင်း�း ခြပ်န်း့ ည်းး�ုစုာ�ကောရာ�တွုု��ည်းး �ု့�မွဂ္ဂဂ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�
တွွင်းး အလေ့ဓု�အလေ့ယ်ူအလေ့ဆိုမွျာ�ခြဖွဲ့စုးပြီးပ်ီ� ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ ခြပ်စုးမွုဆိုုုင်းးရာာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း ထံုကောရာာ�း
ကော�ာ တွု�ံခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုတွစုး�ု၏ အလေ့ကောရာ�ပ်ါကော�ာအလေ့စုုတွးအလေ့ပ်ုုင်းး�မွျာ�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ မွကော�ျန်ပ်းမွုဆိုုုင်းးရာာ ယ်နှတရာာ�မွျာ�ဆိုုု�ည်းးမွှာ အလေ့�ျ ုု �ကော�ာစုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� 
့ုပ်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�ကောဆိုာင်းးတွာမွျာ�ကောကြား�ာင်း�း အလေ့ပ်ျ�း�ကောဘာာ��းကောရာာ�းမွုရာှုကောန်�ည်း�း ့ူတွစုးဦး��ျင်းး�၊ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� �ုု�မွဟုုတွး 
အလေ့�ုုင်းး�အလေ့ဝုုင်းး�မွျာ�� အလေ့�ု�ံခြပ်ုနှုုင်းး�ည်း�း တွရာာ�ဝင်းး၊ ဥပ်ကောဒအလေ့ရာ �ုု�မွဟုုတွး ဥပ်ကောဒအလေ့ရာမွဟုုတွးကော�ာ မွကော�ျန်ပ်း�ျ�းတွုုင်းးကြား�ာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�
�ုု ရာည်းးညွှှန်း��ည်းး။

့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်းအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�� ဆိုုု�ဝါ�ကော�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� ��းကောရာာ�းမွုမွျာ� ခြဖွဲ့စုးကောစု���
ကောကြား�ာင်းး� �ုု�မွဟုုတွး ပ်�ံပ်ုု����ကောကြား�ာင်းး� ကောဖွဲ့ားထံုတွး�ုရာှုကော�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�တွစုး�ုမွှ အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုအလေ့တွွ�း ခြပ်န်း့ ည်းး�ုစုာ�ကောရာ� ခြပ်ု့ုပ်းကောပ်�ရာ
မွည်းး �ုု�မွဟုုတွး �ုစုာ�ကောရာ�တွွင်းး ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာမွည်းးဟုု ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ထံာ��ည်းး။ ခြပ်န်း့ ည်းး�ုစုာ�ကောရာ��ည်းး ထံု�ုု�းန်စုးန်ာမွု ခြပ်န်း့ ည်းးမွခြဖွဲ့စုးကောစု
ရာန်း တွရာာ�ဝင်းးကောတွာင်းး�ပ်န်းခြ�င်းး�မွျာ�၊ ကော့ျားကောကြား��ကောင်းွကောပ်�ခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့�ျ ုု �ကော�ာကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ��ုု ရာပ်းတွန်�းခြ�င်းး� အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ�့ုပ်းကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�
အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်ုစံုံအလေ့မွျ ုု �မွျ ုု � ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့့ုပ်းရာာင်းးဘာ�းမွာကောပ်�ကောခိုျကောရာ� အလေ့ကောခြခိုခိုံမွူဝါဒို
အလေ့့ုပ်းရာှင်းးဘာ�းမွှကောပ်�ကော�ျကောရာ� အလေ့ကောခြ��မံွူဝါဒ� မွည်းး�ည်း�းအလေ့့ုပ်း�မွာ�မွှ အလေ့့ုပ်းအလေ့တွွ�း ကောင်းွကောကြား��မွကောပ်�ကော�ျရာ၊ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုဆိုုုင်းးရာာ 
�ုန်း�ျစုရာုတွးမွျာ��ုု အလေ့့ုပ်း�မွာ��မွဟုုတွးဘာ� အလေ့့ုပ်းရာှင်းးဘာ�း� ကောပ်�ကော�ျ�င်း�း�ည်းးဟုုခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ထံာ��ည်းး။ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� 
စုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�၊ �ရာီ��ွာ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း စုီမွခံြ�င်းး�မွျာ�နှှင်း�းဆို�းစုပ်းကောန်ကော�ာ �ုန်း�ျစုရာုတွးမွျာ�နှှင်း�း အလေ့�ကောကြား��ကောင်းွမွျာ�၊ ၎င်းး�တွုု�၏ကောန်အလေ့ုမွးအလေ့�ုုင်းး�အလေ့ဝုုင်းး�မွှ 
အလေ့့ုပ်း�ွင်းး�ုု� �ွာ�ကောရာာ�းခြ�င်းး�အလေ့ခြပ်င်းး ကောန်ရာာအလေ့ကောရာ့�အလေ့ကောခြပ်ာင်းး� အလေ့တွည်းးတွ�ျမွရာှုကော�ာအလေ့�ါ အလေ့့ုပ်း�မွာ�တွစုးဦး�၏ အလေ့ခြပ်န်းစုရာုတွးနှှင်း�းဆို�းစုပ်းကောန်
ကော�ာ �ုန်း�ျစုရာုတွးမွျာ��ုု အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွှ �ျ��ံင်း�း�ည်းး။

အလေ့့ုပ်းရာှင်းးဘာ�းမွှကောပ်�ကော�ျကောရာ� အလေ့ကောခြ��မံွူဝါဒ ့�း��ံု�ံစုွ�ခြ�င်းး�မွှာ �ု့�မွဂ္ဂဂ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ ့မွး�ညွှှန်း အလေ့ကောခြ��မံွူ
မွျာ�နှှင်း�းအလေ့ည်းီခြဖွဲ့စုးပြီးပ်ီ� အလေ့ာ�့ု�ံအလေ့တွွ�း �င်း�းကောတွားကော�ာ အလေ့့ုပ်းနှှင်း�းပ်တွး��း၍ �ု့�မွဂ္ဂဂ ကောရာရာှည်းးဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�တွုု�တွ�းကောရာ� ရာည်းးမွှန်း��ျ�း 8.7 ရာရာှု
ကောရာ�၌ အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ�ကော�ာ ကောခြ�့ှမွး�တွစုး�ု�ုု �ုုယ်းစုာ�ခြပ်ု�ည်းး။ ဤန်ည်းး�့မွး�မွှ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု �ာ�ွယ်းကောပ်�မွည်းးခြဖွဲ့စုးပြီးပ်ီ� �မွာာ့ု�ံ
ဆိုုုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာမွည်း�းအလေ့နှတရာာယ်း�ုု တွာ�ဆိုီ�ကောပ်�မွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

23ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ကောန်ခြ�င်း�း ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာာု ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး
�ုတးခြခိုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ တုံ�ခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ� �ုု အလေ့ာ�ခြ�ည်း�းကောဆိုာင်းးရာွ�းကောပ်�နှုုင်းး�ည်း�း 
န်ည်းး�့မွး�အလေ့မွျ�ု�မွျ�ု�ရာာုပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး�တုု�တွင်းး ပ်ါဝင်းး�ည်းးမွျာ�မွာာ -

•	�ာဓိ�ခြ�င်း�း ဦး�ကောဆိုာင်းးပြီးပ်ီ� မွုမွုတွုု�၏ ခြပ်ည်းး�ူမွျာ�ထံမံွှ ဝယ်းယ်ူခြ�င်းး�မွှတွစုးဆိုင်း�း 
အလေ့ကော�ာင်းး�ဆိုု�ံအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း�ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�

•	အလေ့ခြပ်ု�ကောဘာာကောဆိုာင်းး�ည်း�းကောခြပ်ာင်းး�့�မွု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်း အလေ့စုုု�ရာ၏ ကော���ွ�း
အလေ့ာ��ုု အလေ့ဓို�ပ်စုစည်းး�စုုကောဆိုာင်းး��ူအလေ့ခြ�စုး အလေ့�ု�ံခြပ်�ခြခိုင်းး�

•	ဥပ်ကောဒိုနှာင်း�း မွူဝါဒို မွူကောဘာာင်းးမွျာ��ုု အလေ့ာ�ခြ�ည်း�းကောပ်�ခြခိုင်းး�၊ နှှင်း�း 

•	�ုရာာုန်ာ�့ည်းးမွုတုု�ပ်ွာ�ကောရာ�နှာင်း�း စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး တည်းးကောဆိုာ�းကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ  
စုဦး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ� �ွ�ံပြီး�ု��တုု�တ�း့ ာခြခိုင်းး�တုု�ခြ�စုး�ည်းး။

အလေ့စုုု�ရာမွျာ�� မွည်းး�ည်းးတုု��ုု 
့ုပ်းကောဆိုာင်းးနှုုင်းး�န်ည်းး�။

ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််24



�ာဓိ�ခြ�င်း�း ဦး�ကောဆိုာင်းးပြီးပ်ီ� အလေ့ကော�ာင်းး�ဆိုုံ� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း�ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ခြခိုင်းး�
အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး မွုမွုတွုု�၏ဝယ်းယ်ူမွုတွွင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာာ၌ �ာဓ�ခြဖွဲ့င်း�း ဦး�ကောဆိုာင်းး၍ ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ
အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းအလေ့တွွ�း ရာှင်းး�့င်းး� ခြပ်တွး�ာ�ကော�ာစုနံှုန်း�မွျာ��ုု �ျမွှတွးရာန်း ထံူ�ခြ�ာ�ကော�ာအလေ့ကောန်အလေ့ထံာ�တွစုး�ုတွွင်းး ရာှုကောန်�ည်းး။ �မွာာတွစုးဝန်း�့ု�ံ
ရာှု အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ဤ�ုု�တွ�း��့ုပ်းရာှာ�ကော�ာ ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျ ုု �အလေ့ကောပ်် ပ်ုု၍ယ်ုကံြား�ည်းး�ျ�းမွျာ�့ာ�ည်းး။ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု 
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး ခြ�င်းး��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်း �ုုင်းးမွာပြီးပ်ီ� ခြပ်ည်း�းစုု�ံျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ အလေ့စုုု�ရာ၏ �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�တွစုး�ု�ည်းး စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း 
့ူ�ကောဘာာင်းးအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�အလေ့တွွ�း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း၏ န်မွူန်ာတွစုး�ုခြဖွဲ့စုးနှုုင်းး�ည်းး။ �ုန်းပ်စုစည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ� အလေ့ကောခြမွာ�းအလေ့ခြမွာ�
ရာရာှုထံာ��ူ မွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ုု  မွုမွုတွုု�၏ ဝယ်းယ်ူမွုမွျာ�နှှင်း�း ရာင်းး�နှှီ�ခြမွုုပ်းနှှံမွုမွျာ�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ထံ�ရာှု �ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း 
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု �ု�ံ�ပ်းရာန်း အလေ့ာ�ကောပ်�တွုု�းတွွန်း�ထံာ�ပ်ါ�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး �ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု အလေ့နှတရာာယ်း
အလေ့မွျာ�အလေ့ခြပ်ာ�ရာှုနှုုင်းး�ည်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့နှှ�ံအလေ့ခြပ်ာ�ရာှု န်ယ်းပ်ယ်းမွျာ��ုု �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း စုတွင်းးကောဆိုာင်းးရာွ�း
နှုုင်းး�ည်းး။ ဤ�ုု�အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�ခြပ်ာ�ကော�ာ န်ယ်းပ်ယ်းမွျာ��ုု ထံုထံုကောရာာ�းကောရာာ�း �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးခြ�င်းး�� အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့တွွ�း ထံုုအလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု 
အလေ့��ခြဖွဲ့တွးခြ�င်းး�နှှင်း�း �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာာတွွင်းး �တွးမွှတွးထံာ�ကော�ာ အလေ့ကောရာ�ယ်ူကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ုု ့ုပ်းကောဆိုာင်းးရာန်း ့မွး�ဖွဲ့ွင်း�းကောပ်�နှုုင်းး�ည်းး။

န်ယူ်�ဇီွ့န်းနုုှင်းးင်း ံ- �ျင်း�းဝတးနှာင်း�း�ုု�းညီ်းပြီးပီ်� ကောရာရာာည်းးခုုိုင်းးပြီးမ့ွကော�ာ အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး  
အလေ့ကော �့အလေ့�ျင်း�းမွျာ�ဆုုိုင်းးရာာ ့မွး�ညှွှန်းခိုျ�း

န်ယ်ူ�ဇီီ့န်းအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�း�ုု�းည်းီပြီးပ်ီ� ကောရာရာှည်းး�ုုင်းးပြီးမွ�ကော�ာ အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ� အလေ့�ု�ံခြပ်ု၍ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ��ုု
ဩဇီာ��းကောရာာ�းရာန်းနှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာ� အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ကောပ်် မွှမွှတွတွဆို�းဆိုမံွုတွစုး�ု အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်းအလေ့တွွ�း 
အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ�စုုစုည်းး�မွုတွစုး�ု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး����ည်းး။ အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွျာ�၊ ဝယ်းယ်ူ�ူမွျာ�၊ ့ုပ်းင်းန်း�့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�းရာရာှု�ူမွျာ�နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�
�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ရာည်းးရာွယ်း�ည်း�း အလေ့ဆိုုုပ်ါအလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ည်းး အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးစုနံှုန်း�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ��ျ ုု �
ကောဖွဲ့ာ�းမွု အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့ကော့�ထံာ��ည်းး။ ဤအလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ည်းး န်ယ်ူ�ဇီီ့န်း၏ ပ်ုုမွုု�ျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ အလေ့�ျ ုု �ရာ့ဒး ဝယ်းယ်ူ
မွုဥပ်ကောဒ�စုးခြဖွဲ့စုး�ည်း�း 'န်ယ်ူ�ဇီီ့န်း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ� တွုု�တွ�းကောစုခြ�င်းး�' အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ား
မွုနှှင်း�း့ ည်းး���းဆိုုုင်းးပြီးပ်ီ� ယ်င်းး��ည်းး အလေ့နှတရာာယ်းခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာ စု�းမွု့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�မွှ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ� တွုု�တွ�း
့ာရာန်း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�အလေ့ကောပ်် ကောမွှား့ င်း�း�ျ�းမွျာ� တွုု�ခြမွုင်း�းကောပ်��ည်းး။

ပ်ါဝင်းး�ည်း�း အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ�မွာာ -

အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးစုနံှုန်း�မွျာ� စုစုးကောဆို�ကောရာ�စုာရာင်းး�

စုည်းး��မွး�့ုု�းန်ာမွုရာှုမွရာှု အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွျာ� 
အလေ့��ခြဖွဲ့တွးစုစုးကောဆို�နှုုင်းး �ည်း�း တွည်းး�ခြဖွဲ့တွးနှုုင်းးကော�ာ 
စုစုးကောဆို�ကောရာ�စုာရာင်းး�။

အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးစုနံှုန်း�မွျာ� ့မွး�ညွှှန်း

အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးစုနံှုန်း�မွျာ�နှှင်း�းဆို�းနှှယ်း�ည်း�း 
ဥပ်ကောဒနှှင်း�း��းဆိုုုင်းးကော�ာ ရာှင်းး�ခြပ်�ျ�းမွျာ�
အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး စုစုးကောဆို�ကောရာ�စုာရာင်းး�နှှင်း�းအလေ့တွူ ပ်ါရာှု
ကော�ာ့မွး�ညွှှန်းတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့ကော�ာ�းအလေ့�ူခြပ်� ကောခြခို့ာမွး�မွျာ�

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး 
အလေ့့ုပ်း�မွာ� အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�
�ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်းနှှင်း�း ကော့ှာ��ျရာန်း ဝယ်းယ်ူ�ူမွျာ�မွှ 
ကောဆိုာင်းးရာွ�းနှုုင်းးကော�ာ �န်ဦး�ကောခြ�့ှမွး�မွျာ�။

ဝယ်းယ်ူခြခိုင်းး� ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း�ုု 
အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးစုနံှုန်း�မွျာ�နှှင်း�းအလေ့ည်းီ အလေ့ကော�အလေ့�ျာ
ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာာတွွင်းး �ူည်းီကောပ်�ရာန်းအလေ့တွွ�း ဝယ်းယ်ူ
မွု့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းတွွင်းး အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး
နှုုင်းးကော�ာ ့ုပ်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�။

အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့ကော��ာင်းး�ရာင်းး�မွျာ�ဇွယ်ာ�

ကော့�စုာ�့ုု�းန်ာမွုမွရာှုကော�ာ န်ယ်းပ်ယ်းမွျာ��ုု 
�ွ�ခြ�ာ��ုရာှုကောအလေ့ာင်းး �ူည်းီကောပ်�ကော�ာ အလေ့နှတရာာယ်း
အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး�မွျာ�။

ကော့့ာ�ခိုျမွုမွျာ�စုာရာင်းး�

အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့��ခြဖွဲ့တွးမွုတွစုး�ု�ုု့ုု�းန်ာ၍ 
ထံည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�ရာန်း ကော့ှာ��ျမွုမွျာ�။

့ုပ်းင်းန်း�့ုပ်းပ်ုုင်းးခိုွင်း�းရာရာာု�ူ ့မွး�ညွှှန်း

့ုပ်းင်းန်း�့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�းရာရာှု�ူမွှ ့ုပ်းင်းန်း�့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�း
စုာ�ျုပ်းတွစုးကော့ှာ�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးမွျာ� ့ုု�းန်ာ
မွု အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းနှုုင်းးရာန်းနှှင်း�း စုီမွံ
�န်�း�ွ�နှုုင်းးရာန်း�ူည်းီကောပ်��ည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ�

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�၏ �ည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�မုွမွျာ�

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး 
အလေ့�ျ ုု �ကောဆိုာင်းးမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့့ုပ်းရာှာကောဖွဲ့ွ�ူ
တွစုးဦး��ုု အလေ့ခြ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�တွွင်းး ကောန်ရာာ
�ျထံာ�ခြ�င်းး�မွခြပ်ုမွီ ကောမွ�ခြမွန်း�ရာန်း ထံုု�း�င်း�းကော�ာ 
စုုစံုမွး�ကောမွ�ခြမွန်း�မွု ကောမွ��ွန်း�မွျာ�။

25ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



န်ယူ်�ဇီွ့န်းအလေ့စုုု�ရာ� ဤအလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ုု ကောအလေ့ာ�းပ်ါန်ည်းး� ့မွး�မွျာ�ခြ�င်း�း ကော�ားကောဆိုာင်းးကောပ်�ခ့ို��ည်းး -

့�းရာှုအလေ့ခြပ်ည်းးခြပ်ည်းးဆိုုုင်းးရာာနှှင်း�း ကောဒ�နှတရာ့မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ��ုု �ုကောတ�န်ခြပ်�ခြခိုင်းး�။

အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့့ာ�အလေ့့ာခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာ �ဏ္ဍမွျာ��ုု ၎င်းး�တွုု�၏့�းရာှု့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�နှှင်း�း 
�ဏ္ဍဆိုုုင်းးရာာ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�နှှင်း�း ခိုျတုးဆို�းကောပ်�ခြခိုင်းး�။

ဝယ်းယ်ူခြ�င်းး�့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�တွွင်းး အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ� အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးကောန်
ကော�ာ အလေ့စုုု�ရာကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�မွှ ကော့�့ ာ�င်းးယ်ူမွုမွျာ�။

အလေ့ကော�ာင်းး�ဆိုု�ံအလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�း�ုု ့�းကောတွွ�ခြပ်�ကောန်ကော�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း  
တုုင်းးပ်င်းးကောဆိုွ�ကောနှွ�ခြခိုင်းး�။

ဝယ်းယ်ူခြ�င်းး�၊ ့ူအလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ာမွ��ံဏ္ဍမွှ 
�ွမွး��ျင်းး�ူမွျာ�နှှင်း�း ကောဆိုွ�ကောနှွ�မွုမွျာ�။

26 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ရာည်းးရာွယ်းခိုျ�း

န်ယ်ူ�ဇီီ့န်းအလေ့စုုု�ရာ� ဤအလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ုု ကောအလေ့ာ�းပ်ါ ရာည်းးရာွယ်း�ျ�းမွျာ�ခြဖွဲ့င်း�း ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးကောပ်�����ည်းး -

�	 အလေ့�ု�ံခြပ်ု�ူမွျာ�အလေ့ာ� အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ ဆို�းဆိုကံောရာ�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီညွှွတွးပြီးပ်ီ� ကောရာရာှည်းး�ုုင်းးပြီးမွ�ကော�ာ အလေ့့ုပ်း
အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု န်ာ�့ည်းးပြီးပ်ီ� �ျင်း�း�ု�ံ့ာရာန်း �ူည်းီကောပ်�မွည်းး

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ကောပ်် မွှမွှတွတွဆို�းဆိုကံောရာ�အလေ့တွွ�း ပ်ါဝင်းး�ူမွျာ�ထံမံွှ ကောတွာင်းး�ဆိုုု�ျ�းမွျာ�တွုု�့ာမွုအလေ့ကောပ်် �ုရာှုန်ာ�့ည်းးမွု တွုု�
ခြမွုင်း�းကောပ်�မွည်းး၊နှှင်း�း

�	 �ီ�ခြ�ာ�့ွတွး့ ပ်းကော�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွှ 
အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု မွှမွှတွတွဆို�းဆိုံမွုရာှုမွရာှု ၎င်းး�တွုု��ုုယ်းတွုုင်းး ကောဆိုာင်းးရာွ�းနှုုင်းးကော�ာ ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�န်ည်းး�မွျာ��ုု အလေ့ကြား�မွး�ဖွဲ့ျင်းး� ကောဖွဲ့ားခြပ်
�ွာ�မွည်းး။

ထံုကောရာာ�းစုွာအလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်းး� ဤအလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ည်းး �မွာာတွစုးဝန်း�ရာှု အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ �ျန်း�မွာကောရာ�၊ 
့ုခံြုံ�ုကံောရာ�၊ ထံုတွး့ ုပ်းနှုုင်းးစုွမွး�နှှင်း�း �ျန်း�မွာကောပ်ျားရာ့င်းးမွုအလေ့ကောပ်် အလေ့ခြပ်ု�ကောဘာာကောဆိုာင်းးကော�ာ အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုမွျာ� ရာှုမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�
န်ယ်ူ�ဇီီ့န်းအလေ့စုုု�ရာ ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ��ည်းး �န်�းရာှင်းး�ကောရာ�ဝန်းကောဆိုာင်းးမွု ဝယ်းယ်ူခြ�င်းး�မွျာ� ့ုပ်းကောဆိုာင်းးရာာတွွင်းး မွကြား�ာကော��မွီ� ခြဖွဲ့န်�း�ျ�ု��
ကော�ာ အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ုု အလေ့�ု�ံ�ျ����ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ုု ့�း�ရံာယ်ူခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီ
မွျာ� �ျတုွးဆို�းခြ�င်းး�မွှတွစုးဆိုင်း�း ့�းကောတွွ�့မွး�ညွှှန်းမွု အလေ့�ု�ံ�ျခြ�င်းး�အလေ့ကောကြား�ာင်းး��ုု �င်းးယ်ူပ်ါ�ည်းး။ အလေ့ဆိုုုပ်ါအလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ည်းး 
အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�အလေ့တွွ�း ၎င်းး�တွုု�၏ �ုုယ်းပ်ုုင်းးအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�နှှင်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ကောပ်် 
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့ကောရာ�ယ်ူကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်းနှှင်း�း တွာဝန်းယ်ူမွုရာှုကောစုရာန်း အလေ့�ု�ံဝင်းးကော�ာ အလေ့စုမွှတွးတွစုး�ု
အလေ့ခြဖွဲ့စုး ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ည်းး။ ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ��ုု ဝင်းးကောရာာ�းကြား�ည်း�းရိုုရာန်း - https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/
ethical-sustainable-work-practices/.

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�၊ တွီထံွင်းးဆိုန်း��စုးမွုနှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်�ည်းး အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ��ုု အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်း �ဏ္ဍ
ကော�ါင်းး�ကောဆိုာင်းးမွျာ�နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာ ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ��ုု ဆို�း့ �းကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ကောန်ပြီးပ်ီ� တွစုးဆိုင်း�း့ ုပ်းင်းန်း�့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�းရာရာှု�ူမွျာ�၊ အလေ့့ုပ်းပ်ွ�စုာ�
မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�၊ ဒါရိုုု�းတွာမွျာ�နှှင်း�း ရာင်းး�နှှီ�ခြမွုုပ်းနှှံ�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ကောန်ာ�းထံပ်း ့မွး�ညွှှန်းမွုမွျာ��ုု့ည်းး� ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�တွုု�တွ�း
ကောအလေ့ာင်းးကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - ကောခြ�ရာာင်းး�ရာာတွင်းး ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းပ်ါ

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�မွှ �ာ�ွယ်းရာန်းနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုစုစမွျာ��ုု တွုံ�ခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း အလေ့ခြ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၏ �ွမွး��ျင်းးမွု�ုု  
အလေ့ာ�ကောပ်�နှုုင်းး�ည်းး။

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ထံ�� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု  
ခြပ်ည်း�းစုုပံြီးပ်ီ� �ုုင်းးမွာကော�ာ တွု�ံခြပ်န်းကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုတွစုး�ု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်းအလေ့တွွ�း �ွမွး��ျင်းးကော�ာ  
နှုုင်းးင်းံတွ�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၊ န်ာမွည်းးရာ အလေ့န်းဂ္ဂျအီလေ့ုုမွျာ�၊ ပ်ည်းာရာှင်းးမွျာ�နှှင်း�း  
�ုုယ်းတွုုင်းး့ �းကောတွွ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်ရာကော�ာ အလေ့ရာာရာှုမွျာ�နှှင်း�း တွုုင်းးပ်င်းးနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

27ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု

https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/


အလေ့စုုု�ရာအလေ့ရာာုန်းအလေ့ဝါ
အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး �မွာာ့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ထံ�ရာှု အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု �င်း�းတွင်း�းကော�ာ အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး ရာရာှုကောအလေ့ာင်းး
ကော��ျာကောဆိုာင်းးရာွ�းကောပ်�ရာန်းနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�မွှ �င်းး�ကောဝ�ကောစုကောရာ�အလေ့တွွ�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ�� အလေ့ခြပ်ု�ကောဘာာကောဆိုာင်းးကော�ာ 
ကောခြပ်ာင်းး�့�မွုတွစုး�ု ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း ၎င်းး�တွုု�၏ ဝယ်းယ်ူကောရာ�့ုပ်းရာှာ�မွုမွျာ��ုု အလေ့�ု�ံခြပ်ုနှုုင်းး�ည်း�း ကြီး�ီ�မွာ�ကော�ာ အလေ့ရာှုန်းအလေ့ဝါရာှု�ည်းး။ ခြပ်ည်းး�ူ��ဏ္ဍ 
ဝယ်းယ်ူမွု၏ အလေ့ရာွယ်းအလေ့စုာ�နှှင်း�း အလေ့တွုုင်းး�အလေ့တွာကောကြား�ာင်း�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး အလေ့စုုု�ရာ၊ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�း ပ်ုုမွုု�ျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ အလေ့�ုုင်းး�အလေ့ဝုုင်းး� အလေ့ဆိုင်း�း
အလေ့ာ�့ု�ံတွုု�၌ ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းတွစုး�ု ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း ထံူ�ခြ�ာ�ကော�ာ အလေ့ကောန်အလေ့ထံာ�တွစုး�ုတွွင်းး ရာှုကောန်�ည်းး။

အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကော�ာင်းးစုု - စုုတးခိုျယ်ု�ံ�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး�

အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု၏ စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး� (အလေ့ာအလေ့�းစုးတွီ) မွှာ ဖွဲ့�းဒရာယ်း�န်းထံရိုုု�းတွာမွျာ�၊ ပ်စုစည်းး�
ဝယ်းယ်ူ�ုုမွှီ�ကောရာ� အလေ့ရာာရာှုမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့ာ� ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွု အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�
�ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း၊ �ာ�ွယ်းရာန်းနှှင်း�း �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း �ူည်းီကောပ်��ည်း�း အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ�ပ်ါဝင်းးကော�ာ အလေ့ွန်း့ ုုင်းး�ပ့်�းကောဖွဲ့ာင်းး�တွစုး�ု 
ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု ့ူ�ုန်း�ူ�မွုရိုု�ံမွှ ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍ �ုမွပဏီီမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�ပ်ါဝင်းး�ူမွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ �မွာာ့ု�ံ
ဆိုုုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာာ၊ တွာ�ဆိုီ�ရာာနှှင်း�း �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာာတွွင်းး အလေ့�ူအလေ့ည်းီ
ရာှာကောဖွဲ့ွကောန်ကောကြား�ာင်းး� အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ု����ည်းး။ အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု၏ စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး� ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�တွုု�တွ�းကောရာ� 
တွည်းးကောထံာင်းးရာခြ�င်းး�၏ ရာည်းးရာွယ်း�ျ�းမွှာ အလေ့ရာင်းး�အလေ့ခြမွစုးမွျာ�မွှ အလေ့မွျာ�ခြပ်ည်းး�ူနှှင်း�း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍ ဝယ်းယ်ူမွုနှှစုး�ုစု့ုံ��ုု အလေ့�ျ ုု �ခြပ်ုကောစုရာန်းနှှင်း�း 
�တွင်းး�ကောပ်�နှုုင်းးရာန်း ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

စုုတးခိုျယ်ု�ံ�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး�၏ အလေ့ဓို�အလေ့ဂ္ဂာါရာပ်းမွျာ�
စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာမွည်း�း အလေ့နှတရာာယ်းရာှုကော�ာ အလေ့ဓု� �ဏ္ဍ 11 �ုနှှင်း�း အလေ့�ု�ံအလေ့ကောဆိုာင်းးပ်စုစည်းး� 43 
�ုအလေ့ာ� ထံ�ထံ�ဝင်းးဝင်းး ဆိုန်း�စုစုးကော့�့ ာခြ�င်းး�နှှင်း�း ပ်င်းး့ ယ်းစုာနှှင်း�း စုာ�ကော�ာ�း�ုန်း �ဏ္ဍမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့နှတရာာယ်း စုီမွ�ံန်�း�ွ�မွုန်ည်းး�့မွး�မွျာ�
အလေ့ခြပ်င်းး အလေ့ဝံင်းး�ွင်းး�ျခြပ်င်းးဆိုင်းးထံာ��ည်း�း န်ည်းး�့မွး� 10 �ု့ည်းး� ပ်ါဝင်းးပ်ါ�ည်းး။ 2016 �ုနှှစုးတွွင်းး စုတွင်းးမွုတွးဆို�း�ျနု်းမွှစုပြီးပ်ီ� �ဏ္ဍအလေ့့ုု�း 
န်ည်းး�့မွး��စုးမွျာ� ထံပ်းခြဖွဲ့ည်း�းခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ဤပ့်�းကောဖွဲ့ာင်းး��ုု နှှစုးစုဉ်းမွွမွး�မွခံြပ်င်းးဆိုင်းးထံာ�ပ်ါ�ည်းး။

စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး��ည်းး �ုံ�စုွ��ူမွျာ�အလေ့ာ� အလေ့�မွ�� အလေ့့ွယ်းတွ�ူ အလေ့�ု�ံခြပ်ုနှုုင်းးမွည်း�း ဗျူဟုုုမွှထံုန်း��ုမွး�ထံာ��ည်း�း 
�တွင်းး�အလေ့�ျ�းအလေ့့�းရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ� ကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။ ပ့်�းကောဖွဲ့ာင်းး�အလေ့�ု�ံခြပ်ုရာန်း တွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့ကောမွရာု�န်းအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး �မွာာ
့ုံ�ဆိုုုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� �ုုင်းးမွာကော�ာ မွူဝါဒမွျာ� ဖွဲ့န်းတွီ�ကောရာ�၊ စုစုးကောဆို�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့��ခြဖွဲ့တွးခြ�င်းး�မွျာ��ုု 
တွုု�တွ�းကောစုကောရာ�နှှင်း�း စုည်းး�မွျဉ်း�့ုု�းန်ာမွု စုီမွ�ံွပ်း��ခြ�င်းး��ုု တွုု�ခြမွုင်း�းကောရာ�တွုု��ုု ပ်ံ�ပ်ုု�ရာန်း ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။

ကောအလေ့ာ�းပ်ါန်ည်းး�့မွး�မွျာ��ုု စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး�မွှတွစုးဆိုင်း�း အလေ့ွန်း့ ုုင်းး�မွှရာရာှုနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး -

့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�န်

မွူန်ာ

ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး��ူ �ကောဘာာတွူစုာ�ျုပ်း

န်မွူန်ာ

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�နှှင်း�း 

အလေ့င်းးတွာဗျူျ��ခြပ်ု့ုပ်းရာာတွွင်းး အလေ့�ုံ�ခြပ်ု

�ည်း�း န်ည်းး�့မွး�။

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူနှှင်း�း ထံပ်းဆိုင်း�း

�န်းထံရိုုု�းတွာ �ုုယ်းတွုုင်းး အလေ့��ခြဖွဲ့တွး

ဆိုန်း�စုစုးမွုန်မွူန်ာ။

အလေ့့ုပ်း�မွာ�စုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ��ုု 

စုစုးကောဆို�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့��ခြဖွဲ့တွးခြ�င်းး�ခြပ်ု့ုပ်း

ရာာတွွင်းး အလေ့�ုံ�ခြပ်ု�ည်း�း န်ည်းး�့မွး�။

အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု ဖွဲ့�းဒရာယ်း 

ဝယ်းယ်ူကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာစုည်းး�မွျဉ်း�အလေ့တွွ�း 

့ုု�းန်ာမွုအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း န်မွူန်ာ - ့ူ�ုန်း

�ူ�မွု�ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းခြ�င်းး�။

28 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�
စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး��ုု အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု အလေ့စုုု�ရာကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�နှှင်း�း အလေ့န်းဂ္ဂျအီလေ့ုုမွုတွးဖွဲ့�းအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ� 
ရာင်းး�ရာင်းး�နှှီ�နှှီ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း့ ှ�း ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး���ပ်ါ�ည်းး။ အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ့ွတွး့ ပ်းကော�ာ�မွာာတွွင်းး 
ဖွဲ့န်းတွီ��ည်းးအလေ့စုီအလေ့စုဉ်းနှှင်း�း အလေ့�းစုးပ်န်းအလေ့င်းးစုတွီ�ျ��တွုု�နှှင်း�း့ �းတွွ�့ုပ်း�ုုင်းး�ည်း�းအလေ့ခြပ်င်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း စုီမွ�ံန်�း�ွ�ကောရာ�
အလေ့န်းဂ္ဂျအီလေ့ုု ဗျူာရိုုု�းနှှင်း�း အလေ့ဓု� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း���ပ်ါ�ည်းး။ စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး�ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာာတွွင်းး အလေ့ကောမွရာု�န်း
ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုုအလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း ဗျူာရိုုု�း�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုမွှ ့ွတွးကောခြမွာ�း့ ာ�ူမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍနှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�း ့ူ�ကောဘာာင်းး
အလေ့�ုုင်းး�အလေ့ဝုုင်းး�မွှ ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ူမွျာ�ထံမံွှ ထံင်းးခြမွင်းး�ျ�းမွျာ� ကောတွာင်းး���ံ��ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ကောမွရုာ�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု�ည်းး အလေ့န်းဂ္ဂျအုုီလေ့မွျာ�၏ ကြီး�ုု�ပ်မွး�ကောဆိုာင်းးရွာ�းမုွမွျာ��ုု ကောငွ်းကောကြား��ပ်ံ�ပုု်�ကောပ်����ပြီးပီ်� မုွမုွတုုွ�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� 
�ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� ့ူ�ုန်း�ူ�မုွ�ုု ့ူ�ုုယ်းတုုွင်းးကောခြဖွဲ့ရှာင်းး�ရာန်း ကြီး�ုု�စုာ�့ှ�းရုှာ�ည်း�း �ုမွပဏီီမွျာ�၊ ဖွဲ့�းဒရာယ်း�န်းထံရုုို�းတွာမွျာ�၊ ဖွဲ့�း
ဒရာယ်း ဝယ်းယူ်မုွနှှင်း�း စုာ�ျုပ်း�ျုပ်းဆုုိုမုွဆုုိုင်းးရာာ �ွမွး��ျင်းး�ူမွျာ�၊ ကောထံာ�း�ံအလေ့ာ�ကောပ်��ူမွျာ�၊ ရာင်းး�နီှှ�ခြမုွုပ်းနံှှ�ူမွျာ�၊ �ံု�စွု��ူမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�
�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း စုုတွး�ျယံု်ကြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး��ုု စုုစုည်းး�ကောပ်�ရာန်း ဗျူာရုုို�းနှှင်း�း နီ်�နီ်��ပ်း�ပ်း ့�းတွွ�့ ပု်း�ုုင်းး���ပ်ါ�ည်းး။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�
စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး��ည်းး ဆို�း့ �း၍ အလေ့ဆိုင်း�းဆိုင်း�းကောခြပ်ာင်းး�့�ကောန်ပြီးပ်ီ� အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�းကောရာာ ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍ ပ်စုစည်းး�ကောပ်�
�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�နှှင်း�းဆို�းစုပ်း�ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�န်ယ်းပ်ယ်းအလေ့�စုးမွျာ� ထံည်း�း�ွင်းး�ရာန်း �ျ��ထံွင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ ့�းရာှုတွွင်းး အလေ့မွျ ုု �မွျ ုု �
ကော�ာ ပ်ုဂ္ဂဂ့ု� ့ုခံြုံ�ုကံောရာ��ဏ္ဍ၏ ့ုုအလေ့ပ်း�ျ�းမွျာ��ုု ခြဖွဲ့ည်း�းဆိုည်းး�ကောပ်�မွည်း�း အလေ့ဝံင်းး�ွင်းး�ျစုီမွထံံာ�ကော�ာ န်ည်းး�့မွး��စုး အလေ့စုုတွစုး�ု�ုု ကောဖွဲ့ား
ကောဆိုာင်းး့ ှ�းရာှု�ည်းး။ အလေ့ကောမွရာု�န်းအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ဤန်ည်းး�့မွး��စုးမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး� အလေ့�ုကောပ်�ကောကြား�ည်းာခြ�င်းး�နှှင်း�း ခြဖွဲ့န်�းကောဝခြ�င်းး�တွုု��ုု �ူည်းီကောပ်�
ရာန်း အလေ့င်းးတွာန်�း �င်းးတွန်း�ကောပ်� ကောတွွ�ဆိုုကံောဟုာကောခြပ်ာပ်ွ�တွစုး�ု ခြပ်ု့ုပ်းရာန်း စုီစုဉ်းကောန်ပ်ါ�ည်းး။

စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�့မွး��ည်းး အလေ့ဖွဲ့ုု�တွန်းရာင်းး�ခြမွစုးတွစုး�ုအလေ့ခြဖွဲ့စုး ခြပ်�ကောန်ပ်ါ�ည်းး။ ကောဒတွာစုုတွးခြဖွဲ့ာကော့�့ ာ�ျ�းမွျာ�
အလေ့ရာ ဆိုုု�းအလေ့�ု�ံခြပ်ုမွု�ည်းး �မွာာတွစုးဝန်း�ရာှု နှုုင်းးင်းမံွျာ�မွှ �ု�ံစုွ��ူအလေ့�စုးမွျာ�နှှင်း�း ခြပ်န်း့ ည်းးအလေ့�ု�ံခြပ်ုကြား��ည်း�း �ု�ံစုွ��ူမွျာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး 
တွခြဖွဲ့ည်းး�ခြဖွဲ့ည်းး� ကြီး�ီ�ထံွာ�့ာကောကြား�ာင်းး� ခြပ်�ကောန်ပ်ါ�ည်းး။ အလေ့ွန်း့ ုုင်းး�ပ့်�းကောဖွဲ့ာင်းး�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း တွု�ျကော�ာ ကောဒတွာမွျာ��ုု ထံင်းးဟုပ်းကောစုရာန်းနှှင်း�း 
ဆို�း့ �း၍ အလေ့�ျနု်းနှှင်း�းတွကောခြပ်�ည်းီခြဖွဲ့စုးကောန်ကောစုရာန်း အလေ့ကောမွရာု�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု နှုုင်းးင်းကံောတွားဌာာန်�ည်းး စုဉ်းဆို�းမွခြပ်တွး ဘာဏ္ဍာကောရာ� ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ�
နှှင်း�း အလေ့ကောကြား�ာင်းး�အလေ့ရာာန်ယ်းပ်ယ်းအလေ့့ုု�း �ွမွး��ျင်းး�ူမွျာ�၏ ပ်ါဝင်းးအလေ့ာ�ခြဖွဲ့ည်း�းမွုမွျာ� ့ုုအလေ့ပ်းပ်ါ�ည်းး။ စုုတွး�ျယ်ုကံြား�ည်းးရာကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးန်ည်းး�
့မွး��ုုကြား�ည်း�းရိုုရာန်း ကော�ျ�ဇီူ�ခြပ်ု၍ https://www.responsiblesourcingtool.org/ �ုု� ဝင်းးကောရာာ�းပ်ါ။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - �င်းး စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး�ုု �ူည်းီတည်းးကောဆိုာ�းနှုုင်းးမွည်း�း
ကောန်ရာာ�ုု စုဉ်း�စုာ�ပ်ါ

�	 အလေ့စုုု�ရာအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�
နှှင်း�းပ်တွး��း၍ ပ်ွင်း�း့ င်းး�မွုရာှုကောစုရာန်း တွုု�းတွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်�ခြ�င်းး� အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး အလေ့စုုု�ရာ ထံုတွး�ုန်းမွျာ�နှှင်း�း 
ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�အလေ့တွွ�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ�နှှင်း�း ပ်�ံပ်ုု�မွုရာှုပြီးပ်ီ� ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာကော�ာ၊  ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�
ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုရာှု�ည်း�း ဆို�းဆိုံကောရာ�မွျာ� တွည်းးကောဆိုာ�းရာန်း ကောခြ�့ှမွး�မွျာ�့ှမွး�နှုုင်းး�ည်းး။

�	 ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု စုာ�ျုပ်းမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ���းဆိုုုင်းးရာာ �န်ဦး�အလေ့ရာည်းးအလေ့ကော�ွ�စုစုးကောဆို�
�ျ�း ့ုပ်းထံု�ံ့ုပ်းန်ည်းး�မွျာ�တွွင်းး တွု�ျစုွာ�တွးမွှတွးကောဖွဲ့ားခြပ်ခြ�င်းး� အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ�
အလေ့ာ� ကောမွှားမွှန်း�ထံာ��ျ�းမွျာ��ုု ရာှင်းး�ရာှင်းး�့င်းး�့င်းး� အလေ့�ုကောပ်�ထံာ�ပ်ါ။

�	 အလေ့နှတရာာယ်းပ်ုုမွျာ�ကော�ာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး��ူမွျာ��ုု အလေ့ာရိုုစံုုု�းခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့စုုု�ရာ၏တွုံ�ခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး��ျ�းမွျာ�
�ုု �ူည်းီ�တွးမွှတွးရာန်း ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး��ူ ထံုကောတွွ�ဆို�းဆိုံကောရာ� န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာတွစုး�ု�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးပ်ါ။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

29ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု

https://www.legislation.act.gov.au/ni/2008-27/default.asp


ဥပ်ကောဒိုကောရာ�ရာာနှာင်း�း မွူဝါဒိုကောရာ�ရာာ မွူကောဘာာင်းးမွျာ��ုု အလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောစုခြခိုင်းး�
အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး့ ည်းး� ဥပ်ကောဒကောရာ�ရာာအလေ့ရာ ့�းဦး�မွုရာယ်ူမွုမွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း အလေ့ဓုပ်ပါယ်းခြပ်ည်း�းဝကော�ာ အလေ့ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့�မွျာ��ုု တွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်�နှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ 
�ုုင်းးမွာကော�ာ ဥပ်ကောဒမူွကောဘာာင်းးမွျာ��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရုှာ ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထုံတွးမုွမွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့ာ�ကော�ာင်းး� ထုံကောရာာ�းကော�ာ  
တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွုအလေ့တွွ�း အလေ့ကောခြ���ံုု ကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။ ဥပ်ကောဒကောရာ�ရာာ မွူကောဘာာင်းးမွျာ��ုု �ုုင်းးမွာအလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောစုရာန်း အလေ့စုုု�ရာမွျာ� ့ုပ်းကောဆိုာင်းးနှုုင်းးမွည်း�း  
အလေ့ဓု�့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ�တွွင်းး -

�	 ့ူ�ုန်း�ူ�မုွနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထုံတွးမုွမွျာ��ုု တုုွ�းဖွဲ့ျ�းနုုှင်းးမွည်း�း �ုုင်းးမွာကော�ာ ခြပ်စုးမုွဆုုိုင်းးရာာ တွရာာ�ကောရာ�မူွကောဘာာင်းးနှှင်း�း အလေ့ခြပ်စုးကောပ်�စုန်စုးတွစုး�ု  
�ုန်း��ုမွး��ာ�ရာာုခြခိုင်းး�။

�	 ဥပ်ကောဒနှှင်း�း မွူဝါဒဆိုုုင်းးရာာမွူကောဘာာင်းးမွျာ�� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုကောကြား�ာင်း�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ���ရာ�ူမွျာ� �ုု�မွဟုုတွး  
ထံု�ုု�း့ ွယ်း�ူမွျာ��ုု �ာ�ွယ်း ပ်�ံပ်ုု�ကောပ်�ကောကြား�ာင်းး� ကော�ခိုျာကောစုခြခိုင်းး�။

�	 ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�၏ တွာဝန်း�ံမွုနှှင်း�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာရာှုမွု�ုု တွုု�ကောစု�ည်း�း ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာရာှုမွု �ုု�မွဟုုတွး  
့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ကောရာ� ဥပ်ကောဒမွျာ�����ုု� ဥပ်ကောဒ�စုးခြပ်ုကောရာ��ုု ထံည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�ခြခိုင်းး�။

ဩစုကော�တ�့ျနှုုင်းးင်း ံ- 2018 ခိုုနှာစုး ကောခိုတး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့�းဥပ်ကောဒို 

ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး 2018 �ုနှှစုး ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့�းဥပ်ကောဒ (ဓန်�ဟုာယ်) (အလေ့�းဥပ်ကောဒ) ခြဖွဲ့င်း�း �မွာာ�ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း
�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�တွး�စုး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�း့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ ဤအလေ့�းဥပ်ကောဒအလေ့ရာ ဩစုကောကြားတွ�့ျကော���ွ�းအလေ့တွွင်းး� 
့ည်းးပ်တွး့ ှ�းရာှုကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�ကြီး�ီ� 3,000 ကော�ျား�ည်းး ၎င်းး�တွုု�၏ ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ဆိုန်း�စုစုးပြီးပ်ီ� ကောခြဖွဲ့
ရာှင်းး�ထံာ��ည်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ��ုု အလေ့ကော��စုုတွးကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ�ကော�ာ နှှစုးစုဉ်းကော�တွး�စုး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�းမွျာ��ုု ထံုတွး
ခြပ်န်းရာန်း့ ုုအလေ့ပ်း�ည်းး။ ဤအလေ့�းဥပ်ကောဒ�ည်းး ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ့ုပ်းင်းန်း�ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ျ�းအလေ့တွွ�း ရာှင်းး�့င်းး�ကော�ာ စုနံှုန်း�တွစုး
�ု�ုု �တွးမွှတွးကောပ်�ပြီးပ်ီ� ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�� ၎င်းး�တွုု�၏ ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးမွုမွျာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ��ုု �ုုင်းးတွွယ်းစုီမွံပ်ုတံွုု�
အလေ့တွွ�း တွာဝန်း�မံွုရာှုကောစုခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့�ခြဖွဲ့စုးကောအလေ့ာင်းး တွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်�ရာန်း ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။ �မွာာ�ပ်ထံမွဆိုု�ံအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ဤအလေ့�းဥပ်ကောဒ
�ည်းး ဩစုကောကြားတွ�့ျ ဓန်�ဟုာယ်နှုုင်းးင်းနံှှင်း�း့ ည်းး� ��းဆိုုုင်းးပြီးပ်ီ� ့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း��ည်း�း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�းမွျာ�
အလေ့တွွ�း �တွးမွှတွးထံာ��ည်း�း အလေ့့ာ�တွူစုနံှုန်း�မွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်း�း ဓန်�ဟုာယ် ကော�တွး�စုး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�းတွစုး�ု
�ုု နှှစုးစုဉ်းထံုတွးခြပ်န်းရာန်း့ ုုအလေ့ပ်း�ည်းး။

အလေ့�းဥပ်ကောဒိုကော�ားကောဆိုာင်းးမွု

ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ဤအလေ့�းဥပ်ကောဒ�ုု ့ူမွုအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�၍ ခြပ်ည်း�းစုု�ံျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ 10 ့ကြား�ာ ကောဆိုွ�ကောနှွ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းတွစုး
�ုခြဖွဲ့င်း�း ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး���ပ်ါ�ည်းး။ ဤကောဆိုွ�ကောနှွ�မွုမွျာ�တွွင်းး အလေ့ကော��စုုတွးကောဆိုွ�ကောနှွ�ထံာ��ည်း�း စုာတွမွး�တွစုး�ု၊ ��းဆိုုုင်းး�ူမွျာ�ထံမံွှ စုာခြဖွဲ့င်း�းကောရာ��ာ�
တွင်းး�ွင်းး�မွု 99 �ုနှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး��ွမွး��ျင်းး�ူကောပ်ါင်းး� 170 ဦး�နှှင်း�းခြပ်ု့ုပ်း����ည်း�း စုာ�ပ်ွ�ဝုုင်းး�ကောဆိုွ�ကောနှွ�မွုကောပ်ါင်းး� 16 �ုတွုု� 
ပ်ါဝင်းးပ်ါ�ည်းး။ ဩစုကောကြားတွ�့ျနှုုင်းးင်း�ံည်းး ဤအလေ့�းဥပ်ကောဒ�ုု အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားရာန်း ဩစုကောကြားတွ�့ျ န်ယ်းစုပ်းကောရာ�ရာာတွပ်းဖွဲ့ွ��ရာှု ၎င်းး�၏ ကော�တွး�စုး
ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ့ုပ်းင်းန်း�ထံုကောတွွ��ျတုွးဆို�းကောရာ�ဌာာန် (ဌာာန်)မွှတွစုးဆိုင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ့�းတွွ�့ုပ်း�ုု
င်းး့ ှ�းရာှု�ည်းး။ ဌာာန်�ည်းး အလေ့စုီရာင်းး�ကံော�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�အလေ့တွွ�း ဥပ်ကောဒနှှင်း�းအလေ့ည်းီ ့ုု�းန်ာကောဆိုာင်းးရာွ�းပ်ုံနှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း�၍ ့မွး�ညွှှန်း�ျ�း�ုု 
ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး� �ွမွး��ျင်းး�ူမွျာ�နှှင်း�း့ ည်းး� ့�းတွွ�့ုပ်း�ုုင်းး���ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့�းဥပ်ကောဒို၏ အလေ့ဓို�အလေ့ဂ္ဂာါရာပ်းမွျာ�

ရာာင်းး�့င်းး�ကော�ာ အလေ့စီုရာင်းးခိုရံာမွည်း�း �တးမွာတးအလေ့ဆိုင်း�း

ဩစုကောကြားတွ�့ျနှုုင်းးင်းတံွွင်းး နှှစုးစုဉ်းစုုကောပ်ါင်းး�ဝင်းးကောင်းွ  
ဩစုကောကြားတွ�့ျကောဒ့်ာ �န်း�ကောပ်ါင်းး� 100  
အလေ့ထံ�းရာှုကော�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�အလေ့ာ�့ုံ� မွခြဖွဲ့စုးမွ
ကောန့်ုု�းန်ာရာမွည်းး။

ဗ�ုုမွာ�ုန်း�ခိုျ�ပ်းကော�ာ �ုတးခြပ်န်းမွု

ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�းမွျာ��ုု အလေ့ွန်း့ ုုင်းး�မွှတွးတွမွး�တွစုး
�ုတွွင်းး ထံုတွးခြပ်န်းရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့စုုု�ရာထံ�ံုု� တွင်းး
�ွင်းး�ရာမွည်းး။

ဥပ်ကောဒိုခြ�င်း�းခြပ်ဋ္ဌာာန်း��ာ�ကော�ာ အလေ့စုီရာင်းးခိုံတင်းးခြပ်
ရာန်း စု�ံတးမွာတးခိုျ�းမွျာ�

ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�းမွျာ�အလေ့ာ�့ု�ံ�ည်းး တွူည်းီကော�ာ  
ဥပ်ကောဒခြဖွဲ့င်း�းခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ထံာ��ည်း�း အလေ့စုီရာင်းး�တံွင်းး 
ခြပ်ရာန်း စု�ံတွးမွှတွး�ျ�းမွျာ��ုု ့ုု�းန်ာရာမွည်းး။

အလေ့စုုု�ရာထံ�ံုု� ကော့ှာ�းထံာ�ခြ�င်းး�

ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး့ ည်းး� နှှစုးစုဉ်း
ကော�တွး�စုး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ထံုတွးခြပ်န်း
�ျ�းမွျာ��ုု ခြပ်င်းးဆိုင်းးထံာ�ရာန်း ့ုု�ည်းး။

30 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



�ျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ ့ှမွး�ခြုံ�ုမံွု

အလေ့�းဥပ်ကောဒ�ည်းး စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှှင်း�း �ု�ုု့းခြဖွဲ့စုး 
အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�ကောပ်ါင်းး� 3,000 ကော�ျားနှှင်း�း��းဆိုုုင်းး
�ည်းး။ ၎င်းး�တွွင်းး နှုုင်းးင်းံခြ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း 
ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ� ပ်ါဝင်းး�ည်းး။

အလေ့ကြီး�ီ�တွန်း� စုီမွ�ံန်�း�ွ�ကောရာ�ပ်ုုင်းး�၏ အလေ့တွည်းးခြပ်ု
�ျ�း

ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�းမွျာ��ုု �ုမွပဏီီ၏ ပ်င်းးမွအလေ့ုပ်း�ျုပ်း
ကောရာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��တွစုး�ုမွှ အလေ့တွည်းးခြပ်ုပြီးပ်ီ� �ွင်း�းခြပ်ု�ျ�း
ရာ �ုုယ်းစုာ�့ှယ်းတွစုးဦး�မွှ ့�းမွှတွးကောရာ�ထံုု�
ရာမွည်းး။

့မွး�ညွှှန်းနှှင်း�း ပ်�ံပ်ုု�ခြ�င်းး�

အလေ့စီုရာင်းး�စံုာတွင်းး�ွင်းး��ည်း�း အလေ့ဖွွဲ့��အလေ့စုည်းး�
မွျာ��ုု ပ်�ံပုု်�ရာန်းနှှင်း�း အလေ့ကြံ�ဉံာာဏီးမွျာ�ကောပ်�
ရာန်း ဩစုကောကြားတွ�့ျ န်ယ်းစုပ်းကောရာ�ရာာတွပ်းဖွွဲ့��ရုှာ 
ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆုုိုင်းးရာာ ့ုပ်းင်းန်း�ထုံ
ကောတွွ��ျတုွးဆို�းကောရာ�ဌာာန်�ုု ဖွွဲ့��စုည်းး����ပ်ါ�ည်းး။

့ူ�ုထံင်းးရာှာ�တွာဝန်း�ံမွု

အလေ့�းဥပ်ကောဒ�ုု ့ုု�းန်ာရာန်းပ်ျ�း�ွ�းကော�ာ 
အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ��ုု ��းဆိုုုင်းးရာာ ဝန်းကြီး�ီ�မွှ ့ူ
�ုထံင်းးရာှာ� ထံုတွးကောဖွဲ့ားခြပ်�နှုုင်းး�ည်းး။

�တုရာာုမွု ခြ�စုးကောစုခြခိုင်းး�
2019 �ုနှှစုး ဇီန်းန်ဝါရာီ့�စု၍ ယ်င်းး�ဌာာန်�ည်းး ဩစုကောကြားတွ�့ျနှုုင်းးင်းတံွစုးဝန်း�နှှင်း�း နှုုင်းးင်းရံာပ်းခြ�ာ�တွုု�တွွင်းး  �တွုရာှုမွု ခြဖွဲ့စုးကောစုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ
အလေ့�မွး�အလေ့န်ာ�ပ်ွ�ကောပ်ါင်းး� 150 ကော�ျားတွွင်းး ပ်ါဝင်းး���ပ်ါ�ည်းး။ 2019 �ုနှှစုး ဇီွန်း့ တွွင်းး ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး နှုုင်းးင်းကံောပ်ါင်းး� 18 နှုုင်းးင်းမံွှ 
�ုုယ်းစုာ�့ှယ်းကောပ်ါင်းး� 400 ကော�ျားတွ�းကောရာာ�း�ည်း�း နှုုင်းးင်းအံလေ့ဆိုင်း�း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ည်းီ့ာ�တံွစုး�ု�ုု ့�း��ံျင်းး�ပ်
���ပ်ါ�ည်းး။ အလေ့ဆိုုုပ်ါည်းီ့ာ�တံွွင်းး ပ်ည်းာရာှင်းးမွျာ�� အလေ့�းဥပ်ကောဒ၏ အလေ့စုီရာင်းး�ံတွင်းးခြပ်ခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ့ုုအလေ့ပ်း�ျ�းမွျာ�အလေ့ခြပ်င်းး အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�
မွျာ�� ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း ့�းတွွ�့ုပ်း�ုုင်းးနှုုင်းးပ်ုတံွုု�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း�၍ ကောဆိုွ�ကောနှွ����ကြား�ပ်ါ�ည်းး။

ဤဌာာန်�ည်းး ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ အလေ့�ုပ်ည်းာမွျာ� တွုု�ခြမွင်း�း့ ာကောစုရာန်းနှှင်း�း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ  
အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောရာ�အလေ့တွွ�း အလေ့စုုု�ရာအလေ့ရာာရာှုမွျာ�အလေ့ကြား�ာ� စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး တွည်းးကောဆိုာ�းရာန်းတွုု�အလေ့တွွ�း  
ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း့ ည်းး� န်ီ�န်ီ��ပ်း�ပ်း ့�းတွွ�ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ 2020 �ုနှှစုး ဒီဇီင်းးဘာာတွွင်းး ဩစုကောကြားတွ�့ျ
အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး အလေ့မွျာ�ခြပ်ည်းး�ူ ဝယ်းယ်ူစုုကောဆိုာင်းး�မွုမွျာ�တွွင်းး ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့နှတရာာယ်း အလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�
မွည်း�း ၎င်းး�၏ ကြီး�ုု�ပ်မွး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ျ�းမွျာ��ုု အလေ့�ျဉ်း��ျုပ်းကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်း�း ၎င်းး�၏ ပ်ထံမွဆိုု�ံ ဓန်�ယ်ာယ် ကော�တွး�စုး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ု
ခြ�င်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ထံုတွးခြပ်န်း�ျ�း�ုု ထံုတွးခြပ်န်း����ည်းး။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�
ဤအလေ့�းဥပ်ကောဒ�ည်းး ၎င်းး�၏ထံုကောရာာ�းမွု�ုု �ု�ံနှှစုးတွစုး�ါ �ုံ��ပ်းမွုခြပ်ု့ုပ်းရာန်း ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ထံာ��ည်းး။ ယ်င်းး��ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ�  
�ွင်းး�ဆို�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာရာှုမွုမွှတွစုးဆိုင်း�း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းမွည်း�း �မွာာ့ ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ကြီး�ုု�ပ်မွး��ျ�းမွျာ��ည်းး  
အလေ့ကောစုာပ်ုုင်းး�အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ�တွွင်းး�ာ ရာှုကောန်ဆို�ခြဖွဲ့စုးကောကြား�ာင်းး��ုု အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုပြီးပ်ီ� အလေ့�းဥပ်ကောဒ၏ ထံုကောရာာ�းမွု�ုု အလေ့န်ာဂ္ဂတွးဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�တွုု�တွ�းမွုမွျာ�
ခြဖွဲ့င်း�း ဆိုန်း�စုစုးအလေ့��ခြဖွဲ့တွးနှုုင်းးကောစုကောရာ��ုု ကော��ျာကောစုမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ဩစုကောကြားတွ�့ျအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး 2022 �ုနှှစုးတွွင်းး ဤ�ု�ံနှှစုးတွစုးကြီး�ုမွး  
�ု�ံ�ပ်းမွု�ုု စုတွင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - �င်းးတန်း�တ�းကောရာာ�းရာန်း တုု�းတွန်း�ခြခိုင်းး�နှာင်း�း �တုရာာမုုွ ခြ�စုးကောစုခြခိုင်းး�

�	 အလေ့စုုု�ရာအလေ့ရာာရာှုမွျာ��ည်းး မွုမွုတွုု�၏ ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီအလေ့တွွင်းး� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�မွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး� 
�တွုရာှုမွု ခြဖွဲ့စုးကောစုနှုုင်းးပြီးပ်ီ� ထံုု�း�င်း�းကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွုခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး� အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး အလေ့ခြပ်ု�ကောဘာာကောဆိုာင်းး
ကော�ာ �ျင်း�း�ုံ�မွုမွျာ��ုု ခြမွုင်း�းတွင်းးနှုုင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

�	 ဝန်းထံမွး�မွျာ�၏ ဗျူဟုု�ုတွအလေ့ကောခြ���ံုု ခြမွင်း�းမွာ�့ာကောစုရာန်း ဌာာန်တွွင်းး�နှှင်း�း ဌာာန်ခြပ်င်းးပ် �င်းးတွန်း�
အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ��ုု ခြမွုင်း�းတွင်းးရာန်း အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ��ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

31ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



�ုုင်းး�နှုုင်းးင်း ံ- ့ူ�ုန်း�ူ�မွုတုု�း�ျ�းကောရာ� ဥပ်ကောဒို�ုု ခြပ်င်းးဆိုင်းးခြခိုင်းး�

ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်း၏ံ ကောရာှ�ကောန်�ျုပ်းရိုု�ံ�ည်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း�ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး��ုု အလေ့ပ်ုုဒး 6/1 အလေ့ရာ �ီ�ခြ�ာ�ရာာဇီဝတွးမွုတွစုး�ုအလေ့ခြဖွဲ့စုး �တွးမွှတွးခြပ်ဋ္ဌာာန်း�ရာန်း 
့ူ�ုန်း�ူ�မွုတွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ� ဥပ်ကောဒ�ုု ခြပ်င်းးဆိုင်းးရာန်း ကောဆိုာင်းးရာွ�း့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ ဤ�ုု�ခြပ်င်းးဆိုင်းးရာခြ�င်းး�မွှာ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း�ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး��ရံာ
ကော�ာ န်စုးန်ာ�ူမွျာ�� အလေ့ခြ�ာ�့ူ�ုန်း�ူ��ရံာကော�ာ န်စုးန်ာ�ူမွျာ�န်ည်းး�တွူ ဥပ်ကောဒကောရာ�ရာာ ပ်ံ�ပ်ုု�မွုမွျာ� ရာရာှုနှုုင်းးကောစုရာန်းခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ခြပ်င်းးဆိုင်းးမွု
မွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်း�ံည်းး န်စုးန်ာ�ူမွျာ�အလေ့ာ� ဥပ်ကောဒအလေ့ာဏီာတွည်းးကောစုကောရာ� အလေ့ာဏီာပ်ုုင်းးမွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�့ာကောအလေ့ာင်းး အလေ့ာ�ကောပ်�ရာန်းနှှင်း�း 
�ျ��့ွန်း�ူမွျာ�အလေ့ာ� ထံုကောရာာ�းကော�ာ တွရာာ�စုွ�ဆိုုုခြ�င်းး�မွျာ� ခြပ်ု့ုပ်းနှုုင်းးရာန်း ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။ ဥပ်ကောဒ�ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�နှုုင်းးမွည်း�း 
�ျ�း�ျင်းး�ထံုကောရာာ�းကော�ာ အလေ့ကောရာ�ယ်ူမွုမွျာ� ခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်း�ံည်းး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးနှုုင်းးကော�ာ အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ��ုု နှုုင်းးထံ�းစုီ�န်င်းး� 
�ုုင်းး�ကောစု�ည်း�း အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး�ုု� အလေ့�ျင်း�းပ်ျ�းကောခြပ်ာင်းး�့��ွာ�ခြ�င်းး�မွှ �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်း ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။

ခြပ်င်းးဆိုင်းးခြခိုင်းး� ရာည်းးရာွယ်းခိုျ�းမွျာ�
ခြပ်င်းးဆိုင်းးထံာ��ည်း�း ခြပ်ဋ္ဌာာန်း��ျ�း�ုု ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းကောစု�ုုင်းး��ည်း�း ရာာဇီဝတွးမွုမွျာ��ုု တွရာာ�စုွ�ဆိုုုခြ�င်းး��ုု အလေ့ကောထံာ�းအလေ့�ူ
ခြပ်ုနှုုင်းးမွည်း�း ့�းကောတွွ�အလေ့�ု�ံ�ျနှုုင်းးကော�ာ န်ည်းး�့မွး�တွစုး�ုအလေ့ခြဖွဲ့စုး အလေ့�ု�ံခြပ်ုရာန်း ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။ ခြပ်င်းးဆိုင်းး�ျ�းမွျာ��ည်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း 
�ုုင်းး�ကောစု�ရံာမွုကောကြား�ာင်း�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ��ုု ည်းီတွူည်းီမွှ �ာ�ွယ်းကောပ်�ပြီးပ်ီ� ခြပ်ဋ္ဌာာန်း��ျ�းအလေ့�စုးမွျာ�အလေ့ရာ ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်�ကောကြား�ာင်းး� ကော��ျာကောစုမွည်းး
ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ခြပ်င်းးဆိုင်းး�ျ�းအလေ့�စုးအလေ့ရာ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း �ုုင်းး�ကောစု�ရံာမွုကောကြား�ာင်း�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ��ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာမွုကောကြား�ာင်း�း ထံု�ုု�း
န်စုးန်ာ�ူမွျာ�����ုု�ပ်င်းး ဥပ်ကောဒကောရာ�ရာာ ပ်ံ�ပ်ုု�မွုမွျာ� ရာရာှုမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ယ်င်းး�တွုု�တွွင်းး မွူ့အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်�ုု� ခြပ်န်းကောရာာ�းကောစုခြ�င်းး�နှှင်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ 
မွတွရာာ�ဖွဲ့ုနှှုပ်း�ရံာမွုကောကြား�ာင်း�းခြဖွဲ့စုး�ည်း�း �ုု�မွဟုုတွး တွုု�းရိုုု�းဆို�းစုပ်း�ည်း�း ရာာဇီဝတွးမွုမွျာ�အလေ့တွွ�း တွရာာ�စုွ�ဆိုုု�ရံာခြ�င်းး�မွှ �င်းး�့ွတွး�ွင်း�း
ကောပ်�ခြ�င်းး�တွုု� ပ်ါဝင်းးပ်ါ�ည်းး။ ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်းအံလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ပ်ုမံွှန်း �ုု�မွဟုုတွး ပ်ုမံွှန်းမွဟုုတွးကော�ာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့ကောခြ��ျကောန်ထံုုင်းး�ူ မွည်းး�ူပ်င်းးခြဖွဲ့စုးကောစု 
့ုပ်းအလေ့ာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး ကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ည်း�း န်စုးန်ာ�ူမွျာ� ည်းီတွူည်းီမွှ အလေ့�ာအလေ့�ွယ်း ရာရာှုပြီးပ်ီ� ခြပ်င်းးဆိုင်းးထံာ��ည်း�း ခြပ်ဋ္ဌာာန်း��ျ�း
မွျာ�နှှင်း�းအလေ့ည်းီ ပ်�ံပ်ုု�မွုရာရာှုကောကြား�ာင်းး� ကော��ျာကောစုရာန်း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ဘာယ်းကော��ာင်း�း ဥပ်ကောဒို�ုု ခြပ်င်းးဆိုင်းး�န်ည်းး�။

အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး��ည်းး ခြပ်င်းး�ထံန်းကော�ာ ခြပ်စုးမွုဆိုုုင်းးရာာ တွရာာ�မွှတွ�ည်း�း တွု�ံခြပ်န်းမွုတွစုး�ုရာရာှုရာန်း ့ုုအလေ့ပ်းကော�ာ ကြီး�ီ�
ကော့��ည်း�း ရာာဇီဝတွးမွုတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ့�းရာှုတွွင်းး ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်း၌ံ ့ူ�ုန်း�ူ�မွုရာ့ဒးကောကြား�ာင်း�းမွဟုုတွး�ည်း�း အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်း
ကောစု�ုုင်းး�မွု�ုု တွုတွု�ျ�ျအလေ့ခြပ်စုးဒဏီးကောပ်��ည်း�း ဥပ်ကောဒမွရာှုပ်ါ။ ့ုပ်းအလေ့ာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်းအလေ့တွွ�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ည်းး
့ည်းး� ့ုင်းးပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်းအလေ့တွွ�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�းစုာ့ှင်းး ရာှာကောဖွဲ့ွကောတွွ�ရာှုမွုနှုန်း�နှှင်း�း တွရာာ�စုွ�ဆိုုုမွုနှုန်း� 
ပ်ုုန်ုမွ�းပ်ါ�ည်းး။ ဤ�ည်းးမွှာ ထံုုင်းး�နှုုင်းးင်းအံလေ့စုုု�ရာ� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုတွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ� ဥပ်ကောဒ�ုု ဥပ်ကောဒကောရာ�ရာာ ခြပ်င်းးဆိုင်းးမွုမွှတွစုးဆိုင်း�း ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�
့ုု�ည်း�း အလေ့�ျ�းတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - ဥပ်ကောဒိုခြပ်�ရာာတွင်းး �ုခိုုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ�အလေ့တွ�း ပ်�ံပ်ုု�မွုမွျာ�
�ုု �ည်း�း�ွင်းး�ခြခိုင်းး�

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူ�ုု �ာ�ွယ်းကောပ်�ကောရာ�နှှင်း�း ဥပ်ကောဒခြပ်ုရာာတွွင်းး ပ်�ံပ်ုု�မွုမွျာ��ုု မွည်းး�ုု�
ကောပ်ါင်းး�စုပ်းထံည်း�း�ွင်းး�မွည်းး�ုု စုဉ်း�စုာ�နှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

32 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�

စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းးတည်းးကောဆိုာ�းခြခိုင်းး�

ပ်ုဂ္ဂဂ့ု� ့ုပ်း�ာ�ရာှာကောဖွဲ့ွစုုကောဆိုာင်းး�မွုနှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ��ည်းး ့ုပ်း�ာ�ကော���ွ�း
အလေ့တွွင်းး� အလေ့ကောရာ�ပ်ါ�ည်း�း အလေ့�န်း��ဏ္ဍတွွင်းး ပ်ါဝင်းး�ည်းး�ုု အလေ့�ုအလေ့မွှှတွးခြပ်ု့ှ�း အလေ့ဆိုုုပ်ါကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�
အလေ့တွွ�း ရာှင်းး�့င်းး�ကော�ာ မွူဝါဒတွစုး�ု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�နှှင်း�း စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းးတွည်းးကောဆိုာ�းခြ�င်းး�။

့မွး�ညွှှန်းနှာင်း�း ပ်�ံပ်ုု�ခြခိုင်းး�

ခြပ်င်းးဆိုင်းး�ျ�း�ုု ခြဖွဲ့ည်း�းစုွ�းကောပ်�ရာန်း ရာှင်းး�့င်းး�ကော�ာ ့မွး�ညွှှန်း�ျ�း�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးပြီးပ်ီ� �င်းးတွန်း�ကောပ်�
ခြ�င်းး�။ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�အလေ့တွွ�း ကောဖွဲ့ားခြပ်�ျ�းစုာရာင်းး�မွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးပြီးပ်ီ� 
အလေ့��ခြဖွဲ့တွးစုစုးကောဆို�မွုမွျာ�ခြပ်ု့ုပ်း�ာ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း�ုုင်းး�ကောစု�ရံာ�ူမွျာ��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွးကောပ်��ည်း�း 
�ုုယ်းတွုုင်းး ့�းကောတွွ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်ရာကော�ာ ဝန်းထံမွး�မွျာ�မွှ ��းဆိုုုင်းးရာာ အလေ့�ူအလေ့ည်းီမွျာ�ကောပ်�ကောန်
�ည်း�း အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�ထံ ံ့ှ�ကောခြပ်ာင်းး�ကောပ်�နှုုင်းးကောစုကောရာ�အလေ့တွွ�း �ူည်းီကောပ်�နှုုင်းးရာန်း ခြဖွဲ့န်�းကောဝကောပ်�ရာပ်ါမွည်းး။

စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ခြခိုင်းး�

အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး� �ျင်း�း�ု�ံမွုမွျာ�နှှင်း�း ဆို�းစုပ်းကောန်�ည်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�ဥပ်ကောဒ
ကောဖွဲ့ာ�းဖွဲ့ျ�းမွုမွျာ��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွးရာာတွွင်းး အလေ့့ွန်းအလေ့ကောရာ�ပ်ါ�ည်း�း အလေ့�န်း��ဏ္ဍခြဖွဲ့စုး�ည်း�း 
အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ခြ�င်းး��ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ခြမွုင်း�းတွင်းးခြ�င်းး�။

ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ုု တုု�ခြမွိင်း�းခြခိုင်းး�

��းဆိုုုင်းးရာာ အလေ့စုုု�ရာအလေ့ာဏီာပ်ုုင်းးမွျာ�ကြား�ာ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ုု တွုု�ခြမွုင်း�းခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း
အလေ့့ုပ်း�ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး� ရာာဇီဝတွးမွုမွျာ��ုု စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ရာန်း အလေ့့ုပ်း�မွာ�နှှင်း�း ရာာဇီဝတွးမွု ဥပ်ကောဒဆိုုုင်းးရာာ 
အလေ့ာဏီာ့ုု�းန်ာကောစုကောရာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��မွျာ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ခြ�င်းး�။

ကော့��ျင်း�း�င်းးတန်း�ကောပ်�ခြခိုင်းး�

အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�မွု�ုု �ာ�ွယ်းကောရာ�နှှင်း�း ဥပ်ကောဒအလေ့ာဏီာ့ုု�းန်ာကောစုကောရာ�တွုု�အလေ့ာ� 
�ုုယ်းတွုုင်းး ့�းကောတွွ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်ရာကော�ာ အလေ့ရာာရာှုမွျာ�အလေ့ာ� �င်းးတွန်း�ကောပ်�ခြ�င်းး��ုု ့ွယ်း�ူ
ကော�ျာကောမွွ�ကောစုရာန်း မွူရာင်းး�နှုုင်းးင်းနံှှင်း�း ကောရာာ�းရာှုနှုုင်းးင်းမံွျာ�ရာှု အလေ့�ွင်း�းအလေ့့မွး�မွျာ��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကော့�့ ာခြ�င်းး�။ 
ဥပ်ကောဒအလေ့ာဏီာ့ုု�းန်ာကောစုကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ ဝန်းထံမွး�မွျာ�၊ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�စုစုးကောဆို�ကောရာ� အလေ့ရာာရာှုမွျာ�၊ 
အလေ့့ုပ်း�မွာ��မွဂ္ဂဂမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�း့ ူ�ကောဘာာင်းးအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ��ုု  ဤကော့��ျင်း�း�င်းးတွန်း� ကောပ်�
မွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

33ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



�တုရာာုမွုခြ�စုးကောစုခြခိုင်းး�နှာင်း�း စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းးတည်းးကောဆိုာ�းခြခိုင်းး�
ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ��ုု တွုံ�ခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာာတွွင်းး မွခြဖွဲ့စုးမွီ� 

ကြီး�ုုတွင်းးစုီစုဉ်းထံာ�ကော�ာ �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�တွစုး�ု ့ုုအလေ့ပ်း�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး အလေ့စုုု�ရာအလေ့ရာာရာှုမွျာ�၊ ပ်ုဂ္ဂဂ့ု� �ဏ္ဍနှှင်း�း ပ်ုုမွုု�ျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ ့ူထံု

အလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း��ုု ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး�နှှင်း�း ကောဖွဲ့ားခြပ်�ျ�းမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး� 

�တွုရာှုမွုခြဖွဲ့စုးကောစုနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ��ုု ခြပ်န်း့ ည်းး�ုစုာ�ရာန်း အလေ့့ာ�အလေ့့ာရာှု�ည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး� �ုရာှု

့ာကောအလေ့ာင်းး �တွုရာှုမွုခြဖွဲ့စုးကောစုခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�းအလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု ပ်ုုမွုုကောဖွဲ့ားထံုတွး�ုရာှုပြီးပ်ီ� တွုံ�ခြပ်န်းနှုုင်းးရာန်း့ ည်းး� ့ုုအလေ့ပ်း�ည်းးမွျာ�

�ုု ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်�နှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။ ့ုပ်းင်းန်း�န်ယ်းပ်ယ်း�ုုယ်းစုာ�ခြပ်ု အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ထံူ�ခြပ်ုအလေ့ရာပ်းဘာ�း့ ူ�ကောဘာာင်းးအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း �င်း�းကော့ျား�့ုု 

ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းကြား�ပ်ါရာန်း အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ုု တွုု�းတွွန်း�ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့င်းးဒုုိုနီ်�ရာာာ�နုုှင်းးင်း ံ- န်ည်းး�ပ်ည်းာပုု်င်းး�့မွး�ညှွှန်းခိုျ�းနှာင်း�း ကောဒို�အလေ့စုုု�ရာ၏ စွုမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး တည်းးကောဆိုာ�းခြခိုင်းး�

အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ကောဒ�အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွုခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ��ုု ပ်ုုမွုုကောဖွဲ့ားထံုတွး တွု�ံခြပ်န်းနှုုင်းးရာန်းအလေ့တွွ�း န်ည်းး�ပ်ည်းာပ်ုုင်းး� 
့မွး�ညွှှန်း�ျ�းကောပ်�ပြီးပ်ီ� စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး တွည်းးကောဆိုာ�းကောပ်��ည်း�း အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွျာ� ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးကောပ်�ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွုမွျာ��ုု �ာ�ွယ်း
တွာ�ဆိုီ�ရာာတွွင်းး ကောဒ�အလေ့စုုု�ရာ၏ အလေ့�န်း��ဏ္ဍ�ုု အလေ့ာ�ကော�ာင်းး��ုုင်းးမွာကောစုပ်ါ�ည်းး။

ရာည်းးရာွယ်းခိုျ�း
ဤပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး အလေ့စုုု�ရာအလေ့ရာာရာှုမွျာအလေ့ာ� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုအလေ့နှတရာာယ်းနှှင်း�းပ်တွး��း၍ န်ာ�့ည်းးမွုတွုု�ကောစုပြီးပ်ီ� ၎င်းး�တွုု�� ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ
�ူမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ဆိုုုပ်ါန်စုးန်စုး�ူမွျာ�၏ အလေ့ုမွးရာှုမွု�ာ�စုုမွျာ��ုု �ာ�ွယ်းကောပ်�နှုုင်းးမွည်း�း ၎င်းး�တွုု�၏စုွမွး�ရာည်းး�ုု တွုု�ခြမွုင်း�းကောစုမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ဤ
အလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းး�ူမွျာ�၏ မွူရာင်းး�ကောန်ရာာမွှ ့ူမွုဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�ကောရာ�ရာာ ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�အလေ့တွွ�း 
တွာဝန်းရာှုကော�ာ �ီ��န်�းအလေ့စုုု�ရာကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ��ုု ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။

ဤအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း� ကောဒ�အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ာ� နှုုင်းးင်းံရာပ်းခြ�ာ�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာ�ည်း�း အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်း�ံာ�မွျာ��ုု ပ်ုုမွုုကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ ပ်ံ�ပ်ုု�မွု
မွျာ�ကောပ်�ရာန်း အလေ့ဓု�ထံည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�ရာမွည်း�းအလေ့�ျ�းမွျာ��ုု �ျယ်း�ျယ်းခြပ်န်�းခြပ်န်�း န်ာ�့ည်းး့ ာကောစုမွည်း�း အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ရာရာှုကောစုပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး�
တွွင်းး နှုုင်းးင်းရံာပ်းခြ�ာ�ရာှု အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်း ံအလေ့ထံူ��ုုယ်းစုာ�့ှယ်းမွျာ�ထံတံွွင်းး ရာရာှုနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့�ာအလေ့�ွယ်းနှှင်း�းပ်တွး��းကော�ာ အလေ့�ျ�းအလေ့့�း
မွျာ�အလေ့ခြပ်င်းး နှုုင်းးင်းအံလေ့ဆိုင်း�းနှှင်း�း ကောဒ�တွွင်းး�အလေ့ဆိုင်း�း အလေ့စုုု�ရာကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�နှှင်း�း �ျတုွးဆို�းကောဆိုာင်းးရာွ�း�ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း့ ည်းး� ပ်ါဝင်းးပ်ါ�ည်းး။

ကောဒ�တွွင်းး� ဥပ်ကောဒစုုု�မွုု�ကောရာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�အလေ့ာ� ့ူ�ုန်း�ူ�မွု အလေ့နှတရာာယ်း အလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး�နှှင်း�း �ွ�ခြ�ာ�ကောဖွဲ့ားထံုတွးန်ည်းး�မွျာ�
အလေ့ကောကြား�ာင်းး� ပ်ုုမွုုအလေ့�ုပ်ည်းာကောပ်�ခြ�င်းး��ည်းး ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ��ုု ပ်ုုမွုုကော�ာင်းး�မွွန်းစုွာ �ာ�ွယ်းကောပ်�နှုုင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ဤ�ီ��န်�း စုွမွး�
ကောဆိုာင်းးရာည်းးတွည်းးကောဆိုာ�းမွုမွှတွစုးဆိုင်း�း အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ခြပ်န်း့ ည်းးထံူကောထံာင်းးကောရာ�၊ မွူရာင်းး�နှုုင်းးင်း�ံုု� ခြပ်န်း့ ည်းးပ်ုု�ကောဆိုာင်းးကောပ်�ခြ�င်းး�နှှင်း�း 
��းဆိုုုင်းးရာာ နှုုင်းးင်းမံွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး��ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ခြ�င်းး�မွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ��ုု ပ်ုုမွုုကော�ာင်းး�မွွန်းစုွာ ပ်�ံပ်ုု�ကောပ်�နှုုင်းးရာန်း 
ကောမွှား့ င်း�းပ်ါ�ည်းး။

ရာရာာုခို့�ကော�ာ �င်းးခိုန်း�စုာမွျာ�
အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�အလေ့စုုု�ရာအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း နှုုင်းးင်း၏ံ အလေ့�ျ ုု �ကောန်ရာာမွျာ�တွွင်းး ကောင်းွကောကြား��ရာင်းး�ခြမွစုးနှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွုခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ��ုု စုီမွ�ံုုင်းးတွွယ်းရာန်း အလေ့ာရိုုနံှှစုး
ခြမွုုပ်းထံာ��ည်း�း ဝန်းထံမွး�အလေ့င်းးအလေ့ာ� အလေ့�န်�းအလေ့�တွးရာှုခြ�င်းး�ကောကြား�ာင်းး� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ��ုု တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာာတွွင်းး ��း��နှုုင်းးကောကြား�ာင်းး� 
အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုပ်ါ�ည်းး။

ဤစုုန်းကော�်မွုမွျာ��ုု ကော�ျား့ ှာ�ရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်း၏ံ နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�ကောရာ�ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်�ည်းး နှုုင်းးင်းကံောတွား ့ုပ်းင်းန်း�တွပ်းဖွဲ့ွ��အလေ့ာ� 
အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�ာ�ရာင်းး�ခြမွစုးနှှင်း�း ဘာတွးဂ္ဂျ�း့ ျာထံာ�ကောင်းွမွျာ�နှှင်း�း ပ်တွး��း၍ ကောဒ�တွွင်းး�အလေ့စုုု�ရာမွျာ�၏ စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး�ုု ခြမွုင်း�းတွင်းး
နှုုင်းးမွည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း တွုု�းတွွန်း�ထံာ�ပ်ါ�ည်းး။ တွစုး�ျနု်းတွည်းး�မွှာပ်င်းး နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�ကောရာ�ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်�ည်းး ကောဒ�
တွွင်းး�အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ာ� ဤခြပ်ဿန်ာ�ုု �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာာတွွင်းး နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ုု အလေ့ကော�ာင်းး�ဆိုုံ� အလေ့�ု�ံ�ျ�ွာ�မွည်းး
ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�
ကောဒ�တွွင်းး� အလေ့စုုု�ရာအလေ့ရာာရာှုမွျာ�အလေ့တွွ�း စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းးတွည်းးကောဆိုာ�းမွု အလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ုု စုီစုဉ်းပ်ုကံောဖွဲ့ားရာာတွွင်းး အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�နှုုင်းးင်း�ံည်းး 
့မွး�ညွှှန်း့ ုပ်းရာှာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�အလေ့တွွ�း စုကံောမွားဂ္ဂျ��မွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ ဤကောမွားဂ္ဂျ��မွျာ��ည်းး ့�းရာှု့မွး�ညွှှန်း
�ျ�း�ုု ခြဖွဲ့ည်း�းဆိုည်းး��ွာ�မွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ အလေ့င်းးဒုုန်ီ�ရာှာ�အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး န်ည်းး�ပ်ည်းာ့မွး�ညွှှန်း အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားရာာတွွင်းး အလေ့စုုု�ရာပ်ုုင်းး�ရာှု 
��းဆိုုုင်းးရာာ ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�နှှင်း�း ဆို�း့ �းပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း့ ည်းး� စုီစုဉ်းထံာ�ပ်ါ�ည်းး။

34 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� ပ်�ံပ်ုု�မွုနှာင်း�း အလေ့�ာအလေ့�ွယ်းမွျာ�ကောပ်�ခြခိုင်းး�
အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာခြ�င်းး�မွှ �ာ�ွယ်းကောပ်�ခြ�င်းး��ည်းး အလေ့စုုု�ရာတွုုင်းး�၏ ဦး�စုာ�ကောပ်�့ုပ်းင်းန်း�တွစုးရာပ်းခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ 
�ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်း�ျ�း အလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ��ည်းး ဆိုုု�ရာွာ�ကော�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုမွျာ��ုု ခြဖွဲ့စုးကောစုကော�ာ �ုု�မွဟုုတွး ခြဖွဲ့စုးကောစုရာန်း 
ပ်ါဝင်းး�ည်းးဟုု ကောဖွဲ့ားထံုတွး�ုရာှုရာကော�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ��ည်းး အလေ့ဆိုုုပ်ါအလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုမွျာ��ုု �ုစုာ�ရာန်းအလေ့တွွ�း ပ်�ံပ်ုု�ကောပ်�ရာမွည်းး �ုု�မွဟုုတွး 
ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာမွည်းးဟုု ရာှင်းး�့င်းး�စုွာ ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်းး။

ဗီယ်�းန်မွးနှုုင်းးင်း ံ- ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�အလေ့တွ�း ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတးဥပ်ကောဒို�

ဗျူီယ်�းန်မွးနှုုင်းးင်း�ံည်းး နှုုင်းးင်းံရာပ်းခြ�ာ��ုု� အလေ့့ုပ်း့ ုပ်း�ုုင်းးရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�ကောစု့ှတွး�ည်း�း ဗျူီယ်�းန်မွး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�
�ည်း�း ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�အလေ့တွွ�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�တွစုး�ု�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးထံာ�ပ်ါ�ည်းး။ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ�တွွင်းး 
အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း အလေ့့ုပ်း့ ုပ်း�ုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ� ရာှုနှုုင်းးကောကြား�ာင်းး� �တွုခြပ်ုမွု�ည်း�းအလေ့တွွ�း ဤ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း 
�ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ��ုု 2010 �ုနှှစုးတွွင်းး ပ်ထံမွဆိုု�ံ ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး���ပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး��ည်းး ဗျူီယ်�းန်မွး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ� 
့ုု�းန်ာ�င်း�း�ည်း�း အလေ့ကောခြ�� ံမွူဝါဒမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်းး။ ယ်င်းး�့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ��ုု �မွာာ�အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�၊ 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးမွုဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�နှှင်း�း �ု့�မွဂ္ဂဂ အလေ့မွျ ုု ��မွီ�ကောရာ�ရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��တွုု�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�့ှ�း 2018 �ုနှှစုးတွွင်းး 
ခြပ်န်း့ ည်းးတွည်းး�ခြဖွဲ့တွး���ပ်ါ�ည်းး။

ရာည်းးရာွယ်းခိုျ�း
ဤပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်း ဦး�တွည်းးကောစု���ကော�ာ အလေ့ကောကြား�ာင်းး�ရာင်းး�မွျာ�စုွာရာှုပ်ါ�ည်းး၊ ၎င်းး�တွုု�မွှာ -

�	 ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ�တွွင်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုးကောစုနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်း
အလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ�

�	 ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ��ုု ့ မွး�ညွှှန်းကောပ်��ည်း�း၊ တွာဝန်း�မံွု�ုု ခြမွုင်း�းတွင်းးကောပ်�ပြီးပ်ီ� ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ��ုု အလေ့�ျနု်းနှှင်း�းတွ
ကောခြပ်�ည်းီ �ာ�ွယ်းကောပ်�နှုုင်းးမွည်း�း ခြပ်ည်း�းစုု�ံျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ အလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ� မွရာှုခြ�င်းး�

�	 ��းဆိုုုင်းးရာာ နှုုင်းးင်းတံွ�ာ �ွန်းဗျူင်းး�ရာှင်းး�စုာ�ျုပ်းမွျာ�အလေ့ကောပ်် ဗျူီယ်�းန်မွးနှုုင်းးင်း၏ံ �တွု�ဝတွးခြပ်ုမွု

�	 �ျာ�မွကောရာ�ရာာ မွည်းီမွှမွုနှှင်း�း အလေ့မွျ ုု ��မွီ�မွျာ�၏ ့ုပ်းပ်ုုင်းး�ွင်း�း�င်းး�မွ��မွုနှှင်း�း

�	 ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�၏ အလေ့�ျနု်းတွုုအလေ့တွွင်းး� ထံုကောရာာ�းကောအလေ့ာင်းးကောဆိုာင်းးရာွ�းနှုုင်းးစုွမွး��ုု တွုု�ခြမွုင်း�းကောပ်�ရာန်း ့ုုအလေ့ပ်း�ျ�း။

့ုု�းန်ာရာမွည်း�း�ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ��ုု မွုမွု�ကောဘာာဆိုနှဒအလေ့ကော့ျာ�း အလေ့�ု�ံ�ျ�ည်းးခြဖွဲ့စုးကော�ား့ ည်းး� ယ်င်းး�မွှာ ဥပ်ကောဒ�ုု တွုု�ခြမွုင်း�း့ ုု�းန်ာ
ခြ�င်းး�၊ ပ်ုုမွုုကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�စုီမွ�ံန်�း�ွ�မွုနှှင်း�း အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ��ခံြ�င်းး�အလေ့ာ� �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�
ကောပ်�ခြ�င်းး�တွုု��ုု ကောထံာ�း�အံလေ့ာ�ကောပ်��ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့ကောရာ�ပ်ါ�ည်းး ခြပ်ဋ္ဌာာန်း��ျ�းတွစုး�ုအလေ့ခြဖွဲ့စုး �ုုယ်းစုာ�ခြပ်ုပ်ါ�ည်းး။ ခြပ်န်း့ ည်းး
တွည်းး�ခြဖွဲ့တွးထံာ�ကော�ာ ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�တွွင်းး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�အလေ့ာ� အလေ့ဆိုင်း�း�တွးမွှတွးရာာတွွင်းး 
ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွု ပ်ုုရာှုကောစုပြီးပ်ီ� ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ� အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်း�း ခြပ်ည်းးတွွင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ� မွကြား�ာ�ဏီ ကြံ�ုကံောတွွ�ရာကော့�ရာှု�ည်း�း စုုန်းကော�်မွု
မွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�နှုုင်းးရာန်း ဒီဇီုုင်းး�ကောရာ�ဆိုွ�ထံာ�ကော�ာ ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းစုစုးကောဆို��ည်း�း န်ည်းး�စုန်စုးမွျာ� ပ်ါဝင်းးပ်ါ�ည်းး။

ပ်ဏ်ာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း၏ အလေ့�ျ�ု���းကောရာာ�းမွု
့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီမွျာ�� �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�မွျာ��ုု အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�၏ ရာ့ဒးအလေ့ခြဖွဲ့စုး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီ 
ဝန်းထံမွး�မွျာ�နှှင်း�း ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�အလေ့ကြား�ာ� ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ� ကြံ�ုရံာကော့�ရာှု�ည်း�း ခြပ်ဿန်ာမွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ ကောယ်ဘာုယ်ျ
အလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း �တွုမွူမွု့ာပြီးပ်ီ� �ုရာှု့ာကြား�ပ်ါ�ည်းး။ ဤပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်းအလေ့ရာ နှုုင်းးင်းရံာပ်းခြ�ာ��ွာ�မွည်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� ့ုုအလေ့ပ်း
ကော�ာ ခြပ်ည်းးတွွင်းး�မွှ မွထံွ�း�ွာမွီ ကော့��ျင်း�း�င်းးတွန်း�ပ်ုု��ျကောပ်�ပြီးပ်ီ� စုာ�ျုပ်းမွျာ�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ� အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း�ည်း�း 
အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ��ုု့ည်းး� ရာှင်းး�ခြပ်���ပ်ါ�ည်းး။ ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း�ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ� အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�မွှာ့ည်းး� ၎င်းး��ုုစုတွင်းးမွုတွးဆို�း�ျနု်း 
2010 �ုနှှစုးမွှစု၍ �ု�ု�ာ�ာ တွုု�တွ�း့ ာပ်ါ�ည်းး။ 2013 �ုနှှစုးတွွင်းး ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း�ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ� �ျင်း�း�ုံ�ရာန်း မွှတွးပ်ုတံွင်းး�ည်း�း 
့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီ 20 ရာှု���ပြီးပ်ီ� 2018 �ုနှှစုးတွွင်းး  ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီ 104 �ုအလေ့ထံု ရာှု့ာ���ပ်ါ�ည်းး။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�
ဗီျူယ်�းန်မွးနုုှင်းးင်း�ံည်းး 2020 နှှစုး�ုန်းပုု်င်းး�တွွင်းး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစီု 25 �ုအလေ့ာ� အလေ့��ခြဖွဲ့တွး�ံု��ပ်းခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း 
�ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ� �ျင်း�း�ံု�မုွ�ုု ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့��ခြဖွဲ့တွး�ံု��ပ်းခြ�င်းး��ုု ပုု်မုုွအလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောအလေ့ာင်းး ့ုပ်းကောဆိုာင်းး့ ှ�းရုှာပ်ါ�ည်းး။ 
ဗီျူယ်�းန်မွးနုုှင်းးင်း�ံည်းး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစီု ဝန်းထံမွး�မွျာ�အလေ့ာ�့ံု�အလေ့တွွ�း ကော �့�ျင်း�း�င်းးတွန်း�မွျာ�့ည်းး� ဆို�း့ �းကောပ်��ွာ�
မွည်းးခြဖွဲ့စုးပြီးပီ်� နုုှင်းးင်း၏ံ စုည်းး�မွျဉ်း�အလေ့�စုးမွျာ�နှှင်း�း နုုှင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွွဲ့��အလေ့စုည်းး�၏ �ွန်းဗျူင်းး�ရှာင်းး�စုာ�ျုပ်းမွျာ��ုု အလေ့ကော့�ကောပ်�အလေ့ာရံုိုစုုု�း
�ာ ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ��ုု ဆို�း့ �း့ ု�ုးန်ာ�ျင်း�း�ံု�ကြား�ရာန်း တုုွ�းတွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်��ွာ�မွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

35ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



�ီရုာ့�ာာ - �ီရုာ့�ာာနုုှင်းးငံ်း�ာ�မွျာ�အလေ့ာ� နုုှင်းးင်းရံာပ်းခြခိုာ�တွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�ခိုရံာခြခိုင်းး�မွာ �ာ�ွယ်းတာ�ဆီို�ခြခိုင်းး�

�ီရာု့�ာာအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ည်းး �မွာာကောပ််တွွင်းး အလေ့�ျ ုု �အလေ့ခြမွတွးအလေ့မွျာ�ဆိုုံ� ခြပ်စုးမွုမွျာ�ခြဖွဲ့စုး�ည်းးဟုု အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုထံာ��ည်းး။ 
�ီရာု့�ာာအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး �ီရာု့�ာာနှုုင်းးင်းံ�ာ�အလေ့မွျာ�စုု�ည်းး နှုုင်းးင်းရံာပ်းခြ�ာ�တွွင်းး အလေ့ဆိုင်း�းခြမွင်း�းပ်ည်းာ�င်းးရာန်းနှှင်း�း အလေ့�ျနု်းပ်ုုင်းး�အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး
အလေ့�ွင်း�းအလေ့့မွး�မွျာ�အလေ့တွွ�း ကော့ှာ�းထံာ�ကြား��ည်းး�ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွး�ုရာှုပြီးပ်ီ�ခြဖွဲ့စုးပ်ါ�ည်းး။ အလေ့မွျာ�စုု�ည်းး စု�းရိုုမံွျာ� �ုု�မွဟုုတွး �ုမွပဏီီမွျာ�
တွွင်းး အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်း�း ဥကောရာာပ်အလေ့ကောရာှ�ပ်ုုင်းး�၌ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ည်း�း �ာ�ကော�ာင်းးမွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး �ျကောရာာ�း���ရာပ်ါ�ည်းး။ မွျာ�ခြပ်ာ�့ာ
ကော�ာ ရာာဇီဝတွးဂ္ဂုုဏီး�မွျာ��ည်းး �ီရာု့�ာာနှုုင်းးင်းံ�ာ�မွျာ��ုု ပ်စုးမွှတွးထံာ�ရာန်းနှှင်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့တွွ�း ့ူစုုကောဆိုာင်းး�ရာန်း ့ူမွုမွီဒီယ်ာကောကြား�ားခြင်းာ
မွျာ��ုု အလေ့�ု�ံခြပ်ုကြား��ည်းး။ ဤဂ္ဂုုဏီး�မွျာ��ည်းး ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��အလေ့ခြဖွဲ့စုး ့ူတွစုးဦး�့ှင်းး �ီရာု့�ာာရိုူပ်ီ� 200,000 – 1,500,000 ကြား�ာ� 
ကောတွာင်းး��ပံ်ါ�ည်းး။ ထံုု�ကောန်ာ�းတွွင်းး ဤ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�၏ ့�းထံ��ုု� �ာ�ကော�ာင်းးအလေ့ခြဖွဲ့စုး �ျကောရာာ�း�ွာ��ူအလေ့မွျာ�စုု�ုု နှုုင်းးင်းရံာပ်း
ခြ�ာ��ုု� ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးပြီးပ်ီ� အလေ့�ကောကြား��ကောင်းွ အလေ့န်ည်းး�င်းယ်း �ုု�မွဟုုတွး ့ု�ံဝမွကောပ်�ဘာ� အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ကြား�ပ်ါ�ည်းး။

့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�နှာင်း�း ့ုပ်းအလေ့ာ�ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တး အလေ့ခြမွတး�ုတးခြခိုင်းး��ုု �ာ�ွယ်းတာ�ဆိုီ�ခြခိုင်းး�
�ီရာု့�ာာ ရာာဇီဝတွးမွုဆိုုုင်းးရာာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ကောရာ�ဌာာန်�ည်းး �ီရာု့�ာာနှုုင်းးင်း�ံာ�မွျာ�အလေ့ာ� နှုုင်းးင်းရံာပ်းခြ�ာ�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာ�ည်း�း �ာ�
ကော�ာင်းး�မွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး ကောရာာ�းရာှုခြ�င်းး��ုု �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်း ပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�စုးမွျာ� ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ ဤပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း
�စုးအလေ့ရာ �ီရာု့�ာာ နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးဗျူျ�ရိုုု (အလေ့�းစုးအလေ့ယ်းဘာီအလေ့�းဖွဲ့းအလေ့ီ�) နှှင်း�း �ရာီ��ွာ��ုုယ်းစုာ�့ှယ်းမွျာ��ည်းး �ီရာု့�ာာ
နှုုင်းးင်း�ံာ�မွျာ� နှုုင်းးင်းံရာပ်းခြ�ာ�တွုုင်းး�ခြပ်ည်းးမွျာ��ုု� ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာပြီးပ်ီ� ့ုပ်းအလေ့ာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု ဟုန်�းတွာ� �ာ�ွယ်းရာန်း 
ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�့ုပ်းကောဆိုာင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။

ဤပ်ဏီာမွ အလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�စုးအလေ့ရာ �ီရာု့�ာာ နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးဌာာန်နှှင်း�း �ရာီ��ွာ��ုုယ်းစုာ�့ှယ်းမွျာ��ည်းး နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�တွုုင်းး�ခြပ်ည်းးမွျာ�
မွှ အလေ့့ုပ်းကောအလေ့ားဒါမွျာ��ုု မွှတွးပ်ုတံွင်းးရာန်းနှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�စုာ�ျုပ်းမွျာ��ုု ကော့ှာ�းထံာ��ူကောရာာ၊ �ရာီ��ွာ��ုုယ်းစုာ�့ှယ်းပ်ါ နှှစုးဦး�့ု�ံ
့�းမွှတွးထံုု�ကောကြား�ာင်းး� ကော��ျာကောစုရာန်း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�့ုပ်း�ုုင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ ့ူတွစုးကောယ်ာ�း�ုု �ီရာု့�ာာ နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးဌာာန်
မွှတွစုးဆိုင်း�း မွှတွးပ်ုတံွင်းးခြ�င်းး�မွရာှုဘာ� စုုကောဆိုာင်းး����ပ်ါ� ��းဆိုုုင်းးရာာ �ရာီ��ွာ��ုုယ်းစုာ�့ှယ်း�ုု ခြပ်စုးမွုဆိုုုင်းးရာာ ဥပ်ကောဒနှှင်း�း �ီရာု့�ာာနှုုင်းးင်း ံ
နှုုင်းးင်းခံြ�ာ�ကောရာ�ဗျူျ�ရိုုု အလေ့�းဥပ်ကောဒ�ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုခြဖွဲ့င်း�း တွရာာ�စုွ�ဆိုုုမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ဤပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ�ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ုုင်းး
မွု�ုု ထံုန်း��ုမွး�ရာန်း၊ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းနှှင်း�း ့ုပ်းအလေ့ာ��န်ည်းး�ပ်ါ�စုွာခြဖွဲ့င်း�း �ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး�မွျာ��ုု 
�ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်းနှှင်း�း နှုုင်းးင်းံရာပ်းခြ�ာ�တွွင်းး အလေ့့ုပ်း့ ုပ်း�ုုင်းးကောန်ကော�ာ �ီရာု့�ာာနှုုင်းးင်း�ံာ�မွျာ� �ာ�ကော�ာင်းးအလေ့ခြဖွဲ့စုး�ျကောရာာ�းခြ�င်းး��ုု 
ဟုန်�းတွာ�ရာန်း ရာည်းးရာွယ်းပ်ါ�ည်းး။

36 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



စုုန်းကောခို်မွုမွျာ�
�ီရာု့�ာာအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ၎င်းး�၏ �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ကောရာ�နှှင်း�း ဟုန်�းတွာ�ကောရာ�့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ�တွွင်းး စုုန်းကော�်မွုမွျာ�စုွာရာှု�ည်းး�ုု �ုရာှုထံာ�
ပ်ါ�ည်းး။ 
ဤစုုန်းကော�်မွုမွျာ�အလေ့န်�းမွှ အလေ့�ျ ုု ��ုု ကောအလေ့ာ�းပ်ါဇီယ်ာ�တွွင်းး ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ�ပ်ါ�ည်းး -

့ူမွုမွီဒိုီယ်ာမွာတစုးဆိုင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြခိုင်းး�

့ုပ်း�ာ�စုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ��ည်းး အလေ့မွျာ�အလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း �ီရာု့�ာာ နှုုင်းးင်းံခြပ်င်းးပ်တွွင်းး 
အလေ့ကောခြ�စုုု�း�ည်း�းအလေ့တွွ�း မွကြား�ာ�ဏီအလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း ့ူမွုမွီဒီယ်ာမွှတွစုးဆိုင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�
�စုး စုုကောဆိုာင်းး�မွု�ည်းး ့ွယ်း�ူကော�ျာကောမွွ�ပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး��ည်းး �ီရာု့�ာာအလေ့ာဏီာပ်ုုင်းး
မွျာ�အလေ့တွွ�း �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်းနှှင်း�း ဟုန်�းတွာ�ရာန်း�ုု အလေ့ထံူ��ခြဖွဲ့င်း�း စုုန်းကော�်မွုရာှုကောစု
ပ်ါ�ည်းး။

့ူဝင်းးမွုကြိုး�ီ���ပ်းကောရာ� အလေ့ာဏ်ာပ်ုုင်းးမွျာ��ုု ကော��ာ�းရာွ�ံခြခိုင်းး�

မွကြား�ာ�ဏီအလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း  ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာ�ည်း�း န်စုးန်ာ�ူမွျာ��ည်းး ၎င်းး�တွုု�၏ 
့ူဝင်းးမွုကြီး�ီ�ကြား�ပ်းကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�၊ အလေ့ဆိုင်း�းအလေ့တွန်း�မွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ 
စုုု�ရာုမွးထံုတွး့ န်�းကြား��ည်းးခြဖွဲ့စုး၍ ၎င်းး�တွုု�၏ ခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ��ုု အလေ့ာဏီာပ်ုုင်းးမွျာ�ထံ ံတွင်းးခြပ်
ရာန်း တွွန်�းဆိုုတွးကော့�ရာှု�ည်းး။

စုာရာွ�းစုာတမွး�မွရာာုခြခိုင်းး�

ကောင်းွကောကြား��ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ျ�းမွျာ��ုု စုာရာွ�းစုာတွမွး�ခြဖွဲ့င်း�း မွှတွးတွမွး�တွင်းးကော့�မွရာှုကြား�
ဘာ� ယ်င်းး�မွှာ ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ� ကောပ််ကောပ်ါ�း့ ာပ်ါ� အလေ့ာဏီာပ်ုုင်းးမွျာ�အလေ့တွွ�း 
��းကော�ခြပ်ရာန်း ��း��ကောစုပ်ါ�ည်းး။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�
�ီရာု့�ာာအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ့ူအလေ့မွျာ�အလေ့ာ� အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းကောစု�ုုင်းး��ရံာ�ည်း�း အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�အလေ့တွွင်းး� ပ်ုတွးမွုခြ�င်းး��ုု ပ်ုု၍�ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�
ရာန်း ကြီး�ုု�ပ်မွး��ည်း�းအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုုခြပ်�ည်း�း ကောဖွဲ့ားခြပ်�ျ�းမွျာ�အလေ့ကောကြား�ာင်းး� အလေ့မွျာ�ခြပ်ည်းး�ူ�ုု အလေ့�ုပ်ည်းာကောပ်�ရာန်းနှှင်း�း အလေ့�ုပ်ည်းာခြမွုင်း�း
တွင်းးရာန်းအလေ့တွွ�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ဆို�းစုပ်းကောန်ကော�ာ ့ုပ်းအလေ့ာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး� 
ခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ��ုု တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း စုုစံုမွး�ကောရာ�မွှ��မွျာ�၏ ဗျူဟုု�ုတွနှှင်း�း စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး�ုု ခြမွုင်း�းတွင်းးရာန်း့ ည်းး� အလေ့ကော့�ကောပ်�ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်
ပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - ကောဒို�ခိုံ ရာပ်းရာွာ့ူ�ု�ုု ပ်ါဝင်းးကောစုပ်ါ

�	 အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ရာပ်းရာွာ့ူထံု� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုနှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု ခြပ်�ည်း�းကောဖွဲ့ားခြပ်�ျ�းမွျာ��ုု 
ပ်ုုမွုုကောဖွဲ့ားထံုတွး့ ာနှုုင်းးရာန်း အလေ့�ုပ်ည်းာခြမွုင်း�းတွင်းးကောပ်�နှုုင်းးပြီးပ်ီ� စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး တွည်းးကောဆိုာ�းကောပ်�နှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။

�	 အလေ့စုုု�ရာအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ�၏ �တွင်းး�အလေ့�ျ�းအလေ့့�း စုုကောဆိုာင်းး�ရာန်းနှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ုု ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်�
ရာန်းအလေ့တွွ�း ပ်ုုမွုုကော�ာင်းး�မွွန်းစုွာ ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�နှုုင်းးရာန်း ရိုု�ံပ်ုုင်းး� �ုု�မွဟုုတွး ရိုုု�ရိုုု��ွန်းရာ�းမွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း 
ကောဒ��ရံာပ်းရာွာ့ူထံု အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�၊ အလေ့ုပ်းစုုမွျာ�နှှင်း�း �ျတုွးဆို�းနှုုင်းးပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

37ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး မွည်းး�ူတုု�နှာင်း�း 
့�းတွ့ကောဆိုာင်းးရာွ�းနှုုင်းးမွည်းးန်ည်းး�။

ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််38



ဘာ�းစုု�ံျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ ့�းတွ့ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�
ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ည်းး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းမွည်း�း မွည်းး�ည်း�း ဘာ�းစုု�ံျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�အလေ့တွွ�းမွဆိုုု 
အလေ့�ရာာခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ �ွနှးုပ်းတွုု�အလေ့ာ�့ု�ံတွွင်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွ�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာမွည်း�း 
တွာဝန်းရာှုပ်ါ�ည်းး။

့ုပ်းင်းန်း�မွျာ��ည်းး ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ��ုု ကော့�စုာ�ရာမွည်းး၊ အလေ့နှတရာာယ်း�ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာမွည်းး၊ ဩဇီာ့ှမွး�မွုု�ရာန်းနှှင်း�း 
အလေ့ခြပ်ု�ကောဘာာကောဆိုာင်းးကော�ာ ကောခြပ်ာင်းး�့�မွု�ုု ဖွဲ့န်းတွီ�ရာန်း မွုမွုတွုု�၏ အလေ့င်းးအလေ့ာ��ုု အလေ့�ု�ံ�ျရာမွည်းး။

အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ��ည်းး အလေ့့ုပ်း�မွာ� �မွဂ္ဂဂမွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ဖွဲ့ွ��စုည်းး�ခြ�င်းး�တွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး 
မွုမွုတွုု�၏ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု �ုရာှု န်ာ�့ည်းးကောအလေ့ာင်းး ခြပ်ု့ုပ်းနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့ရာပ်းဘာ�း့ မုူွအလေ့�့ွ�အလေ့စုည်းး�မွျာ��ည်းး အလေ့ကော�ာင်းး�ဆံုို� အလေ့ကော �့အလေ့ထံ�ုု ခြမုွင်း�းတွင်းးနုုှင်းးပြီးပီ်� အလေ့�ုပ်ည်းာခြမုွင်း�း
တွင်းးခြ�င်းး�နှှင်း�း �ွမွး��ျင်းးမုွမွှကောဝရာန်းနှှင်း�း တွာဝန်း�မုံွ�ုုတုုွ�ကောစုရာန်းအလေ့တွွ�း စီု�ပွ်ာ�ကောရာ�နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ� ထုံကောတွွ�
�ျတုွးဆို�းနုုှင်းးပ်ါ�ည်းး။

နှုုင်းးင်းတံ�ာနှာင်း�း ကောဒို�တွင်းး�အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး�မွျာ��ည်းး စုနံှုန်း�မွျာ� �တွးမွှတွးပြီးပ်ီ� ည်းုုနှုင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ည်း�း 
့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�း�ုု ကောမွာင်းး�နှှင်းးနှုုင်းး�ည်းး။

အလေ့စုုု�ရာအလေ့ခိုျင်းး�ခိုျင်းး� ့�းတွ့ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�
့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�မွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့ာ�ကော�ာင်းး��ည်း�း ကောဒ�တွွင်းး� တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွုမွျာ� တွည်းးကောဆိုာ�းရာန်း အလေ့စုုု�ရာမွျာ� 
အလေ့တွူတွ�ွ ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�့ုပ်းကောဆိုာင်းးနှုုင်းး�ည်းး။ အလေ့စုုု�ရာ�ျင်းး�ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ည်းး ဤခြပ်စုးမွုမွျာ��ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာာတွွင်းး ပ်ုုမွုု�ဟုဇီာတွခြဖွဲ့စုးကော�ာ 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာ �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�တွစုး�ု�ုု ဦး�တွည်းးကောစုနှုုင်းး�ည်းး။

�မွာာ့ ု�ံဆုုိုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မှွ ့ူ�ုန်း�ူ�မုွ�ုု တုုွ�းဖွဲ့ျ�းမွည်း�း အလေ့စုုု�ရာ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ�အလေ့တွွ�း ့မွး�ညှွှန်းကောပ်�
ကော�ာ အလေ့ကောခြ��ံမူွမွျာ� (အလေ့ကောခြ��ံမူွမွျာ�)9 �ည်းး အလေ့စုုု�ရာ�ျင်းး�ပူ်�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရွာ�းမုွ၏ န်မူွန်ာတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ဤအလေ့ကောခြ��မူံွမွျာ��ုု 2018 �ုနှှစုးတွွင်းး 
ဩစုကောကြားတွ�့ျ၊ န်ယူ်�ဇီီ့န်း၊ အလေ့ကောမွရုာ�န်းခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု၊ �ကောန်ဒါနှှင်း�း ပြီးဗုျူတုွန်းနုုှင်းးင်းတုုံွ�မှွ အလေ့စုုု�ရာမွျာ�မှွ ကောရာ�ဆွို����ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုးပြီးပီ်� ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� 
�ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရုှာ ကော�ါင်းး�ပံု်ခြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထုံတွးမုွ�ုု ကောခြဖွဲ့ရှာင်းး�ရာန်း မုွမုွတုုွ�၏ ဩဇီာအလေ့ရုှာန်းအလေ့ဝါ�ုု အလေ့�ံု�ခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ာ� ့မွး�ညှွှန်း
မုွကောပ်�ရာန်းခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ အလေ့ကောခြ��ံမူွမွျာ��ည်းး နုုှင်းးင်းမံွျာ�အလေ့ာ�့ံု�� အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း ပု်ဂ္ဂဂ့ �ု �ဏ္ဍပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� ထုံကောရာာ�း
ကော�ာ ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ� ခြပ်ု့ုပ်းနုုှင်းးမွည်း�း န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာတွစုး�ု တွည်းးကောဆိုာ�းနုုှင်းးမွည်း�း မူွကောဘာာင်းးတွစုး�ု�ုု ကောပ်��ည်းး။

ကောအလေ့ာ�းပ်ါဇီယ်ာ��ည်းး အလေ့ဓု� အလေ့ကောခြ��မံွူကော့��ျ�း�ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ�ပ်ါ�ည်းး -

�မွာာ့ ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�မွာ ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု တုု�း�ျ�းမွည်း�း အလေ့စုုု�ရာ့ုပ်းကောဆိုာင်းးခိုျ�းမွျာ�အလေ့တွ�း ့မွး�ညွှှန်းကောပ်�
ကော�ာ အလေ့ကောခြခိုခိုမံွူမွျာ�

အလေ့ကောခြခိုခိုမံွူ 1 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး အလေ့စုုု�ရာဝယ်းယ်ူစုုကောဆိုာင်းး�မွု အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်းနှှင်း�း ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�
ရာန်း အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ� ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�င်း�း�ည်းး။

အလေ့ကောခြခိုခိုမံွူ 2 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ၎င်းး�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်းနှှင်း�း ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�
ရာန်း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု� �ဏ္ဍ�ုု တွုု�းတွွန်း��င်း�းပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ကောခြခိုခိုမံွူ 3 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး တွာဝန်းရာှုကော�ာ ့ုပ်း�ာ��စုး မွူဝါဒမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ��ုု အလေ့ာ�ကောပ်��င်း�း�ည်းး။

အလေ့ကောခြခိုခိုမံွူ 4 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး �ဟုဇီာတွခြဖွဲ့စုးကောစုကောရာ�အလေ့တွွ�း ကြီး�ုု�ပ်မွး��င်း�း�ည်းး။

9	 United	Nations	Department	of	State,	Principles	To	Guide	Government	Action	to	Combat	Human	Trafficking	in	Global	Supply	Chains,	2018.
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အလေ့စုုု�ရာနှာင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�မွုတး��းပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�မွုမွျာ�
အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ည်းး ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုအလေ့ကောပ်် ခြပ်ည်း�းစုု�ံျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ 
နှုုင်းးင်းအံလေ့ဆိုင်း�း တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွုအလေ့တွွ�း မွရာှုမွခြဖွဲ့စုးအလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ��ည်းး။ ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး ��းဆိုုုင်းးရာာ 
န်ယ်းပ်ယ်း�ွမွး��ျင်းးမွုမွျာ� ရာယ်ူနှုုင်းးပြီးပ်ီ� ပ်ုုမွုု�ျယ်းခြပ်န်�းကော�ာ ့ူထံုဆိုီ ကောရာာ�းရာှု�ာ ့ုပ်းင်းန်း��ဏ္ဍမွှ ကော့�့ ာ�င်းးယ်ူနှုုင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ဘာာ့ီ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း အလေ့စုုု�ရာနှာင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း��ုုရာမွး - ခြ�စုးရာပ်း ကော့�့ ာမွု

ဘာာ့ီ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�ဖွဲ့ုုရာမွး (ဂ္ဂျကီောအလေ့ဘာီအလေ့�းဖွဲ့း)�ည်းး အလေ့စုုု�ရာမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ကြီး�ီ�တွန်း�့ုပ်းင်းန်း�ကော�ါင်းး�ကောဆိုာင်းးပ်ုုင်းး�တွုု�အလေ့ာ� ့ူ
�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�၊ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု ပ်ုစံုမံွျာ��ုု တွာ�ဆိုီ��ာ�ွယ်းပြီးပ်ီ� တွုု�းဖွဲ့ျ�းနှုုင်းးမွည်း�း 
န်ည်းး�့မွး�မွျာ��ုု ထံည်း�း�ွင်းး�စုဉ်း�စုာ�ရာန်း ကောဆိုာင်းးကြား�ဉ်း�ကောပ်����ပ်ါ�ည်းး။

2018 �ုနှှစုး ဩဂ္ဂုတွး့ တွွင်းး အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ုခြ�င်းး�၊ ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြ�င်းး�၊ အလေ့ာ�ကောပ်�ခြမွုင်း�းတွင်းးခြ�င်းး� (ကောအလေ့ကောအလေ့ကောအလေ့) ကောထံာ�း�ံ�ျ�းမွျာ��ုု အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း 
စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�ဖွဲ့ုုရာမွးမွှ အလေ့တွည်းးခြပ်ုကောပ်����ပ်ါ�ည်းး။

�	  အလေ့�ုအလေ့မွာတးခြပ်�ခြခိုင်းး��ည်းး စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာတွုု�အလေ့ာ� ဤန်ယ်းစုပ်းခြဖွဲ့တွးကော�ျား၍ �ျ��့ွန်း�ည်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ�နှှင်း�း  
 ဆို�းစုပ်းကောန်�ည်း�း စုုန်းကော�်မွုမွျာ��ုု န်ာ�့ည်းးကောစုရာန်း တွွန်း�အလေ့ာ�ကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။

�	 ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး��ည်းး အလေ့စုုု�ရာမွျာ�မွှ မွူဝါဒနှှင်း�း ဥပ်ကောဒခြပ်ုကောရာ� မွူကောဘာာင်းးမွျာ� အလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောအလေ့ာင်းး ကောဆိုာင်းးရာွ�းနှုုင်းးကောရာ��ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ပြီးပ်ီ� 
 ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�မွှ �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ� အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားရာန်း အလေ့ာ�ကောပ်��ည်းး။

�	 အလေ့ာ�ကောပ်�ခြမွိင်း�းတင်းးခြခိုင်းး��ည်းး အလေ့စုုု�ရာနှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�ဖွဲ့ုုရာမွး ၏ ကောရာရာှည်းးတွည်းးတွ�ံမွုနှှင်း�း ထံုကောရာာ�းမွုရာှုကောကြား�ာင်းး� ကော��ျာကောစုမွည်း�း 
 အလေ့ုပ်း�ျုပ်းကောရာ�မွူကောဘာာင်းးတွစုး�ု�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�ပ်ါဝင်းး�ည်းး။

ဤကောထံာ�း��ံျ�းမွျာ��ည်းး မွူဝါဒနှှင်း�း ဥပ်ကောဒမွူကောဘာာင်းးမွျာ��ုု အလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောစုပြီးပ်ီ� အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးကောရာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�
ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာရာှုမွု၊ �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုနှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ� �ာ�ွယ်းကောပ်�ကောရာ�နှှင်း�း ခြပ်န်း့ ည်းးခြပ်ုခြပ်င်းးကောရာ�တွုု�
�ုု တွုု�တွ�းကောစုမွည်း�း ကောရာရာှည်းးကြီး�ုု�ပ်မွး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ျ�းမွျာ��ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ခြမွုင်း�းတွင်းးကောရာ� ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ�ပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး�မွှာ 
အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း အလေ့့ုပ်း�ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး�၊ ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ဆို�းစုပ်း�ည်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�မွျာ��ုု �ုုင်းးတွွယ်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု�နှှင်း�း 
အလေ့စုုု�ရာ�ဏ္ဍကြား�ာ� �ကောဘာာတွူထံာ��ည်း�း ပ်ထံမွဆိုုံ�အလေ့ကြီး�ီ�စုာ� မွူဝါဒစုာရာွ�းစုာတွမွး�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကော�ာင်းးစုု- �ွနှးုပ်းတုု��မွာာ၊ �ွနှးုပ်းတုု�အလေ့န်ာဂ္ဂတး န်ည်းး�ဗျ��ာ

အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု (ယ်ူကောအလေ့အလေ့ီ�) ၏ �ွနှးုပ်းတွုု��မွာာ၊ �ွနှးုပ်းတွုု�အလေ့န်ာဂ္ဂတွး န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာ�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ပ်စုစည်းး� 
ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ရာင်းးဆိုုုင်းးကောန်ရာ�ည်း�း စုုန်းကော�်မွုမွျာ��ုု တွုံ�ခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွည်း�း �န်ဦး�စုီမွ�ံျ�းတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ �ွနှးုပ်းတွုု��မွာာ၊  
�ွနှးုပ်းတွုု�အလေ့န်ာဂ္ဂတွး န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာအလေ့ရာ အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု�ည်းး ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွုမွူဝါဒ�ုု �ျမွှတွး���ပြီးပ်ီ�  
၎င်းး�၏နှုုင်းးင်းံပ်ုုင်းး နှုုင်းးင်းံတွ�ာ �ုမွပဏီီခြဖွဲ့စုး�ည်း�း ဒူဘာုုင်းး�ဆိုုပ်း�မွး�မွျာ��မွာာအလေ့တွွ�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�တွစုး�ု�ုု �ျင်း�း�ု�ံ����ည်းး။ ယ်ူကောအလေ့အလေ့ီ��ည်းး  
့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွူကောဘာာင်းးတွစုး�ုနှှင်း�း �င်း�းကော့ျား�ည်း�း စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ကောရာ� ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းထံု�ံ့ုပ်းန်ည်းး�မွျာ� ဖွဲ့န်းတွီ�ရာန်းရာည်းးရာွယ်း�ည်း�း  
့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�နှှင်း�း��းဆိုုုင်းးကော�ာ ဌာာန်စုုပံ်ါဝင်းး�ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��တွစုး�ု�ုု့ည်းး� ဖွဲ့ွ��စုည်းး����ပ်ါ�ည်းး။

န်ည်းး�ဗျ��ာကော�ားကောဆိုာင်းးခြခိုင်းး�
အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုုအလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ့ုပ်းင်းန်း�ဂ္ဂုဏီး�ု�ခာနှှင်း�းပ်တွး��း၍ ခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာစုနံှုန်း�တွစုး�ု�ုု ပ်�ံပ်ုု�ကောပ်�ရာန်းနှှင်း�း ခြပ်ည်းးတွွင်းး�နှှင်း�း 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာမွူကောဘာာင်းးမွျာ�နှှင်း�း �ုု�းည်းီကောစုရာန်း �နှိုဋ္ဌာာန်း�ျ ကောဆိုာင်းးရာွ�း့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ �ွနှးုပ်းတွုု��မွာာ၊ �ွနှးုပ်းတွုု�အလေ့န်ာဂ္ဂတွး န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာ�ုု 2015 
�ုနှှစုး ပြီးဗျူုတွုန်း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး� အလေ့�းဥပ်ကောဒ နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွု�ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းခြ�င်းး�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း��ည်း�း 2006 �ုနှှစုး အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�
ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု ဖွဲ့�းဒရာယ်းဥပ်ကောဒ အလေ့မွှတွး 51 တွုု�နှှင်း�းအလေ့ည်းီ မွူကြား�မွး�ကောရာ�ဆိုွ����ပ်ါ�ည်းး။ �ွနှးုပ်းတွုု��မွာာ၊ �ွနှးုပ်းတွုု�အလေ့န်ာဂ္ဂတွး န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာ�ုု ကောဖွဲ့ား
ကောဆိုာင်းးရာာတွွင်းး အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု�ည်းး ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ူမွျာ�နှှင်း�း တွုုင်းးပ်င်းးကောဆိုွ�ကောနှွ�ခြ�င်းး�၊ �င်း�းကော့ျားကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�ကောရာ� 
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ� စုတွင်းး့ ုပ်းကောဆိုာင်းးပြီးပ်ီ� ၎င်းး�၏အလေ့တွွင်းး�ပ်ုုင်းး� ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးမွုမွျာ��ုု ခြပ်န်း့ ည်းး�ုံ��ပ်း���ပ်ါ�ည်းး။ အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု
�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုခြဖွဲ့စုးနှုုင်းးကော�ျ အလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့မွျာ�ဆိုု�ံခြဖွဲ့စုးနှုုင်းး�ည်း�း ကောဒ�မွျာ�အလေ့ခြဖွဲ့စုး တွတွုယ်အလေ့ဖွဲ့ွ�� �န်းထံရိုုု�းတွာမွျာ�
နှှင်း�း ဒူဘာုုင်းး�ဆိုုပ်း�မွး�မွျာ� �မွာာဆိုုပ်း�မွး� အလေ့�ု�ံခြပ်ုမွု�ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွး�ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��တွစုး�ု�ုု ထံူကောထံာင်းး����ည်းး။

ဒိုူဘာုုင်းး�ဆိုုပ်း�မွး�မွျာ��မွာာ
ဒူဘုုာင်းး�ဆုိုပ်း�မွး��မွာာ�ုု �မွာာ�ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း စီုမွ�ံန်�း�ွ�မုွတွွင်းး �မွာာ�ထုံပ်းတွန်း�အလေ့ဖွွဲ့��တွစုး�ုခြဖွဲ့စုးကောကြား�ာင်းး� �ွ�ခြ�ာ��ုရုှာရာ�ည်း�းအလေ့တွွ�း 
အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘွာာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု၏ �ွနှးပု်းတုုွ��မွာာ၊ �ွနှးပု်းတုုွ�အလေ့န်ာဂ္ဂတွး န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာ�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး���ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုးပ်ါ�ည်းး။ ဒူဘုုာင်းး�ဆုိုပ်း�မွး��မွာာ�ည်းး 
ဆို�းစုပ်း့ ပု်းင်းန်း�င်းါ�ဆိုယ်းကော�ျား ့ည်းးပ်တွးကောန်ပြီးပီ်� နုုှင်းးငံ်းကောပ်ါင်းး�ကော့�ဆိုယ်းတွွင်းး ့ူကောပ်ါင်းး� 56,000 ကော�ျား ့ုပ်း�ုုင်းး့ ှ�းရုှာပ်ါ�ည်းး။

40 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



အလေ့ာရာပ်းကောစုားဘာွာ�ခြပ်ည်းးကောထံာင်းးစုု�ည်းး ဒူဘာုုင်းး�ဆိုုပ်း�မွး�မွျာ��မွာာအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း  ၎င်းး�၏ ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း
�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�၊ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�မွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး 
၎င်းး�၏အလေ့ရာွယ်းအလေ့စုာ�နှှင်း�း �မွာာတွစုးဝန်း� ့�း့ ှမွး�မွီကောရာာ�းရာှုနှုုင်းးမွုတွုု�ကောကြား�ာင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ ဘာဝ တွုု�တွ�းကောစုကောရာ�၊ ၎င်းး�တွုု�၏ 
အလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း�မွျာ��ုု အလေ့ာ�ကော�ာင်းး�ကောစုခြ�င်းး�နှှင်း�း ၎င်းး�တွုု�၏ ပ်တွးဝန်း��ျင်းး�ုု တွုု�တွ�းကော�ာင်းး�မွွန်းကောစုကောရာ�တွွင်းး အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ��ည်း�း အလေ့�န်း�
�ဏ္ဍမွှ ပ်ါဝင်းးကောကြား�ာင်းး� �ုရာှုထံာ�ပ်ါ�ည်းး။

�ွနှးုပ်းတုု��မွာာ၊ �ွနှးုပ်းတုု�အလေ့န်ာဂ္ဂတး န်ည်းး�ဗျ��ာ၏ အလေ့ဓို�အလေ့ဂ္ဂာါရာပ်းမွျာ�-

��ံယ်ခြဖွဲ့စုးဖွဲ့ွယ်းနှှင်း�း �ုရာှုထံာ�ကော�ာ 
ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး� ခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ�
�ုု အလေ့စုီရာင်းး�ံရာမွည်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ 
ဝတွာရာာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်း�း �ုမွပဏီီစုနံှုန်း�
မွျာ�။

�ကော့�့ုပ်း�ာ�အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း 
အလေ့့ုပ်း�မွာ�၏ မွည်းး�ူမွည်းးဝါခြဖွဲ့စုးကောကြား�ာင်းး� 
အလေ့ကောထံာ�းအလေ့ထံာ� စုာရာွ�းစုာတွမွး�မွျာ��ုု 
�ုမွး�ထံာ�ခြ�င်းး�မွျာ��ုု တွာ�ခြမွစုးထံာ��ည်း�း 
့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုဆိုုုင်းးရာာ မွူဝါဒမွျာ�။

ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ 
ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး��ူ၏ �ုုယ်းတွုုင်းးအလေ့��ခြဖွဲ့တွး
ဆိုန်း�စုစုး�ျ�းနှှင်း�း ၎င်းး�၏ ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း
�ွင်းး��ူ စုစုးကောဆို�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း၏ 
အလေ့စုုတွးအလေ့ပ်ုုင်းး�တွစုးရာပ်းခြဖွဲ့စုး�ည်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း
�ွင်းး��ူ ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�။

စုီမွအံလေ့ုပ်း�ျုပ်းကောရာ�ပ်ုုင်းး�မွှ ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�း�ည်း�း မွူ
ဝါဒ့ုု�းန်ာမွုရာှုမွရာှု ဌာာန်တွွင်းး�နှှင်း�း မွှတွးတွမွး�
မွှတွးရာာမွျာ�အလေ့ာ� အလေ့ဆိုင်း�းခြမွင်း�းပ်ုုင်းး� ခြပ်န်း့ ည်းး
�ု�ံ�ပ်းခြ�င်းး�နှှင်း�း �န်းထံရိုုု�းတွာမွျာ�နှှင်း�း 
ဗျူဟုု�ုတွမွျာ� မွှကောဝခြ�င်းး�။

့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ��ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုမွျာ�အလေ့ာ� 
�တွင်းး�ကောပ်�ပ်ုု�နှုုင်းးကော�ာ ခြပ်င်းးပ်မွှ ့ှ ုု �ဝှ�း
ကြီး�ီ�ကြား�ပ်း�ည်း�း �တွင်းး�ကောပ်�တွုုင်းးကြား�ာ�ကောရာ� 
�ီ��န်�းဖွဲ့ုန်း�့ုုင်းး�တွစုး�ု ဖွဲ့န်းတွီ�ခြ�င်းး�။

ခြဖွဲ့စုးကောပ့််ာ�ည်း�း ခြပ်ဿန်ာရာပ်းမွျာ��ုု 
ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောပ်�မွည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ��ဖွဲ့န်းတွီ�
ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း 
ပ်တွး��း၍ �တွုမွူမွု တွုု�ခြမွင်း�း့ ာကောစုမွည်း�း 
အလေ့ွန်း့ ုုင်းး�ကော့��ျင်း�း�င်းးတွန်း�။

ကောရာာ��ုု� ကောတွ�ကောမွ့ား��ည်း�းခြခိုင်းး�

�ွနှးုပ်းတွုု� �မွာာ၊ �ွနှးုပ်းတွုု� အလေ့န်ာဂ္ဂတွး န်ည်းး�ဗျူျ�ဟုာအလေ့တွွ�း ကောန်ာ�းအလေ့ဆိုင်း�းမွျာ�တွွင်းး ဒူဘာုုင်းး�ဆိုုပ်း�မွး�မွျာ� �မွာာတွစုး�ွင်းးတွွင်းး အလေ့ဓု� စုွမွး�
ကောဆိုာင်းးရာည်းး အလေ့ညွှှန်း��ုန်း�မွျာ��ုု ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းရာန်း ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးထံာ��ည်း�း ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�း အလေ့��ခြဖွဲ့တွး�ည်း�း ယ်နှတရာာ�စုန်စုးတွစုး�ုအလေ့ရာ ဆိုန်း�စုစုး
အလေ့��ခြဖွဲ့တွးမွုတွစုး�ု ခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး� ပ်ါဝင်းးပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး�မွှာ ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�တွုု�နှှင်း�း ဆိုုုင်းး�ည်း�း မွူဝါဒမွျာ�နှှင်း�း 
့ုပ်းထံု�ံ့ုပ်းန်ည်းး�မွျာ��ုု အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွု အလေ့ခြမွင်း�းဆိုု�ံ ရာရာှုကောအလေ့ာင်းး အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားထံာ�ကောကြား�ာင်းး� ကော��ျာကောစုမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း - ��းဆိုုုင်းးရာာ ပ်ါဝင်းးပ်တး��း�ူမွျာ�နှာင်း�း မွုတး��းပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ခြခိုင်းး� 

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ုု ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု အလေ့နှတရာာယ်း 
အလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ��ုု န်ာ�့ည်းးမွု တွုု�့ာကောစုရာန်း ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�၊ �ွမွး��ျင်းး�ူ အလေ့ရာပ်းဘာ�း
အလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း� အလေ့ုပ်းစုုမွျာ�၊ ကောဒ�တွွင်းး� ရာပ်းရာွာ့ူထံုအလေ့ုပ်းစုုမွျာ�၊ ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ူမွျ ုု �စုုံ ပ်ါဝင်းး�ည်း�း 
အလေ့ုပ်းစုုမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�န်ယ်းပ်ယ်း အလေ့ုပ်းစုုမွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ရာန်း အလေ့ာ�ကောပ်�တွုု�းတွွန်း�ပ်ါ�ည်းး။ 

�	 အလေ့စုုု�ရာမွျာ��ည်းး အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး��ည်း�း ၎င်းး�တွုု�၏�ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�မွျာ� �ုုင်းးမွာအလေ့ာ�ကော�ာင်းး�့ာ
ကောစုရာန်း ဤပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ��ုု အလေ့ကော�ာင်းး�ဆိုု�ံ အလေ့�ု�ံ�ျနှုုင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ 

အလေ့ကြံ�ခံြပ်�ခိုျ�း

41ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



အလေ့စုုု�ရာ� နှုုင်းးင်းတံ�ာနှာင်း�း နှုုင်းးင်းံစုုအံလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှာင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�  
နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ��ည်းး အလေ့စုုု�ရာအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုမွျာ�အလေ့ကောပ်် ၎င်းး�တွုု�၏ �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�မွျာ��ုု ပ်ုကံောဖွဲ့ားရာာတွွင်းး 
အလေ့�ုံ�ခြပ်ုနှုုင်းးမွည်း�း အလေ့ဖွဲ့ုု�တွန်းရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ��ုု ကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။ နှုုင်းးင်းံတွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ခြ�င်းး��ည်းး ယ်ုကံြား�ည်းးစုုတွး�ျရာမွုနှှင်း�း ့ုုအလေ့ပ်းကော�ာ 
စုုစုစုးမွုတွုု� ခြဖွဲ့ည်း�းဆိုည်းး�ခြ�င်းး�အလေ့ခြပ်င်းး ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�အလေ့့ွ��ု�ံစုာ�မွုမွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့စုုု�ရာ၏ တွုံ�ခြပ်န်းမွုမွျာ��ုု တွုု�တွ�းကောစုနှုုင်းး�ည်းး။ ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�မွှာ 
အလေ့စုုု�ရာ၏ နှုုင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�နှှင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ခြ�င်းး�၏ အလေ့�ျ ုု �ကော�ျ�ဇီူ�မွျာ��ုု အလေ့ကော့�ကောပ်�ကောဖွဲ့ားခြပ်�ည်း�း ခြဖွဲ့စုးရာပ်းကော့�့ ာမွုအလေ့�ျ ုု �ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

နှုုင်းးင်းတံ�ာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်�ုုင်းးမွုဆိုုုင်းးရာာ အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး� ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး�နှာင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�
�ုု �ယ်းရာာာ�မွည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�တာဝန်းအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း - ခြ�စုးရာပ်းကော့�့ ာမွု

နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးမွုဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�၏ ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�မွည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�တွာဝန်း(�
ရာ�းစုး) အလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးမွုမွျာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ကောပ်��ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�၏ ့ူ�
အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ� အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ��ုု ထံုန်း��ုမွး�ရာန်း အလေ့့ုပ်း�မွာ� ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး  ့ုပ်းကောဆိုာင်းး
�ူမွျာ�ကြား�ာ� ကောဒ�တွွင်းး� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုတွစုး�ု ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�မွည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�တွာဝန်းအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီညွှွတွးကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�
ကောရာ� ့မွး�ကောကြား�ာင်းး�မွျာ�နှှင်း�း ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ� တွုု�ခြမွင်း�းရာရာှု့ာကောစုကော�ာ၊ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်းရာှာကောဖွဲ့ွ
�ူမွျာ� ကောပ်�ကောဆိုာင်းးရာ�ည်း�း အလေ့�ကောကြား��ကောင်းွမွျာ��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�ကောပ်�ပြီးပ်ီ� အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာရာှုကော�ာ စုည်းး��မွး��တွး
မွှတွး�ျ�းမွျာ�နှှင်း�း �ုစုာ�မွုမွျာ��ုု အလေ့ာမွ��ံည်း�း အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းး အလေ့စုဉ်းအလေ့့ာမွျာ� �ျယ်းခြပ်န်�း့ ာကောစု�ည်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�
�ုု ကောရာှ�ဆို�းကောဆိုာင်းးရာွ�းနှုုင်းးရာန်း ကြီး�ုု�ပ်မွး�့ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။

ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�မွည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�တွာဝန်းအလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွှတွစုးဆိုင်း�း နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးမွု
ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး��ည်းး ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး အလေ့စုုု�ရာ၊ စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�န်ယ်းပ်ယ်းမွျာ�နှှင်း�း ပ်ကောရာာဂ္ဂျ�းအလေ့မွျ ုု �မွျ ုု �
တွွင်းး ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး -

�	 မွူဝါဒိုမွျာ�နှာင်း�း ့မွး�ညွှှန်းခိုျ�းမွျာ� 

—	 ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�နှှင်း�း �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုအလေ့တွွ�း တွစုးစုုတွစုးစုည်းး�တွည်းး�ရာှုကော�ာ �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�
တွစုး�ု�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးကောပ်�မွည်း�း အလေ့�ူအလေ့ည်းီ။

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�ခြ�ည်း�းဆိုည်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း ခိုျတုးဆို�းခြခိုင်းး� 

—	 ့ုပ်း�ာ��စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ့ ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� ထံင်းး�ာခြမွင်းး�ာရာှုမွုနှှင်း�း ကြီး�ီ�ကြား�ပ်းမွု တွုု�တွ�းကောစုမွည်း�း ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းး
ကောရာ� ့မွး�ကောကြား�ာင်းး�မွျာ�တွစုးကော့ှာ�း ဆိုန်း�စုစုးအလေ့��ခြဖွဲ့တွးမွုနှှင်း�း �ုကောတွ�န်။

�	 စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းးတည်းးကောဆိုာ�းခြခိုင်းး�

—	 စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း အလေ့မွှတွးတွံဆိုုပ်းမွျာ�၊ အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွျာ�နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�
အလေ့တွွ�း �င်းးတွန်း�အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွျာ�။

�	 �ျင်း�းဝတးနှာင်း�းည်းီကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုနှာင်း�း �ုု�း�င်း�းကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွုမွျာ� 

—	 �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုအလေ့တွွ�း ထံုု�း�င်း�းကော�ာ စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွု ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ� ခြပ်ု့ုပ်းမွည်း�း �ုမွပဏီီမွျာ�၊ 
့ုပ်းင်းန်း�ရာှင်းးမွျာ�နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�အလေ့တွွ�း န်ည်းး�န်ာ�ုရာုယ်ာမွျာ�။

�	 ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်�ုုင်းး�ူမွျာ�အလေ့ာ� ပ်ံ�ပ်ုု�ကောပ်��ည်း�း ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ� 

—	 ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးမွု အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ�အလေ့ာ�့ု�ံတွွင်းး ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာရာှုပြီးပ်ီ� ��းဆိုုုင်းးရာာ
အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ��ုု ရာယ်ူကြား�ည်း�းရိုုနှုုင်းးမွု တွုု�့ာကောစုမွည်း�း �ျနု်းည်းုုကောပ်�ထံာ�ကော�ာ အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ�

�	 �ုစုာ�ကောရာ�နှာင်း�း မွကော�ျန်ပ်းခိုျ�းဆိုုုင်းးရာာ ့ုပ်း�ု�ံ့ုပ်းန်ည်းး�မွျာ� 

—	 အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� မွကော�ျန်ပ်း�ျ�းတွုုင်းးကြား�ာ�ကောရာ� ့မွး�ကောကြား�ာင်းး�မွျာ�နှှင်း�း �ုစုာ�ကောရာ�မွျာ� ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�ရာန်း 
အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွျာ�နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ့မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ�နှှင်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ�

42 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



အလေ့ာဆိုီယ်ရံာာု နှုုင်းးင်းတံ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့�ွ့�၏ ကြိုးတုဂ္ဂအံလေ့စုီအလေ့စုဉ်း- ခြ�စုးရာပ်းမွာန်းကော့�့ ာခြခိုင်းး�

အလေ့ာဆိုီယ်ရံာှု နှုုင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��ကြီးတွုဂ္ဂ ံအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး ့ုပ်း�ာ�ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�မွုဆိုုုင်းးရာာ အလေ့�ျ ုု �ကော�ျ�ဇီူ�မွျာ� အလေ့မွျာ�
ဆိုု�ံ ရာရာှုကောစုကောရာ�နှှင်း�း စုွန်�းစုာ�မွု အလေ့နှတရာာယ်း အလေ့န်ည်းး�ဆိုု�ံခြဖွဲ့စုးကောစုကောရာ�အလေ့တွွ�း အလေ့စုုု�ရာမွျာ�၊ ကောဒ�တွွင်းး�အလေ့ဖွဲ့ွ��မွျာ�နှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�း့ ူမွု
အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ��ုု န်ည်းး�ပ်ည်းာအလေ့�ူအလေ့ည်းီနှှင်း�း ပ်�ံပ်ုု�မွုမွျာ� ကောပ်�့ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။

အလေ့ာဆိုီယ်ရံာှု ကြီးတွုဂ္ဂအံလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး အလေ့ာဆိုီယ်ကံောဒ�တွွင်းး�ရာှု ကောခြ�ာ�းနှုုင်းးင်းံမွှ အလေ့့ုပ်း�မွာ� ဝန်းကြီး�ီ�ဌာာန်မွျာ�၊ အလေ့့ုပ်း�မွာ�နှှင်း�း 
အလေ့့ုပ်းရာှင်းး အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၊ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီအလေ့စုည်းး�အလေ့ရိုု�ံမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�း့ ူ�ကောဘာာင်းးအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�
နှှင်း�း ့�းတွွ�ကောဆိုာင်းးရာွ�း့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး - �ကောမွ�ာဒီ�ယ်ာ�၊ ့ာအလေ့ုုခြပ်ည်းး�ူ�ဒီမွုု�ရာ�းတွစုးနှုုင်းးင်း၊ံ မွကော့�ရာှာ�၊ ခြမွန်းမွာ၊ ထံုုင်းး�နှှင်း�း 
ဗျူီယ်�းန်မွးနှုုင်းးင်း။ံ

2011 နှှင်း�း 2019 �ုနှှစုးကြား�ာ�တွွင်းး အလေ့ာဆိုီယ်ကံောဒ�တွွင်းး�ရာှု ကြီးတွုဂ္ဂအံလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး ကောအလေ့ာ�းပ်ါရာ့ဒးမွျာ� ရာရာှုကောအလေ့ာင်းးခြမွင်းး���ပ်ါ�ည်းး -

�	 အလေ့ာဆိုီယ်ကံောဒ�တွွင်းး�ရာှု ကြီးတွုဂ္ဂအံလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွှ န်ည်းး�ပ်ည်းာအလေ့�ူအလေ့ည်းီခြဖွဲ့င်း�း မွူဝါဒိုနှာင်း�း ဥပ်ကောဒိုကောရာ�ရာာ ခြပ်ဋ္ဌာာန်း�မွုကောပ်ါင်းး� 34 ခိုု�ုု 
့�း�ံ�ျင်း�း�ု�ံနှုုင်းး���ခြ�င်းး�

�	 အလေ့့ုပ်း�မွာ� အလေ့ုပ်း�ျုပ်းကောရာ�ခြပ်ဿန်ာမွျာ�နှှင်း�း ပ်တွး��း၍ အလေ့ာဆိုီယ်အံလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းး နှုုင်းးင်းမံွျာ�မွှ ့ူကောပ်ါင်းး� 36,476 ဦး��ုု ကော့��ျင်း�း
�င်းးတွန်း�ကောပ်�နှုုင်းး���ခြ�င်းး�

�	 ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်းနံှှင်း�း ဗျူီယ်�းန်မွးနှုုင်းးင်းတံွုု�ရာှု အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးရာှာကောဖွဲ့ွကောရာ� ကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီကောပ်ါင်းး� 376 �ုမွှ တွရာာ�မွှတွပြီးပ်ီ� �ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီ
ကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�းပ်တွး��းကော�ာ ့ုု�းန်ာရာမွည်း�း �ျင်း�းဝတွးဥပ်ကောဒ�မွျာ��ုု ့ုု�းန်ာခြ�င်းး�၊ နှှင်း�း

�	 ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�၏ ဥပ်ကောဒကောရာ�ရာာ န်စုးန်ာကောကြား��ကောတွာင်းး�ဆိုုုမွုမွျာ�အလေ့တွွ�း န်စုးန်ာကောကြား�� အလေ့ကောမွရာု�န်းကောဒို့်ာ 
4,787,431 ကောပ်�ရာန်း အလေ့မွုန်�း�ျမွှတွး���ခြ�င်းး�။

43ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



အလေ့စုုု�ရာ� အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း�မွျာ�နှာင်း�း ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းခြခိုင်းး�

အလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ခြဖွဲ့စုးကောပ့််ာ�ည်း�း ခြပ်ဿန်ာမွျာ�အလေ့တွွ�း ဆို�း့ �း၍ ကောရာှ�တွန်း�မွှ ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောပ်�နှုုင်းးကောရာ�နှှင်း�း ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာခြ�င်းး�မွှ 
့ွတွးကောခြမွာ�း့ ာ�ူမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာရာန်း အလေ့့ာ�အလေ့့ာရာှု�ူမွျာ�၏ ့�းကောတွွ�အလေ့ကောတွွ�အလေ့ကြံ�ုမံွျာ��ုု ပ်ုုမွုုန်ာ�့ည်းး့ ာကောစုရာန်း အလေ့စုုု�ရာ
မွျာ�အလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း�မွျာ�နှှင်း�း ထံုကောတွွ��ျတုွးဆို�းမွုရာှုရာန်း မွရာှုမွခြဖွဲ့စုး အလေ့ကောရာ�ကြီး�ီ��ည်းး။ အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း� အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�
မွျာ��ည်းး အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ာ� ခြပ်ဿန်ာရာပ်းမွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ ပ်ုု၍ထံ�ထံ�ဝင်းးဝင်းး န်ာ�့ည်းး့ ာကောစုပြီးပ်ီ� အလေ့စုုု�ရာမွျာ�အလေ့ာ� ၎င်းး�တွုု�၏ တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွုမွျာ�
�ုု အလေ့ာ�ကော�ာင်းး��ုုင်းးမွာကောစုမွည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ��ုု အလေ့ကြံ�ခံြပ်ုနှုုင်းးမွည်းးခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

ခြမွန်းမွာ - ့ူ�ုန်း�ူ�မွု တုု�း�ျ�းကောရာ�အလေ့တွ�း နှုုင်းးင်းံကောတားအလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းးခိုျ�း စုီမွ�ံုန်း� 2017–21 

ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်းအံလေ့စုုု�ရာ�ည်းး �ီ�ခြ�ာ�ခြဖွဲ့စုးကော�ာ ့ူ�ုန်း�ူ�မွု တွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ�အလေ့တွွ�း နှုုင်းးင်းကံောတွားအလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�း စုီမွ�ံုန်း�တွစုး�ု�ုု 
ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးထံာ�ပြီးပ်ီ�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ့ူ�ုန်း�ူ�မွုမွျာ��ုု �မွာ�ရိုုု��ျ ခြပ်စုးမွုမွျာ��ုု တွုံ�ခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး��ည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ�အလေ့တွုုင်းး� ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�၍ မွရာ
နှုုင်းးကောကြား�ာင်းး� �ုရာှုပြီးပ်ီ� ဤရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ� ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ 

ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်း၏ံ 2005 �ုနှှစုး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုတွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ�ဥပ်ကောဒ နှှင်း�းအလေ့ည်းီ ့ူ�ုန်း�ူ�မွု တွာ�ဆိုီ�နှှုမွးနှှင်းး�ကောရာ� ဗျူဟုုုအလေ့ဖွဲ့ွ���ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွု
တွုု�းဖွဲ့ျ�းရာန်းအလေ့တွွ�း အလေ့စုုု�ရာဌာာန်မွျာ�၏ အလေ့ာ�ထံုတွးကြီး�ုု�ပ်မွး�မွုမွျာ��ုု ည်းုုနှုင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာန်း င်းါ�နှှစုးတွစုးကြီး�ုမွးခြဖွဲ့စုးကော�ာ နှုုင်းးင်းကံောတွားအလေ့ဆိုင်း�း
အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းတွစုး�ု�ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး���ပ်ါ�ည်းး။ ၎င်းး�၏ ရာ့ဒးအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးမွုမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောပ်�မွည်း�း အလေ့စုီအလေ့မွံမွျာ� ပ်ါဝင်းးကော�ာ င်းါ�နှှစုးဆို�းတွုု�းခြဖွဲ့စုး�ည်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွု တွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ�အလေ့တွွ�း နှုုင်းးင်းကံောတွား
အလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�း စုီမွံ�ုန်း�မွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးနှုုင်းး���ပ်ါ�ည်းး။ တွတွုယ်ကောခြမွာ�း င်းါ�နှှစုးကြား�ာ နှုုင်းးင်းကံောတွားအလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�း 
စုီမွံ�ုန်း� (2017-21) (စုီမွ�ံုန်း�) �ည်းး ့�းရာှုတွွင်းး အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ား့ ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ စုီမွ�ံုန်း�၏ အလေ့ဓု�အလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�မွှ တွစုး�ုမွှာ 
ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူ ဗျူဟုုုခြပ်ု �ျဉ်း��ပ်းန်ည်းး�တွစုး�ုမွှတွစုးဆိုင်း�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ�၏ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ��ုု ဦး�စုာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

နှုုင်းးင်းံကောတားအလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းးခိုျ�း စုီမွ�ံုန်း� ကော�ားကောဆိုာင်းးခြခိုင်းး� (2017-21) 

စုီမွံ�ုန်း�ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး�ျနု်းအလေ့တွွင်းး� ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့ဖွဲ့ွ���ု�ံ�ု�ည်းး အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးရာန်း ၎င်းး�တွုု�၏ ��းဆိုုုင်းးရာာ ့ုပ်းင်းန်း�န်ယ်းပ်ယ်း 
�ဏ္ဍမွျာ�တွွင်းး နှှစုးစုဉ်း ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွျာ� ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး���ကြား�ပ်ါ�ည်းး။ ယ်င်းး��ုု အလေ့ရာပ်းဘာ�းအလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း�နှှင်း�း ့�းတွွ�ကောဆိုာင်းးရာွ�း���
ခြ�င်းး�ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ဤစုီမွ�ံုန်း��ည်းး ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်းအံလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွု ပ်ုစံုံ�စုးမွျာ�နှှင်း�း အလေ့့ာ�အလေ့့ာ�စုးမွျာ��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွးနှုုင်းးရာန်း
နှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာဌာာန်မွျာ�နှှင်း�း ရာပ်းရာွာအလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း� အလေ့ခြ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးမွျာ�ကြား�ာ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု�ုု တွုု�ခြမွုင်း�းရာန်း �ူည်းီကောပ်�့ှ�းရာှုပ်ါ�ည်းး။ 
ဤစုီမွံ�ုန်း��ည်းး စုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွုမွျာ�နှှင်း�း တွရာာ�စုွ�ဆိုုုမွုမွျာ�တွွင်းး့ ည်းး� ပ်ုုမွုုပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ပ်ါဝင်းး့ ာကောစုပြီးပ်ီ� ့ူ�ုန်း�ူ�မွုခြဖွဲ့စုးရာပ်းမွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့
ဘာ�းဘာ�းမွှ တွု�ံခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွုမွျာ��ုု့ည်းး� အလေ့ာ�ကော�ာင်းး��ုုင်းးမွာ့ာကောစုပ်ါ�ည်းး။ 

ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်း၏ံ နှုုင်းးင်းကံောတားအလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းးခိုျ�း စုီမွ�ံုန်း�အလေ့တွ�း ကောန်ာ�းအလေ့ဆိုင်း�းမွျာ� -

့ူ�ုန်း�ူ�မွု တွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ� ဥပ်ကောဒနှှင်း�း ကောဒ�တွွင်းး�ဥပ်ကောဒမွျာ��ုု ခြပ်န်း့ ည်းးတွည်းး�ခြဖွဲ့တွးခြ�င်းး�။

��းဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ��ုု ဥပ်ကောဒ၊ န်ည်းး�ဥပ်ကောဒနှှင်း�း စုည်းး�မွျဉ်း�မွျာ�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း��ည်း�း 
�င်းးတွန်း�မွျာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�။

44 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



နှုုင်းးင်းံကောတွားအလေ့ဆိုင်း�း နှှစုးစုဉ်း့ ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�း စုီမွ�ံုန်း�မွျာ� ကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�။

ကောစုာင်း�းကြား�ည်း�းအလေ့��ခြဖွဲ့တွးကောရာ� အလေ့ဖွဲ့ွ��တွစုး�ု ဖွဲ့ွ��စုည်းး�ခြ�င်းး�။

ကောဘာ��င်းး�့ုခံြုံ�ုစံုွာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းးကောရာ�နှှင်း�း ပ်တွး��း၍ အလေ့�ုပ်ည်းာကောပ်�အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းမွျာ� 
ခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး�။

ပ်ုဂ္ဂဂ့ု�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�မွှ တွာဝန်းရာှု�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့�ုပ်ည်းာကောပ်� အလေ့့ုပ်းရိုုကံောဆိုွ�ကောနှွ�ပ်ွ�မွျာ� 
ခြပ်ု့ုပ်းခြ�င်းး�။

အလေ့န်ာဂ္ဂတး စုုန်းကောခို်မွုမွျာ�
ခြမွန်းမွာနှုုင်းးင်းအံလေ့စုုု�ရာ�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ�မွုတွုု�းဖွဲ့ျ�းကောရာ�အလေ့တွွ�း မွျာ�စုွာကော�ာ စုုန်းကော�်မွုမွျာ� �ျန်းရာှုကောန်ကော���ည်းး�ုု �ုရာှုပ်ါ�ည်းး။ ့ူမွု
စုီ�ပ်ွာ� ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�မွု န်ုမွ�း�ျခြ�င်းး��ည်းး ပ်ုုမွုုမွျာ�ခြပ်ာ�ကော�ာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး��ွာ�့ာမွုမွျာ� ခြဖွဲ့စုးကောစုရာန်း ဆို�း့ �းကောမွာင်းး�နှှင်းး့ ှ�းရာှု�ည်းး။ ဤ
ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး��ွာ�့ာမွုအလေ့မွျာ�စုု�ည်းး ခြမွင်းး�ာထံင်းး�ာရာှုမွု န်ုမွ�းကော�ာ တွရာာ�မွဝင်းး အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�ကော�ာ ့မွး�ကောကြား�ာင်းး�မွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း 
ကောပ််ကောပ်ါ�း့ ာပ်ါ�ည်းး။ နှုုင်းးင်းံတွစုးဝန်း�ရာှု ပ်ဋိုပ်�ခမွျာ��ည်းး့ ည်းး� ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်းခြမွင်း�းမွာ�ကော�ာ ့ူထံုထံ�မွှ အလေ့�ျ ုု �ကော�ာ 
အလေ့ုပ်းစုုမွျာ�၏ အလေ့ာ�န်ည်းး�ထံု�ုု�း့ ွယ်းမွု�ုု ပ်ုု၍တွုု�ကောစုပ်ါ�ည်းး။ ဤပ်ဋိုပ်�ခ�ည်းး ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာ�ည်း�း ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ� ခြမွန်းမွာ�
့ူ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�အလေ့တွွင်းး� ကောအလေ့ာင်းးခြမွင်းးစုွာ ခြပ်န်း့ ည်းးဝင်းးကောရာာ�းနှုုင်းးကောရာ� အလေ့့ာ�အလေ့့ာအလေ့ကောပ်် အလေ့�န်�းအလေ့�တွးရာှုကောစုပ်ါ�ည်းး။ ခြမွန်းမွာအလေ့စုုု�ရာ
�ည်း�း ဤစုုန်းကော�်မွုမွျာ��ုု အလေ့န်ာဂ္ဂတွး နှုုင်းးင်းံအလေ့ဆိုင်း�း ့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�း စုီမွ�ံုန်း�မွျာ�တွွင်းး ထံည်း�း�ွင်းး�ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်း ရာည်းးမွှန်း�ထံာ�ပ်ါ�ည်းး။

45ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



ကောန်ာ�းဆို�းတွ့ 1 – အလေ့ကြံ�ံခြပ်�ခိုျ�း
အလေ့�ျဉ်း�ခိုျ�ပ်း

ကောအလေ့ာ�းပ်ါတွုု�မွှာ ဤစုုစုည်းး�မွုအလေ့တွွင်းး� အလေ့�ျု�ံဝင်းး�ည်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွုမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့
ရာှင်းး�နှုုင်းးမွည်း�း အလေ့ဓု�အလေ့ကြံ�ခံြပ်ု�ျ�း အလေ့�ျဉ်း��ျုပ်းခြဖွဲ့စုး�ည်းး-

 န်ာ�့ည်းးမွုတွည်းးကောဆိုာ�းရာန်း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု��ဏ္ဍနှှင်း�းအလေ့တွူ အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းပ်ါ

 ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးမွု�ုု ့ွယ်း�ူကောစုနှုုင်းး�ည်းး� အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ပ်ါ

 ကြား�ာ��အံလေ့ဖွဲ့ွ���ွမွး��ျင်းးမွု�မွှ �င်းး မွည်းး�ုု�အလေ့�ျ ုု �ရာရာှုနှုုင်းးမွည်းး�ုု �ု�ံ�ပ်းကြား�ည်း�းပ်ါ

 ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�န်ည်းး�တွွင်းး ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းပ်ါ

 �င်းး စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး�ုု �ူည်းီတွည်းးကောဆိုာ�းနှုုင်းးမွည်း�းကောန်ရာာ�ုု စုဉ်း�စုာ�ပ်ါ

 �င်းးတွန်း�တွ�းကောရာာ�းရာန်း တွုု�းတွွန်း�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့�ုပ်ည်းာခြမွုင်း�းတွင်းးခြ�င်းး�

 ဥပ်ကောဒခြပ်ုရာာတွွင်းး ထံု�ုု�းန်စုးန်ာ�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း ပ်�ံပ်ုု�မွုမွျာ��ုု ထံည်း�း�ွင်းး�ခြ�င်းး�

 ကောဒ�� ံရာပ်းရာွာ့ူထံု�ုု ပ်ါဝင်းးကောစုပ်ါ

 ��းဆိုုုင်းးရာာ ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ူမွျာ�နှှင်း�း မွုတွးဖွဲ့�းပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ခြ�င်းး�

46 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ကောန်ာ�းဆို�းတ့ွ 2 – အလေ့ဓုိပ်ါါယ်း�ွင်း�းဆုုိုခိုျ�း

အလေ့ကော���ခြ�င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး� န်စုးန်ာ�ူ�ည်းး �ု�ု�ာ�ာ မွျာ�ခြပ်ာ�့ွန်း�ကော�ာ အလေ့ကော���တွစုး�ုအလေ့တွွ�း 
အလေ့ာမွ�အံလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းကောပ်�ရာန်း �ုု�မွဟုုတွး အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းကောပ်�ရာမွည်း�း �ာ့ 
�ုု�မွဟုုတွး အလေ့့ုပ်း�ဘာာဝ�ုု �န်�း�တွးမွထံာ�ကော�ာ �ုု�မွဟုုတွး အလေ့တွုအလေ့�ျ
ဖွဲ့ွင်း�းဆိုုုမွထံာ�ကော�ာ အလေ့့ုပ်းတွစုး�ု�ုု ့ုပ်းကောပ်�ရာန်း �တွုခြပ်ုထံာ��ည်းး။

အလေ့့ုပ်း �ုု�မွ�ုတး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�အလေ့တွ�း ့ာည်း�း
�ျာ�၍ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြခိုင်းး�

န်စုးန်ာ�ူ�ည်းး ၎င်းး�တွုု��ုု င်းှာ�ရာမွး��ည်း�း အလေ့့ုပ်း၏ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး အလေ့ခြမွတွးထံုတွး
�ည်း�း �ဘာာဝနှှင်း�းပ်တွး��း၍ ့ုမွး့ ည်းး့ ှည်း�းဖွဲ့ျာ��ရံာပြီးပ်ီ� ၎င်းး�တွုု��ည်းး ့ူ
�ုန်း�ူ�မွု �ုု�မွဟုုတွး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာနှုုင်းးကောကြား�ာင်းး� မွုမွုဘာာ�ာ 
ကောတွွ�ရာှု့ာ�ည်းး။

�ုု�း�င်း�းကော�ာစုုစံုမွး�စုစုးကောဆို�မွု ့ူ�ုန်း�ူ��ရံာခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွး�ရံာခြ�င်းး� အလေ့နှတရာာယ်း 
အလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားထံုတွးရာန်း၊ �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ရာန်း၊ ကော့ျာ�ပ်ါ�့ာကောစု
ရာန်းနှှင်း�း ၎င်းး��ုုကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ရာန်းအလေ့တွွ�း တွာဝန်း�မံွုရာှုကောစု�ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ��ုု 
ကောဆိုာင်းးရာွ�းရာမွည်း�း အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�တွစုး�ု၏ စုဉ်းဆို�းမွခြပ်တွး တွာဝန်းတွစုး�ု။

�ျင်း�းဝတးနှာင်း�းည်းီကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွု အလေ့့ုပ်း�မွာ�တွစုးဦး�အလေ့ာ� နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ု�ည်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�
မွျာ��ုု ကော့�စုာ�၍ အလေ့�ာအလေ့�ွယ်းကောပ်�ပြီးပ်ီ� ခြဖွဲ့ည်း�းဆိုည်းး�ကောပ်�ကော�ာ န်ည်းး�့မွး�
ခြဖွဲ့င်း�း တွရာာ�မွှတွစုွာ၊ ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွုရာှုစုွာနှှင်း�း အလေ့ရာည်းးအလေ့�ျင်းး�နှှင်း�း ကော့ျားည်းီစုွာ 
�ျတုွးဆို�းင်းှာ�ရာမွး��ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း။

အလေ့တင်းး�အလေ့��ပ်း အလေ့့ုပ်းခိုုုင်းး�ကောစုခြခိုင်းး� န်စုးန်ာ�ူတွစုးဦး��ည်းး အလေ့�ျပ်း�ုုင်းး�ံရာခြ�င်းး�၊ ပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ့ှည်း�း
ဖွဲ့ျာ�ခြ�င်းး�တွုု��ုု အလေ့�ု�ံခြပ်ု၍ အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းခြ�င်းး��ုု ့ွတွး့ ပ်းစုွာ မွရာပ်းတွန်�းနှုုင်းးပ်ါ 
�ုု�မွဟုုတွး မွုမွုတွုု�၏ အလေ့့ုပ်း�ွင်းးမွှ ့ွတွး့ ပ်းစုွာ ထံွ�း�ွာ�၍မွရာပ်ါ။

အလေ့တင်းး�အလေ့��ပ်း့ �း�ပ်းကောစုခြခိုင်းး� အလေ့�ျပ်း�ုုင်းးခြ�င်းး�၊ ပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ့ှည်း�းဖွဲ့ျာ�ခြ�င်းး�မွျာ� အလေ့�ု�ံခြပ်ု၍ 
န်စုးန်ာ�ူအလေ့ာ� ့�းထံပ်းကောစု�ည်းး �ုု�မွဟုုတွး န်စုးန်ာ�ူ�ည်းး မွဂ္ဂာ့ာ
အလေ့�မွး�အလေ့န်ာ�ပ်ွ�၏ �ဘာာဝနှှင်း�း ��းကောရာာ�းမွု�ုု န်ာ�မွ့ည်းး�ည်း�းအလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်
ခြဖွဲ့စုး�ည်းး။

မွကော�ျန်ပ်းခိုျ�းဆိုုုင်းးရာာ ့ုပ်း�ု�ံ့ုပ်းန်ည်းး�မွျာ� အလေ့�ျ ုု �ကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�၏ ့ုပ်းရာှာ�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုမွျာ�နှှင်း�း ့ည်းးပ်တွးမွုမွျာ�ကောကြား�ာင်း�း 
အလေ့ပ်ျ�း�ကောဘာာ ��းကောရာာ�းမွုရာှု�ည်း�း တွစုးဦး��ျင်းး�၊ အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ� 
�ုု�မွဟုုတွး ရာပ်းရာွာအလေ့�ုု�းအလေ့ဝန်း�မွျာ�မွှ အလေ့�ု�ံခြပ်ုနှုုင်းး�ည်း�း တွရာာ�ဝင်းး၊ ဥပ်ကောဒ
အလေ့ရာ �ုု�မွဟုုတွး ဥပ်ကောဒအလေ့ရာမွဟုုတွးကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�။

့ုပ်းအလေ့ာ�ကောခိုါင်းး�ပ်ုခံြ�တးအလေ့ခြမွတး�ုတးခိုံရာခြခိုင်းး� တွစုးစုုတံွစုးဦး�အလေ့ာ� ၎င်းး�၏ အလေ့့ုပ်း �ုု�မွဟုုတွး ့ုပ်းအလေ့ာ�မွှ အလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်း
အလေ့တွွ�း ၎င်းး�အလေ့ာ� တွရာာ�မွမွှတွစုွာ ဆို�းဆို�ံည်း�း ့ုပ်းရာပ်း �ုု�မွဟုုတွး တွရာာ�မွ
မွှတွကော�ာ အလေ့ကောခြ�အလေ့ကောန်မွျာ�တွွင်းး ၎င်းး�တွုု�အလေ့ာ� ထံုန်း��ုမွး�ထံာ��ည်း�း ့ုပ်းရာပ်း။

အလေ့့ုပ်း�မွာ�င်းာာ�ရာမွး�ခြခိုင်းး� အလေ့့ုပ်း�မွာ� စုုကောဆိုာင်းး� ကောန်ရာာ�ျထံာ�ကောရာ� ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုကောပ်��ည်း�း အလေ့စုုု�ရာ 
အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးဝန်းကောဆိုာင်းးမွုမွျာ�နှှင်း�း ပ်ုဂ္ဂဂ့ု� အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးကောအလေ့ဂ္ဂျင်းးစုီ နှှစုးမွျ ုု �
စု့ု�ံ။

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ� နှုုင်းးင်း�ံာ�မွဟုုတွး�ည်း�း နှုုင်းးင်းတံွစုး�ုတွွင်းး အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းရာန်း ရာည်းးရာွယ်း�ျ�းခြဖွဲ့င်း�း 
အလေ့ဆိုုုပ်ါနှုုင်းးင်း�ံုု� �ွာ�ကောရာာ�း�ူ။

ကောခိုတး�စုး ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး�/ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး��့��ုု� 
�ျင်း�း�ု�ံမွုမွျာ�

အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ အလေ့ကော���ခြဖွဲ့င်း�း ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�၊ 
အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း ့�းထံပ်းကောစုခြ�င်းး�၊ �ွန်းအလေ့ခြဖွဲ့စုးကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး 
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�မွျာ�ပ်ါဝင်းး�ည်း�း �ျင်း�း�ု�ံမွုမွျာ�။

47ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



့ူကောမွာာင်းးခိုုုတင်းး�ွင်းး�ခြခိုင်းး� အလေ့မွျာ�အလေ့ာ�ခြဖွဲ့င်း�း ကောမှွာင်းး�ုုတွင်းး�ွင်းး�ခြ�င်းး��ရံာ�ည်း�း ့ူတွစုးကောယ်ာ�း/့ူအလေ့မွျာ�၏ 
�ကောဘာာတူွညီ်းမုွခြဖွဲ့င်း�း ့ူတွစုးဦး�အလေ့ာ� နုုှင်းးင်းတံွစုး�ုမှွ အလေ့ခြ�ာ�နုုှင်းးင်းတံွစုး�ု�ုု� တွရာာ�မွ
ဝင်းး ပုု်�ကောဆိုာင်းးကောပ်��ည်း�း ့ုပ်းရာပ်း �ုု�မွဟုုတွး �ျင်း�း�ံု�မုွ။

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြခိုင်းး� ကောကြား�ားခြင်းာခြ�င်းး�၊ အလေ့�ျ�းအလေ့့�း ခြဖွဲ့န်�းကောဝခြ�င်းး�၊ ကောရာွ��ျယ်းခြ�င်းး�၊ ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြ�င်းး� 
�ုု�မွဟုုတွး ့ူမွျာ�အလေ့ာ� အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးမွျာ�တွွင်းး ကောန်ရာာ�ျထံာ�ကောပ်�ခြ�င်းး�။

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခို ၎င်းး�တွုု� ကောတွာင်းး�ဆိုုု�ျ�း �ုု�မွဟုုတွး စုုကောဆိုာင်းး�မွု န်ည်းး�့မွး�၊ အလေ့�ျနု်း�ာ့ 
�ုု�မွဟုုတွး ကောန်ရာာတွုု�နှှင်း�း မွ��းဆိုုုင်းးဘာ� အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့တွွ�း စုုတွး�ျရာ
ကော�ာ အလေ့့ုပ်းအလေ့�ုုင်းးရာရာှုကောစုရာန်း �ုု�မွဟုုတွး ကောန်ရာာ�ျထံာ�ကောပ်�ရာန်း ့ူ�စုး
စုုကောဆိုာင်းး��ည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းအလေ့တွွင်းး� �ုန်း�ျ�ည်း�း အလေ့�ကောကြား��ကောင်းွတွစုး�ု�ု 
�ုု�မွဟုုတွး စုရာုတွးတွစုး�ု�ု။

�ွန်းအလေ့ခြ�စုးကောစုခိုုုင်းး�ခြခိုင်းး� န်စုးန်ာ�ူ၏ တွစုး�ုုယ်းကောရာ့ွတွး့ ပ်း�ွင်း�း�ုု �ု�ု�ာ�ာ �ျုပ်း�ျယ်း�ရံာပြီးပ်ီ� 
အလေ့့ုပ်း့ ုပ်းခြ�င်းး��ုု ့ွတွး့ ပ်းစုွာ မွရာပ်းတွန်�းနှုုင်းးပ်ါ �ုု�မွဟုုတွး မွုမွုတွုု�၏ 
အလေ့့ုပ်း�ွင်းးမွှ ့ွတွး့ ပ်းစုွာ ထံွ�း�ွာ�၍ မွရာပ်ါ။

ကော�ျ��ွန်းခြပ်�ခြခိုင်းး� န်စုးန်ာ�ူအလေ့ာ� အလေ့�ု�ံအလေ့ကောဆိုာင်းးပ်စုစည်းး�တွစုး�ုအလေ့ကောန်ခြဖွဲ့င်း�း ပ်ုုင်းးဆိုုုင်းးခြ�င်းး�၊ ဝယ်းယ်ူနှုုင်းး
�ည်း�း အလေ့ရာာဝတွုု တွစုး�ု ခြဖွဲ့စုးနှုုင်းးခြ�င်းး�နှှင်း�း ၎င်းး�တွုု��ုု �န်�း�တွးမွထံာ�ကော�ာ 
န်ည်းး�့မွး�တွစုး�ုခြဖွဲ့င်း�း အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း�ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး�။

ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း ထံုတွး�ုန်း �ုု�မွဟုုတွး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုတွစုး�ု ထံုတွး့ ုပ်း၊ ခြဖွဲ့န်�းကောဝရာာတွွင်းး ပ်ါဝင်းး
�ည်း�း ပြီးပ်ီ�ခြပ်ည်း�းစုုကံော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�အလေ့စုီအလေ့စုဉ်း။

ပ်စုစည်းး�ခြ�ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာမွု ထံုတွး�ုန်း �ုု�မွဟုုတွး ဝန်းကောဆိုာင်းးမွုတွစုး�ု ထံုတွး့ ုပ်း၊ ခြဖွဲ့န်�းကောဝရာာတွွင်းး ပ်ါဝင်းး
�ည်း�း အလေ့ဆိုင်း�းမွျာ�၊ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်းမွျာ�၊ န်ည်းး�့မွး�မွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��းပြီးပ်ီ� ခြမွင်းး�ာ
ထံင်းး�ာရာှုမွု တွုု�ကောစုပြီးပ်ီ� အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ��ုု အလေ့မွျာ�ခြပ်ည်းး�ူ�ုမွှကောဝ�ည်း�း 
့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း။

�ကော့�့ုပ်း�ာ�၏ အလေ့ဆိုုု�ဝါ�ဆိုုံ�ပ်ုစံုံမွျာ� �ကော့�မွျာ�အလေ့ာ� ့ုင်းးပ်ုုင်းး�ဆိုုုင်းးရာာ ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး 
ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့့ာ�တွူ�ျင်း�း�ုံ�မွုမွျာ�မွှတွစုးဆိုင်း�း �ကော့�မွျာ�
အလေ့ာ� အလေ့ခြမွတွးထံုတွးခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တွုု�၏ �ျန်း�မွာကောရာ�၊ ကောဘာ��င်းး�့ုခံြုံ�ုမံွု �ုု�မွဟုုတွး 
စုာရာုတွာတွုု�အလေ့ာ� ထံု�ုု�းကောစုနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ�ကော�ာ ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�တွွင်းး 
ပ်ါဝင်းးကောစုခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး မွူ�ယ်စုးကောဆို�ဝါ� ထံုတွး့ ုပ်းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး �ယ်းယ်ူ
ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးရာာတွွင်းး အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�။

့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်း ရာည်းးရာွယ်း�ျ�းခြဖွဲ့င်း�း ပြီး�ုမွး�ကောခြ�ာ�းခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး 
အလေ့င်းးအလေ့ာ��ု�ံခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး အလေ့ခြ�ာ�အလေ့�ျပ်း�ုုင်းးမွုပ်ုစံုံမွျာ� အလေ့�ု�ံခြပ်ုခြ�င်းး�၊ ခြပ်န်း
ကောပ်�ဆိုွ�ခြ�င်းး�၊ ့ုမွး့ ည်းးခြ�င်းး�၊ ့ှည်း�းဖွဲ့ျာ�ခြ�င်းး�၊ အလေ့ာဏီာအလေ့့ွ��ု�ံစုာ�့ုပ်းခြ�င်းး� 
�ုု�မွဟုုတွး အလေ့ခြ�ာ��ူတွစုးကောယ်ာ�းအလေ့ာ� ထံုန်း��ျုပ်းထံာ�ပြီးပ်ီ� ့ူတွစုးကောယ်ာ�း၏ 
�ကောဘာာတွူည်းီမွုရာရာှုနှုုင်းး�ည်း�း အလေ့ာ�န်ည်းး�ထံု�ုု�း့ ွယ်းကော�ာ အလေ့ကောန်အလေ့ထံာ�တွစုး�ု
ရာှုခြ�င်းး� စု�ည်း�းန်ည်းး�့မွး�မွျာ�ခြဖွဲ့င်း�း ့ူမွျာ�အလေ့ာ� စုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�၊ �ယ်းယ်ူ
ပ်ုု�ကောဆိုာင်းးခြ�င်းး�၊ ့ှ�ကောခြပ်ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ �ုု့ု�ံွင်း�းကောပ်�ခြ�င်းး� �ုု�မွဟုုတွး ့�း�ံထံာ�ခြ�င်းး�။

န်ယ်းစုပ်းခြ�တးကော�ျား၍ �ျ��့ွန်း�ည်း�း ခြပ်စုးမွု ၎င်းး�တွုု�၏ အလေ့စုီအလေ့စုဉ်းကောရာ�ဆိုွ�ခြ�င်းး�၊ အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားခြ�င်းး�၊ အလေ့့ာ�အလေ့့ာရာှု
�ည်း�း အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုရာှု�ည်းးခြဖွဲ့စုးကောစု၊ အလေ့မွှန်းတွ�ယ်း အလေ့�ျ ုု �
��းကောရာာ�းမွုရာှု�ည်းးခြဖွဲ့စုးကောစု အလေ့�ျ ုု ���းကောရာာ�းမွုတွုု�တွွင်းး နှုုင်းးင်းတံွစုးနှုုင်းးင်းံ
ထံ�းပ်ုု၍ ပ်ါဝင်းးပ်တွး��း�ည်း�း ဥပ်ကောဒ�ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုမွျာ�။

့ုပ်းခို့စုာခိုုု�ယ်ူခြခိုင်းး� အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�အလေ့ရာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�တွစုးဦး�အလေ့ာ� ကောပ်�ရာမွည်း�း ့စုာမွျာ� �ုု�မွဟုုတွး 
အလေ့့ုပ်း�မွာ� �စံုာ��ွင်း�းမွျာ��ုု ခြင်းင်းး�ပ်ယ်းခြ�င်းး�။

48 ဘာာလီီ လီုပ်င်န်း�်စဉ််



ကောန်ာ�းဆို�းတွ့ 3- အလေ့ဓို�ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ�

ရာင်းး�ခြမွစုး ခြုံခို�ငံ်းု�ံု�ံ�ပ်းခိုျ�း အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး�

�ုမွပဏီီ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးမွုနှှင်း�း 
ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�း
မွျာ�ရာှု ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး� - 
ဥပ်ကောဒအလေ့ရာခြဖွဲ့စုးကော�ာ ပ်ွင်း�း့ င်းး�ခြမွင်းး�ာ
ရာှုမွု၊ ဥပ်ကောဒအလေ့ရာ ထံုု�း�င်း�း�ည်း�း စုုစံုမွး�
စုစုးကောဆို�မွုနှှင်း�း အလေ့စုုု�ရာဝယ်းယ်ူကောရာ� 
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�ရာှု ထံုု�း�င်း�း�ည်း�း စုုစံုမွး�
စုစုးကောဆို�မွု

ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုမွု�ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�နှုုင်းးကောအလေ့ာင်းး ပ်ုုမွုု
့ုပ်းကောဆိုာင်းးနှုုင်းးကောရာ�အလေ့တွွ�း �မွာာ့ ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�
အလေ့ာ� တွုု�းတွွန်း�ရာန်း ဦး�ကောဆိုာင်းးအလေ့စုုု�ရာမွျာ�� ့ုပ်းကောဆိုာင်းး
ထံာ�ပြီးပ်ီ��ည်းးမွျာ��ုု ကောဖွဲ့ားခြပ်ထံာ��ည်း�း စုာတွမွး�တွစုးကောစုာင်းး။

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�း 
့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ� ရာင်းး�ခြမွစုး
စုင်းးတွာ

မွှတွကော�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့စုည်းး�အလေ့ရိုု�ံ 
့ုု�းန်ာရာမွည်း�း�ျင်း�းဝတွးမွျာ�

�မွာာတွစုးဝန်း�မွှ �ု�ံစုွ��ူမွျာ� နှှစုး��း�ည်း�း အလေ့ဝတွးအလေ့စုာ�၊ 
ဖွဲ့ုန်ပ်း၊ စုုု�းပ်ျ ုု �ကောရာ� ထံုတွး�ုန်းမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�အလေ့မွျ ုု �အလေ့မွည်းး
မွျာ� ထံုတွး့ ုပ်း�ည်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�မွျာ�အလေ့ာ� �ာ�ွယ်းကောပ်�
ရာန်း ကြီး�ုု�စုာ��ည်းး။ နှုုင်းးင်းံတွ�ာအလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��စုနံှုန်း�မွျာ�
ကောပ်် အလေ့ကောခြ���ံည်းး။

မွှတွကော�ာ 
အလေ့့ုပ်း�မွာ� 
အလေ့စုည်းး�အလေ့ရိုု�ံ

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း
မွျာ�ရုှာ အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း�ုုင်းး�ကောစုမုွ
မွျာ�- အလေ့နှတရာာယ်းအလေ့့ာ�အလေ့့ာမွျာ�
�ုု ကောခြဖွဲ့ရှာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း အလေ့့ုပ်း�မွာ�၏ 
့ွတွး့ ပ်း�ွင်း�းမွျာ��ုု ကောစုာင်း�းကောရှာာ�းခြ�င်းး�

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�ရာှု အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း 
အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�မွျာ��ုု ရာှာကောဖွဲ့ွကောဖွဲ့ားထံုတွးပြီးပ်ီ� ဖွဲ့ယ်းရာှာ�နှုုင်းး
မွည်း�း နှုုင်းးင်းတံွ�ာ စုနံှုန်း�မွျာ�၊ မွူကောဘာာင်းးမွျာ�နှှင်း�း အလေ့ကော�ာင်းး�ဆိုု�ံ 
�ျင်း�း�ု�ံမွု အလေ့ကော့�အလေ့ထံမွျာ�အလေ့ကောပ်် အလေ့ကော့�ကောပ်�ထံာ��ည်း�း 
အလေ့�ျဉ်း��ျုပ်း။

မွှတွကော�ာ 
အလေ့့ုပ်း�မွာ� 
အလေ့စုည်းး�အလေ့ရိုု�ံ

ဂ္ဂုဏီး�ု�ခာရာှုစုွာ ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး��ွာ�့ာ
ကောရာ�အလေ့တွွ�း ဒါ�ာအလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�နှှင်း�း စုာရာွ�းစုာတွမွး� ထံုန်း��ုမွး�ခြ�င်းး�
အလေ့တွွ�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��မွျာ�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွျာ�
နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ူမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့ဓု� အလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�
နှှင်း�း ့မွး�ညွှှန်းမွျာ�။

့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှှင်း�း 
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း 
အလေ့င်းးစုတွီ�ျ��

ယ်ုကံြား�ည်းးစုုတွး�ျရာကော�ာ ့ူ�စုး
စုုကောဆိုာင်းး�ကောရာ� ရာင်းး�ခြမွစုးဘာဏီး

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��ျနု်းအလေ့တွွင်းး� ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ� 
ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးမွ�ံရာကောစုကောရာ�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း��ည်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ�၊ 
့မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ�နှှင်း�း �ုကောတွ�န်မွျာ�စုွာ ပ်ါဝင်းး�ည်းး။

့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�မွျာ�နှှင်း�း 
့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း 
အလေ့င်းးစုတွီ�ျ��

ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�
�ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�မွည်း�း ့ုပ်းင်းန်း�တွာဝန်း(�
ရာ�းစုး)

ကော�ျ��ွန်းခြပ်ုခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ုု ဖွဲ့ယ်းရာှာ�မွည်း�း 
့ုပ်းင်းန်း�တွာဝန်းအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း�ည်းး မွုမွုတွုု�့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွး
မွုမွျာ�နှှင်း�း ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွင်းး� 
ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�၏ အလေ့ာ�န်ည်းး�ထံု�ုု�း့ ွယ်းမွုမွျာ��ုု 
ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောပ်�ရာာတွွင်းး ့ုပ်းင်းန်း�မွျာ� ရာင်းးဆိုုုင်းးကောန်ရာ�ည်း�း စုုန်းကော�်
မွုမွျာ��ုု တွုံ�ခြပ်န်းကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ကောပ်��ည်းး။

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့ကောခြ��ျ
ကောန်ထံုုင်းးမွုအလေ့တွွ�း 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွု 
ခြပ်ည်း�းစုု�ံည်း�းစုန်စုး

�ျင်း�းဝတွးနှှင်း�းည်းီကော�ာ နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ့ုပ်း�ာ��စုး စုုကောဆိုာင်းး�
မွု�ုု အလေ့ာ�ကောပ်�ခြမွုင်း�းတွင်းးရာန်း စုီစုဉ်းပ်ုကံောဖွဲ့ားထံာ��ည်း�း �မွာာ့ ု�ံ
ဆိုုုင်းးရာာ ပ်ဏီာမွအလေ့စုီအလေ့စုဉ်းတွစုး�ု။

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့ကောခြ��ျ
ကောန်ထံုုင်းးမွုအလေ့တွွ�း 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

49ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု



ရာင်းး�ခြမွစုး ခြုံခို�ငံ်းု�ံု�ံ�ပ်းခိုျ�း အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး�

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း�
�ည်း�း မွွန်းထံရာီရာယ်း ကောထံာ�း��ံျ�း
မွျာ�

မွူဝါဒကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး�ူမွျာ�နှှင်း�း ထံုန်း��ုမွး��ူမွျာ�အလေ့ာ� 
စုည်းး��မွး�ထံုမွး��ုမွး�ကောရာ�နှှင်း�း နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွု 
ကြီး�ီ�ကြား�ပ်းကောရာ�နှှင်း�း ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�၏ အလေ့�ာအလေ့�ွယ်း
မွျာ� တွုု�တွ�း့ ာကောစုရာန်း ့�းကောတွွ��ျ�ည်း�း ့မွး�ညွှှန်း�ျ�း
မွျာ� တွင်းးခြပ်ခြ�င်းး�။

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့ကောခြ��ျ
ကောန်ထံုုင်းးမွုအလေ့တွွ�း 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

နှုုင်းးင်းတံွ�ာ အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�၏ မွဟုာမွုတွးပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�မွု 8.7

မွဟုာမွုတွးပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�မွု 8.7 �ည်းး 2030 ကောရာရာှည်းးတွည်းးတွ�ံ�ုုင်းး
ပြီးမွ�ကော�ာ ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�ကောရာ� ရာည်းးမွှန်း��ျ�းမွျာ�မွှ ရာည်းးမွှန်း��ျ�း 8.7 
�ုု ကောအလေ့ာင်းးခြမွင်းးကောစုရာန်း �နှိုဋ္ဌာာန်း�ျ ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်�ည်း�း �မွာာ
့ု�ံဆိုုုင်းးရာာ ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�မွုတွစုး�ုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ၎င်းး�တွုု�တွွင်းး ့ူ�ုန်း
�ူ�ခြ�င်းး�အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး ခြပ်ဿန်ာရာပ်းမွျာ�စုွာနှှင်း�း စုပ်း့ ျဉ်း��ည်း�း 
အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ�ကောပ်�ရာန်း ပ်ုကံောဖွဲ့ားကောရာ�ဆိုွ�ထံာ��ည်း�း မွူဝါဒ
့မွး�ညွှှန်းမွျာ�စုွာ ရာှုပ်ါ�ည်းး။

နှုုင်းးင်းတံွ�ာ
အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

တွရာာ�မွှတွကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မုွ
နှှင်း�း ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး��နှှင်း�း ဆို�းစုပ်း
စုရုာတွးမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့ဓုပ်ပါယ်းဖွွဲ့င်း�းဆုုို
�ျ�းမွျာ�နှှင်း�းဆုုိုင်းး�ည်း�း အလေ့ကောထွံကောထွံ 
အလေ့ကောခြ��မူံွမွျာ�နှှင်း�း ့ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးမုွ 
့မွး�ညှွှန်း�ျ�းမွျာ�

တွရာာ�မွှတွကော�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွုခြဖွဲ့စုးကောအလေ့ာင်းး အလေ့ာ�ကောပ်�
ခြမွုင်း�းတွင်းးပြီးပ်ီ� ကော��ျာမွုရာှုကောစုကောရာ�နှှင်း�းပ်တွး��း၍ အလေ့ုုင်းးအလေ့ယ်း
့းအလေ့ုုနှှင်း�း အလေ့ခြ�ာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�၏ ပ်စုစုပ်ပန်းနှှင်း�း အလေ့န်ာဂ္ဂတွး 
့ုပ်းကောဆိုာင်းး�ျ�းမွျာ��ုု အလေ့�ုကောပ်�ရာန်း ရာည်းးရာွယ်း�ည်းး။

နှုုင်းးင်းတံွ�ာ
အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်းအလေ့့ုပ်း�ုုင်းး�ကောစုခြ�င်းး�
�ုု တွုု�းဖွဲ့ျ�းခြ�င်းး� - ့ုပ်းင်းန်း�ရာှင်းးမွျာ�
နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း 
့�းစုွ�စုာအလေ့ုပ်း

အလေ့့ုပ်းရာှင်းးမွျာ�နှှင်း�း စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ�့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�အလေ့တွွ�း ၎င်းး�
တွုု�၏ �ုုယ်းပ်ုုင်းး့ ုပ်းင်းန်း�့ည်းးပ်တွးမွုမွျာ�နှှင်း�း �မွာာ့ ု�ံဆိုုုင်းးရာာ 
ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ� �ွင်းး�ဆို�းမွျာ�တွွင်းး အလေ့တွင်းး�အလေ့ကြား�ပ်း 
အလေ့့ုပ်းကောစု�ုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ့ူ�ုန်း�ူ�မွု အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့
ရာှင်းး�နှုုင်းးမွည်း�း ၎င်းး�တွုု�၏စုွမွး�ကောဆိုာင်းးရာည်းး�ုု ပ်ုုမွုုအလေ့ာ�ကော�ာင်းး�
ကောစုရာန်း ့မွး�ညွှှန်း အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ�နှှင်း�း န်ည်းး�့မွး�မွျာ�။

နှုုင်းးင်းတံွ�ာ
အလေ့့ုပ်း�မွာ�အလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�
ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်း
အလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�အလေ့တွွ�း အလေ့�ရာာ�ျ
ကော�ာ ့မွး�ညွှှန်း�ျ�း

၎င်းး�တွုု�၏ အလေ့ဓုပ်ပါယ်းနှှင်း�း ရာည်းးရာွယ်းရာင်းး��ုု အလေ့ခြပ်ည်း�းအလေ့ဝ
န်ာ�့ည်းးကောအလေ့ာင်းး ပ်�ံပ်ုု�ရာန်းအလေ့တွွ�း ယ်ူအလေ့န်းဂ္ဂျပီ်ီမွျာ��ုု ထံပ်း
ကောဆိုာင်းး�ကောန်ာ�း�အံလေ့ကောကြား�ာင်းး�အလေ့ရာာမွျာ� ကောထံာ�းပ်�ံပ်ါ�ည်းး။

့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ 
မွဟုာမွင်းး�ကြီး�ီ�ရိုု�ံ

့ုပ်းင်းန်း�မွျာ�နှှင်း�း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�
ဆိုုုင်းးရာာ �ု့�မွဂ္ဂဂ ့မွး�ညွှှန်း
အလေ့ကောခြ��မံွူမွျာ�

့ုပ်းင်းန်း�နှှင်း�းဆို�းစုပ်း ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ��ျ ုု �ကောဖွဲ့ာ�းမွုဆိုုုင်းးရာာ 
အလေ့နှတရာာယ်းမွျာ��ုု �ာ�ွယ်းတွာ�ဆိုီ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�ခြ�င်းး�
အလေ့တွွ�း အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ု �မွာာ�စုနံှုန်း�။ 2011 �ုနှှစုး ဇီွန်း့
တွွင်းး �ု့�မွဂ္ဂဂ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ကော�ာင်းးစုီမွှ ကောထံာ�း�ံ
အလေ့�ုအလေ့မွှတွးခြပ်ု�ည်းး။

့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ 
မွဟုာမွင်းး�ကြီး�ီ�ရိုု�ံ

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွု
နှှင်း�း ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး� 
စုာကြား�ည်း�းတွုု�း

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုနှှင်း�း ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ 
အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး��ည်းး အလေ့ာ�့ု�ံအလေ့တွွ�း တွုု�တွ�းကြီး�ီ�ပ်ွာ�ကောရာ�၊ 
တွန်း�တွူည်းီမွှရာှုကောရာ�၊ အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�နှှင်း�း ကော�ာင်းး��ျ ုု ��ျမွး��ာ
�ုု ကောပ်�မွည်း�း မွူဝါဒမွျာ��ုု ပ်ုကံောဖွဲ့ားနှုုင်းးကောအလေ့ာင်းး ကောဆိုာင်းးရာွ�း�ည်း�း 
နှုုင်းးင်းံတွ�ာ အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�တွစုး�ုခြဖွဲ့စုးပ်ါ�ည်းး။

စုီ�ပ်ွာ�ကောရာ� ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�
ကောဆိုာင်းးရာွ�းမွုနှှင်း�း ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�
ကောရာ�ဆိုုုင်းးရာာ အလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�
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ရာင်းး�ခြမွစုး ခြုံခို�ငံ်းု�ံု�ံ�ပ်းခိုျ�း အလေ့�ွ့�အလေ့စုည်းး�

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�း
မွျာ�အလေ့တွွင်းး� ့ုပ်းအလေ့ာ�ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွး
အလေ့ခြမွတွးထံုတွးရာန်းအလေ့တွွ�း �ုန်း�ူ�
ခြ�င်းး��ုု တွာ�ဆိုီ��ာ�ွယ်းမွည်း�း 
အလေ့စုုု�ရာ၏ အလေ့စုီအလေ့မွမံွျာ�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း�
�ည်း�း စုခံြပ့်မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ�

ပ်စုစည်းး�ခြဖွဲ့ည်း�း�ွင်းး�ကောရာ��ွင်းး�ဆို�းမွျာ�အလေ့တွွ�း ့ူ�ုန်း�ူ�
မွု�ုု တွာ�ဆိုီ��ာ�ွယ်းရာန်း �ုုင်းးမွာကော�ာ အလေ့စုီအလေ့မွမံွျာ� 
အလေ့ကော�ာင်းးအလေ့ထံည်းးကောဖွဲ့ားရာာတွွင်းး နှုုင်းးင်းမံွျာ��ုု ကောထံာ�းပ်�ံကောပ်�
မွည်း�း ့�းကောတွွ��ျကော�ာ န်ည်းး�့မွး�မွျာ��ုု ကောပ်��ည်း�း စုခံြပ်
့မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ�။

ဥကောရာာပ်ရာှု ့ုခံြုံ�ုကံောရာ�နှှင်း�း 
ပ်ူ�ကောပ်ါင်းး�ကောဆိုာင်းးရာွ�း
ကောရာ� အလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�

�ု့�မွဂ္ဂဂ ကောရာရာှည်းးတွည်းးတွ�ံ�ုုင်းးပြီးမွ�
�ည်း�း ဖွဲ့ွ�ံပြီးဖွဲ့ုု�ကောရာ�ရာည်းးမွှန်း��ျ�းမွျာ�

ဆိုင်းး�ရာ�နှွမွး�ပ်ါ�မွု၊ မွည်းီမွှမွု၊ ရာာ�ီဥတွု ကောခြပ်ာင်းး�့�မွု၊ �ဘာာ
ဝပ်တွးဝန်း��ျင်းး ပ်ျ�းစုီ�မွု၊ ပြီးင်းုမွး��ျမွး�ကောရာ�နှှင်း�း တွရာာ�မွှတွမွု 
အလေ့ပ်ါအလေ့ဝင်းး �မွာာ့ ု�ံဆိုုုင်းးရာာ စုုန်းကော�်မွုမွျာ��ုု ကောခြဖွဲ့ရာှင်းး�မွည်း�း 
အလေ့ကော��စုုတွးအလေ့စုီအလေ့စုဉ်း

�ု့�မွဂ္ဂဂ

�ု့�မွဂ္ဂဂ ဒု�ခ�ည်းးမွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ 
မွဟုာမွင်းး�ကြီး�ီ�ရိုု�ံ - ့ူ�ုန်း�ူ�မွု ဝ�း
ဘားဆိုုု�းစုာမွျ�းနှှာ

�ု့�မွဂ္ဂဂ ဒု�ခ�ည်းးမွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ မွဟုာမွင်းး�ကြီး�ီ�ရိုု�ံ (ယ်ူ
အလေ့န်းအလေ့ုတွး�ျးစုီအလေ့ာ)နှှင်း�း မွုတွးဖွဲ့�းအလေ့ဖွဲ့ွ��အလေ့စုည်းး�မွျာ�မွှ အလေ့�ု�ံဝင်းး
ကော�ာ ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ�ပ်ါဝင်းး�ည်း�း ယ်ူအလေ့န်းအလေ့ုတွး�ျးစုီအလေ့ာမွှ 
ဒု�ခ�ည်းးမွျာ�ထံကံောပ်�ကော�ာ အလေ့�ျ�းအလေ့့�းမွျာ�။

�ု့�မွဂ္ဂဂ ဒု�ခ�ည်းး
မွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ မွဟုာ
မွင်းး�ကြီး�ီ�ရိုု�ံ

မွူ�ယ်စုးကောဆို�ဝါ�နှှင်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ�နှှင်း�း
ပ်တွး��း�ည်း�း �ု့�မွဂ္ဂဂရိုု�ံ - ့ူ
�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး�နှှင်း�း ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�ကောန်ထံုုင်းး
�ူမွျာ�အလေ့ာ� ကောမွှာင်းး�ုု�ူ�ခြ�င်းး�

မွူ�ယ်စုးကောဆို�ဝါ�နှှင်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း�ည်း�း �ု့�မွဂ္ဂဂ
ရိုု�ံ�ည်းး အလေ့ဖွဲ့ွ��ဝင်းးနှုုင်းးင်းမံွျာ�အလေ့ာ� ၎င်းး�တွုု�၏ ခြပ်စုးမွုဆိုုုင်းးရာာ 
တွရာာ�စုီရာင်းးကောရာ�စုန်စုးမွျာ� ထံုကောရာာ�းမွုရာှုပြီးပ်ီ� တွရာာ�မွှမွှတွတွ
နှှင်း�း ည်းုဉ်း�ပ်န်း�ရာာမွကောရာာ�းကောစုကောရာ�အလေ့တွွ�း ကောခြပ်ာင်းး�့�ဖွဲ့ွ��စုည်းး�
ရာန်း �ူည်းီကောပ်�ပ်ါ�ည်းး။ ၎င်းး�တွုု�တွွင်းး ့ူ�ုန်း�ူ�ခြ�င်းး��ုု တွုု�း
ဖွဲ့ျ�းမွုနှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း��ည်း�း ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ�စုွာ ပ်ါဝင်းး�ည်းး

မွူ�ယ်စုးကောဆို�ဝါ�နှှင်း�း 
ခြပ်စုးမွုမွျာ�နှှင်း�းပ်တွး��း
�ည်း�း �ု့�မွဂ္ဂဂရိုု�ံ

ကောဝါ��းဖွဲ့ရာီ� ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ� ကောဝါ��းဖွဲ့ရာီ��ည်းး ပ်ုစံုံမွျ ုု �စုုခံြဖွဲ့င်း�း ကော�တွး�စုးကော�ျ��ွန်းခြပ်ုမွု
�ုု ရာှင်းး�့င်းး�ဖွဲ့ယ်းရာှာ�ရာန်း အလေ့ကော့�ကောပ်�ကောဆိုာင်းးရာွ�းကောန်�ည်း�း 
နှုုင်းးင်းံတွ�ာ ့ူ�အလေ့�ွင်း�းအလေ့ကောရာ�အလေ့ုပ်းစုုခြဖွဲ့စုး�ည်းး။ ၎င်းး�တွုု�တွွင်းး 
အလေ့ာ�န်ည်းး�ထံု�ုု�း့ ွယ်း�ူမွျာ�အလေ့ာ� ကော�ါင်းး�ပ်ုခံြဖွဲ့တွးအလေ့ခြမွတွး
ထံုတွးခြ�င်းး�မွှ �ာ�ွယ်းကောပ်��ည်း�း ရာင်းး�ခြမွစုးမွျာ�စုွာ ပ်ါဝင်းး�ည်းး။

ကောဝါ��းဖွဲ့ရာီ�

့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင်း�းစုပ်း့ ျဉ်း�
�ည်း�း မွွန်းထံရာီရာယ်း ကောထံာ�း�ံ
�ျ�းမွျာ� - ပ်ုုမွုုကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ 
စုည်းး��မွး�ထံုန်း��ုမွး�မွုဆိုီ�ုု� ့မွး�ခြပ်
ကောခြမွပ်ုတံွစုး�ု

မွူဝါဒကောဖွဲ့ားကောဆိုာင်းး�ူမွျာ�အလေ့တွွ�း စုည်းး��မွး�ထံုမွး��ုမွး�
ကောရာ�နှှင်း�း နှုုင်းးင်းတံွ�ာ ့ူ�စုးစုုကောဆိုာင်းး�မွု ကြီး�ီ�ကြား�ပ်းကောရာ�နှှင်း�း 
ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�့ုပ်း�ာ�မွျာ�၏ အလေ့�ာအလေ့�ွယ်းမွျာ� တွုု�တွ�း
့ာကောစုရာန်း ့�းကောတွွ��ျ�ည်း�း ့မွး�ညွှှန်း�ျ�းမွျာ�။

ကောရာ့�ကောခြပ်ာင်းး�အလေ့ကောခြ��ျ
ကောန်ထံုုင်းးမွုအလေ့တွွ�း 
နှုုင်းးင်းတံွ�ာအလေ့ဖွဲ့ွ��
အလေ့စုည်းး�

51ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည်း်းသွွင်းး�ရေး��ကွွင်းး�ဆကွးများ����ိ� ရေး�ါင်းး�ပံ�ဖြ�တ်း အဖြများတ်းထုံတ်းဖြ�င်းး�ကွ�ံ တ်�ံကွး��ကွး�န်း ကော�ာင်းး�မွွန်းကော�ာ အလေ့ကော့�အလေ့�ျင်း�းန်မွူန်ာမွျာ� စုုစုည်းး�မွု
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့ူကောမွာာင်းးခိုုုတင်းး�ွင်းး�ခြခိုင်းး�၊ ့ူ�ုန်း�ူ�ခြခိုင်းး�နှာင်း�း ၎င်းး�တုု�နှာင်း�း��းဆိုုုင်းးကော�ာ န်ယ်းစုပ်းခြ�တးကော�ျား၍ �ျ��့ွန်း�ည်း�း ခြပ်စုးမွုမွျာ�ဆိုုုင်းးရာာ  

ဘာာ့ီ ့ုပ်းင်းန်း�စုဉ်း


