ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ�
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု�
တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

လူူမှော�ာ�င််ခိုု�တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ
နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��၍ ကျူးး��လွွန််သည့််� ပြ�စ််မှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ

ဘာာလီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း
စုုစည်းး�မှုု - လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဘာာလီီလုုပ််ငန်းး�စဉ်် လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��ဝင််များ��းထံံမှှ
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင််
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန််

ဤစုုစည်းး�မှုုသည်် အစိုးး��ရမူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��းအတွွက််
အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�မှှ အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�
ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းလာာသဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�ပြီး�း�
လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း
စုုစည်းး�မှုုတစ််ခုုကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။ ဤစုုစည်းး�မှုုသည််
အချိိ�န််မရွေး�း�� အချိိ�န််နှှင့််�တပြေး�း��ညီီ ပြ�င််ဆင််ပြီး�း� တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််သည့််�
'ရှှင််သန််နေ�သော�ာ' စာာတမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာပါါမည််။

လူူမှော�ာ�င််ခိုု�တင််သွွင်း�း ခြ�င်းး�၊ လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ နယ််စပ််ဖြ�တ််
ကျော်�်��၍ ကျူးး��လွွန််သည့််� ပြ�စ််မှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ ဘာာလီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် (ဘာာလီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ််)
ကိုု� 2002 ခုုနှှစ််တွွင်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ဩစတြေး���းလျျနိုု�င််ငံအစိုးး�
ံ
�ရနှှင့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းအစိုးး��ရ
တို့့��က ပူးး�တွဲဲ�သဘာာပတိိအဖြ�စ််တာာဝန််ယူူကာာ မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��းအရ စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�မထားး�သော�ာ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်း�း အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််ရယူူသည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံ 46 နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဆိုု�င််ရာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး� လေး�းဖွဲ့့�� ပါါဝင််သည််။

ထုုတ််ဝေ�သည်် - 2021 ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုများ��း
ဤစုုစည်းး�မှုုကိုု� အော�ာက််ပါါအဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှှ အကြံ�ပြု�ုဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�မှုုများ��း နှှင့််�အတူူ လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဘာာလီီလုုပ််ငန်းး�စဉ်် လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��က ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းနှှင့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း တရား�းရေး�းရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၏ ကာာကွွယ််ရေး�းညွှှန်ကြား် �း�မှုုဦးးစီးး�ဌာာန
နိုု�င််ငံခြားံ ��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ
ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဌာာနခွဲဲ�
အကော��ာက််ခွွန််အဖွဲ့့��
ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံန
ံ ယ််စပ််တပ််ဖွဲ့့��
သြ�စတေး��းလျျနိုု�င််ငံံ
နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��၍ ကျူးး��လွွန််သည့််� ပြ�စ််မှုုများ��း ဆန့််�ကျျင််တိုု�က််ဖျျက််
ရေး�းဌာာနကြီး�း�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရဲဲတ
ံ
ပ််ဖွဲ့့��
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
နယူးး�ဇီီလန််နိုု�င််ငံံ အလုုပ််ရှှင််စနစ််များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််၊ အလုုပ််အကိုု�င််
စီးး�ပွား��းရေး�း ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််မှုုနှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
နယူးး�ဇီီလန််နိုု�င််ငံံ
လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််�မှော�ာ�င််ခိုု�တင််သွွင်း�း ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းဗျူူ�ရိုု�
ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းဌာာန
သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ
တရား�းမဝင််ကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး� ဆန့််�ကျျင််တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းဌာာန
ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််ရုံးး��
ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကင်းး�ၡင်းး�ရေး�း ဌာာန
လူ့့�စွွမ်း�း အားး�ရင်းး�မြ�စ်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��း
အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်း�း ရရှိရေး���း� စဦးးလှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��များ��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံ
လူူကုုန််ကူးး�မှုုစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရေး�းနှှင့််� တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းရုံးး��
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နိုု�င််ငံံတော်�်�ဌာာန
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ကော�ာင််စစ််ဝန််ဌာာန
နိုု�င််ငံခြားံ ��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံ

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

1

ဥယျော�ာ�ဇဉ််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် ပစ္စစည်းး�ဖြ�ည့််�သွွင်းး�ရေး�းကွွင်းး�ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန််
အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဤအလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု (စုုစည်းး�မှုု) ကိုု� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဘာာလီီ
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့�� (လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��) ကိုု�ယ််စား�း တင််ပြ�လိုု�ပါါသည််။ ဤစုုစည်းး�မှုုသည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း
ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� အစိုးး��ရလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ရန််
အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှှ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််� စဦးးလှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� အတူူတကွွ
စုုစည်းး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�မှှ လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��၏ 2019 နှှစ််ပတ််လည်် အစည်းး�အဝေး�း�တွွင်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သော�ာ
ဦးးစား�းပေး�းအချျက််တစ််ခုုကိုု� ချျမှှတ််ပြီး�း� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� (အေ�အေ�
အေ�) အကြံ�ပြု�ုထော
ံ
�ာက််ခံံချျက််များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖိုု�ရမ််၏ ဦးးစား�းပေး�းအရာာများ��းကိုု�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းသည််။
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�သည်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�၊ ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကျွွန််အဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�၊
အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�၊ အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အလုုပ််သမား�း သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက်် လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�၍
လူူစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�� ကြီး�း�မား�းသော�ာအလုုပ််သမား�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံများ��း အပါါအဝင်် ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
ဝမ်းး�နည်းး�စရာာကော�ာင်းး�သည််မှာာ� ဤအလေ့�့�အထများ��းသည်် ယခင််ကထက်် ပိုု�၍ပျံ့့��နှံ့့��ဖြ�စ််ပေါ်�်လျှှက််ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအလုုပ််သမား�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
က ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ ပစ္စစည််ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ အလုုပ််သမား�း 16 သန်းး� အပါါအဝင်် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ရှိိ� အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရမှုု

တွွင်် လူူပေါ�ါင်းး� 24 သန်းး�ကျော်�်�� ပိိတ််မိနေ��ေသည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ထားး�သည််။1 မည််သည့််�နိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ကင်းး�လွွတ််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�အပြ�င်် မည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ကဏ္ဍတစ််ခုုမှှ အန္တတရာာယ််ကင်းး�သည််မရှိိ�ပါါ။
ထို့့��အပြ�င်် COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� ဒေ�သအတွွင်း�း လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််သစ််များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�
ပြီး�း� မြ�င့််�မား�းခဲ့့�ပါါသည််။ COVID-19 ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းသည်် အလုုပ််နှှင့််� ဝင််ငွေ�ေဆုံးး��ရှုံးး��မှုုအပါါအဝင်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််စေ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�ပါါသည််။ COVID-19 သည််လည်းး� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း
ရာာတွွင်် စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း ဖြ�စ််စေ�သည််။
အစိုးး��ရများ��းသည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ၊ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််
အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့�� တွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� ဤပြ�စ််မှုုများ��းကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��တစ််ဦးး
တစ််ယော�ာက််တည်းး� မတိုု�က််ဖျျက််နိုု�င််ပါါ။ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််နှှင့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�သူူများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ထော�ာက််ပံ့့�ရန််
ခိုု�င််မာာသော�ာ ဒေ�သတွွင်း�း နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာဆိုု�င််ရာာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု လိုု�အပ််ပါါသည််။
ဤစုုစည်းး�မှုုသည်် ဒေ�သတွွင်း�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် မှုု၏ ရလဒ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ အတိုု�င်း�း အတာာတစ််
ခုုအနေ�ေနှှင့််� အစိုးး��ရ လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�ရန်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန််အတွွက်် စ
ဦးးလှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ အချျက််အလက််များ��းနှှင့််� အသိိပညာာမျှဝေ��ေပေး�းခြ�င်းး�များ��း လွွယ််ကူူချော�ာ�မော�ာလာာစေ�ရန်် ရည််ရွွယ်၍
်
လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံဆယ့််�ခြော�
ံ
�ာက််နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��အစည်းး�သုံးး��ခုုမှှ အသိိပညာာနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းကိုု� အတူူတကွွ
စုုစည်းး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအပေါ်�်� အစိုးး��ရ၏တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပိုု�မိုု�
အားး�ကော�ာင်းး�လာာရန််နှှင့််� မည််သူူမျှှ ထိုု�ပြ�စ််မှုုများ��း၏ သားး�ကော�ာင််တစ််ယော�ာက်် ဖြ�စ််မလာာနိုု�င််သည့််� အနာာဂတ််တစ််ခုုသို့့�� ရှေး�း�ရှုုဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��နှှင့််� ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သော�ာ ဘာာလီီလုုပ််ငန်းး�စဉ််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််�အတူူ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် မျှော်�်��လင့််�နေ�ပါါသည််။

မစ္စစတာာ ရိုု�လီီယန််ရှာာ� ဆိုု�မာာရတ်် မစ္စစ ဗနက််စာာ ဟော်�်�ဘန််
ပူးး�တွဲဲ�သဘာာပတိိ ပူးး�တွဲဲ�သဘာာပတိိ
လူူကုုန််ကူးး�မှုုဆိုု�င််ရာာ လူူကုုန််ကူးး�မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဘာာလီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��

ဘာာလီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��

နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံန
ံ ယ််စပ််တပ််ဖွဲ့့��

အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံ	သြ
ံ
�စတေး��းလျျနိုု�င််ငံံ
1 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုုန်းး�
ဤစုုစည်းး�မှုုသည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုု၊ ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ကျွွန််အဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�၊ အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�၊ အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ု
ခြ�င်းး�နှှင့််� လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�၍ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ဟူူသော�ာ စကားး�ရပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ပါါသည််။

အတိုု�ကော�ာက််စကားး�လုံးး��များ��းနှှင့့်�
အကျျဉ်းး�ချုံး�း��စာာလုံးး��များ��း
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

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

3

မာာတိိကာာ
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ခြ�င်းး�

6

'ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််' နှှင့််� 'ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု' ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။

7

ပြ�ဿနာာ၏ ပမာာဏနှှင့််� အတိုု�င်း�း အတာာ

7

အသစ််အသစ််နှှင့််� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ဆဲဲ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း	

8

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�မှာာ� မည််သို့့��ရှိိ�သနည်းး�။

10

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
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ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တွွင်် သန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�သော�ာလူူသားး�တို့့��သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��
နေ့�့စဉ််ရော�ာင်းး�ချျ၊ ဝယ််ယူူသုံးး��စွဲဲ�သည့််� ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း၏
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံံနေ�ရပါါသည််။
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�သည််
အဝတ််နှှင့််� အစား�းအစာာထုုတ််လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�၊ လမ်းး�များ��းနှှင့််�အဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းကဲ့့သို့့�
� �
မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းနှှင့််� သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းအပါါအဝင််
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းပို့့��သည့််�လုပ်
ု ်ငန်းး�အပါါအဝင်် လုုပ််ငန်းး�တိုုင်း
� �း ၊ ကဏ္ဍတိုုင်း
� �း တွွင််
ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််ပါါသည််။ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�သည်် ကမ္ဘာ့့��ဒေ�သအားး�လုံးး��ရှိိ�
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ပျံ့့��နှံ့့��ဖြ�စ််ပျျက််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� နှှစ််စဉ်် တရား�းမဝင််အမြ�တ််
ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ 150 ဘီီလီီယံံ ရရှိစေ���ေသည််။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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'ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််' နှှင့််� 'ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက်် ပွွင့််�လင်းး�
မြ�င််သာာမှုု' ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
အစိုးး��ရတိုု�င်း�း နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တိုု�င်း�း တွွင်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ဤပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအားး�
အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ပေး�းသော�ာ လူူများ��းဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ ဥပမာာ - ဖက််ရှှင််ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုု၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ဝါါခူးး�သည့််�အလုုပ််ကြ�မ်းး�သမား�းများ��း၊ ဝါါဂွွမ်း�း ကိုု�
ပိိတ််စအဖြ�စ်် စီီမံံပြု�ုလုုပ််သော�ာ အလုုပ််သမား�းများ��း၊ အထည််ကိုု� အဝတ််အစား�းအဖြ�စ်် ချုု�ပ််သော�ာ အလုုပ််သမား�းများ��း၊ ပြီး�း�စီးး�သွားး��သည့််� အဝတ််အစား�း
များ��းကိုု� ဖက််ရှှင််ကုုမ္ပပဏီီဆိုု�င််များ��းသို့့�� သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ပေး�းသည့််� ထရပ််ကားး�မော�ာင်းး�သမား�းများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပါါဆိုု�င််များ��းမှာာ� ရော�ာင်းး�ချျသည့််� ဝန််ထမ်းး�များ��း
ပါါဝင််သည််။ အလားး�တူူပင်် အစိုးး��ရ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�အတွွင်း�း ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််တစ််ခုုတွွင်် ကုုန််ကြ�မ်းး�ပစ္စစည်း�း များ��း
ဖြ�ည့််�တင်းး�ပေး�းသည့််� အလုုပ််ကြ�မ်းး�သမား�းများ��း၊ ကုုန််ကြ�မ်းး�ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းပစ္စစည်း�း များ��းအဖြ�စ်် စီီမံံပေး�းသော�ာ အလုုပ််သမား�းများ��း၊
စက််ရုံံ�များ��းမှှ ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ��းသို့့�� သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ပေး�းသော�ာ အလုုပ််သမား�းများ��းနှှင့််� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ��းတွွင်် အလုုပ််လုုပ််သော�ာ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းလုုပ််သားး�များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ အလုုပ််သမား�းများ��း မကြာ�ာခဏ လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� ခံံရနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းစွာာ�တို့့��သည်် မိိမိိတို့့��၏ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� အနည်းး�ငယ််သာာသိိရှိိ�ကြ�ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င်် သည့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််
ရန်် ခက််ခဲဲစေ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�
မည််သို့့��ထုတ််လု
ု
ပ်
ု ပြီး် �း� ပေး�းပို့့��သည််ကို�ု နား�းလည််ရန်် အဆင့််�ဆင့််�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��၏ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု�
ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�က ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ပွွင့််�လင်းး�မှုုရှိိ� စေ�ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး� ကိိစ္စစများ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ပြ�ဿနာာ၏ ပမာာဏနှှင့််� အတိုု�င်း�း အတာာ
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�သည်် ကြီး��း မား�းသည့််� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့�� အစည်းး� (အိုု�င််အယ််လ််အိုု)� က ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�တွ
� င််
ွ အတင်းး�အဓမ္မမအလုပ်
ု ်စေ�ခိုုင်း
� �း ခံံရသူူ 24 သန်းး�ကျော်�်�� ရှိိ�သည််ဟုု

ခန့််�မှှန်း�း ထားး�သည််။3 ၎င်းး�တို့့��အနက်် ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း၊ အထည််အလိိပ််များ��း၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� အိိမ််တွွင်း�း လုုပ််ငန်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�သော
� �ာ စက််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ��း

အပါါအဝင်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် အလုုပ််သမား�း 16 သန်းး�ခန့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရကြော��
ံ �ာင်းး� ခန့််�မှှန်း�း
ထားး�သည််။

ဤထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��း၏ 50% တို့့��မှာာ� အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််�
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရသည််
ံ
။4

ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူ 4.8 သန်းး�သည်် အတင်းး�အကျျပ်် လိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး� ခံံကြ�ရပြီး�း� 4 သန်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ချျမှှတ််သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကြော��ာင့််�
အတင်းး�အဓမ္မမ အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသူူများ��းဖြ�စ််သည််။4
အမျိုး�း��သမီးး�ကြီး�း�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�ငယ််များ��းသည်် အချိုး�း��အစား�း မညီီမျှှစွာာ� ထိိခိုု�က််ခံနေ�
ံ
ရပြီး�း� စီးး�ပွား��းဖြ�စ််လိိင််လုုပ််ငန်းး�တွွင်် သားး�ကော�ာင််ဖြ�စ််ရသူူ 99% နှှင့််� အခြား��းကဏ္ဍများ��းတွွင််
58% ရှိိ�သည််။4

ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နိုု�င််ငံံတိုု�င်း�း တွွင်် အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း မှုုများ��း ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည််။ သို့့��သော်�်�
အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််ဒေ�သတွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းမှုုအများ��းဆုံးး�� ဖြ�စ််သည််။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.

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အသစ််အသစ််နှှင့််� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ဆဲဲ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း
အချို့့���သော�ာကမ္ဘာ့့��အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် အလုုပ််သမား�းအင််အားး�ကိုု� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းသို့့�� ကျရော��ာ�က််
အော�ာင်် ဖန််တီးး�နိုု�င််သည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် ပါါဝင််သည််များ��းမှာာ� 


ပထဝီီအနေ�ေအထားး�အရ ပဋိိပက္ခခ အန္တတရာာယ််များ��း၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုု မြ�င့််�မား�းခြ�င်းး�၊ ဖယ််ရှား��းခံံရခြ�င်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ညံ့့�ဖျျင်းး�ခြ�င်းး�
ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� တတ််နိုု�င််သမျှှ ဈေး�းပေါ�ါစွာာ� ထုုတ််လုုပ််ရန်် 'ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျပြီး�း� ဈေး�းပြို�ု�င််လျှော့�့�ရော�
� ာင်းး�ခြ�င်းး�' ဖြ�င့််�
လည််ပတ််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ နှှင့််�



ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��း ပိုု�၍ရှုုပ််ထွေး�း�လာာသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��ဖြ�စ််ကြ�သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ်် ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််အတွွက်် ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းတွွင်် ဆက််လက််ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအဖြ�စ်် ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။

တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ်် ရော�ာဂါါကဲ့့�သို့့�� အသစ််ပေါ်�်ထွွက််လာာသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းက အရေး�း�တကြီး�း�တုံ့့��ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််� ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််ဖြေ�ေရှှင်း�း နည်းး�များ��း လိုု�အပ််သည််။

ပထဝီီအနေ�ေအထားး�ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််များ��း
ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ�နိုု�င််ငံတို
ံ ု�င်း�း သည်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရနို
ံ ု�င််သည့််� လူူဦးးရေ�တိုးး��လာာစေ�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�တရား�းများ��း သို့့��မဟုုတ်် အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
များ��း အမြ�စ််တွွယ််လာာနိုု�င််စေ�သည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််သည််များ��းမှာာ� 

ပဋိိပက္ခခ သို့့��မဟုုတ်် သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််များ��းကြော��ာင့််� ဖယ််ရှား��းခံံရခြ�င်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််



အလုုပ််လက််မဲ့့�ဖြ�စ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အချိိ�န််ပြ�ည့််�အလုုပ််မလုုပ််ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်း�း ပါးး�ခြ�င်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််



တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုအားး�နည်းး�ခြ�င်းး�



မမျှှတခြ�င်းး�နှှင့််� ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရခြ�င်းး�



ချွွတ််ယွွင်း�း မှုုရှိသော����ာ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း၊ နှှင့််�



ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် အကာာအကွွယ််များ��း။

ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး� အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း - 'ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျပြီး�း� ဈေး�းပြို�ု�င််လျှော့�့��ရော�ာင်းး�ခြ�င်းး�'
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရများ��းသည်် ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းကိုု� လျှော့�့��ချျရန််နှင့််�
ှ ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုုနှင့််�
ှ ပေး�းပို့့��ချိိ�န််ကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် 'ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျ
ပြီး�း� ဈေး�းပြို�ု�င််လျှော့�့�ရော�
� ာင်းး�ခြ�င်းး�' တစ််ခုုတွင််
ွ ပါါဝင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းများ��း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရ
ံ ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည််။ ကုုန််ကျျစရိိတ််ဖြ�တ််
တော�ာက််မှုုစီမံ
ီ ချ
ံ ျက််များ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာကြ�ည့််�သည့််�အခါါ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� လူ့့�အခွင့််�အရေး�း
ွ
� အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကို�ု လျျစ််လျူူ�ရှုုကြ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််တွွင်် လုံးး��ဝဖုံးး��ကွွယ််ခံံနေ�ရသော��ာ အထိိခိုု�က််
အလွွယ််ဆုံးး�� အလုုပ််သမား�းများ��းအပေါ်�်�တွွင်် ဖြ�စ််သည််။
အလားး�တူူပင်် နိုု�င််ငံခြားံ ��းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကို�ု ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန်် ဈေး�းပြို�ု�င််ရော�ာင်းး�ခြ�င်းး�တစ််ခုုတွင််
ွ အစိုးး��ရများ��းသည်် ထိုု�နို�င််ငံ
ု အ
ံ တွွင်း�း လည််ပတ််နေ�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် အလုုပ််သမား�းကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် စည်းး�မျျဉ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� သင့််�တော်�်�သော�ာလုုပ််ငန်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၏
လိုု�က််နာာကျျင့််�ကြံ�မှု
ံ ကို
ု �ု လျှော့�့��ချျနိုု�င််သည််။ ယင်းး�အစား�း အစိုးး��ရများ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အသီးး�သီးး�၌ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း တိုးး��တက််
ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန်် 'ထိိပ််ဆုံးး��ကိုု� တက််လှှမ်း�း သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ'ကိုု� ရော�ာက််ရှိရေး���း� တွွန်း�း အားး�ပေး�းရန်် ပုုဂ္ဂလိိကက
ဂ
ဏ္ဍနှှင့််�အတူူ လက််တွဲဲ�လုပ်
ု ်ကိုု�င််
နိုု�င််သည််။ အစိုးး��ရများ��းသည်် တာာဝန််ယူူမှုရှိိ�
ု ပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဝယ််ယူူမှုအလေ့
ု �့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ကူူညီပံ့့
ီ ပိုးး�
� �ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� တာာဝန််ယူူမှုရှိသော���
ု �ာ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာအလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� အားး�ပေး�းရန်် ပြ�ည််သူ့့�ကဏ္ဍ
ဝယ််ယူူမှုလု
ု ပ်
ု ်ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ပိုု�မို�အားး
ု �ကော�ာင်းး�အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤအရာာကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - နား�းလည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍနှှင့််�အတူူ အလုုပ််လုုပ််ပါါ
အကြံ�ပြု�ုချ
ံ
ျက််
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််



အစိုးး��ရများ��းသည်် တာာဝန််ယူူမှုုရှိသော����ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််မူူကိုု� အားး�ပေး�းရန််နှှင့််� စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််ပါါသော�ာ၊
စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််မပါါသော�ာ စဦးးဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှတစ််ဆင့််�အပါါအဝင်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��တက််လာာစေ�ရန််အတွွက်် အခွွင့််�အလမ်း�း များ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍနှှင့််�အတူူ
အလုုပ််လုုပ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။



အစိုးး��ရများ��းသည်် မိိမိိအားး�ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��းအတွွက်် ရှှင်း�း လင်းး�သော�ာ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�အပါါအဝင််
အများ��းပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််များ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��းနှှင့််�အတူူလည်းး� လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက်် ရှုုပ််ထွေး�း�မှုု
ကမ္ဘာ့့��ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝဆိုု�သည််မှာာ� ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ထုုတ််လုုပ်ခြ် �င်းး�၊
ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့��သည်် ကမ္ဘာ့့��ဒေ�သအသီးး�သီးး�တွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််
များ��းသည််လည်းး� ယခင််ကထက်် ပိုု�၍ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� ပိုု�၍မြ�န််ဆန််လာာနေ�သည််။ ယင်းး�မှာာ� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််ရန််
နှှင့််� ခြေ�ေရာာခံံရန်် အလွွန််ပင််ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။ ကုုန််ပစ္စစည်း�း အများ��းစုုသည်် စား�းသုံးး��သူူဆီီမရော�ာ�က််မီီ ထုုတ််လုုပ််သူူများ��း၊ အမြော�ာ��က််အမြား�း�
ထုုတ််လုုပ််သူူများ��း၊ ဖြ�န့််�ဝေ�သူူများ��းနှှင့််� လက််လီီရော�ာင်းး�ချျ သူူများ��းစသည့််� ရှှည််လျားး��သော�ာ ကွွင်း�း ဆက််တစ််ခုုကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�သွားး��ကြ�ရသည််။ ယင်းး�
ကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််တွွင်် နက််ရှိုုင်း�း စွာာ� ဖုံးး��ကွွယ််နိုု�င််သဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းသိိမြ�င််ရန််နှှင့််� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််
ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််။ ရလဒ််အနေ�ေနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရများ��းသည်် အမှုုမဲ့့အမှ
�
ှတ််မဲ့့� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရာာ
ရော�ာက််နိုု�င််သည််။

COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ
ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါသည်် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ အလုုပ််သမား�းများ��းအပါါအဝင်် ဤ
အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ခုုခံနို
ံ ု�င််စွွမ်း�း မရှိိ�ဆုံးး��သူူများ��းအတွွက်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းစေ�ခဲ့့သည််
�
။
အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းသော�ာအန္တတရာာယ််များ��းကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းနေ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပါါသည််၊ ၎င်းး�တို့့��တွွင််

အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့််� ဝင််ငွေ�ေဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�



လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သိိရှိိ�မှုုနည်းး�ခြ�င်းး�



စွွမ်း�း ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုကွာာ�ဟချျက််များ��း ကာာမိိရန်် အချိိ�န််အလွွန််အကျွံံ� အလုုပ််လုုပ််ရန်် လိုု�အပ််ချျက််များ��း



ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ဝယ််လိုု�အားး� များ��းပြား�း�လာာခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



ပြ�ည််တွွင်း�း နိုု�င််ငံများ��းသို့့�
ံ
� အလုုပ််သမား�းများ��း ဘေး�းကင်းး�စွာာ� ပြ�န််သွားး�� နိုု�င််စွွမ်း�း ကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�သော�ာ ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး� ကန့််�သတ််ချျက််များ��း
ပါါဝင််ကြ�သည််။

တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ� ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူအချျင်းး�ချျင်းး� အပြ�န််အလှှန်် ဆက််သွွယ််မှုုအပေါ်�်� ကန့််�သတ််ချျက််များ��းအပြ�င်် လုုပ််သားး�အင််အားး� အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ��းသည်် အန္တတရာာယ်် အကဲဲဖြ�တ််မှုု လက််ရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုများ��းကိုု� အနှော�ာ��င့််�အယှှက်် ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ ဤ
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း ပေါ�ါင်းး�စုုပြီး�း� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ အလုုပ််သမား�းများ��း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုခံရနို
ံ ု�င််သည့််�

အန္တတရာာယ်် များ��းပြား�း�စေ�သည််။ အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည််လည်းး� COVID-19 ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််မှုု၏ အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် အတူူတကွွ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပြီး�း� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

9

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��း
အတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််
ခြ�င်းး�မှာာ� မည််သို့့��ရှိိ�သနည်းး�။

10

ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�တွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််ခံံရသူူများ��းအပေါ်�်� အမြ�တ််ထုုတ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�
တို့့��၏လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အားး�နည်းး�စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ရှုံးး��စေ�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ နိုု�င််ထက််စီးး�နင်းး�ပြု�ုကျျင့််�သည့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််
အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအလေ့�့�အကျျင့််�များ��း၊ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် လှှည့််�ဖြား�း�မှုုများ��း ပါါဝင််သည််။ စံံမမီီသော�ာအလုုပ််ခွွင်် အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ််
အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� လစာာနည်းး�နည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းမှာာ� အန္တတရာာယ််ရှိိ�ပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််သည့််� ကိိစ္စစအချို့့���
တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဤစုုစည်းး�မှုု၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�တွွင်် ထိုု�အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း မပါါဝင််
ပါါ။ အော�ာက််ပါါအကွွက််များ��းက အလုုပ််သမား�းခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� သင့််�လျော်�်��သော�ာအလုုပ််စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�နှိုုင်းး�ယှှဉ််လျျက်် မည််သို့့��ဖြ�စ််နိုု�င််
ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

အလုုပ််သမား�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံများ��း

အန္တတရာာယ််ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် စံံမမီီ
သည့််� အလုုပ််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း





အလုုပ််သမား�းများ��းသည််
နိုု�င််ထက််စီးး�နင်းး�ပြု�ုကျျင့််�ခြ�င်းး�၊
ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ��း၊ လှှည့််�ဖြား�း�
မှုု သို့့��မဟုုတ်် ကြွေး��းမြီ�ီများ��းကြော��ာင့််�
အလုုပ််ကိုု� မငြ�င်းး�ဆန််နိုု�င််ခြ�င်းး�



သို့့��မဟုုတ်် မရပ််တန့််�နိုု�င််ခြ�င်းး�


အလုုပ််သမား�း ကိုု�ယ််ပိုု�င််လွွတ််လပ််မှုု
ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�

အလုုပ််သမား�းများ��းမှှ အလုုပ််ကိုု�
ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် ရပ််တန့််�နိုု�င််
သော်�်�လည်းး� ထိုု�သို့့��ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�က
ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�
အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� မျှှမျှှတတ
လစာာမပေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� အချို့့���ရသင့််�ရ
ထိုု�က််သည််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အားး�လုံးး��
ကိုု� မရရှိိ�ခြ�င်းး�



အလုုပ််သမား�းများ��းသည်် အချိိ�န််
အလွွန််အကျွံံ� အလုုပ််လုုပ််ရခြ�င်းး�



လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

သင့််�တင့််�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအလုုပ််


အလုုပ််သမား�းများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကိုု� လေး�းစား�းခြ�င်းး�



အလုုပ််သမား�းများ��း အလုုပ််ကိုု�
လွွတ််လပ််စွာာ� ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ရပ််တန့််�နိုု�င််ခြ�င်းး�



အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� မျှှမျှှတတ
လစာာပေး�းခြ�င်းး� (အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််�
အနိိမ့််�ဆုံးး��သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�
လုုပ််အားး�ခ)



လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�

ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�
ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�၏ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရသူူအများ��းစုုမှာာ� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရ
သည််။ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက်် အဆင့််�တိုု�င်း�း တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သည်် 

ကုုန််ကြ�မ်းး�ပစ္စစည်း�း များ��း ထုုတ််လုုပ််မှုု



ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��း ထုုတ််လုုပ်ခြ် �င်းး�နှှင့််� သန့််�စင််ခြ�င်းး�



သန့််�ရှှင်း�း ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကဲ့့သို့့�
� �သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�



ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�သို့့�� ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��း တင််ပို့့��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



အသုံးး��မပြု�ုတော့�့�သည့််� ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��း စံံမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ဖြို�ု�ဖျျက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�။

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�သည်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�းနေ�ရာာ၊ အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််သည့််� ကာာလအတွွင်း�း မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင််မဆိုု� နှှင့််� အလုုပ််မှှထွွက််ချိိ�န််
အပါါအဝင်် အလုုပ််သမား�း ယန္တတရား�းတစ််ခုုလုံးး��၏ မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင််မဆိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သည််။ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�နှှင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သော်�်�လည်းး� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံံရမှုုမြ�င့််�မား�းလာာသည့််�အန္တတရာာယ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� အဓိိက
ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာအနည်းး�ငယ်် ရှိိ�ပါါသည်် 

ကဏ္ဍအလိုု�က််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး� အန္တတရာာယ််များ��း – အချို့့���ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ စရိုု�က််လက္ခခဏာာများ��း၊ ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအန္တတရာာယ််များ��း မြ�င့််�မား�းကော�ာင်းး�မြ�င့််�မား�းနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တွွင်် အန္တတရာာယ််များ��းလွွန်း�း
သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် သဘာာဝသယံံဇာာတထုုတ််ယူူခြ�င်းး�များ��း၊ အထည််အလိိပ််များ��းနှှင့််� ဖက််ရှှင််၊ ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး�၊
အီီလက််ထရွွန််နစ််၊ သန့််�ရှှင်း�း ရေး�းနှှင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းတို့့��ပါါဝင််သည််။



ထုုတ််ကုုန််နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု အန္တတရာာယ််များ��း – အချို့့���ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ထုုတ််လုုပ််ပုံံ�၊ ထော�ာက််ပံ့့�ပုံံ� သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�
တို့့��ကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအန္တတရာာယ််များ��း မြ�င့််�မား�းကော�ာင်းး�မြ�င့််�မား�းနိုု�င််သည််။



ပထဝီီအနေ�ေအထားး�ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််များ��း – အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းညံ့့�ဖျျင်းး�မှုု၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုု အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခ၊ အကျျင့််�ပျျက််ခြ�
စား�းမှုု၊ ပြ�ည််နယ််မှှ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး�၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုု များ��းပြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်း�း ပါးး�မှုု သို့့��မဟုုတ်် နေ�ရာာအနှံ့့��
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကဲ့့သို့့�
� � လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� များ��းကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််များ��း မြ�င့််�မား�းကော�ာင်းး�မြ�င့််�မား�းနိုု�င််ပါါသည််။



စီးး�ပွား��းရေး�း အန္တတရာာယ််များ��း - သီးး�ခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက်် ပုံံ�စံံတစ််ခုု၏ သဘော�ာ�သဘာာဝကြော���ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််မှုုအန္တတရာာယ်် မြ�င့််�မား�းမှုု ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ - တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က််လုုပ်ခြ် �င်းး�နှှင့််� အလုုပ််သမား�းသစ်် စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��း အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အပေါ်�်�
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�ခြ�င်းး�က လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအန္တတရာာယ််များ��း တိုးး��ပွား��းလာာနိုု�င််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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ကဏ္ဍအလိုု�က်် သီးး�ခြား��းဖြ�စ််ရပ်် လေ့�့လာာမှုုများ��း
အော�ာက််ပါါအကြံ�ပြု�
ံ ုထားး�သည့််�ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ သီးး�ခြား��းဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းမှှ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် နေ့�့စဉ််ဖြ�စ််
ပေါ်�်သည့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း၏ နမူူနာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပေး�းကာာ ထိုု�အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း�
တုံ့့��ပြ�န််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� အခက််အခဲဲအချို့့���ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််။ ဤကိိစ္စစတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ကဏ္ဍများ��းကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ်် ထုုတ််မှုုအတွွက်် အန္တတရာာယ််ပိုု�များ��းသည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။

သင်္ဘော�ာ��ဖြ�င့််� ကုုန််စည််ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကဏ္ဍ - ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု
သင်္ဘော�ာ��ဖြ�င့််� ကုုန််စည််ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကဏ္ဍက ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ထူးး�ခြား��း
သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း ရှိိ�ပါါသည််။ သင်္ဘော�ာ��သားး�များ��းသည်် အထူးး�သဖြ�င့််� ရုုပ််ပိုု�င်း�း နှှင့််� ပထဝီီအနေ�ေအထားး�
ဆိုု�င််ရာာ ကာာလရှှည််ကြာ�ာသီးး�ခြား��းရှိနေ���ေခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံခြားံ ��းတိုု�င်း�း ပြ�ည််များ��းသို့့�� မကြာ�ာခဏသွားး��ရော�ာက််မှုု
များ��းကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရ
ံ ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််များ��း ကြုံ�ံ�ရနိုု�င််သည််။ သင်္ဘော�ာ��ဖြ�င့််� ကုုန််စည််
ပို့့��ဆော�ာင််ရးးလုုပ််ငန်းး�မှှ စည်းး�မျျဉ်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� လိုု�က််နာာကျျင့််�ကြံ�ံမှုုစနစ််များ��းသည်် အားး�နည်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် သတင်းး�ပို့့��ရန်် ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ သတင်းး�ပေး�းပို့့��ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� သိိရှိိ�
ထားး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��က ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုလိုု�အပ််နေ�သည့််� သင်္ဘော�ာ��သားး�အရေ�ေအတွွက််မှာာ� အချျက််အလက််များ��းမှာာ� ပြ�သထားး�သည််ထက်် ပိုု�
များ��းသည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။ အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံသည််
ံ
သင်္ဘော�ာ��ပေါ်�်မှှ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� မကြာ�ာခဏ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့််�
နိုု�င််ငံတစ််ခု
ံ
ု၏ရေ�ပြ�င််အတွွင်း�း သွားး��လာာနေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား��းအလံံတင်် သင်္ဘော�ာ��များ��းသည်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး�� အန္တတရာာယ််များ��း ကျရော��ာ�က််
နိုု�င််သည််။
ဥပမာာ - ဆင်းး�ပဲဲလ််ရှှစ််ပင်းး�ကုုမ္ပပဏီီမှာာ� ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�များ��းစွာာ�ကိုု� ပင််လယ််ခရီးး�မှှကုုန််တင််ပို့့��ဆော�ာင််မှုုများ��း ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည့််� ကုုန််သေ�တ္တာာ�
များ��းကိုု� သင်္ဘော�ာ��ဖြ�င့််�ပို့့��ဆော�ာင််ပေး�းသည့့်� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ရေ�ကြော��ာင်းး�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အမည််မသိိသတင်းး�ပေး�း
ပို့့��ချျက််တစ််ခုု လက််ခံံရရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဆင်းး�ပဲဲလ််ရှှစ််ပင်းး�ကုုမ္ပပဏီီ၏ ကုုန််စည််တင််ပို့့��သည့့်� သင်္ဘော�ာ��တစ််စင်းး�ကိုု� ဆိိပ််ကမ်းး�တစ််ခုုတွွင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�လိုု�က််ပါါသည််။ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းသူူများ��း ထိုု�ရေ�ယာာဉ််ပေါ်�်သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာသည့််�အခါါ သင်္ဘော�ာ��သားး�အဖွဲ့့��ဝင််များ��းက ရေ�ယာာဉ််
ပေါ်�်တွွင်် သော�ာက််ရေ�မရှိသော����ာကြော��ာင့််� ပင််လယ််ရေ�ကိုု� သော�ာက််ရသည််ဟုု အစီီရင််ခံသည််
ံ
။ ၎င်းး�တို့့��သည်် စား�းသုံးး��၍မရသော��ာ အစား�းအစာာ
များ��းကိုု� စား�းသုံးး��ရန်် အတင်းး�အကျျပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံခဲ့့�ရသည််ဟုုလည်းး� အစီီရင််ခံသည််
ံ
။ ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််� 12 လအတွွင်း�း မည််သည့််�သင်္ဘော�ာ��သားး�တစ််
ယော�ာက််ကိုု�မှှ လစာာမပေး�း�ခဲ့့�ပါါ။ ၎င်းး�တို့့��သည်် သင်္ဘော�ာ��ဆိိပ််ကပ််ထားး�သည့််�အချိိ�န််၌ပင်် သင်္ဘော�ာ��မှှ အချိိ�န််မရွေး�း�� မထွွက််ခွာာ�နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည့််�
အပြ�င်် အစပိုု�င်း�း တွွင်် အလုုပ််အကိုု�င််များ��း ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ငွေကြေး���း��အမြော�ာ��က််အများ��း ပေး�းချေ�ေခဲ့့�ရသည််။

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍ - ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု
ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် ရှှည််လျားး��ပြီး�း� အဆင့််�ဆင့််�သော�ာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းနှှင့််�
တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က်် လုုပ်ခြ် �င်းး�၏ မြ�င့််�မား�းသော�ာ နှုုန်း�း ထားး�များ��းသည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��းနှှင့််�
ထပ််ဆင့််�ကန််ထရိုု�က််လုုပ််သူူများ��း၏ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င်် အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းအပေါ်�်�
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှင့််�
ှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းအသုံးး��ပြု�ုပစ္စစည်း�း များ��း
ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�တွွင်် အုုတ််၊ ကျော�ာ�က််၊ ကွွန််ကရစ််နှှင့််� ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာ သံံမဏိိအပါါအဝင််
သိိသိိသာာသာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုု အန္တတရာာယ််များ��းလည်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း
စီီမံံကိိန်းး�များ��းအတွွက်် အလုုပ််သမား�းအချိုး�း��အစား�းမြ�င့််�မား�းခြ�င်းး�မှာာ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရနို
ံ ု�င််သည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင်် မှုုနည်းး�သော�ာ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��းကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
ဥပမာာ - ကွွန််စထရပ််ရှှင််ကော့�့�ပ််စ််သည်် လမ်းး�များ��းနှှင့််� ရထားး�လမ်းး�ကူးး� တံံတားး�များ��း တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� အထူးး�ပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််
သည့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ကွွန််စထရပ််ရှှင််ကော့�့�ပ််စ််၏ တံံတားး�ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း အစီီအစဉ််
များ��းသည်် သံံမဏိိနှှင့််� ကွွန််ကရစ််မှှ ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ပြ�င််ပတွွင််ကြို�ု�တင််ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည့််� အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းကိုု�
အလေး�း�ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ကြို�ု�တင််ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းအတွွက်် ကွွန််စထရပ််ရှှင််ကော့�့�ပ််စ််၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း
ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေ�သများ��းရှိိ� ပင််လယ််ရပ််ခြား��းသင်္ဘော�ာ��ဖြို�ု�ဖျျက််ရေး�းကျျင်းး�များ��း ပါါဝင််သည််။ ကွွန််စထရပ််ရှှင််ကော့�့�ပ််စ််မှှမသိိရှိိ�ဘဲဲ
အဆိုု�ပါါ သင်္ဘော�ာ��ဖြို�ု�ဖျျက််ရေး�းကျျင်းး�များ��းသည်် သံံမဏိိပြု�ုလုုပ််မှုုအတွွက်် ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျရန်် သံံမဏိိအပိုင်း
�ု �း အစများ��း ထုုတ််လုပ်
ု ်ရန််အတွွက််
အတင်းး�အဓမ္မမ အလုုပ််စေ�ခိုုင်း
� �း မှုုကို�ု အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ကွွန််စထရပ််ရှှင််ကော့�့�ပ််စ််သိိရှိိ�သည့််�အခါါ
ကွွန််စထရပ််ရှှင််ကော့�့�ပ််စ််သည်် ကွွပ််ကဲဲစင််၏မည််သည့််�အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းကိုု� အတင်းး�အဓမ္မမ အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသည့့်�လုုပ််သားး�များ��းမှှ
ထုုတ််ခဲ့့�သည််ကိုု� မဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�း မှုုများ��းက ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
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အီီလက််ထရွွန််နစ််ကဏ္ဍ - ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု
အီီလက််ထရွွန််နစ််ကဏ္ဍရှိိ� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��း မှာာ� အထူးး�သဖြ�င့့်� ရှုုပ််ထွေး�း�တတ််ပြီး�း�
အီီလက််ထရွွန််နစ််များ��း ထုုတ််လုုပ််ရန်် ကမ်းး�လွွန််ထပ််ဆင့််�ကန််ထရိုု�က််လုုပ်ခြ် �င်းး� အဆင့််�များ��းစွာာ� ပါါဝင််
လေ့�့ရှိိ�သည််။ ယင်းး�က စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််
အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� မြ�င််နိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲစေ�နိုု�င််ပြီး�း� အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််
အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့�� အလုုပ််သမား�း
စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီများ��း တိုးး��၍အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရနိုု�င််မှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�စေ�နိုု�င််သည််။
ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး�စုံံ� ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်း�း တစ််ခုုသည်် အီီလက််ထရွွန််နစ်် ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� အဲဲဗရီးး�ဒေး�းအီီလက််ထရွွန််နစ််ကုုမ္ပပဏီီ
နှှင့််� ၎င်းး�၏ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ရုံးး��များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ကွွန််ပျူူ�တာာများ��း ၊ လက််တော့�့�ပ််များ��းနှှင့််� မော်�်�နီီတာာနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန်် စာာချုု�ပ််သစ််
တစ််ခုု လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ အဲဲဗရီးး�ဒေး�းအီီလက််ထရွွန််နစ််သည်် တတိိယနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် အခြေ�ေ�စိုု�က်် သည့််� ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အီီ
လက််ထရိုု�စတက််ကိုု� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရန်် တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က််ပေး�းသည််။ တတိိယနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ဒေ�သခံံအန််ဂျီီ�အိုု�တစ််ခုုက အီီလက််ထရိုု�စ
တက်် အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� လစာာကော�ာင်းး�ပြီး�း� အလုုပ််တည််ငြိ�ိမ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အခွွင့််�အလမ်း�း ကော�ာင်းး�များ��းရရှိိ�မည််ဟုု ကတိပေး��း�သော�ာ ကြား�း�ခံံ
အဖွဲ့့�� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီများ��းက အခြား��းစီီရင််စုုများ��းမှှ သွေး�း�ဆော�ာင််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အလုုပ််သမား�းများ��းအားး�လုံးး��
တို့့��သည်် အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံသို့့�
ံ � သူူတို့့��၏ ဖြ�တ််သန်းး�သွားး��လာာမှုု လုံံ�ခြုံ�ံ�စေ�ရန််နှှင့််� အီီလက််ထရိုု�စတက််နှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိစေ���ေရန်် လူူသစ််
စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းအားး� ကြီး�း�မား�းသော�ာငွေ�ေပမာာဏများ��း ပေး�းကြ�သည််။ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းက သူူတို့့��ရော�ာက််သော�ာအခါါ အလုုပ််ဗီီဇာာနှှင့််�
နေ�စရာာ စီီစဉ််ပေး�းမည််ဟုု သူူတို့့��ကိုု� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့သည််
�
။ သို့့��သော်�်� အလုုပ််သမား�းများ��း ရော�ာက််သော�ာအခါါ သူူတို့့��ထံမှ
ံ ှ နိုု�င််ငံံကူးး�လက််မှှတ််များ��း
ကိုု� ယူူဆော�ာင််သွားး��ပြီး�း� ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာ နေ�ထိုု�င််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အခြား��းအလုုပ််သမား�းတစ််ဒါါဇင််နှှင့််� အခန်းး�ငယ််များ��းတွွင်် အတူူနေ�
ရန်် အတင်းး�အကျျပ််စေ�ခိုု�င်း�း သည််။ သူူတို့့��ကိုု� တရား�းဝင််အလုုပ််ဗီီဇာာများ��း မပေး�း�ထားး�ဘဲဲ သူူတို့့�� ထွွက််ပြေး��းရန်် ကြိုး�း��စား�းပါါက အီီလက််ထရိုု�စ
တက််က သူူတို့့��ကိုု� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး� ပြ�စ််မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သို့့�� သတင်းး�ပို့့��မည််ဟုု ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့့်�
အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ပါါ

အကြံ�ံပြု�ုချျက််

အစိုးး��ရများ��းသည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ််
ဖြ�စ််စေ�ရန််ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းက အလေ့�့�အကျျင့််�
များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် အဆင့််�ဆင့််�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။


အလုုပ််သမား�းသစ်် စုုဆော�ာင်းး�ခများ��း တော�ာင်းး�ခြ�င်းး�



အလုုပ််သမား�းများ��း၏ နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး�ကိုု� အလုုပ််အဆင့့်�အတန်းး�အရ ပေး�းခြ�င်းး�



နိုု�င််ငံံကူးး�လက််မှှတ််များ��းကဲ့့သို့့�
� �သော�ာ မှှတ််ပုံံ�တင််စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�



စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�၍မရသော��ာ ထုုတ််လုုပ််ရေး�းအချိိ�န််များ��းနှှင့််� ဝယ််ယူူရေး�း အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



ဥပဒေ�ေနှှင့််�မညီီသော�ာ လုုပ််အားး�ခလျှော့��့��ချျမှုုများ��းအပါါအဝင်် လစာာလျှော့�့��ပေး�းခြ�င်းး�။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အထည််အလိိပ််ကဏ္ဍ - ဖြ�စ််ရပ််မှှန်် လေ့�့လာာမှုု
ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တွွင်် အထည််အလိိပ််လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ကုုန််ကြ�မ်းး�ပစ္စစည်း�း များ��း ထုုတ််လုုပ်ခြ် �င်းး�နှှင့််� ဤပစ္စစည်း�း
များ��း၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� စီီမံဆော�
ံ
ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�ဆက််နွှှယ််သည့််� အန္တတရာာယ််များ��းကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််
အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအတွွက်် အန္တတရာာယ််မြ�င့််�မား�းသော�ာ ကဏ္ဍတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�သည််။ နေ�ရာာ
အနှံံ�ပျံ့့��နှံ့့��နေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််မရှိသော����ာ တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က််ပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
အထည််အလိိပ်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��း၏ ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု� အကန့််�အသတ််ရှိိ�
စေ�ပြီး�း� ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ခက််ခဲဲစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဝေါ့�့�ခ််ဖရီးး�ဖော�ာင််

ဒေး�းရှှင်း�း ၏ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�အညွှှန်းး�ကိိန်းး� 2018 အစီီရင််ခံစာ
ံ ာက ဂျီီ� 20 နိုု�င််ငံများ��းသည််
ံ
အဓမ္မမအလုုပ််အားး�များ��းနှှင့််�
ထုုတ််လုုပ််မှုုကြော��ာင့််� အန္တတရာာယ််အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ပြီး�း� ဒေါ်�်လာာ $127 ဘီီလီီယံကျော်
ံ �်�� အဝတ််အထည််များ��း တင််သွွင်း�း သည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�
ထားး�သည််။
ဥပမာာ - အမ််ဘရယ််လာာ ယူူနီီဖော�ာင်းး�သည်် အသင့််�သုံးး��အစား�းအစာာကွွင်း�း ဆက််များ��းနှှင့််� လက််လီီရော�ာင်းး�ချျသူူများ��း အပါါအဝင််
ကြီး�း�မား�းသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ��းအပြား�း�ကိုု� ယူူနီီဖော�ာင်းး�များ��း ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသော�ာ အဝတ််အစား�းကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ အမ််ဘ
ရယ််လာာ ယူူနီီဖော�ာင်းး�သည်် ၎င်းး�၏ယူူနီီဖော�ာင်းး�များ��း ထုုတ််လုုပ််ရန်် နိုု�င််ငံခြားံ ��း တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က််တာာ အမြော�ာ��က််အမြား�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််
လုုပ််ကိုု�င််သည််။ ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��လျှော့�့��ချျရန်် အမ််ဘရယ််လာာ ယူူနီီဖော�ာင်းး�သည်် တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က််တာာများ��းကိုု� ပုံံ�
မှှန််ပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး�း� များ��းပြား�း�သော�ာမှာာ�ယူူမှုုပမာာဏများ��း ရရှိိ�ရန်် ရေ�တိုု�စာာချုု�ပ််များ��း မကြာ�ာခဏအသုံးး��ပြု�ုသည််။ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုတစ််ခုုက
အမ််ဘရယ််လာာ ယူူနီီဖော�ာင်းး�၏ တစ််ဆင့််�ခံံကန််ထရိုု�က််တာာများ��းအနက်် တစ််ဦးးသည်် အတင်းး�အဓမ္မမစေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသော��ာလုုပ််သားး�များ��း
ပေါ�ါများ��းသည့််� စက််ရုံံ�များ��းတွွင်် ယူူနီီဖော�ာင်းး�များ��း ထုုတ််လုုပ််နေ�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ယူူနီီဖော�ာင်းး�များ��းကိုု� အခြား��းနိုု�င််ငံတစ််ခု
ံ
ု
တွွင်် ထုုတ််လုုပ််သည််ဟုု ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူက မမှှန််မကန်် တံံဆိိပ််ကပ််နှိိ�ပ််သည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုထံံမှှ သင်် မည််သို့့��အကျိုးး���ရရှိိ�နိုု�င််
မည််ကိုု� သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ပါါ

အကြံ�ပြု�ုချ
ံ
ျက််


အစိုးး��ရများ��းသည်် စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အစုုရှှယ််ယာာပါါဝင််သူူ အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််သော�ာ
စဦးးဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၊ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ကျွွမ်းး�ကျျင်် သူူ အန််ဂျီီ�အိုု�များ��းနှှင့််� ကုုန််သွွယ််ရေး�း
သမဂ္ဂဂများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအပေါ်�်� သူူတို့့��၏
ခြုံ�ံ�ငုံံ�တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု တိုးး��တက််လာာရန်် အကြော��ာ�င်းး�အရာာကိိစ္စစကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအပေါ်�်� မည််သည့််�နေ�ရာာကိုု�
ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရမည််ကိုု� ဆင််ခြ�င််သုံးး��သပ််နိုု�င််သည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ခုုတွွင််
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�

အစိုးး��ရများ��းသည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််
မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန််အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ တရား�းရေး�းရာာမူူဘော�ာင််များ��း
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ထူးး�ခြား��းသော�ာ
အနေ�ေအထားး�တစ််ခုုတွွင်် ရှိနေ���ေသည််။ အဆိုု�ပါါ မူူဘော�ာင််များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရန််နှှင့််�
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််
ရန်် အစိုးး��ရများ��း၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းနိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ
ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� စံံနှုုန်းး�များ��း အများ��းအပြား�း� ရှိိ�ပါါသည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး� အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� ကလေး�း�များ��းအားး� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�ဆီးး�၊ နှိိ�မ််နင်းး�၍ အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််မှှတ််တမ်းး�
လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး� အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� ကလေး�း�များ��းအားး� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�၊ နှိိ�မ််နင်းး�၍ အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျက််
မှှတ််တမ်းး� (တီီအိုု�င််ပီီညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််မှှတ််တမ်း�း ) က နိုု�င််ငံများ��းစွာာ�တစ််
ံ
ဝန်းး� စနစ််တကျျစီီစဉ််၍ ကျူးး��လွွန််သော�ာ ပြ�စ််မှုုများ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််သည့််�
ကုုလသမဂ္ဂဂ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� ထပ််မံံဖြ�ည့််�စွွက််ပေး�းသည််။6 ၎င်းး�သည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုအပေါ်�်� အစိုးး��ရများ��း၏ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�
လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းသည့််� အဓိိက နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး� ဖြ�စ််သည််။ တီီအိုု�င််ပီီညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််မှှတ််တမ်း�း သည်် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း
ကွွင်း�း ဆက််များ��းအပါါအဝင်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံများ��းကိုု� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာလမ်းး�ညွှှန််မှုု ပေး�းပါါသည််

အဓိိကတာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ��း
တီီအိုု�င််ပီီ ညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််မှှတ််တမ်း�း တွွင်် စာာပိုု�ဒ််ခွဲဲ�နှှစ််ဆယ််ပါါရှိိ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံများ��းအတွွက်် အဓိိကတာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ��းတွွင်် ပါါဝင််သည််များ��းမှာာ� -

လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� ပြ�စ််မှုုအဖြ�စ််ဥပဒေ�ေသတ််မှှတ််

အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် လူူကုန်
ု ်ကူးး�မှုုနှှင့််�

ရန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််� အခြား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုု

ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုု

များ��း အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာတာာဝန််ရှိိ�မှုု

ပုံံ�စံံများ��းကို�ု ပြ�စ််မှုုအဖြ�စ််ဥပဒေ�ေသတ််မှှတ််ရန်် -

မှာာ� အော�ာက််ပါါတို့့��နှှင့််�ဆက််နွှှယ််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� 

ကုုန််ကူးး�မှုုဆိုု�င််ရာာပြ�စ််မှုု ကျူးး��လွွန််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
မှုုများ��း



ကုုန််ကူးး�မှုုဆိုု�င််ရာာပြ�စ််မှုုတစ််ခုုတွွင်် ကြံ�ရာ
ံ ာပါါ
အဖြ�စ်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



အခြား��းသူူများ��းအားး� ကုုန််ကူးး�မှုုပြ�စ််မှုု ကျူးး��လွွန််



အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�



အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�



လိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််
မှုု၊ နှှင့််�



သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမပါါဘဲဲ ကိုု�ယ််အင်္ဂါါ��
အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�။

ရန်် စီီစဉ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ညွှှန််ကြား�း�ခြ�င်းး�။

လူူကုန်
ု ်ကူးး�ခြ�င်းး�ပြ�စ််မှုုများ��းကို�ု စေ့�့ဆော်�်�ပေး�းသော�ာ

လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�တိုု�က််ဖျျက််ရန်် မူူဝါါဒ

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုန်
ု ်ကူးး�

များ��း ၊ အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််� အခြား��းသင့််�လျော်�်��

ခြ�င်းး�ပြ�စ််မှုုများ��း တိုးး��ပွား��းစေ�ရန်် စေ့�့ဆော်�်�ပေး�းသည့််�

သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း တည််ထော�ာင််ရန််

အရာာများ��းအတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေ

လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��း အစိုးး��ရ

ရှှင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�။

မဟုုတ််သော�ာ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� အတူူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။

အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင််ဖြ�င့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��မှုု ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး� –


၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက္ခခဏာာ၊ ကိုု�ယ််ရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာက အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�



ရုုပ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာကာာကွွယ််မှုု၊ ပြ�န််လည််ဘေး�းဒုုက္ခခကျရော��ာ�က််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်း�း ၊ စိိတ််ပိုု�င်း�း
နှှင့််� လူူမှုုရေး�းပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ��း ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�



ခံံစား�းရသည့််�ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�မှုုများ��းအတွွက်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��း လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််စေ�သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊နှှင့််�



၎င်းး�တို့့��၏ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုကိုု� ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�း၍ ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��း၏ နေ�ရပ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ကိုု� လွွယ််ကူူအော�ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�း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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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��အစည်းး� အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရမှုုဆိုု�င််ရာာ
ညီီလာာခံံ၊ 1930 (အမှှတ်် 29)
1930 ခုုနှှစ်် အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်းး�ခံံရသည့််� လုုပ််သားး� သို့့��မဟုုတ်် မဖြ�စ််မနေ�ေအလုုပ််လုုပ််ရသည့််�လုုပ််သားး� နှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ ညီီလာာခံံ၊
(အမှှတ်် 29) (အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ်် စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရမှုုဆိုု�င််ရာာ ညီီလာာခံံ) သည်် နိုု�င််ငံံတကာာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��အစည်းး� အခြေ�ေ�ခံံညီီလာာခံံရှှစ််ခုုအနက််
တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။7 အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ်် စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရမှုုဆိုု�င််ရာာ ညီီလာာခံံမှှ နိုု�င််ငံံများ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရမှုု ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််
ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာအော�ာင််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာလမ်းး�ညွှှန််မှုုကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းပါါသည််။

အဓိိကတာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ��း

အဖြ�စ််နိုု�င််ဆုံးး�� အချိိ�န််တိုု�အတွွင်း�း မှာာ�

တရား�းဥပဒေ�ေအရချျမှှတ််ထားး�သော�ာ

အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ်် စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရခြ�င်းး�

အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသည့််�

ပြ�စ််ဒဏ််များ��းသည်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ပြီး�း�

သို့့��မဟုတ််
ု မဖြ�စ််မနေ�ေအလုုပ််လုုပ််ရခြ�င်းး�ကိုု�

သို့့��မဟုုတ်် မဖြ�စ််မနေ�ေအလုုပ််လုုပ််ရသည့််�

တင်းး�ကျျပ််စွာာ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် သေ�ချာ�ာ

ပြ�စ််ဒဏ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် အပြ�စ််ပေး�းပါါ။

လုုပ််သားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ။

နှိိ�မ််နင်းး�ပါါ။

P029 – 1930 အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ်် စေ�ခိုု�င်း�း မှုုဆိုု�င််ရာာ ညီီလာာခံံ အတွွက်် 2014 ညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််
မှှတ််တမ်းး�
ဤ ညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််မှှတ််တမ်း�း မှှ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံများ��းအားး
ံ
� အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခံံရသူူများ��းကိုု� လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေအပါါအဝင်် ကာာကွွယ််မှုုနှှင့််� ထိရော��ာ�က််
သော�ာ ကုုထုံးး��များ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ၎င်းး�မှှ နိုု�င််ငံများ��းကို
ံ
ု� အဓမ္မမခိုု�င်း�း စေ�ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မဖြ�စ််မနေ�ေ အလုုပ််လုုပ််ရခြ�င်းး�အတွွက်် ထိိ
ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် နှိိ�မ််နှှင်းး�ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� မူူဝါါဒတစ််ခုုနှှင့််� လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုု အစီီအစဉ််တစ််ခုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််

လည်းး� တာာဝန််ရှိစေ���ေသည််။ ပူးး�တွဲဲ�ထော�ာက််ခံံချျက်် 203 တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအပေါ်�်� ဖြ�ည့််�စွွက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းပါါဝင််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် အတင်းး�အဓမ္မမအလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းပါါသည််။

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��အစည်းး� စီီ189၊ ပြ�ည််တွွင်း�း အလုုပ််သမား�းများ��း ညီီလာာခံံ 2011 ခုုနှှစ််
ပြ�ည််တွွင်း�း အလုုပ််သမား�းများ��း ညီီလာာခံံက ပြ�ည််တွွင်း�း အလုုပ််သမား�း များ��းအတွွက်် အလုုပ််စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ပြီး�း� 2013 ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလတွွင််
စတင််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဤညီီလာာခံံက အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� နေ့�့စဉ််၊ အပတ််စဉ်် အနား�းယူူချိိ�န််များ��း ပေး�းသင့််�ပြီး�း� အနည်းး�ဆုံးး�� လုုပ််ခလစာာ ခံံစား�းပိုု�င််
ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�� နေ�ထိုု�င််လိုု�သည့််�နေ�ရာာနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ခွွင့််�ရက််ကိုု� ကုုန််ဆုံးး��စေ�လိုု�သည့််� နေ�ရာာများ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�သည််။ အဆိုု�ပါါ
ညီီလာာခံံမှှ အတည််ပြု�ုထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
ံ
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ဆန့််�ကျျင််၍ ကာာကွွယ််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပြီး�း� အခြား��း
အလုုပ််အကိုု�င််အမျိုး�း��အစား�းများ��းရှိိ� အနိိမ့််�ဆုံးး��အသက််အရွွယ်နှ
် ှင့််� ကိုု�က််ညီီသော�ာ အနိိမ့််�ဆုံးး�� အသက််အရွွယ််တစ််ခုုကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�သင့််�ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း (ယူူအန််ဂျီီ�ပီီများ��း) 8 သည်် 2011 ခုုနှှစ်် ကုုလသမဂ္ဂဂ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�
ကော�ာင််စီီက အတည််ပြု�ုထားး�သော�ာ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ မူူပေါ�ါင်းး� 31 ခုုပါါဝင််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ
ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ "ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ ရိုု�သေ�လေး�းစား�းမှုုနှှင့််� ကုုစား�းမှုု" ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းသည််
နိုု�င််ငံများ��း
ံ
နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအလေ့�့�အကျျင့််�ကိုု� မည််သို့့��ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပုံံ�သွွင်း�း ပြီး�း� စုုပေါ�ါင်းး�တာာဝန််ယူူမှုု
ကိုု� မည််သို့့��တည််ဆော�ာက််ပေး�းမည််နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််မှုုကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းအလေ့�့�အကျျင့််�တစ််ခုုမှာာ� လုုပ််ငန်းး�
များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၏ ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�က လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာ
ပြီး�း� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုသည့််� ဝန်းး�ကျျင််တစ််ခုုဖန််တီးး�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််သည််။
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.

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အဓိိကစံံနှုုန်းး�များ��း
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းက အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံများ��းအ
ံ
တွွက်် ရှှင်း�း လင်းး�သော�ာစံံနှုုန်းး�
များ��းကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းသည််–
အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ်် လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််နှှင့််�
ကာာကွွယ််ရန်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံများ��း
ံ
၏ လက််ရှိိ�တာာဝန််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� 


စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းက လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုမှုုကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
ထိရော��ာ�က််သော�ာ မူူဝါါဒများ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� စီီရင််ချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�
ဆိုု�င််ရာာ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုမှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ရန််၊ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််၊ အပြ�စ််ပေး�းရန််နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ
အဆင့််�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�



စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းက လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန်် ရှှင်း�း လင်းး�သော�ာ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��း
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�



စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််လိုု�အပ််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�



စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မည််သို့့��လေး�း စား�းလိုု�က််နာာရမည််နှှင့််� ပတ််သက််၍
လမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းပြီး�း� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�� မည််သို့့��ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်း�း သည််ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး�၊နှှင့််�



လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိိ�မရှိိ� သေ�ချာ�ာဆော�ာင်် ရွွက််ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းအပေါ်�်�
လိုု�အပ််သည့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုများ��း ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။

အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�ဆက််နွှှယ််သော�ာ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုု ပြု�ုကျျင့််�ခံံရသူူများ��းအတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�
ရရှိစေ���ေရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�–


လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာအခါါ ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထိရော��ာ�က််
သော�ာ ကုုစား�းနည်းး�တစ််ခုု ရရှိိ�နိုု�င််အော�ာင်် သေ�ချာ�ာဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ အဆင့််�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�



လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုုများ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပြ�ည််တွွင်း�း တရား�းရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ၊ ထို့့��
အပြ�င်် တရား�းရေး�းနှှင့််�မပတ််သက််သော�ာ မကျေ��ေနပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��း၏ ထိရော��ာ�က််မှုုကိုု� သေ�ချာ�ာ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�



ကုုစား�းနည်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေသူူများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေ၊ လက််တွေ့�့�ကျျမှုုနှှင့််� အခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ
အတားး�အဆီးး�များ��း အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််အော�ာင်် သေ�ချာ�ာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



တရား�းရေး�းနှှင့််�မပတ််သက််သော�ာ မကျေ��ေနပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��းမှာာ� တရား�းဝင််ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�၊
ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ မျှှတခြ�င်းး�၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီခြ�င်းး�နှှင့််�
အဆက််မပြ�တ်် သင််ယူူလေ့�့လာာရေး�းရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုုဖြ�စ််စေ�ရန်် သေ�ချာ�ာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမှာာ� လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအရ
အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသည်် 

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လိုု�က််နာာရန်် ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်း�း
ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�



ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�ပြီး�း� အများ��းပြ�ည််သူူ ရရှိိ�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ မူူဝါါဒကြေ��ေညာာ ချျက််မှှတစ််ဆင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကတိိကဝတ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�



၎င်းး�တို့့��ပါါဝင််ပတ််သက််သည့််� ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ မည််သည့််�လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု�မဆိုု�
ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််တွွင်း�း လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအနှံ့့��ရှိိ�
ဤသက််ရော�ာက််မှုု အကဲဲဖြ�တ််မှုုများ��းမှှ မည််သည့််�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််ကိုု�မဆိုု� သင့််�လျော်�်��စွာာ� ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



၎င်းး�တို့့��၏ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��း ကိုု� ၎င်းး�တို့့�� မည််သို့့��ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း
ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််၊ တားး�ဆီးး�ရန််၊ လျှော့�့��ချျရန််နှှင့််� အဆုံးး��သတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
ပတ််သက််၍ ထိုု�က််သင့််�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််တို့့��ဖြ�စ််သည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

အဓိိကအသုံးး��အနှုုန်းး�များ��း - အဓိိပ္ပါါ�ယ််
သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� အယူူအဆများ��း

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�
လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�
လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ဦးးကိုု� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�ခြ�င်းး�၊ အကျျပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အခြား��းမသင့််�လျော်�်��သော�ာနည်းး�များ��းဖြ�င့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ခိုု�လှုံံ�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လက််ခံံခြ�င်းး�
တို့့��ဖြ�စ််သည််။ လူူကုုန််ကူးး�မှုုသည်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအတွွင်း�း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံများ��းအ
ံ
ကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သည််။ တီီအိုု�င််ပီီညှိိ�နှိုုင်း�း ချျက််မှှတ််တမ်း�း ၏ အပိုု�ဒ်် 3(a)
တွွင်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုအတွွက်် အဓိိကအချျက််သုံးး��ချျက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည်် -

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�
သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
ခိုု�လှုံံ�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�
လူူများ��းအားး� လက််ခံံထားး�ခြ�င်းး�

+
နည်းး�လမ်းး�များ��း
အင််အားး�သုံးး��ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး�
အကျျပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�
လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�ခြ�င်းး�
ပြ�န််ပေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
လိိမ််လည််ခြ�င်းး�
အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
အားး�နည်းး�ချျက််အနေ�ေအထားး�များ��းကိုု� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
ငွေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
လက််ခံံခြ�င်းး�

+
ရည််ရွွယ််ချျက််
အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� ‐

အခြား��းသူူများ��းအားး� ပြ�ည့့်�တန််ဆာာမှုုပြု�ု၍ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး�

‐

အခြား��းလိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ပုံံ�စံံများ��း

‐

အဓမ္မမ အလုုပ််လုုပ််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဓမ္မမဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း

‐

ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�တူူသည့််�
အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း

=
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

‐

ကျွွန််အဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�

‐

ကိုု�ယ််အင်္ဂါါ��များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�

လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�

ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�
1962 ခုုနှှစ်် ကုုလသမဂ္ဂဂ ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှိိ�မ််နှှင်း�း ရေး�းညီီလာာခံံက ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�ပတ််သက််၍
အဆိုု�ပါါပုုဂ္ဂိုု��လ််အပေါ်�်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာတစ််ခုုခုု သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အားး�လုံးး�� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိသော����ာ လူူတစ််ဦးး၏ အဆင့််�အတန်းး� သို့့��မဟုုတ််
အခြေ�ေ�အနေ�ေအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ ယင်းး�တွွင်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူမှှ အကြွေး��း�တစ််ခုုရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စာာချုု�ပ််တစ််ခုုပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�ကြော��ာင့််�
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပေါ်�်လာာခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။
ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�တွွင်် တစ််ယော�ာက််ယော�ာက််မှှ အော�ာက််ပါါတို့့�� ပြု�ုလုုပ််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ပါါဝင််ကော�ာင်းး�ပါါဝင််နိုု�င််သည်် 

အခြား��းသူူတစ််ဦးးကိုု� ဝယ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�



လူူတစ််ယော�ာက်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််အားး�ကိုု� အကန့််�သတ််မဲ့့� ပုံံ�စံံဖြ�င့််� အများ��းအပြား�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�



လူူတစ််ယော�ာက််၏ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််



လူူတစ််ယော�ာက််ကိုု� လစာာအနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််� သို့့��မဟုုတ်် လစာာမပေး�း�ဘဲဲ အလုုပ််ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�။

ကျွွန််အဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�
လူူတစ််ဦးးသည်် အလုုပ််ရပ််တန့််�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််ခွွင််မှှ ထွွက််ခွာာ�ရန်် လွွတ််လပ််မှုုမရှိိ�သည့််�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လွွတ််လပ််မှုုကိုု�လည်းး�
သိိသိိသာာသာာ ကန့််�သတ််ထားး�သည််။

အလုုပ်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက်် လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�၍ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�
လူူတစ််ဦးးအားး� ၎င်းး�တို့့��လုပ်
ု ်ဆော�ာင််မည့််� အလုုပ််အမျိုး�း��အစား�း၊ ၎င်းး�တို့့��နေ�ထို�င််နို
ု �င််သည့််�ကာ
ု
ာလ၊ ၎င်းး�တို့့��၏နေ�ထိုု�င််မှုု သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း
သို့့��မဟုုတ်် ဝင််ငွေ�ေ မည််မျှှရရှိိ�မည််တို့့��နှှင့််� ပတ််သက််၍ လိိမ််လည််လှှည့််�ဖြား�း�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�
လူူတစ််ဦးးသည်် အမှှန််တကယ််တင််ရှိိ�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် အလွွန််အကျွံံ�တင််နေ�သည််ဟုု ယူူဆရသည့််� အကြွေး��း�တစ််ခုုကိုု� ပြ�န််ဆပ််ရန်် အလုုပ််လုုပ််ပေး�း
ရသည့််�တိုု�င်် မည််သည့််� အခါါမျှှ အကြွေး��း�မကျေ��ေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� လူူတစ််ဦးးမှာာ� အကြွေး��း�ပြ�န််ဆပ််ရန််အတွွက််
မည််မျှှကြာ�ာကြာ�ာအလုုပ််လုုပ််မည်် သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့််�အလုုပ်် အမျိုး�း��အစား�းကိုု�လုုပ််ရမည််ဆိုု�သည််နှှင့််�ပတ််သက််၍ စီီမံနို
ံ ု�င််မှုုမရှိိ�ပါါ။

အဓမ္မမစေ�ခိုု�င်း�း ခံံရခြ�င်းး�
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အဓမ္မမစေ�ခိုု�င်း�း ခံံရခြ�င်းး� ညီီလာာခံံ၊ 1930 (အမှှတ်် 29) က အဓမ္မမစေ�ခိုု�င်း�း ခံံရခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ�
ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းမည််ဟုုခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််၍ လူူတစ််ဦးးဆီီမှှ အတင်းး�ရယူူထားး�သည့််� သူူ သို့့��မဟုုတ်် သူူမကိုု�ယ််တိုု�င်် မိိမိိဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် လုုပ််မပေး�း�လိုု�သော�ာ
အလုုပ်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုအားး�လုံးး��အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
ဤအဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််မှာာ� အချျက််သုံးး��ချျက််ပါါဝင််သည်် 1. အလုုပ်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုဆိုု�သည််မှာာ� ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထ စီးး�ပွား��းရေး�းအပါါအဝင်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုု၊ လုုပ််ငန်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကဏ္ဍတစ််ခုုခုုမှာာ�
ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သော�ာ အလုုပ််အမျိုး�း��အစား�းအားး�လုံးး��ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။
2. မည််သည့််�ပြ�စ််ဒဏ််ဖြ�င့််�မဆိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုဆိုု�သည််မှာာ� တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််ကိုု� အလုုပ််လုုပ််ရန်် အတင်းး�အကျျပ််စေ�ခိုု�င်း�း သည့််�
ပြ�စ််ဒဏ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။
3. ဆန္ဒဒမပါါဘဲဲဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အလုုပ််သမား�းတစ််ဦးး အလုုပ််လုုပ််ရန််နှှင့််� မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင််မဆိုု� သူူ သို့့��မဟုုတ််
သူူမ၏အလုုပ််မှှ လွွတ််လွွတ််လပ််လပ်် ထွွက််ခွာာ�ရန်် လွွတ််လပ််စွာာ� အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�နိုု�င််သည့််�သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ကင်းး�မဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အလုုပ််သမား�း ကာာကွွယ််ပေး�းမှုု
တရား�းမျှှတပြီး�း� ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�အညီီ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�
ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�အညီီ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အလုုပ််သမား�းတစ််ဦးးအားး� တရား�းမျှှတစွာာ�၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ�နှှင့််� အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ� ချိိ�တ််ဆက််
ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ တရား�းမျှှတစွာာ� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အထွေထွေ��ေ��� မူူ

ဝါါဒများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ရေး�း လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းမှှ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�း၊ ကာာကွွယ်ပြီး် �း�
ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�င့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််သင့််�ကြော��ာင်းး� အားး�ပေး�းသည််။
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�ရှိိ� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ထိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဒါါကာာအခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒများ��းမှာာ� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�
နှှင့််� အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််ချိိ�န််ကာာလတစ််လျှော�ာ�က််လုံးး�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်� လေး�းစား�းမှုု တိုးး��မြှ�ှင့််�စေ�ရန််အတွွက်် လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည့််� မူူဝါါဒများ��းအစုုတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
အော�ာက််တွွင်် ဒါါကာာအခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒ 10 ခုုကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််–

အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒ က တန်းး�တူူဆက််ဆံံခြ�င်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ခံံမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံမူဝါ
ူ ါဒ ခ အလုုပ််သမား�းအားး�လုံးး�� အလုုပ််အကိုု�င်် ဥပဒေ�ေ၏ အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုကို�ု ရရှိိ�ခံံစား�းနို�င််
ု ခြ�င်းး�

1

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��းအတွွက်် မည််သည့််�အခကြေး���းငွေ�ေမှှ မတော��ာင်းး�ခံံရခြ�င်းး�

2

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�း စာာချုု�ပ််အားး�လုံးး�� ရှှင်း�း လင်းး�ပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�

3

မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပါါဝင််ခြ�င်းး�

4

22

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��း၏ နိုု�င််ငံကူးး
ံ �လက််မှှတ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် မည််သူူမည််ဝါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�သည့့်�
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မပြု�ုရခြ�င်းး�

5

လုုပ််အားး�ခများ��းကိုု� ပုံံ�မှှန်၊် တိုု�က််ရိုု�က််နှှင့််� အချိိ�န််မှှန်် ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�

6

အလုုပ််သမား�းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� လေး�းစား�းခြ�င်းး�

7

အလုုပ််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�ပြီး�း� သင့့်�တော်�်�ကော�ာင်းး�မွွန်ခြ် �င်းး�

8

နေ�ထိုု�င််မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�ပြီး�း� သင့့်�တော်�်�ကော�ာင်းး�မွွန်ခြ် �င်းး�

9

ကုုစား�းမှုုရရှိိ�နိုု�င််ရန်် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�

10

အလုုပ််အကိုု�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လွွတ််လပ််ခွွင့််�ကို�ု လေး�းစား�းပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�ပြ�န််လာာနိုု�င််ရန်် အာာမခံံပေး�းခြ�င်းး�

ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ထိုု�က််သင့််�သော�ာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု
‘ထိုု�က််သင့််�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု' ဟူူသော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�သည်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းသည့််�၊ တားး�ဆီးး�သည့််�၊ လျှော့�့��ချျ
ပေး�းသည့််�၊ အဆုံးး��သတ််ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ရမည့့်� တာာဝန််ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။ အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းတွွင်် အမှှန််တကယ််နှှင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအပေါ်�်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပြီး�း�
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ခြေ�ေရာာခံံခြ�င်းး�နှှင့််� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� မည််သို့့��ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ကြော��ာင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�တို့့��
ပါါဝင််သင့််�သည််။
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းမှှ နိုု�င််ငံများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
ံ
၎င်းး�တို့့��၏ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
လက််ခံံရရှိနေ���ေသော�ာ နိုု�င််ငံအေ�ဂျ
ံ
ျင််စီီများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ သင့််�တော်�်�သည့််�အခါါ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ထိုု�က််သင့််�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�း
မှုုသတ််မှှတ််ပေး�းရန်် နော�ာက််ထပ််အဆင့််�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ပြု�
ံ ုထားး�သည််။ ဤလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််မျိုး�း��သည်် နိုု�င််ငံမှ
ံ ှ ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�
သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံအေ�ဂျ
ံ
ျင််စီီများ��းထံံမှှ ကြီး�း�မား�းသော�ာ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� လက််ခံံရရှိနေ���ေသော�ာ
အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ကူူညီီပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။

မကျေ��ေနပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�း
မကျေ��ေနပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းရေး�းတို့့��သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
တွွင်် အဓိိကအယူူအဆများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ထိရော��ာ�က််
သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတစ််ခုု၏ အရေး�း�ပါါသော�ာအစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းဖြ�စ််သည််။ မကျေ��ေနပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��းဆိုု�သည််မှာာ� အချို့့���သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကြော��ာင့််� အပျျက််သဘော�ာ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိနေ���ေသည့််� လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၊ အလုုပ််သမား�းများ��း သို့့��မဟုုတ််
အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း များ��းက အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� တရား�းဝင််၊ ဥပဒေ�ေအရ သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေအရမဟုုတ််သော�ာ မကျေ��ေနပ််ချျက််တိုု�င််ကြား�း�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းက ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� သက််ရော�ာက််မှုုများ��း ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�
ကြော��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််သိိရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုမှှ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုအတွွက်် ပြ�န််လည််ကုုစား�းရေး�း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရ
မည်် သို့့��မဟုုတ်် ကုုစား�းရေး�းတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ပြ�န််လည််ကုုစား�းရေး�းသည်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုု ပြ�န််လည််မဖြ�စ််စေ�
ရန်် တရား�းဝင််တော�ာင်းး�ပန််ခြ�င်းး�များ��း၊ လျော်�်��ကြေး��းငွေပေး���း�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���သော�ာဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ရပ််တန့််�ခြ�င်းး� အဆင့််�များ��းလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
အပါါအဝင်် ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

အလုုပ််ရှှင််ဘက််မှပေး��း�ချေရေး���း� အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒ
အလုုပ််ရှှင််ဘက််မှပေး��း�ချေရေး���း� အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒက မည််သည့််�အလုုပ််သမား�းမှှ အလုုပ််အတွွက်် ငွေကြေး���း��မပေး�း�ချေ�ေရ၊ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ
ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းကိုု� အလုုပ််သမား�းကမဟုုတ််ဘဲဲ အလုုပ််ရှှင််ဘက််က ပေး�းချေ�ေသင့််�သည််ဟုုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��း
စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး�နှှင့််� စီီမံခြံ �င်းး�များ��းနှှင့််�ဆက််စပ််နေ�သော�ာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းနှှင့််� အခကြေး���းငွေ�ေများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏နေ�အိိမ််အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း မှှ
အလုုပ််ခွွင််သို့့�� သွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး�အပြ�င်် နေ�ရာာအရွှေ့�့��အပြော�ာ��င်းး� အတည််တကျျမရှိသော����ာအခါါ အလုုပ််သမား�းတစ််ဦးး၏ အပြ�န််စရိိတ််နှှင့််�ဆက််စပ််နေ�
သော�ာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းကိုု� အလုုပ််ရှှင််မှှ ကျျခံံသင့််�သည််။
အလုုပ််ရှှင််ဘက််မှပေး��း�ချေရေး���း� အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒ လက််ခံံသုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�မှာာ� ကုုလသမဂ္ဂဂ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန်် အခြေ�ေ�ခံံမူူ

များ��းနှှင့််�အညီီဖြ�စ််ပြီး�း� အားး�လုံးး��အတွွက်် သင့််�တော်�်�သော�ာ အလုုပ်နှ
် ှင့််�ပတ််သက််၍ ကုုလသမဂ္ဂဂ ရေ�ရှှည််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက်် 8.7 ရရှိိ�
ရေး�း၌ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ခြေ�ေလှှမ်း�း တစ််ခုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ ဤနည်းး�လမ်းး�မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�လုံးး��
ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရမည့််�အန္တတရာာယ််ကိုု� တားး�ဆီးး�ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အစိုးး��ရများ��းက မည််သည််တို့့��ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သနည်းး�။

အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််သည့််�
နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် ပါါဝင််သည််များ��းမှာာ� • သာာဓကဖြ�င့််� ဦးးဆော�ာင််ပြီး�း� မိိမိိတို့့��၏ ပြ�ည််သူူများ��းထံံမှှ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််�
အကော��ာင်းး�ဆုံးး��အလေ့�့�အကျျင့််�ကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�
• အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အစိုးး��ရ၏ ဈေး�းကွွက််
အားး�ကိုု� အဓိိကပစ္စစည်း�း စုုဆော�ာင်းး�သူူအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
• ဥပဒေ�ေနှှင့််� မူူဝါါဒ မူူဘော�ာင််များ��းကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းခြ�င်းး�၊ နှှင့််�
• သိိရှိိ�နား�းလည််မှုုတိုးး��ပွား��းရေး�းနှှင့််� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
စဦးးဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််လာာခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

သာာဓကဖြ�င့််� ဦးးဆော�ာင််ပြီး�း� အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အလေ့�့�အကျျင့််�ကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�
အစိုးး��ရများ��းသည်် မိိမိိတို့့��၏ဝယ််ယူူမှုုတွွင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအန္တတရာာယ််များ��းကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရာာ၌ သာာဓကဖြ�င့််� ဦးးဆော�ာင််၍ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
အလေ့�့�အကျျင့််�အတွွက်် ရှှင်း�း လင်းး� ပြ�တ််သားး�သော�ာစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ရန်် ထူးး�ခြား��းသော�ာအနေ�ေအထားး�တစ််ခုုတွွင်် ရှိနေ���ေသည််။ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�လုံးး��
ရှိိ� အစိုးး��ရများ��းသည်် ဤသို့့��တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမျိုး�း��အပေါ်�်� ပိုု�၍ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််များ��းလာာသည််။ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ�
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ်် ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ခိုု�င််မာာပြီး�း� ပြ�ည့််�စုံံ�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အစိုးး��ရ၏ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ခုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််�
လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�၏ နမူူနာာတစ််ခုုဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း အမြော�ာ��က််အမြား�း�
ရရှိိ�ထားး�သူူ များ��းအဖြ�စ်် အစိုးး��ရများ��းကိုု� မိိမိိတို့့��၏ ဝယ််ယူူမှုုများ��းနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းထဲဲရှိိ� ကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််�
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� သုံးး��သပ််ရန်် အားး�ပေး�းတိုု�က််တွွန်းး�ထားး�ပါါသည််။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုု အန္တတရာာယ််
အများ��းအပြား�း�ရှိိ�နိုု�င််သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအနှံ့့��အပြား�း�ရှိိ� နယ််ပယ််များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််ရန်် စတင််ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။ ဤသို့့��အန္တတရာာယ််များ��းပြား�း�သော�ာ နယ််ပယ််များ��းကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�က အစိုးး��ရများ��းအတွွက်် ထိုု�အန္တတရာာယ််များ��းကိုု�
အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းနိုု�င််သည််။

နယူးး�ဇီီလန််နိုု�င််ငံံ - ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ကိုု�က််ညီပြီးီ �း� ရေ�ရှှည််ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ အလုုပ််အကိုု�င််
အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််
နယူးး�ဇီီလန််အစိုးး��ရသည်် ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ရေ�ရှှည််ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ အလုုပ််အကိုု�င်် အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း အသုံးး��ပြု�ု၍ စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
ဩဇာာသက််ရော�ာက််ရန််နှှင့််� အစိုးး��ရက အလုုပ််သမား�းများ��းအပေါ်�်� မျှှမျှှတတဆက််ဆံံမှုုတစ််ခုု အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက််
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းစုုစည်းး�မှုုတစ််ခုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ အလုုပ််ရှှင််များ��း၊ ဝယ််ယူူသူူများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရရှိိ�သူူများ��းနှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�
သူူများ��းအတွွက်် ရည််ရွွယ််သည့််� အဆိုု�ပါါအရင်းး�အမြ�စ််များ��းသည်် အလုုပ််အကိုု�င််စံနှု
ံ ုန်းး�များ��းနှှင့််� အလုုပ််သမား�းများ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��
ဖော�ာက််မှုု အန္တတရာာယ််များ��းအပေါ်�်� အလေး�း�ထားး�သည််။ ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းသည်် နယူးး�ဇီီလန််၏ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အကျိုးး���ရလဒ်် ဝယ််ယူူ
မှုုဥပဒေ�ေသစ််ဖြ�စ််သည့််� 'နယူးး�ဇီီလန်် အလုုပ််သမား�းများ��းအတွွက်် အလုုပ််အကိုု�င််အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း တိုးး��တက််စေ�ခြ�င်းး�' အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
မှုုနှှင့််�လည်းး�သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�သည်် အန္တတရာာယ််မြ�င့််�မား�းသော�ာ စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ အလုုပ််သမား�းများ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း တိုးး��တက််
လာာရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�်� မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��း တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းသည််။

ပါါဝင််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းမှာာ� အလုုပ််အကိုု�င််စံနှု
ံ ုန်းး�များ��း စစ််ဆေး�းရေး�းစာာရင်းး�
စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုုရှိိ�မရှိိ� အလုုပ််ရှှင််များ��း
အကဲဲဖြ�တ််စစ််ဆေး�းနိုု�င်် သည့််� တည်းး�ဖြ�တ််နိုု�င််သော�ာ
စစ််ဆေး�းရေး�းစာာရင်းး�။

အထော��ာက််အကူူပြု�ု ခြေ�ေလှှမ်းး�များ��း
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင််
အလုုပ််သမား�း အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််များ��း
ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််နှှင့််� လျှော့�့��ချျရန်် ဝယ််ယူူသူူများ��းမှှ
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သော�ာ ကနဦးးခြေ�ေလှှမ်း�း များ��း။
အန္တတရာာယ််အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းဇယားး�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုမရှိသော����ာ နယ််ပယ််များ��းကိုု�
ခွဲဲ�ခြား��းသိိရှိအော����ာင်် ကူူညီီပေး�းသော�ာ အန္တတရာာယ််
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း။
လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရရှိိ�သူူ လမ်းး�ညွှှန််
လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရရှိိ�သူူမှှ လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
စာာချုု�ပ််တစ််လျှော�ာ�က်် အလုုပ််အကိုု�င််များ��း လိုု�က််နာာ
မှုု အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�နိုု�င််ရန််နှှင့််� စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ရန််ကူူညီီပေး�းသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း

အလုုပ််အကိုု�င််စံနှု
ံ ုန်းး�များ��း လမ်းး�ညွှှန််
အလုုပ််အကိုု�င််စံနှု
ံ ုန်းး�များ��းနှှင့််�ဆက််နွှှယ််သည့််�
ဥပဒေ�ေနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ရှှင်း�း ပြ�ချျက််များ��း
အပါါအဝင်် စစ််ဆေး�းရေး�းစာာရင်းး�နှှင့််�အတူူ ပါါရှိိ�
သော�ာလမ်းး�ညွှှန််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််ကိုု�
အလုုပ််အကိုု�င််စံနှု
ံ ုန်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ အသေ�ေအချာ�ာ
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ကူူညီီပေး�းရန််အတွွက်် ဝယ််ယူူ
မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််
နိုု�င််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း။
လျှော့�့��ချျမှုုများ��းစာာရင်းး�
အန္တတရာာယ််အကဲဲဖြ�တ််မှုုတစ််ခုုကိုု�လိုု�က််နာာ၍
ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရန်် လျှော့�့��ချျမှုုများ��း။
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��း၏ ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းမှုုများ��း
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းနှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င််
အကျိုးး���ဆော�ာင််များ��းအတွွက်် အလုုပ််ရှာာ�ဖွေ�ေသူူ
တစ််ဦးးကိုု� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် နေ�ရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ မေး�းမြ�န်းး�ရန်် ထိုု�က််သင့််�သော�ာ
စုံံ�စမ်းး�မေး�းမြ�န်းး�မှုု မေး�းခွွန်း�း များ��း။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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နယူးး�ဇီီလန််အစိုးး��ရက ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါနည်းး� လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့သည််
�
-

လက််ရှိိ�အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဒေ�သန္တတရလမ်း�း ညွှှန််ချျက််များ��းကိုု� သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�။

အန္တတရာာယ််အလားး�အလာာမြ�င့််�မား�းသော�ာ ကဏ္ဍများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏လက််ရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််�
ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းခြ�င်းး�။

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�
သော�ာ အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းမှှ လေ့�့လာာသင််ယူူမှုုများ��း။

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��အလေ့�့�အကျျင့််�ကိုု� လက််တွေ့�့�ပြ�သနေ�ေသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�။

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ လူူအခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� အလုုပ််သမား�းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အာာမခံံကဏ္ဍမှှ
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

ရည််ရွွယ််ချျက််
နယူးး�ဇီီလန််အစိုးး��ရက ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�သည်် 

အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအားး� အလုုပ််သမား�းများ��း၏ ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့််�ပတ််သက််၍ ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီညွွတ််ပြီး�း� ရေ�ရှှည််ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ အလုုပ််
အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� နား�းလည််ပြီး�း� ကျျင့််�သုံးး��လာာရန်် ကူူညီီပေး�းမည််



အလုုပ််သမား�းများ��းအပေါ်�်� မျှှမျှှတတဆက််ဆံံရေး�းအတွွက်် ပါါဝင််သူူများ��းထံံမှှ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းတိုးး��လာာမှုုအပေါ်�်� သိိရှိိ�နား�းလည််မှုု တိုးး��
မြှ�ှင့််�ပေး�းမည််၊နှှင့််�



သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ
အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� မျှှမျှှတတဆက််ဆံံမှုုရှိိ�မရှိိ� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သော�ာ ဖြေ�ေရှှင်း�း နည်းး�များ��းကိုု� အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး� ဖော်�်�ပြ�
သွားး��မည််။

ထိရော��ာ�က််စွာာ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� အလုုပ််သမား�းများ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ထုုတ််လုုပ််နိုု�င််စွွမ်း�း နှှင့််� ကျျန်းး�မာာပျော်�်��ရွှှင််မှုုအပေါ်�်� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
နယူးး�ဇီီလန််အစိုးး��ရ အေ�ဂျျင််စီီများ��းသည်် သန့််�ရှှင်း�း ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် မကြာ�ာသေး�းမီီက ဖြ�န့််�ချိိ�ခဲ့့�
သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရသည်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� လက််ခံံရယူူခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီ
များ��း ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� လက််တွေ့�့�လမ်းး�ညွှှန််မှုု အသုံးး��ချျခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�ကိုု� သင််ယူူပါါသည််။ အဆိုု�ပါါအရင်းး�အမြ�စ််များ��းသည််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� အလုုပ််သမား�းအပေါ်�်�
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််အတွွက်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� တာာဝန််ယူူမှုုရှိစေ���ေရန်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ အစမှှတ််တစ််ခုု
အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� ဝင််ရော�ာက််ကြ�ည့််�ရှုုရန်် - https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/
ethical-sustainable-work-practices/.

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ တီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုုနှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကဏ္ဍ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရ အေ�ဂျျင််စီီများ��းကိုု� ဆက််လက််ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနေ�ပြီး�း� တစ််ဆင့််�လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရရှိိ�သူူများ��း၊ အလုုပ််ပွဲဲ�စား�း
များ��းနှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��း၊ ဒါါရိုု�က််တာာများ��းနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��းအတွွက်် နော�ာက််ထပ်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််
အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ပါါသည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက််

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ


အစိုးး��ရများ��းသည်် အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််
အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိိစ္စစများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုကိုု�
အားး�ပေး�းနိုု�င််သည််။



အစိုးး��ရများ��းသည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းထဲဲက ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု�
ပြ�ည့််�စုံံ�ပြီး�း� ခိုု�င််မာာသော�ာ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတစ််ခုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ
နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နာာမည််ရ အန််ဂျီီ�အိုု�များ��း၊ ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််�
ကိုု�ယ််တိုု�င််လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသော��ာ အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� တိုု�င််ပင််နိုု�င််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အစိုးး��ရအရှိိ�န််အဝါါ
အစိုးး��ရများ��းသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းထဲဲရှိိ� အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� သင့််�တင့််�သော�ာ အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိအော����ာင််
သေ�ချာ�ာဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန််နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�ဝေး�းစေ�ရေး�းအတွွက်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��းက အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ခုု ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဝယ််ယူူရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာ အရှိိ�န််အဝါါရှိိ�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�ကဏ္ဍ
ဝယ််ယူူမှုု၏ အရွွယ််အစား�းနှှင့််� အတိုု�င်း�း အတာာကြော��ာင့််� အစိုးး��ရများ��းသည်် အစိုးး��ရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း အဆင့််�
အားး�လုံးး��တို့့��၌ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�တစ််ခုု ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ထူးး�ခြား��းသော�ာ အနေ�ေအထားး�တစ််ခုုတွွင်် ရှိနေ���ေသည််။

အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု - စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး� (အာာအက််စ််တီီ) မှာာ� ဖက််ဒရယ််ကန််ထရိုု�က််တာာများ��း၊ ပစ္စစည်း�း
ဝယ််ယူူသိုု�မှီးး��ရေး�း အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် လူူကုုန််ကူးး�မှုု အန္တတရာာယ််များ��း
ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််၊ ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် ကူူညီီပေး�းသည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းပါါဝင််သော�ာ အွွန််လိုု�င်း�း ပလက််ဖော�ာင်းး�တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လူူကုုန််ကူးး�မှုုရုံးး��မှှ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ ကုုမ္ပပဏီီများ��းနှှင့််� အခြား��းပါါဝင််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကမ္ဘာာ�လုံးး��
ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရာာ၊ တားး�ဆီးး�ရာာနှှင့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် အကူူအညီီ
ရှာာ�ဖွေနေ�ေ��ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
တည််ထော�ာင််ရခြ�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းမှှ အများ��းပြ�ည််သူူနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ ဝယ််ယူူမှုုနှှစ််ခုုစလုံးး��ကိုု� အကျိုးး���ပြု�ုစေ�ရန််နှှင့််�
သတင်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။

စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�၏ အဓိိကအင်္ဂါါ��ရပ််များ��း
စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�တွွင်် လူူကုုန််ကူးး�ခံံရမည့််� အန္တတရာာယ််ရှိသော����ာ အဓိိက ကဏ္ဍ 11 ခုုနှှင့််� အသုံးး��အဆော�ာ�င််ပစ္စစည်း�း 43
ခုုအားး� ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� ပင််လယ််စာာနှှင့််� စား�းသော�ာက််ကုုန်် ကဏ္ဍများ��းအတွွက်် အန္တတရာာယ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနည်းး�လမ်းး�များ��း

အပြ�င်် အံံဝင််ခွွင််ကျျပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� နည်းး�လမ်းး� 10 ခုုလည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ 2016 ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််မိိတ််ဆက််ချိိ�န််မှှစပြီး�း� ကဏ္ဍအလိုု�က််
နည်းး�လမ်းး�သစ််များ��း ထပ််ဖြ�ည့််�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ဤပလက််ဖော�ာင်းး�ကိုု� နှှစ််စဉ််မွွမ်း�း မံံပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါသည််။
စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�သည်် သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��းအားး� အခမဲ့့� အလွွယ််တကူူ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� ဗဟိုု�မှှထိိန်း�း သိိမ်းး�ထားး�သည့််�
သတင်းး�အချျက််အလက််ရင်းး�မြ�စ််များ��း ပေး�းပါါသည််။ ပလက််ဖော�ာင်းး�အသုံးး��ပြု�ုရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမေ�ေရိိကန််အစိုးး��ရသည်် ကမာ္ဘဘ�
လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခိုု�င််မာာသော�ာ မူူဝါါဒများ��း ဖန််တီးး�ရေး�း၊ စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု�
တိုးး��တက််စေ�ရေး�းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�လိုု�က််နာာမှုု စီီမံကွ
ံ ွပ််ကဲဲခြ�င်းး�ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ရေး�းတို့့��ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
အော�ာက််ပါါနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�မှှတစ််ဆင့််� အွွန််လိုု�င်း�း မှှရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည်် -

လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသန

ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း သူူ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််

မူူနာာ

နမူူနာာ

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းနှှင့််�

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူနှှင့််� ထပ််ဆင့််�

အင််တာာဗျူး�း�ပြု�ုလုုပ်ရာ
် ာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ု

ကန််ထရိုု�က််တာာ ကိုု�ယ််တိုု�င်် အကဲဲဖြ�တ််

သည့််� နည်းး�လမ်းး�။

ဆန်းး�စစ််မှုုနမူူနာာ။

အလုုပ််သမား�းစုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းကိုု�
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ််
ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖက််ဒရယ််
ဝယ််ယူူရေး�းဆိုု�င််ရာာစည်းး�မျျဉ်းး�အတွွက််
လိုု�က််နာာမှုုအစီီအစဉ်် နမူူနာာ - လူူကုုန််
ကူးး�မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ခြ�င်းး�။

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းနှှင့််� အန််ဂျီီ�အိုု�မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
ရင်းး�ရင်းး�နှီးး��နှီးး�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျှှက်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရသည်် လွွတ််လပ််သော�ာကမာ္ဘဘ�တွွင််
ဖန််တီးး�သည််အစီီအစဉ််နှှင့််� အက််စ််ပန််အင််စတီီကျူ့့��တို့့��နှှင့််�လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််သည့််�အပြ�င်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း
အန််ဂျီီ�အိုု� ဗာာရိုု�က််နှှင့််� အဓိိက ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အမေ�ေရိိကန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့််� ဗာာရိုု�က််သည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုမှှ လွွတ််မြော��ာက််လာာသူူများ��းနှှင့််� အခြား��းပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍနှှင့််� အရပ််ဘက်် လူ့့�ဘော�ာင််
အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း မှှ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းထံံမှှ ထင််မြ�င််ချျက််များ��း တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�ပါါသည််။
အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် အန််ဂျီီ�အိုု�များ��း၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုများ��းကို
ု
�ု ငွေကြေး���း��ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� မိိမိိတို့့��၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း
ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း လူူကုန်
ု ်ကူးး�မှုုကို�ု လူူကိုယ်
�ု ်တိုု�င််ဖြေ�ေရှင်း
ှ �း ရန်် ကြိုး�း��စား�းလျှှက််ရှိိ�သည့််� ကုုမ္ပဏီ
ပ များ��း
ီ ၊ ဖက််ဒရယ််ကန််ထရိုု�က််တာာများ��း၊ ဖက််
ဒရယ်် ဝယ််ယူူမှုနှ
ု င့််�
ှ စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆို�မှု
ု ဆို
ု �င််
ု ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း၊ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသူူများ��း၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ��း၊ သုံးး��စွဲဲ�သူများ��း
ူ နှှင့််� အခြား��း
သူူများ��းအတွွက်် စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�ကိုု� စုုစည်းး�ပေး�းရန်် ဗာာရိုု�က််နှှင့််� နီးး�နီးး�ကပ််ကပ်် လက််တွဲဲ�လုပ်
ု ်ကိုု�င််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�သည်် ဆက််လက််၍ အဆင့််�ဆင့််�ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ပြီး�း� အစိုးး��ရနှှင့််�ရော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ ပစ္စစည်း�း ပေး�း
သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းနှှင့််�ဆက််စပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််အသစ််များ��း ထည့််�သွွင်း�း ရန်် ချဲ့့��ထွွင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် အမျိုး�း��မျိုး�း��
သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းမည့််� အံံဝင််ခွွင််ကျျစီီမံထားး
ံ
�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�သစ်် အစုုတစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�သည််။ အမေ�ေရိိကန််အစိုးး��ရသည်် ဤနည်းး�လမ်းး�သစ််များ��းအကြော��ာ�င်းး� အသိပေး��း�ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကူူညီီပေး�း
ရန်် အင််တာာနက်် သင််တန်းး�ပေး�း တွေ့�့�ဆုံံ�ဟော�ာပြော��ာပွဲဲ�တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် စီီစဉ််နေ�ပါါသည််။
စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�လမ်းး�သည်် အဖိုးး��တန််ရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပြ�သနေ�ေပါါသည််။ ဒေ�တာာစိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာချျက််များ��း
အရ ဆိုု�က််အသုံးး��ပြု�ုမှုုသည်် ကမာ္ဘဘ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံများ��းမှ
ံ
ှ သုံးး��စွဲဲ�သူူအသစ််များ��းနှှင့််� ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည့််� သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��းအပါါအဝင််
တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� ကြီး�း�ထွားး��လာာကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�ေပါါသည််။ အွွန််လိုု�င်း�း ပလက််ဖော�ာင်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� တိိကျသော��ာ� ဒေ�တာာများ��းကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ရန််နှှင့််�
ဆက််လက််၍ အချိိ�န််နှှင့််�တပြေး�း��ညီီဖြ�စ််နေ�စေ�ရန်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နိုု�င််ငံတော်�်�
ံ
ဌာာနသည်် စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ဘဏ္ဍာာရေး�း ရင်းး�မြ�စ််များ��း
နှှင့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာနယ််ပယ််အလိုု�က်် ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း၏ ပါါဝင််အားး�ဖြ�ည့််�မှုုများ��း လိုု�အပ််ပါါသည််။ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််ရသော��ာ ရင်းး�မြ�စ််နည်းး�
လမ်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�ရှုုရန်် ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ https://www.responsiblesourcingtool.org/ သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ပါါ။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - သင်် စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ကူူညီီတည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည့််�
နေ�ရာာကိုု� စဉ်းး�စား�းပါါ

အကြံ�ံပြု�ုချျက််


အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရနို
ံ ု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််များ��း
နှှင့််�ပတ််သက််၍ ပွွင့််�လင်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် အစိုးး��ရ ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့််�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��းနှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��မှုုရှိိ�ပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�သည့််� ဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ဆော�ာက််ရန်် ခြေ�ေလှှမ်း�း များ��းလှှမ်း�း နိုု�င််သည််။



ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့််� အခြား��းသက််ဆိုု�င််ရာာ ကနဦးးအရည််အသွေး�း��စစ််ဆေး�း
ချျက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းတွွင်် တိိကျျစွာာ�သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��း
အားး� မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�ချျက််များ��းကိုု� ရှှင်း�း ရှှင်း�း လင်းး�လင်းး� အသိပေး��း�ထားး�ပါါ။



အန္တတရာာယ််ပိုု�များ��းသော�ာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း သူူများ��းကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း ချျက််များ��း
ကိုု� ကူူညီီသတ််မှှတ််ရန်် ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း သူူ ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရေး�း နည်းး�ဗျူူ�ဟာာတစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပါါ။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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ဥပဒေ�ေရေး�းရာာနှှင့််� မူူဝါါဒရေး�း�ရာာ မူူဘော�ာင််များ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�
အစိုးး��ရများ��းသည််လည်းး� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအရ လက််ဦးးမှုုရယူူမှုုများ��းမှှတစ််ဆင့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� တွွန်း�း အားး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
ခိုု�င််မာာသော�ာ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းသည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုများ��းအပေါ်�်�
ု
အားး�ကော�ာင်းး� ထိရော��ာ�က််သော�ာ
တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံကိုု� ပေး�းပါါသည််။ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ မူူဘော�ာင််များ��းကိုု� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် အစိုးး��ရများ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််�
အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် 

လူူကုန်
ု ်ကူးး�မှုုနှင့််�
ှ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုများ��းကို
ု
�ု တိုု�က််ဖျျက််နိုု�င််မည့််� ခိုု�င််မာာသော�ာ ပြ�စ််မှုုဆို�င််
ု ရာာ တရား�းရေး�းမူူဘော�ာင််နှှင့််� အပြ�စ််ပေး�းစနစ််တစ််ခုု
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�။



ဥပဒေ�ေနှှင့််� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််များ��းက လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာခဲ့့�ရသူူများ��း သို့့��မဟုုတ််
ထိိခိုု�က််လွွယ််သူူများ��းကိုု� ကာာကွွယ်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ခြ�င်းး�။



လုုပ််ငန်းး�များ��း၏ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရှိိ�မှုုကိုု� တိုးး��စေ�သည့််� ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရှိိ�မှုု သို့့��မဟုုတ််
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း ဥပဒေ�ေများ��းကဲ့့�သို့့�� ဥပဒေ�ေသစ််ပြု�ုရေး�းကိုု� ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�။

ဩစတြေး���းလျျနိုု�င််ငံံ - 2018 ခုုနှှစ်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ
ဩစတြေး��း�လျျအစိုးး��ရသည်် 2018 ခုုနှှစ်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ (ဓနသဟာာယ) (အက််ဥပဒေ�ေ) ဖြ�င့််� ကမာ္ဘ့�့�ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�
သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေ�တ််သစ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤအက််ဥပဒေ�ေအရ ဩစတြေး��း�လျဈေး��း�ကွွက််အတွွင်း�း
လည််ပတ််လျှှက််ရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း� 3,000 ကျော်�်��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််ပြီး�း� ဖြေ�ေ
ရှှင်း�း ထားး�သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ နှှစ််စဉ််ခေ�တ််သစ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းကိုု� ထုုတ််
ပြ�န််ရန််လိုု�အပ််သည််။ ဤအက််ဥပဒေ�ေသည်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််အတွွက်် ရှှင်း�း လင်းး�သော�ာ စံံနှုုန်းး�တစ််
ခုုကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�းပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�များ��းက ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုများ��းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််စီီမံံပုံံ�တို့့��
အတွွက်် တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််အော�ာင်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ကမာ္ဘ့�့�ပထမဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ဤအက််ဥပဒေ�ေ
သည်် ဩစတြေး��း�လျျ ဓနသဟာာယနိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််�လည်းး� သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��း
အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အလားး�တူူစံနှု
ံ ုန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဓနသဟာာယ ခေ�တ််သစ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််တစ််ခုု
ကိုု� နှှစ််စဉ််ထုုတ််ပြ�န််ရန််လိုု�အပ််သည််။

အက််ဥပဒေ�ေဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု
ဩစတြေး��း�လျျအစိုးး��ရသည်် ဤအက််ဥပဒေ�ေကိုု� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ပြ�ည့််�စုံံ�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ 10 လကြာ�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််
ခုုဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့််� စာာတမ်းး�တစ််ခုု၊ သက််ဆိုု�င််သူူများ��းထံံမှှ စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�
တင််သွွင်း�း မှုု 99 ခုုနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူပေါ�ါင်းး� 170 ဦးးနှှင့််�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� စား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပေါ�ါင်းး� 16 ခုုတို့့��
ပါါဝင််ပါါသည််။ ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံသည််
ံ
ဤအက််ဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ဩစတြေး��း�လျျ နယ််စပ််ရေး�းရာာတပ််ဖွဲ့့��ရှိိ� ၎င်းး�၏ ခေ�တ််သစ််
ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ထိတွေ့��့��ချိိ�တ််ဆက််ရေး�းဌာာန (ဌာာန)မှှတစ််ဆင့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�
င််လျှှက််ရှိိ�သည််။ ဌာာနသည်် အစီီရင််ခံသော
ံ �ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ကိုု�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းနှှင့််�လည်းး� လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။

အက််ဥပဒေ�ေ၏ အဓိိကအင်္ဂါါ��ရပ််များ��း
ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ အစီီရင််ခံရမည့််�
ံ
သတ််မှှတ််အဆင့််�

ဗဟိုု�မှှထိိန်း�း ချုု�ပ််သော�ာ ထုုတ််ပြ�န််မှုု

ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် နှှစ််စဉ််စုုပေါ�ါင်းး�ဝင််ငွေ�ေ
ဩစတြေး��း�လျဒေါ်��်�လာာ သန်းး�ပေါ�ါင်းး� 100
အထက််ရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�လုံးး�� မဖြ�စ််မ
နေ�လိုု�က််နာာရမည််။

ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းကိုု� အွွန််လိုု�င်း�း မှှတ််တမ်း�း တစ််
ခုုတွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရထံံသို့့�� တင််
သွွင်း�း ရမည််။

ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အစီီရင််ခံံတင််ပြ�
ရန်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း

အစိုးး��ရထံံသို့့�� လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�

ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��သည်် တူူညီီသော�ာ
ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အစီီရင််ခံတင််
ံ
ပြ�ရန်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာရမည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

ဩစတြေး��း�လျျအစိုးး��ရသည််လည်းး� နှှစ််စဉ််
ခေ�တ််သစ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််
ချျက််များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ရန်် လိုု�သည််။

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�မှုု
အက််ဥပဒေ�ေသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ကုုသိုု�လ််ဖြ�စ််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ပေါ�ါင်းး� 3,000 ကျော်�်��နှှင့််�သက််ဆိုု�င််
သည််။ ၎င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
ဩစတြေး��း�လျျအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပါါဝင််သည််။

အကြီး�း�တန်းး� စီီမံခန့််�ခွဲဲ
ံ
�ရေး�းပိုု�င်း�း ၏ အတည််ပြု�ု
ချျက််
ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းကိုု� ကုုမ္ပပဏီီ၏ ပင််မအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းအဖွဲ့့��တစ််ခုုမှှ အတည််ပြု�ုပြီး�း� ခွွင့််�ပြု�ုချျက််
ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးမှှ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
ရမည််။

လမ်းး�ညွှှန််နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�

လူူသိိထင််ရှား��းတာာဝန််ခံံမှုု

အစီီရင််ခံစာ
ံ ာတင််သွွင်း�း သည့််� အဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန််နှင့််�
ှ အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််များ��းပေး�း
ရန်် ဩစတြေး��း�လျျ နယ််စပ််ရေး�းရာာတပ််ဖွဲ့��့ ရှိိ�
ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ထိိ
တွေ့�့�ချိိ�တ််ဆက််ရေး�းဌာာနကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

အက််ဥပဒေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာရန််ပျျက််ကွွက််သော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�မှှ လူူ
သိိထင််ရှား��း ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သနိုု�င််သည််။

သတိိရှိိ�မှုု ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�
2019 ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလကစ၍ ယင်းး�ဌာာနသည်် ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံတစ််
ံ
ဝန်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းတို့့��တွွင်် သတိိရှိိ�မှုု ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�ပေါ�ါင်းး� 150 ကျော်�်��တွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။ 2019 ခုုနှှစ်် ဇွွန််လတွွင်် ဩစတြေး��း�လျျအစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံပေါ�
ံ ါင်းး� 18 နိုု�င််ငံမှ
ံ ှ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ပေါ�ါင်းး� 400 ကျော်�်��တက််ရော�ာက််သည့််� နိုု�င််ငံအဆင့််�
ံ
ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညီီလာာခံံတစ််ခုုကိုု� လက််ခံံကျျင်းး�ပ
ခဲ့့�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါညီီလာာခံံတွွင်် ပညာာရှှင််များ��းက အက််ဥပဒေ�ေ၏ အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပြ�င်် အစိုးး��ရနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�
များ��းက ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ပုံံ�တို့့��နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
ဤဌာာနသည်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍ အသိိပညာာများ��း တိုးး��မြ�င့််�လာာစေ�ရန််နှှင့််� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အန္တတရာာယ််အလားး�အလာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��းအကြား�း� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ရန််တို့့��အတွွက််

ဩစတြေး��း�လျျအစိုးး��ရနှှင့််�လည်းး� နီးး�နီးး�ကပ််ကပ်် လက််တွဲဲ�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ 2020 ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာတွွင်် ဩစတြေး��း�လျျ
အစိုးး��ရသည်် အများ��းပြ�ည််သူူ ဝယ််ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ်် အလားး�အလာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း
မည့််� ၎င်းး�၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ၎င်းး�၏ ပထမဆုံးး�� ဓနသယာာယ ခေ�တ််သစ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
ဤအက််ဥပဒေ�ေသည်် ၎င်းး�၏ထိရော��ာ�က််မှုုကိုု� သုံးး��နှှစ််တစ််ခါါ သုံးး��သပ််မှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ယင်းး�သည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း
ကွွင်း�း ဆက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရှိိ�မှုုမှှတစ််ဆင့််� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််မည့််� ကမာ္ဘဘ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�ချျက််များ��းသည််
အစော�ာ�ပိုု�င်း�း အဆင့််�များ��းတွွင််သာာ ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အက််ဥပဒေ�ေ၏ ထိရော��ာ�က််မှုုကိုု� အနာာဂတ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုများ��း
ဖြ�င့််� ဆန်းး�စစ််အကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််စေ�ရေး�းကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဩစတြေး��း�လျျအစိုးး��ရသည်် 2022 ခုုနှှစ််တွွင်် ဤသုံးး��နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််
သုံးး��သပ််မှုုကိုု� စတင််မည််ဖြ�စ််သည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက််

အကြံ�ပြု�ုချ
ံ ျက်် - သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််ရန်် တိုု�က််တွန်း
ွ �း ခြ�င်းး�နှှင့််� သတိိရှိိ�မှုု ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�


အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��းသည်် မိိမိိတို့့��၏ အေ�ဂျျင််စီီအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�များ��းအကြော��ာ�င်းး�
သတိိရှိိ�မှုု ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�က််သင့််�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး� အပါါအဝင်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််
သော�ာ ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။



ဝန််ထမ်းး�များ��း၏ ဗဟုုသုုတအခြေ�ေ�ခံံကိုု� မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရန်် ဌာာနတွွင်းး�နှှင့််� ဌာာနပြ�င််ပ သင််တန်းး�
အချျက််အလက််များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု

31

ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ - လူူကုုန််ကူးး�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�
ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံ၏
ံ ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််ရုံးး��သည်် အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� အပိုု�ဒ်် 6/1 အရ သီးး�ခြား��းရာာဇဝတ််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််
လူူကုုန််ကူးး�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့��ပြ�င််ဆင််ရခြ�င်းး�မှာာ� အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�ခံံရ
သော�ာ နစ််နာာသူူများ��းက အခြား��းလူူကုုန််ကူးး�ခံံရသော��ာ နစ််နာာသူူများ��းနည်းး�တူူ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��း ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ဆင််မှုု
များ��းမှှတစ််ဆင့််� ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံသည််
ံ
နစ််နာာသူူများ��းအားး� ဥပဒေ�ေအာာဏာာတည််စေ�ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လာာအော�ာင်် အားး�ပေး�းရန််နှှင့််�
ကျူးး��လွွန််သူူများ��းအားး� ထိရော��ာ�က််သော�ာ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ဥပဒေ�ေချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း နိုု�င််မည့််�
ချျက််ချျင်းး�ထိရော��ာ�က််သော�ာ အရေး�း�ယူူမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့််� ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံသည််
ံ
အမြ�တ််ထုုတ််နိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� နိုု�င််ထက််စီးး�နင်းး�
ခိုု�င်း�း စေ�သည့််� အလေ့�့�အထများ��းအဖြ�စ််သို့့�� အကျျင့််�ပျျက််ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်း�း သည့််� ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� အထော��ာက််အကူူ
ပြု�ုနိုု�င််မည့််� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျနိုု�င််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းသည်် အတင်းး�အကြ�ပ််
ခိုု�င်း�း စေ�ခံံရမှုုကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းကိုု� ညီီတူူညီီမျှှ ကာာကွွယ််ပေး�းပြီး�း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အသစ််များ��းအရ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�မည််
ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ဆင််ချျက််အသစ််အရ အတင်းး�အကြ�ပ်် ခိုု�င်း�း စေ�ခံံရမှုုကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းသည်် လူူကုုန််ကူးး�ခံံရမှုုကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််
နစ််နာာသူူများ��းကဲ့့သို့့�
� �ပင်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��း ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် မူူလအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ပြ�န််ရော�ာက််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏
မတရား�းဖိိနှိိ�ပ််ခံံရမှုုကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််စပ််သည့််� ရာာဇဝတ််မှုုများ��းအတွွက်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခံရ
ံ ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�
ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံအစိုးး�
ံ
�ရသည်် ပုံံ�မှှန်် သို့့��မဟုုတ်် ပုံံ�မှှန််မဟုုတ််သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူ မည််သူူပင််ဖြ�စ််စေ�
လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ်် စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသည့််� နစ််နာာသူူများ��း ညီီတူူညီီမျှှ အကာာအကွွယ်် ရရှိိ�ပြီး�း� ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းနှှင့််�အညီီ ပံ့့�ပိုးး��မှုုရရှိကြော�����ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။

အဘယ််ကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�င််ဆင််သနည်းး�။
အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�သည်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတသည့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုတစ််ခုုရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ကြီး�း�
လေး�းသည့််� ရာာဇဝတ််မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံ၌
ံ လူူကုုန််ကူးး�မှုုရလဒ််ကြော��ာင့််�မဟုုတ််သည့််� အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််
စေ�ခိုု�င်း�း မှုုကိုု� တိိတိိကျျကျျအပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�ေမရှိိ�ပါါ။ လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ရန််အတွွက်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�သည််
လည်းး� လိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ရန််အတွွက်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််�စာာလျှှင်် ရှာာ�ဖွေတွေ့���့��ရှိိ�မှုုနှုုန်း�း နှှင့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုနှုုန်း�း
ပိုု�နိိမ့််�ပါါသည််။ ဤသည််မှာာ� ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံအစိုးး�
ံ
�ရက လူူကုုန််ကူးး�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ေကိုု� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ပြ�င််ဆင််မှုုမှှတစ််ဆင့််� ဖြေ�ေရှှင်း�း
လိုု�သည့််� အချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - ဥပဒေ�ေပြု�ုရာာတွွင်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းအတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��း
ကိုု� ထည့််�သွွင်း�း ခြ�င်းး�

အကြံ�ပြု�ုချ
ံ
ျက််
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

အစိုးး��ရများ��းသည်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရာာတွွင်် ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းကိုု� မည််သို့့��
ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့််�သွွင်း�း မည််ကိုု� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပါါသည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�

စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််သားး�ရှာာ�ဖွေ�ေစုုဆော�ာင်းး�မှုုနှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င်် အေ�ဂျျင််စီီများ��းသည်် လုုပ််သားး�ဈေး�းကွွက််
အတွွင်း�း အရေး�း�ပါါသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ပါါဝင််သည််ကိုု� အသိိအမှှှ�တ််ပြု�ုလျှှက်် အဆိုု�ပါါအေ�ဂျျင််စီီများ��း
အတွွက်် ရှှင်း�း လင်းး�သော�ာ မူူဝါါဒတစ််ခုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�။

လမ်းး�ညွှှန််နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�
ပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််ပေး�းရန်် ရှှင်း�း လင်းး�သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပြီး�း� သင််တန်းး�ပေး�း
ခြ�င်းး�။ အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�အတွွက်် ဖော်�်�ပြ�ချျက််စာာရင်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပြီး�း�
အကဲဲဖြ�တ််စစ််ဆေး�းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ကာာ အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခံံရသူူများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ပေး�းသည့််�
ကိုု�ယ််တိုု�င်် လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသော��ာ ဝန််ထမ်းး�များ��းမှှ သက််ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီများ��းပေး�းနေ�
သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းနိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် ကူူညီီပေး�းနိုု�င််ရန်် ဖြ�န့််�ဝေ�ပေး�းရပါါမည််။

စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး� ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည့််� အလုုပ််သမား�းဥပဒေ�ေ
ဖော�ာက််ဖျျက််မှုုများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ရာာတွွင်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍဖြ�စ််သည့််�
အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�။

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�
သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရအာာဏာာပိုု�င််များ��းကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� အတင်းး�အကြ�ပ််
အလုုပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး� ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန်် အလုုပ််သမား�းနှှင့််� ရာာဇဝတ််မှုု ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အာာဏာာလိုု�က််နာာစေ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး�။

လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေအာာဏာာလိုု�က််နာာစေ�ရေး�းတို့့��အားး�
ကိုု�ယ််တိုု�င်် လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသော��ာ အရာာရှိိ�များ��းအားး� သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� လွွယ််ကူူ
ချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန်် မူူရင်းး�နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ငံများ��းရှိိ�
ံ
အခွွင့််�အလမ်း�း များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေလေ့���့�လာာခြ�င်းး�။
ဥပဒေ�ေအာာဏာာလိုု�က််နာာစေ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�များ��း၊ အလုုပ််သမား�းများ��းစစ််ဆေး�းရေး�း အရာာရှိိ�များ��း၊
အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂများ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဤလေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး� ပေး�း
မည််ဖြ�စ််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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သတိိရှိိ�မှုုဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််အလားး�အလာာများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် မဖြ�စ််မီီက
ကြို�ု�တင််စီီစဉ််ထားး�သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ခုု လိုု�အပ််သည််။ အစိုးး��ရများ��းသည်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��း၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍနှှင့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ လူူထုု
အသိုု�က််အဝန်းး�ကိုု� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််အလားး�အလာာများ��းအကြော��ာ�င်းး�နှှင့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းအကြော��ာ�င်းး�
သတိိရှိိ�မှုုဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ကုုစား�းရန်် အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းအကြော��ာ�င်းး� သိိရှိိ�
လာာအော�ာင်် သတိိရှိိ�မှုုဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�အပါါအဝင်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဖော်�်�ထုုတ််သိိရှိိ�ပြီး�း� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန််လည်းး� လိုု�အပ််သည််များ��း
ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အထူးး�ပြု�ုအရပ််ဘက််လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� သင့််�လျော်�်��သလိုု�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ပါါရန်် အစိုးး��ရများ��းကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�ပါါသည််။

အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ - နည်းး�ပညာာပိုုင်း
� �း လမ်းး�ညွှှန််ချျက််နှှင့််� ဒေ�သအစိုးး��ရ၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းအစိုးး��ရသည်် ဒေ�သအစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ဖော်�်�ထုုတ်် တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန််အတွွက်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်း�း
လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ပေး�းပြီး�း� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းသည့််� အစီီအစဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုများ��းကိုု� ကာာကွွယ််
တားး�ဆီးး�ရာာတွွင်် ဒေ�သအစိုးး��ရ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ပါါသည််။

ရည််ရွွယ််ချျက််
ဤပဏာာမအစီီအစဉ််သည်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�မျာ�ာအားး� လူူကုုန််ကူးး�မှုုအန္တတရာာယ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ နား�းလည််မှုုတိုးး��စေ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��က ထိိခိုု�က််နစ််နာာ
သူူများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပါါနစ််နစ််သူူများ��း၏ အိိမ််ရှိိ�မိိသားး�စုုများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််မည့််� ၎င်းး�တို့့��၏စွွမ်း�း ရည််ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤ
အစီီအစဉ််သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��း၏ မူူရင်းး�နေ�ရာာမှှ လူူမှုုဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််� အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက််
တာာဝန််ရှိသော����ာ သီးး�သန့််�အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းကိုု� ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
ဤအစီီအစဉ််က ဒေ�သအစိုးး��ရများ��းအားး� နိုု�င််ငံံရပ််ခြား��းတွွင်် လူူကုုန််ကူးး�ခံံရသည့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ပံ့့�ပိုးး��မှုု
များ��းပေး�းရန်် အဓိိကထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရမည့််�အချျက််များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� နား�းလည််လာာစေ�မည့််� အခွွင့််�အရေး�း�ရရှိစေ���ေပါါသည််။ ယင်းး�
တွွင်် နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းရှိိ� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ အထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းထံံတွွင်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အကာာအကွွယ်နှ
် ှင့််�ပတ််သက််သော�ာ အချျက််အလက််
များ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံအဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သတွွင်း�း အဆင့််� အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။
ဒေ�သတွွင်း�း ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး� လူူကုုန််ကူးး�မှုု အန္တတရာာယ်် အလားး�အလာာများ��းအကြော��ာ�င်းး�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဖော်�်�ထုုတ််နည်းး�များ��း
အကြော��ာ�င်းး� ပိုု�မိုု�အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�သည်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤသီးး�သန့််� စွွမ်း�း
ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််မှုုမှှတစ််ဆင့််� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းအစိုးး��ရသည်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း၊ မူူရင်းး�နိုု�င််ငံသို့့�
ံ � ပြ�န််လည််ပို့့��ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�
သက််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံများ��း
ံ
နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ရန််
မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။

ရရှိိ�ခဲ့့သော
� �ာ သင််ခန်းး�စာာများ��း
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းအစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံ၏
ံ အချို့့���နေ�ရာာများ��းတွွင်် ငွေကြေး���း��ရင်းး�မြ�စ််နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� စီီမံကို
ံ ု�င််တွွယ််ရန်် အာာရုံံ�နှှစ််
မြှု�ု�ပ််ထားး�သည့််� ဝန််ထမ်းး�အင််အားး� အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင်းး� လူူကုုန််ကူးး�မှုုဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် ခက််ခဲဲနိုု�င််ကြော��ာင်းး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။
ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရန််အတွွက်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံ၏
ံ နိုု�င််ငံခြားံ ��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်� လုုပ််ငန်းး�တပ််ဖွဲ့့��အားး�
အထူးး�သဖြ�င့််� လူူသားး�ရင်းး�မြ�စ််နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််လျာာ�ထားး�ငွေ�ေများ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ ဒေ�သတွွင်း�း အစိုးး��ရများ��း၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််
နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�ပါါသည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် ဒေ�သ
တွွင်း�း အစိုးး��ရများ��းအားး� ဤပြ�ဿနာာကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အသုံးး��ချျသွားး��မည််
ဖြ�စ််သည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
ဒေ�သတွွင်း�း အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��းအတွွက်် စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််မှုု အစီီအစဉ််ကိုု� စီီစဉ််ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံသည််
ံ
လမ်းး�ညွှှန််လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် စံံမော်�်�ဂျူး�း�များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤမော်�်�ဂျူး�း�များ��းသည်် လက််ရှိိ�လမ်းး�ညွှှန််
ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းအစိုးး��ရသည်် နည်းး�ပညာာလမ်းး�ညွှှန်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရပိုု�င်း�း ရှိိ�
သက််ဆိုု�င််ရာာ အေ�ဂျျင််စီီများ��းနှှင့််� ဆက််လက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လည်းး� စီီစဉ််ထားး�ပါါသည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� ပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့််� အကာာအကွွယ််များ��းပေး�းခြ�င်းး�
အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရ
ံ ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရတိုု�င်း�း ၏ ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းသည်် ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််စေ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�စ််စေ�ရန််
ပါါဝင််သည််ဟုု ဖော်�်�ထုုတ််သိိရှိိ�ရသော��ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အဆိုု�ပါါအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ကုုစား�းရန််အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရမည်် သို့့��မဟုုတ််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဟုု ရှှင်း�း လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံံ - လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အေ�ဂျျင််စီီများ��းအတွွက်် လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသ
ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံသည််
ံ
နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းသို့့�� အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််ရန််အတွွက်် အလုုပ််သမား�းစေ�လွှှတ််သည့််� ဗီီယက််နမ်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�
သည့််� အေ�ဂျျင််စီီများ��းအတွွက်် ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသတစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ထားး�ပါါသည််။ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အလေ့�့�အထများ��းတွွင််
အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််လုုပ််ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�အန္တတရာာယ််များ��း ရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုမိိသည့််�အတွွက်် ဤလိုု�က််နာာရမည့််�

ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသကိုု� 2010 ခုုနှှစ််တွွင်် ပထမဆုံးး�� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�သည်် ဗီီယက််နမ်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အေ�ဂျျင််စီီများ��း
လိုု�က််နာာသင့််�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံ မူူဝါါဒများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ယင်းး�လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသကိုု� ကမာ္ဘ့�့�အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��အစည်းး�၊
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာ အဖွဲ့့��တို့့��နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လျှှက်် 2018 ခုုနှှစ််တွွင််
ပြ�န််လည််တည်းး�ဖြ�တ််ခဲ့့�ပါါသည််။

ရည််ရွွယ််ချျက််
ဤပဏာာမအစီီအစဉ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ဦးးတည််စေ�ခဲ့့�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းစွာာ�ရှိိ�ပါါသည််၊ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� 

လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အလေ့�့�အထများ��းတွွင်် အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််
အလားး�အလာာများ��း



လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းသည့််�၊ တာာဝန််ခံံမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းပြီး�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�တ
ပြေး��းညီီ ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််မည့််� ပြ�ည့််�စုံံ�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း မရှိိ�ခြ�င်းး�



သက််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်း�း စာာချုု�ပ််များ��းအပေါ်�်� ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံ၏
ံ ကတိိကဝတ််ပြု�ုမှုု



ကျားး��မရေး�း�ရာာ မညီီမျှှမှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကင်းး�မဲ့့�မှုုနှှင့််�



လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အေ�ဂျျင််စီီများ��း၏ အချိိ�န််တိုု�အတွွင်း�း ထိရော��ာ�က််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်း�း ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််ချျက််။

လိုု�က််နာာရမည့််�ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသကိုု� မိိမိိသဘော�ာ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် အသုံးး��ချျသည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�မှာာ� ဥပဒေ�ေကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�လိုု�က််နာာ
ခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စီီမံခန့််�ခွဲဲ
ံ
�မှုုနှှင့််� အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခံံခြ�င်းး�အားး� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�
ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် အရေး�း�ပါါသည်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည််။ ပြ�န််လည််
တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသတွွင်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အေ�ဂျျင််စီီများ��းအားး� အဆင့််�သတ််မှှတ််ရာာတွွင််
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ပိုု�ရှိစေ���ေပြီး�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်း�း လုုပ််သားး�များ��း မကြာ�ာခဏ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုု
များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း နိုု�င််ရန်် ဒီီဇိုု�င်း�း ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းသည့််� နည်းး�စနစ််များ��း ပါါဝင််ပါါသည််။

ပဏာာမအစီီအစဉ််၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သည့််� အေ�ဂျျင််စီီများ��းက ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီ
ဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းအကြား�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း ကြုံ�ံ�ရလေ့�့�ရှိိ�သည့််� ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� သတိိမူူမိိလာာပြီး�း� သိိရှိိ�လာာကြ�ပါါသည််။ ဤပဏာာမအစီီအစဉ််အရ နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းသွားး��မည့််� အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� လိုု�အပ််
သော�ာ ပြ�ည််တွွင်း�း မှှ မထွွက််ခွာာ�မီီ လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�ပို့့��ချပေး��း�ပြီး�း� စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့််� အလုုပ််သမား�း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�ပတ််သက််သည့််�
အချျက််အလက််များ��းကိုု�လည်းး� ရှှင်း�း ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။ လိုု�က််နာာရမည့််�ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� ၎င်းး�ကိုု�စတင််မိိတ််ဆက််ချိိ�န််

2010 ခုုနှှစ််မှှစ၍ သိိသိိသာာသာာ တိုးး��တက််လာာပါါသည််။ 2013 ခုုနှှစ််တွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််�ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသ ကျျင့််�သုံးး��ရန်် မှှတ််ပုံံ�တင််သည့််�
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီ 20 ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� 2018 ခုုနှှစ််တွွင်် အေ�ဂျျင််စီီ 104 ခုုအထိိ ရှိိ�လာာခဲ့့�ပါါသည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
ဗီီယက််နမ််နို�င််ငံ
ု သည််
ံ
2020 နှှစ််ကုန်
ု ်ပိုုင်း
� �း တွွင်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီ 25 ခုုအားး� အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လိုု�က််နာာရမည့််�
ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသ ကျျင့််�သုံးး��မှုုကို�ု စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မို�အားး
ု �ကော�ာင်းး�အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
ဗီီယက််နမ််နို�င််ငံ
ု သည််
ံ
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီ ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး�လုံးး��အတွွက်် လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�များ��းလည်းး� ဆက််လက််ပေး�းသွားး��
မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံ၏
ံ စည်းး�မျျဉ်းး�အသစ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့�� အစည်းး�၏ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်း�း စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းအာာရုံံ�စိုု�က််
ကာာ လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသကိုု� ဆက််လက််လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ကြ�ရန်် တိုု�က််တွွန်း�း အားး�ပေး�းသွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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သီီရိိလင်္ကာ�ာ� - သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နို�င််ငံ
ု သားး
ံ �များ��းအားး� နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းတွွင်် လူူကုန်
ု ်ကူးး�ခံံရခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�
သီီရိိလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရသည်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�သည်် ကမာ္ဘဘ�ပေါ်�်တွွင်် အကျိုးး���အမြ�တ််အများ��းဆုံးး�� ပြ�စ််မှုုများ��းဖြ�စ််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။
သီီရိိလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရသည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံသားး
ံ �အများ��းစုုသည်် နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းတွွင်် အဆင့််�မြ�င့််�ပညာာသင််ရန််နှှင့််� အချိိ�န််ပိုု�င်း�း အလုုပ််အကိုု�င််
အခွွင့််�အလမ်း�း များ��းအတွွက်် လျှော�ာ�က််ထားး�ကြ�သည််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််သိိရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ အများ��းစုုသည်် စက််ရုံံ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ကုုမ္ပပဏီီများ��း
တွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််� ဥရော�ာပအရှေ့�့��ပိုု�င်း�း ၌ အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသည့််� သားး�ကော�ာင််များ��းအဖြ�စ်် ကျရော��ာ�က််ခဲ့့�ရပါါသည််။ များ��းပြား�း�လာာ
သော�ာ ရာာဇဝတ််ဂိုု�ဏ်း�း များ��းသည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းကိုု� ပစ််မှှတ််ထားး�ရန််နှှင့််� အလုုပ််အတွွက်် လူူစုုဆော�ာင်းး�ရန်် လူူမှုုမီီဒီီယာာကြော်��်�ငြာ�ာ

များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ဤဂိုု�ဏ်း�း များ��းသည်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခအဖြ�စ်် လူူတစ််ဦးးလျှှင်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�ရူူပီးး� 200,000 – 1,500,000 ကြား�း�
တော�ာင်းး�ခံံပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက််တွွင်် ဤလူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��း၏ လက််ထဲဲသို့့�� သားး�ကော�ာင််အဖြ�စ်် ကျရော��ာ�က််သွားး��သူူအများ��းစုုကိုု� နိုု�င််ငံံရပ််
ခြား��းသို့့�� ပို့့��ဆော�ာင််ပြီး�း� အခကြေး���းငွေ�ေ အနည်းး�ငယ်် သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��ဝမပေး�း�ဘဲဲ အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ကြ�ပါါသည််။

လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�
သီီရိိလင်္ကာ�ာ� ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းဌာာနသည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းအားး� နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းတွွင်် လူူကုုန််ကူးး�ခံံရသည့််� သားး�
ကော�ာင်းး�များ��းအဖြ�စ်် ရော�ာက််ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန်် ပဏာာမအစီီအစဉ််သစ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤပဏာာမအစီီအစဉ််
သစ််အရ သီီရိိလင်္ကာ�ာ� နိုု�င််ငံခြားံ ��းအလုုပ််အကိုု�င််ဗျူူ�ရိုု� (အက််စ််အယ််ဘီီအက််ဖ််အီးး�) နှှင့််� ခရီးး�သွားး��ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�
နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��း နိုု�င််ငံံရပ််ခြား��းတိုု�င်း�း ပြ�ည််များ��းသို့့�� လူူကုုန််ကူးး�ခံံရပြီး�း� လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဟန့််�တားး� ကာာကွွယ််ရန််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
ဤပဏာာမ အစီီအစဉ််သစ််အရ သီီရိိလင်္ကာ�ာ� နိုု�င််ငံခြားံ ��းအလုုပ််အကိုု�င််ဌာာနနှှင့််� ခရီးး�သွားး��ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်း�း ပြ�ည််များ��း
မှှ အလုုပ််အော်�်�ဒါါများ��းကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််နှှင့််� အလုုပ််သမား�းစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�သူူရော�ာ၊ ခရီးး�သွားး��ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ပါါ နှှစ််ဦးးလုံးး��
လက််မှှတ််ထိုးး��ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ကိုု�င််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ လူူတစ််ယော�ာက််ကိုု� သီီရိိလင်္ကာ�ာ� နိုု�င််ငံခြားံ ��းအလုုပ််အကိုု�င််ဌာာန
မှှတစ််ဆင့််� မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�ပါါက သက််ဆိုု�င််ရာာ ခရီးး�သွားး��ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ကိုု� ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေနှှင့််� သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံံ

နိုု�င််ငံခြားံ ��းရေး�းဗျူူ�ရိုု� အက််ဥပဒေ�ေချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုဖြ�င့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤပဏာာမအစီီအစဉ််သည်် အလုုပ််သမား�းရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််ကိုု�င််
မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််၊ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း အတင်းး�အကြ�ပ််နှှင့််� လုုပ််အားး�ခနည်းး�ပါးး�စွာာ�ဖြ�င့််� ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�များ��းကိုု�
ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံရ
ံ ပ််ခြား��းတွွင်် အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��း သားး�ကော�ာင််အဖြ�စ််ကျရော��ာ�က််ခြ�င်းး�ကိုု�
ဟန့််�တားး�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း
သီီရိိလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏ ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� ဟန့််�တားး�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းစွာာ�ရှိိ�သည််ကိုု� သိိရှိိ�ထားး�
ပါါသည််။
ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအနက််မှှ အချို့့���ကိုု� အော�ာက််ပါါဇယားး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် -

လူူမှုုမီီဒီီယာာမှှတစ််ဆင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�
လုုပ််သားး�စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� သီီရိိလင်္ကာ�ာ� နိုု�င််ငံံပြ�င််ပတွွင််
အခြေ�ေ�စိုု�က််သည့််�အတွွက်် မကြာ�ာခဏအားး�ဖြ�င့််� လူူမှုုမီီဒီီယာာမှှတစ််ဆင့််� အလုုပ််သမား�း
သစ်် စုုဆော�ာင်းး�မှုုသည်် လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�ပါါသည််။ ယင်းး�သည်် သီီရိိလင်္ကာ�ာ�အာာဏာာပိုု�င််
များ��းအတွွက်် ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််နှှင့််� ဟန့််�တားး�ရန််ကိုု� အထူးး�သဖြ�င့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိစေ���ေ
ပါါသည််။

လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး�
မကြာ�ာခဏအားး�ဖြ�င့််� လူူကုုန််ကူးး�ခံံရသည့််� နစ််နာာသူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏
လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ အဆင့််�အတန်းး�များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍
စိုးး��ရိိမ််ထိိတ််လန့််�ကြ�သည််ဖြ�စ််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� အာာဏာာပိုု�င််များ��းထံံ တင််ပြ�
ရန်် တွွန့််�ဆုုတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။

စာာရွွက််စာာတမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�
ငွေကြေး���း��ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� စာာရွွက််စာာတမ်းး�ဖြ�င့််� မှှတ််တမ်း�း တင််လေ့�့မရှိိ�ကြ�
ဘဲဲ ယင်းး�မှာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါက အာာဏာာပိုု�င််များ��းအတွွက််
သက််သေ�ပြ�ရန်် ခက််ခဲဲစေ�ပါါသည််။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
သီီရိိလင်္ကာ�ာ�အစိုးး��ရသည်် လူူအများ��းအားး� အတင်းး�အကြ�ပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခံံရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအတွွင်း�း ပိိတ််မိိခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�၍ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�
ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု�ပြ�သည့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းအကြော��ာ�င်းး� အများ��းပြ�ည််သူူကိုု� အသိိပညာာပေး�းရန််နှှင့််� အသိိပညာာမြှ�ှင့််�
တင််ရန််အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရသည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သော�ာ လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် စုံံ�စမ်းး�ရေး�းမှူးး��များ��း၏ ဗဟုုသုုတနှှင့််� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််လည်းး� အလေး�း�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််နေ�
ပါါသည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက််

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - ဒေ�သခံံ ရပ််ရွာာ�လူူထုုကိုု� ပါါဝင််စေ�ပါါ


အစိုးး��ရသည်် ရပ််ရွာာ�လူူထုုက လူူကုုန််ကူးး�မှုုနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� ပြ�သည့််�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု�
ပိုု�မိုု�ဖော်�်�ထုုတ််လာာနိုု�င််ရန်် အသိိပညာာမြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။



အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� အစိုးး��ရများ��း၏ သတင်းး�အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ရန််နှှင့််� အလုုပ််သမား�းများ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�း
ရန််အတွွက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ရုံးး��ပိုု�င်း�း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရိုးး��ကွွန််ရက််များ��းမှှတစ််ဆင့််�
ဒေ�သခံံရပ််ရွာာ�လူူထုု အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၊ အုုပ်စု
် ုများ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််ပါါသည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အစိုးး��ရများ��းသည်် မည််သူူတို့့��နှှင့််�
လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််နည်းး�။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

ဘက််စုံံ�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််မည့််� မည််သည့််� ဘက််စုံံ�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�အတွွက််မဆိုု�
အခရာာဖြ�စ််သည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး�လုံးး��တွွင်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွက်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရမည့််�
တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� လေး�းစား�းရမည််၊ အန္တတရာာယ််ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရမည််၊ ဩဇာာလွှှမ်း�း မိုးး��ရန််နှှင့််�
အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ဖန််တီးး�ရန်် မိိမိိတို့့��၏ အင််အားး�ကိုု� အသုံးး��ချျရမည််။

အလုုပ််သမား�းများ��းသည်် အလုုပ််သမား�း သမဂ္ဂဂများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��အပါါအဝင််
မိိမိိတို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သိိရှိိ� နား�းလည််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

အရပ််ဘက််လူူမှုအဖွဲ့့�
ု
�အစည်းး�များ��းသည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အလေ့�့�အထကို�ု မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပြီး�း� အသိိပညာာမြှ�ှင့််�
တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုမျှဝေ��ေရန််နှင့််�
ှ တာာဝန််ခံံမှုကို
ု �တိုးး�
ု �စေ�ရန််အတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� အစိုးး��ရများ��း ထိတွေ့��့��
ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််ပါါသည််။

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာနှှင့််� ဒေ�သတွွင်း�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် စံံနှုုန်းး�များ��း သတ််မှှတ််ပြီး�း� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု� မော�ာင်းး�နှှင််နိုု�င််သည််။

အစိုးး��ရအချျင်းး�ချျင်းး� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�များ��းအပေါ်�်� အားး�ကော�ာင်းး�သည့််� ဒေ�သတွွင်း�း တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုများ��း တည််ဆော�ာက််ရန်် အစိုးး��ရများ��း
အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ အစိုးး��ရချျင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် ဤပြ�စ််မှုုများ��းကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�သဟဇာာတဖြ�စ််သော�ာ
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ခုုကိုု� ဦးးတည််စေ�နိုု�င််သည််။

ကမာ္ဘဘ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ လူူကုန်
ု ်ကူးး�မှုုကို�ု တိုု�က််ဖျျက််မည့််� အစိုးး��ရလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ပေး�း

သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူများ��း
ူ
(အခြေ�ေ�ခံံမူများ��း
ူ )9 သည်် အစိုးး��ရချျင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှု၏
ု နမူူနာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤအခြေ�ေ�ခံံမူများ��းကို
ူ
�ု 2018 ခုုနှစ််
ှ တွွင််
ဩစတြေး��း�လျျ၊ နယူးး�ဇီီလန််၊ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ကနေ�ေဒါါနှှင့််� ဗြိ�ိတိိန််နိုု�င််ငံတို့့�
ံ မှ
� ှ အစိုးး��ရများ��းမှှ ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့ခြ� �င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း
ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုကို
ု �ု ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် မိိမိိတို့့��၏ ဩဇာာအရှိိ�န််အဝါါကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရများ��းအားး� လမ်းး�ညွှှန််
မှုုပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။ အခြေ�ေ�ခံံမူများ��းသည််
ူ
နိုု�င််ငံများ��းအားး
ံ
�လုံးး��က အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂလိိက
ဂ
ကဏ္ဍပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ထိရော��ာ�က််
သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့််� နည်းး�ဗျူူ�ဟာာတစ််ခုု တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည့််� မူူဘော�ာင််တစ််ခုုကို�ု ပေး�းသည််။
အော�ာက််ပါါဇယားး�သည်် အဓိိက အခြေ�ေ�ခံံမူူလေး�းချျက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် ကမာ္ဘဘ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းမှှ လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််မည့််� အစိုးး��ရလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ပေး�း
သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
အခြေ�ေ�ခံံမူူ 1

အစိုးး��ရများ��းသည်် အစိုးး��ရဝယ််ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုု အလေ့�့�အထများ��းတွွင်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်း�း

အခြေ�ေ�ခံံမူူ 2

အစိုးး��ရများ��းသည်် ၎င်းး�၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်း�း

အခြေ�ေ�ခံံမူူ 3

အစိုးး��ရများ��းသည်် တာာဝန််ရှိသော����ာ လုုပ််သားး�သစ်် မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� အားး�ပေး�းသင့််�သည််။

အခြေ�ေ�ခံံမူူ 4

အစိုးး��ရများ��းသည်် သဟဇာာတဖြ�စ််စေ�ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သင့််�သည််။

ရန်် အဆင့််�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။
ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�သင့််�ပါါသည််။

9 United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018.
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အစိုးး��ရနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�မိိတ််ဖက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုများ��း
အစိုးး��ရနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုအပေါ်�်� ပြ�ည့််�စုံံ�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
နိုု�င််ငံံအဆင့််� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရများ��းသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
နယ််ပယ််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း ရယူူနိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ လူူထုုဆီီ ရော�ာက််ရှိိ�ကာာ လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍမှှ လေ့�့လာာသင််ယူူနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ဘာာလီီလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အစိုးး��ရနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဖိုု�ရမ်် - ဖြ�စ််ရပ်် လေ့�့လာာမှုု
ဘာာလီီလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အစိုးး��ရနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဖိုု�ရမ်် (ဂျီီ�အေ�ဘီီအက််ဖ််)သည်် အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� အကြီး�း�တန်းး�လုုပ််ငန်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်း�း တို့့��အားး� လူူ
ကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�၊ အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား��းခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုု ပုံံ�စံံများ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ်ပြီး် �း� တိုု�က််ဖျျက််နိုု�င််မည့််�
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရန်် ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။
2018 ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ််လတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� (အေ�အေ�အေ�) ထော�ာက််ခံံချျက််များ��းကိုု� အစိုးး��ရနှှင့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဖိုု�ရမ််မှှ အတည််ပြု�ုပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။


အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရတို့့��အားး� ဤနယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��၍ ကျူးး��လွွန််သည့််� ပြ�စ််မှုုများ��းနှှင့််�
ဆက််စပ််နေ�သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� နား�းလည််စေ�ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းပါါသည််။



ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရများ��းမှှ မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း မူူဘော�ာင််များ��း အားး�ကော�ာင်းး�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းပြီး�း�
လုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ လုုပ််ငန်းး�အလေ့�့�အထများ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အားး�ပေး�းသည််။



အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဖိုု�ရမ်် ၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�မှုုနှှင့််� ထိရော��ာ�က််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�မည့််�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမူူဘော�ာင််တစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ပါါဝင််သည််။

ဤထော�ာက််ခံံချျက််များ��းသည်် မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ပြီး�း� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း
ရေး�းကွွင်း�း ဆက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရှိိ�မှုု၊ ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုနှှင့််� အလုုပ််သမား�း ကာာကွွယ််ပေး�းရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င််ရေး�းတို့့��
ကိုု� တိုးး��တက််စေ�မည့််� ရေ�ရှှည််ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ�
အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�၊ လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််သည့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကနှှင့််�
အစိုးး��ရကဏ္ဍကြား�း� သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််� ပထမဆုံးး��အကြီး�း�စား�း မူူဝါါဒစာာရွွက််စာာတမ်းး�ဖြ�စ််သည််။

အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုု- ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ
အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုု (ယူူအေ�အီးး�) ၏ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာသည်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ပစ္စစည်း�း
ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း မည့််� ကနဦးးစီီမံချ
ံ ျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမ္ဘာ�ာ ၊
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာအရ အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုမူူဝါါဒကိုု� ချျမှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း�
၎င်းး�၏နိုု�င််ငံံပိုု�င်် နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ ကုုမ္ပပဏီီဖြ�စ််သည့််� ဒူူဘိုု�င်း�း ဆိိပ််ကမ်းး�များ��းကမာ္ဘဘ�အတွွက်် ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသတစ််ခုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ယူူအေ�အီးး�သည််
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�မူူဘော�ာင််တစ််ခုုနှှင့််� သင့််�လျော်�်��သည့််� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ဖန််တီးး�ရန််ရည််ရွွယ််သည့််�
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဌာာနစုံံ�ပါါဝင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��တစ််ခုုကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

နည်းး�ဗျူူ�ဟာာဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် လုုပ််ငန်းး�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််�ပတ််သက််၍ မြ�င့််�မား�းသော�ာစံံနှုုန်းး�တစ််ခုုကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန််နှှင့််� ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့််�
နိုု�င််ငံံတကာာမူူဘော�ာင််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီစေ�ရန်် သန္နိိ�ဋ္ဌာာန််ချျ ဆော�ာင််ရွွက််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာကိုု� 2015

ခုုနှှစ်် ဗြိ�ိတိိန်် ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး� အက််ဥပဒေ�ေ နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� 2006 ခုုနှှစ်် အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေ အမှှတ်် 51 တို့့��နှှင့််�အညီီ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ သင့််�လျော်�်��သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��း စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� ၎င်းး�၏အတွွင်း�း ပိုု�င်း�း လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုများ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
သည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေ အလားး�အလာာများ��းအတွွက်် အန္တတရာာယ််အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� ဒေ�သများ��းအဖြ�စ်် တတိိယအဖွဲ့့�� ကန််ထရိုု�က််တာာများ��း
နှှင့််� ဒူူဘိုု�င်း�း ဆိိပ််ကမ်းး�များ��း ကမာ္ဘဘ�ဆိိပ််ကမ်းး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��တစ််ခုုကိုု� ထူူထော�ာင််ခဲ့့�သည််။

ဒူူဘိုု�င်း�း ဆိိပ််ကမ်းး�များ��းကမာ္ဘဘ�
ဒူူဘိုင်း
�ု �း ဆိိပ််ကမ်းး�ကမာ္ဘဘ�ကိုု� ကမာ္ဘ့�့�ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက်် စီီမံခန့််�ခွဲဲ
ံ
မှု
� တွ
ု င််
ွ ကမာ္ဘ့�့�ထိိပ််တန်းး�အဖွဲ့့�� တစ််ခုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ခွဲဲ�ခြား��းသိိရှိိ�ရသည့််�အတွွက််
အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒူူဘိုင်း
�ု �း ဆိိပ််ကမ်းး�ကမာ္ဘဘ�သည််
ဆက််စပ််လုုပ််ငန်းး�ငါးး�ဆယ််ကျော်�်�� လည််ပတ််နေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံပေါ�
ံ ါင်းး�လေး�းဆယ််တွင််
ွ လူူပေါ�ါင်းး� 56,000 ကျော်�်�� လုုပ််ကိုု�င််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။

40

ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ဒူူဘိုု�င်း�း ဆိိပ််ကမ်းး�များ��းကမာ္ဘဘ�အနေ�ေဖြ�င့််�၎င်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�
သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�အပါါအဝင််
၎င်းး�၏အရွွယ််အစား�းနှှင့််� ကမာ္ဘဘ�တစ််ဝန်းး� လက််လှှမ်း�း မီီရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််မှုုတို့့��ကြော��ာင့််� အလုုပ််သမား�းများ��း၏ ဘဝ တိုးး��တက််စေ�ရေး�း၊ ၎င်းး�တို့့��၏
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�းတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အခန်းး�
ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ထားး�ပါါသည််။

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ၏ အဓိိကအင်္ဂါါ��ရပ််များ��းသံံသယဖြ�စ််ဖွွယ််နှှင့််� သိိရှိိ�ထားး�သော�ာ

ကလေး�း�လုုပ််သားး�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�

ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််ရပ််များ��း

အလုုပ််သမား�း၏ မည််သူူမည််ဝါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

ကိုု� အစီီရင််ခံံရမည့််� အလုုပ််သမား�းများ��း၏

အထော��ာက််အထားး� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းကိုု�

ဝတ္တတရား�းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ကုုမ္ပပဏီီစံနှု
ံ ုန်းး�

သိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�သည့််�

များ��း။

လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း။

ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍
ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း သူူ၏ ကိုု�ယ််တိုု�င််အကဲဲဖြ�တ််
ဆန်းး�စစ််ချျက််နှှင့််� ၎င်းး�၏ ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�
သွွင်း�း သူူ စစ််ဆေး�းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၏
အစိိတ််အပိုု�င်း�း တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�
သွွင်း�း သူူ လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသ။

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး�
သတင်းး�ပေး�းပို့့��နိုု�င််သော�ာ ပြ�င််ပမှှ လျှို့့���ဝှှက််
ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့််� သတင်းး�ပေး�းတိုု�င််ကြား�း�ရေး�း
သီးး�သန့််�ဖုုန်းး�လိုု�င်း�း တစ််ခုု ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�။

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်း�း မှှ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�သည့််� မူူ
ဝါါဒလိုု�က််နာာမှုုရှိိ�မရှိိ� ဌာာနတွွင်း�း နှှင့််� မှှတ််တမ်း�း
မှှတ််ရာာများ��းအားး� အဆင့််�မြ�င့််�ပိုု�င်း�း ပြ�န််လည််
သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကန််ထရိုု�က််တာာများ��းနှှင့််�
ဗဟုုသုုတများ��း မျှဝေ��ေခြ�င်းး�။

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းမည့််� လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��ဖန််တီးး�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�
ပတ််သက််၍ သတိိမူူမှုု တိုးး��မြ�င့််�လာာစေ�မည့််�
အွွန််လိုု�င်း�း လေ့�့ကျျင့််�သင််တန်းး�။

ရှေ့�့�သို့့�� တွေး�း�မျှော်�်��ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ကမာ္ဘဘ�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� အနာာဂတ်် နည်းး�ဗျူူ�ဟာာအတွွက်် နော�ာက််အဆင့််�များ��းတွွင်် ဒူူဘိုု�င်း�း ဆိိပ််ကမ်းး�များ��း ကမာ္ဘဘ�တစ််ခွွင််တွွင်် အဓိိက စွွမ်း�း
ဆော�ာင််ရည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��းကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ထားး�သည့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််� အကဲဲဖြ�တ််သည့််� ယန္တတရား�းစနစ််တစ််ခုုအရ ဆန်းး�စစ််
အကဲဲဖြ�တ််မှုုတစ််ခုု ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� ဆိုု�င််သည့််� မူူဝါါဒများ��းနှှင့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု အမြ�င့််�ဆုံးး�� ရရှိအော����ာင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ထားး�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက််

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် - သက််ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� မိိတ််ဖက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး�


အစိုးး��ရများ��းကိုု� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုု အန္တတရာာယ််
အလားး�အလာာများ��းကိုု� နား�းလည််မှုု တိုးး��လာာစေ�ရန်် လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူ အရပ််ဘက််
အသိုု�က််အဝန်းး� အုုပ်စု
် ုများ��း၊ ဒေ�သတွွင်း�း ရပ််ရွာာ�လူူထုုအုုပ်စု
် ုများ��း၊ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူမျိုး�း��စုံံ� ပါါဝင််သည့််�
အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ်် အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရန်် အားး�ပေး�းတိုု�က််တွွန်းး�ပါါသည််။



အစိုးး��ရများ��းသည်် အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�များ��း ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�လာာ
စေ�ရန်် ဤပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အစိုးး��ရက နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာနှှင့််� နိုု�င််ငံံစုံံ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုများ��းအပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့��၏ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�များ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင််
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� အဖိုးး��တန််ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� ပေး�းပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုုနှှင့််� လိုု�အပ််သော�ာ
စိိစစ််မှုုတို့့�� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ခြ�င်းး�အပြ�င်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုုများ��းအပေါ်�်� အစိုးး��ရ၏ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းကိုု� တိုးး��တက််စေ�နိုု�င််သည််။ အော�ာက််ပါါတို့့��မှာာ�
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းကိုု� အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�သည့််� ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုအချို့့���ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�
ကိုု� ဖယ််ရှား��းမည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အစီီအစဉ်် - ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုု
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖယ််ရှား��းမည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််(ခ
ရက််စ််) အစီီအစဉ််သည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုများ��းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ပေး�းသွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း၏ လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� အလုုပ််သမား�း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် အလုုပ််သမား�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််
သူူများ��းကြား�း� ဒေ�သတွွင်း�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖယ််ရှား��းမည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အစီီအစဉ််သည်် ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီညွွတ််သော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�
ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းနှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း တိုးး��မြ�င့််�ရရှိိ�လာာစေ�သော�ာ၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််ရှာာ�ဖွေ�ေ
သူူများ��း ပေး�းဆော�ာင််ရသည့််� အခကြေး���းငွေ�ေများ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းပေး�းပြီး�း� အလုုပ််သမား�းများ��းအတွွက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရှိသော����ာ စည်းး�ကမ်းး�သတ််
မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကုုစား�းမှုုများ��းကိုု� အာာမခံံသည့််� အလုုပ််အကိုု�င်် အစဉ််အလာာများ��း ကျျယ််ပြ�န့််�လာာစေ�သည့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
ကိုု� ရှေ့�့�ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖယ််ရှား��းမည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အစီီအစဉ််မှှတစ််ဆင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အပါါအဝင်် အစိုးး��ရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််များ��းနှှင့််� ပရော�ာ�ဂျျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��
တွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည်် 

မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း
— ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းနှှင့််� ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုအတွွက်် တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး�ရှိသော����ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�
တစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းမည့််� အကူူအညီီ။



အလုုပ််သမား�းဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရေး�း ကွွင်း�း ဆက်် ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�
— လုုပ််သားး�သစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွင်း�း ထင််သာာမြ�င််သာာရှိိ�မှုုနှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု တိုးး��တက််စေ�မည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််
ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းတစ််လျှော�ာ�က်် ဆန်းး�စစ််အကဲဲဖြ�တ််မှုုနှှင့််� သုုတေ�သန။



စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
— စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် အမှှတ််တံံဆိိပ််များ��း၊ အလုုပ််ရှှင််များ��းနှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��း
အတွွက်် သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��း။



ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုနှှင့််� ထိုု�က််သင့််�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��း
— ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုအတွွက်် ထိုု�က််သင့််�သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ပြု�ုလုုပ််မည့််� ကုုမ္ပပဏီီများ��း၊
လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��းနှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းအတွွက်် နည်းး�နာာကိိရိိယာာများ��း။



ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��းအားး� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း
— ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းအတွွက်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုု အဆင့််�များ��းအားး�လုံးး��တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရှိိ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
အချျက််အလက််များ��းကိုု� ရယူူကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််မှုု တိုးး��လာာစေ�မည့််� ချိိ�န််ညှိပေး���း�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ��း



ကုုစား�းရေး�းနှှင့််� မကျေ��ေနပ််ချျက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း

— အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� မကျေ��ေနပ််ချျက််တိုု�င််ကြား�း�ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းနှှင့််� ကုုစား�းရေး�းများ��း ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််
အလုုပ််ရှှင််များ��းနှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းနှှင့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

အာာဆီီယံံရှိိ� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��၏ တြိ�ိဂံံအစီီအစဉ််- ဖြ�စ််ရပ််မှှန််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
အာာဆီီယံံရှိိ� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��တြိ�ိဂံံ အစီီအစဉ််သည်် လုုပ််သားး�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း အများ��း
ဆုံးး�� ရရှိစေ���ေရေး�းနှှင့််� စွွန့််�စား�းမှုု အန္တတရာာယ်် အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရများ��း၊ ဒေ�သတွွင်း�း အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််လူူမှုု
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� နည်းး�ပညာာအကူူအညီီနှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��း ပေး�းလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
အာာဆီီယံံရှိိ� တြိ�ိဂံံအစီီအစဉ််သည်် အာာဆီီယံံဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� ခြော��ာက််နိုု�င််ငံံမှှ အလုုပ််သမား�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့််�
အလုုပ််ရှှင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အေ�ဂျျင််စီီအစည်းး�အရုံးး��များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
နှှင့််� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည်် - ကမ္ဗော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ လာာအိုု�ပြ�ည််သူ့့�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််နိုု�င််ငံ၊ံ မလေး��းရှား��း၊ မြ�န််မာာ၊ ထိုု�င်း�း နှှင့််�
ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံ။ံ
2011 နှှင့််� 2019 ခုုနှှစ််ကြား�း�တွွင်် အာာဆီီယံံဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� တြိ�ိဂံံအစီီအစဉ််သည်် အော�ာက််ပါါရလဒ််များ��း ရရှိအော����ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပါါသည်် 

အာာဆီီယံံဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� တြိ�ိဂံံအစီီအစဉ််မှှ နည်းး�ပညာာအကူူအညီီဖြ�င့််� မူူဝါါဒနှှင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုပေါ�ါင်းး� 34 ခုုကိုု�
လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�



အလုုပ််သမား�း အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� ပတ််သက််၍ အာာဆီီယံအ
ံ ဖွဲ့့��ဝင်် နိုု�င််ငံများ��းမှ
ံ
ှ လူူပေါ�ါင်းး� 36,476 ဦးးကိုု� လေ့�့ကျျင့််�
သင််တန်းး�ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�



မြ�န််မာာနိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� ဗီီယက််နမ််နိုု�င််ငံတို့့�
ံ �ရှိိ� အလုုပ််အကိုု�င််ရှာာ�ဖွေရေး���း� အေ�ဂျျင််စီီပေါ�ါင်းး� 376 ခုုမှှ တရား�းမျှှတပြီး�း� ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီ
သော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသများ��းကိုု� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�၊ နှှင့််�



ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��း၏ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ နစ််နာာကြေး��းတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းအတွွက်် နစ််နာာကြေး��း အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ
4,787,431 ပေး�းရန်် အမိိန့််�ချျမှှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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အစိုးး��ရက အရပ််ဘက််အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အစိုးး��ရသည်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� ပြ�ဿနာာများ��းအတွွက်် ဆက််လက််၍ ရှေ့�့�တန်းး�မှှ ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းနိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရ
ံ ခြ�င်းး�မှှ
လွွတ််မြော��ာက််လာာသူူများ��းနှှင့််� အမြ�တ််ထုုတ််ခံရရ
ံ န်် အလားး�အလာာရှိိ�သူူများ��း၏ လက််တွေ့�့�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််လာာစေ�ရန်် အစိုးး��ရ
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အရပ််ဘက််အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိိ�ရန်် မရှိိ�မဖြ�စ်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အရပ််ဘက််အသိုု�က််အဝန်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းသည်် အစိုးး��ရများ��းအားး� ပြ�ဿနာာရပ််များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပိုု�၍ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် နား�းလည််လာာစေ�ပြီး�း� အစိုးး��ရများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုများ��း
ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အကြံ�ပြု�
ံ ုနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

မြ�န််မာာ - လူူကုုန််ကူးး�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံံကိိန်းး� 2017–21
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအစိုးး�
ံ
�ရသည်် သီးး�ခြား��းဖြ�စ််သော�ာ လူူကုုန််ကူးး�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံံကိိန်းး�တစ််ခုုကိုု�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ လူူကုုန််ကူးး�မှုုများ��းကိုု� သမား�းရိုးး��ကျျ ပြ�စ််မှုုများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းအတိုု�င်း�း ဖြေ�ေရှှင်း�း ၍ မရ
နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ပြီး�း� ဤရင်းး�မြ�စ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ 2005 ခုုနှှစ်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းဥပဒေ�ေ နှှင့််�အညီီ လူူကုုန််ကူးး�မှုု တားး�ဆီးး�နှိိ�မ််နှှင်းး�ရေး�း ဗဟိုု�အဖွဲ့့��သည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုု
တိုု�က််ဖျျက််ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရဌာာနများ��း၏ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ငါးး�နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််ဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံတော်�်�အဆင့််�
ံ
အစီီအစဉ််တစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ၎င်းး�၏ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းမည့််� အစီီအမံံများ��း ပါါဝင််သော�ာ ငါးး�နှှစ််ဆက််တိုု�က််ဖြ�စ််သည့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
အဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံံကိိန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ တတိိယမြော�ာ��က်် ငါးး�နှှစ််ကြာ�ာ နိုု�င််ငံတော်�်�အဆင့််�
ံ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

စီီမံံကိိန်းး� (2017-21) (စီီမံကိိန်း
ံ
း�) သည်် လက််ရှိိ�တွွင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ စီီမံကိိန်း
ံ
း�၏ အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းမှှ တစ််ခုုမှာာ�
ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူ ဗဟိုု�ပြု�ု ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ခုုမှှတစ််ဆင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံကိိန်း
ံ
း� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� (2017-21)
စီီမံံကိိန်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််ချိိ�န််အတွွင်း�း လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��သုံးး��ခုုသည်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််
ကဏ္ဍများ��းတွွင်် နှှစ််စဉ်် လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�ကိုု� အရပ််ဘက််အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤစီီမံကိိန်း
ံ
း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအနေ�ေဖြ�င့််�
ံ
လူူကုုန််ကူးး�မှုု ပုံံ�စံံသစ််များ��းနှှင့််� အလားး�အလာာသစ််များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််နိုု�င််ရန််
နှှင့််� အစိုးး��ရဌာာနများ��းနှှင့််� ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး� အခြား��းအဖွဲ့့��ဝင််များ��းကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် ကူူညီီပေး�းလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
ဤစီီမံကိိန်း
ံ
း�သည်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��းနှှင့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းတွွင််လည်းး� ပိုု�မိုု�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််လာာစေ�ပြီး�း� လူူကုုန််ကူးး�မှုုဖြ�စ််ရပ််များ��းအပေါ်�်� အ
ဘက််ဘက််မှှ တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုများ��းကိုု�လည်းး� အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ နိုု�င််ငံတော်�်�အဆင့််�
ံ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံကိိန်း
ံ
း�အတွွက်် နော�ာက််အဆင့််�များ��း -

လူူကုုန််ကူးး�မှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဒေ�သတွွင်း�း ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�။

သက််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေ၊ နည်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
သင််တန်းး�များ��းပေး�းခြ�င်းး�။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� နှှစ််စဉ််လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံံကိိန်းး�များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�။

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�အကဲဲဖြ�တ််ရေး�း အဖွဲ့့��တစ််ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�။

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််၍ အသိိပညာာပေး�းအစီီအစဉ််များ��း
ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�။

ပုုဂ္ဂဂလိိကလုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းအတွွက်် အသိိပညာာပေး�း အလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း
ပြု�ုလုုပ်ခြ် �င်းး�။

အနာာဂတ်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအစိုးး�
ံ
�ရသည်် လူူကုုန််ကူးး�မှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် များ��းစွာာ�သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း ကျျန််ရှိနေ���ေသေး�းသည််ကိုု� သိိရှိိ�ပါါသည််။ လူူမှုု
စီးး�ပွား��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု နိိမ့််�ကျျခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာမှုုများ��း ဖြ�စ််စေ�ရန်် ဆက််လက််မော�ာင်းး�နှှင််လျှှက််ရှိိ�သည််။ ဤ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာမှုုအများ��းစုုသည်် မြ�င််သာာထင််သာာရှိိ�မှုု နိိမ့််�သော�ာ တရား�းမဝင်် အန္တတရာာယ််များ��းသော�ာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး�ရှိိ� ပဋိိပက္ခခများ��းသည််လည်းး� လူူကုုန််ကူးး�ခံံရနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််မြ�င့််�မား�းသော�ာ လူူထုုထဲဲမှှ အချို့့���သော�ာ
အုုပ််စုုများ��း၏ အားး�နည်းး�ထိိခိုု�က််လွွယ််မှုုကိုု� ပိုု�၍တိုးး��စေ�ပါါသည််။ ဤပဋိိပက္ခခသည်် လူူကုုန််ကူးး�ခံံရသည့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��း မြ�န််မာ့့�
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်း�း အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ပြ�န််လည််ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််ရေး�း အလားး�အလာာအပေါ်�်� အကန့််�အသတ််ရှိစေ���ေပါါသည််။ မြ�န််မာာအစိုးး��ရ
သည့််� ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� အနာာဂတ်် နိုု�င််ငံံအဆင့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် စီီမံကိိန်း
ံ
း�များ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်း�း ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် ရည််မှှန်းး�ထားး�ပါါသည််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� 1 – အကြံ�ံပြု�ုချျက််
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
အော�ာက််ပါါတို့့��မှာာ� ဤစုုစည်းး�မှုုအတွွင်း�း အကျုံးး���ဝင််သည့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေ
ရှှင်း�း နိုု�င််မည့််� အဓိိကအကြံ�ပြု�
ံ ုချျက်် အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖြ�စ််သည််-
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နား�းလည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍနှှင့််�အတူူ အလုုပ််လုုပ််ပါါ



ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််မှုုကိုု� လွွယ််ကူူစေ�နိုု�င််သည့့်� အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ပါါ



ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုကမှှ သင်် မည််သို့့��အကျိုးး���ရရှိိ�နိုု�င််မည််ကိုု� သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ပါါ



ဖြေ�ေရှှင်း�း နည်းး�တွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ



သင်် စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ကူူညီီတည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည့််�နေ�ရာာကိုု� စဉ်းး�စား�းပါါ



သင််တန်းး�တက််ရော�ာက််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသိိပညာာမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�



ဥပဒေ�ေပြု�ုရာာတွွင်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာသူူများ��းအတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်း�း ခြ�င်းး�



ဒေ�သခံံ ရပ််ရွာာ�လူူထုုကိုု� ပါါဝင််စေ�ပါါ



သက််ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� မိိတ််ဖက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး�

ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� 2 – အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််
အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�

နစ််နာာသူူသည်် သိိသိိသာာသာာ များ��းပြား�း�လွွန်း�း သော�ာ အကြွေး��း�တစ််ခုုအတွွက််
အာာမခံံအနေ�ေဖြ�င့််� အလုုပ််လုုပ််ပေး�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််လုုပ််ပေး�းရမည့််� ကာာလ
သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််သဘာာဝကိုု� ကန့််�သတ််မထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အတိိအကျျ
ဖွွင့််�ဆိုု�မထားး�သော�ာ အလုုပ််တစ််ခုုကိုု� လုုပ််ပေး�းရန်် ကတိိပြု�ုထားး�သည််။

အလုုပ်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအတွွက်် လှှည့််�

နစ််နာာသူူသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ငှား��းရမ်းး�သည့််� အလုုပ််၏ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ်် အမြ�တ််ထုုတ််

ဖျား��း၍ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

သည့််� သဘာာဝနှှင့််�ပတ််သက််၍ လိိမ််လည််လှှည့််�ဖျား��းခံရ
ံ ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည်် လူူ
ကုုန််ကူးး�မှုု သို့့��မဟုုတ်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရနို
ံ ု�င််ကြော��ာင်းး� မိိမိိဘာာသာာ
တွေ့�့�ရှိိ�လာာသည််။

ထိုု�က််သင့််�သော�ာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု

လူူကုုန််ကူးး�ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံရ
ံ ခြ�င်းး� အန္တတရာာယ််
အလားး�အလာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််၊ ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန််၊ လျော့�့��ပါးး�လာာစေ�
ရန််နှှင့််� ၎င်းး�ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််အတွွက်် တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် တာာဝန််တစ််ခုု။

ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုု

အလုုပ််သမား�းတစ််ဦးးအားး� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကိုု� လေး�းစား�း၍ အကာာအကွွယ််ပေး�းပြီး�း� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�
ဖြ�င့််� တရား�းမျှှတစွာာ�၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စွာာ�နှှင့််� အရည််အချျင်းး�နှှင့််� လျော်�်��ညီီစွာာ�
ချိိ�တ််ဆက််ငှား��းရမ်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််။

အတင်းး�အကြ�ပ်် အလုုပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�

နစ််နာာသူူတစ််ဦးးသည်် အကျျပ််ကိုု�င််ခံံရခြ�င်းး�၊ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လှှည့််�
ဖျား��းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အလုုပ််လုုပ်ခြ် �င်းး�ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� မရပ််တန့််�နိုု�င််ပါါ
သို့့��မဟုုတ်် မိိမိိတို့့��၏ အလုုပ််ခွွင််မှှ လွွတ််လပ််စွာာ� ထွွက််သွားး��၍မရပါါ။

အတင်းး�အကြ�ပ််လက််ထပ််စေ�ခြ�င်းး�

အကျျပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လှှည့််�ဖျား��းခြ�င်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ု၍
နစ််နာာသူူအားး� လက််ထပ််စေ�သည်် သို့့��မဟုုတ်် နစ််နာာသူူသည်် မင်္ဂ�ဂလာာ
အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�၏ သဘာာဝနှှင့််� သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� နား�းမလည််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ဖြ�စ််သည််။

မကျေ��ေနပ််ချျက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း

အချို့့���သော�ာ လုုပ််ငန်းး�၏ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််� လည််ပတ််မှုုများ��းကြော��ာင့််�
အပျျက််သဘော�ာ� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� တစ််ဦးးချျင်းး�၊ အလုုပ််သမား�းများ��း
သို့့��မဟုုတ်် ရပ််ရွာာ�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� တရား�းဝင််၊ ဥပဒေ�ေ
အရ သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေအရမဟုုတ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း။

လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခံံရခြ�င်းး�

တစ််စုံံ�တစ််ဦးးအားး� ၎င်းး�၏ အလုုပ်် သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််အားး�မှှ အမြ�တ််ထုုတ််ရန််
အတွွက်် ၎င်းး�အားး� တရား�းမမျှှတစွာာ� ဆက််ဆံံသည့််� လုုပ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် တရား�းမ
မျှှတသော�ာ� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည့််� လုုပ််ရပ််။

အလုုပ််သမား�းငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�

အလုုပ််သမား�း စုုဆော�ာင်းး� နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသည့််� အစိုးး��ရ
အလုုပ််အကိုု�င််ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက အလုုပ််အကိုု�င််အေ�ဂျျင််စီီ နှှစ််မျိုး�း��
စလုံးး��။

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�

နိုု�င််ငံသားး
ံ �မဟုုတ််သည့််� နိုု�င််ငံတစ််ခု
ံ
ုတွွင်် အလုုပ််လုုပ််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််�
အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံသို့့�
ံ � သွားး��ရော�ာက််သူူ။

ခေ�တ််သစ်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�/ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�ကဲ့့သို့့�
� �

အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�၊ အကြွေး��း�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�၊

ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��း

အတင်းး�အကြ�ပ်် လက််ထပ််စေ�ခြ�င်းး�၊ ကျွွန််အဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�၊ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််
အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�များ��းပါါဝင််သည့််� ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��း။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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လူူမှော�ာ�င််ခိုု�တင််သွွင်း�း ခြ�င်းး�

အများ��းအားး�ဖြ�င့််� မှော�ာ�င််ခိုု�တင််သွင်း
ွ �း ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� လူူတစ််ယော�ာက််/လူူအများ��း၏
သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ ဖြ�င့််�
ု
လူူတစ််ဦးးအားး� နိုု�င််ငံတစ််ခု
ံ
မှ
ု ှ အခြား��းနိုု�င််ငံတစ််ခု
ံ
သို့့�
ု � တရား�းမ
ဝင်် ပို့့�ဆော�
�
ာင််ပေး�းသည့််� လုုပ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် ကျျင့််�သုံးး��မှုု။

လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

ကြော်��်�ငြာ�ာခြ�င်းး�၊ အချျက််အလက်် ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် လူူများ��းအားး� အလုုပ််အကိုု�င််များ��းတွွင်် နေ�ရာာချျထားး�ပေး�းခြ�င်းး�။

လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခ

၎င်းး�တို့့�� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် စုုဆော�ာင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�၊ အချိိ�န််ကာာလ
သို့့��မဟုုတ်် နေ�ရာာတို့့��နှှင့််� မသက််ဆိုု�င််ဘဲဲ အလုုပ််သမား�းများ��းအတွွက်် စိိတ််ချျရ
သော�ာ အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိစေ���ေရန်် သို့့��မဟုုတ်် နေ�ရာာချျထားး�ပေး�းရန်် လူူသစ််
စုုဆော�ာင်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်း�း ကုုန််ကျျသည့််� အခကြေး���းငွေ�ေတစ််ခုုခုု
သို့့��မဟုုတ်် စရိိတ််တစ််ခုုခုု။

ကျွွန််အဖြ�စ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�

နစ််နာာသူူ၏ တစ််ကိုု�ယ််ရေ�လွွတ််လပ််ခွွင့််�ကိုု� သိိသိိသာာသာာ ချုု�ပ််ချျယ််ခံံရပြီး�း�
အလုုပ််လုုပ်ခြ် �င်းး�ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� မရပ််တန့််�နိုု�င််ပါါ သို့့��မဟုုတ်် မိိမိိတို့့��၏
အလုုပ််ခွွင််မှှ လွွတ််လပ််စွာာ� ထွွက််သွားး��၍ မရပါါ။

ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�

နစ််နာာသူူအားး� အသုံးး��အဆော�ာ�င််ပစ္စစည်း�း တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူနိုု�င််
သည့််� အရာာဝတ္ထုု�တစ််ခုု ဖြ�စ််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကန့််�သတ််မထားး�သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�င့််� အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််

ထုုတ််ကုုန်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုတစ််ခုု ထုုတ််လုုပ်၊် ဖြ�န့််�ဝေ�ရာာတွွင်် ပါါဝင််
သည့််� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််။

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ထုုတ််ကုုန်် သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုတစ််ခုု ထုုတ််လုုပ်၊် ဖြ�န့််�ဝေ�ရာာတွွင်် ပါါဝင််
သည့််� အဆင့််�များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�ပတ််သက််ပြီး�း� မြ�င််သာာ
ထင််သာာရှိိ�မှုု တိုးး��စေ�ပြီး�း� အချျက််အလက််များ��းကိုု� အများ��းပြ�ည််သူူသိိမျှဝေ��ေသည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််။

ကလေး�း�လုုပ််သားး�၏ အဆိုးး��ဝါးး�ဆုံးး��ပုံံ�စံံများ��း

ကလေး�း�များ��းအားး� လိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�အပါါအဝင််
ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အလားး�တူူကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းမှှတစ််ဆင့််� ကလေး�း�များ��း
အားး� အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု သို့့��မဟုုတ််
စာာရိိတ္တတတို့့��အားး� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််များ��းသော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင််
ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး� ထုုတ််လုုပ်ခြ် �င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သယ််ယူူ
ပို့့��ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�။

လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အင််အားး�သုံးး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအကျျပ််ကိုု�င််မှုုပုံံ�စံံများ��း အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ပြ�န််
ပေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ လိိမ််လည််ခြ�င်းး�၊ လှှည့််�ဖျား��းခြ�င်းး�၊ အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး��စား�းလုုပ်ခြ် �င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသူူတစ််ယော�ာက််အားး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ပြီး�း� လူူတစ််ယော�ာက််၏
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အားး�နည်းး�ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ အနေ�ေအထားး�တစ််ခုု
ရှိိ�ခြ�င်းး� စသည့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� လူူများ��းအားး� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ သယ််ယူူ
ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ခိုု�လှုံံ�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လက််ခံံထားး�ခြ�င်းး�။

နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��၍ ကျူးး��လွွန််သည့််� ပြ�စ််မှုု

၎င်းး�တို့့��၏ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ အလားး�အလာာရှိိ�
သည့််� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ�၊ အမှှန််တကယ်် အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုတို့့��တွွင်် နိုု�င််ငံတစ််နို
ံ
ု�င််ငံံ
ထက််ပိုု�၍ ပါါဝင််ပတ််သက််သည့််� ဥပဒေ�ေချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း။

လုုပ််ခလစာာခိုးး��ယူူခြ�င်းး�

အခွွင့််�အရေး�း�အရ အလုုပ််သမား�းတစ််ဦးးအားး� ပေး�းရမည့််� လစာာများ��း သို့့��မဟုုတ််
အလုုပ််သမား�း ခံံစား�းခွွင့််�များ��းကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�။

48

ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� 3- အဓိိကရင်းး�မြ�စ််များ��း
ရင်းး�မြ�စ််

ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက််

အဖွဲ့့��အစည်းး�

ကုုမ္ပပဏီီလုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုနှှင့််�

ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုမှုုကိုု� ဖယ််ရှား��းနိုု�င််အော�ာင်် ပိုု�မိုု�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့််�

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ကမာ္ဘဘ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��း

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ရင်းး�မြ�စ််

များ��းရှိိ� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး� -

အားး� တိုု�က််တွွန်းး�ရန်် ဦးးဆော�ာင််အစိုးး��ရများ��းက လုုပ််ဆော�ာင််

စင််တာာ

ဥပဒေ�ေအရဖြ�စ််သော�ာ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာ

ထားး�ပြီး�း�သည််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စာာတမ်းး�တစ််စော�ာင််။

ရှိိ�မှုု၊ ဥပဒေ�ေအရ ထိုု�က််သင့််�သည့််� စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းမှုုနှှင့််� အစိုးး��ရဝယ််ယူူရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��းရှိိ� ထိုု�က််သင့််�သည့််� စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းမှုု
မျှှတသော�ာ� အလုုပ််သမား�းအစည်းး�အရုံးး��

ကမာ္ဘဘ�တစ််ဝန်းး�မှှ သုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း နှှစ််သက််သည့််� အဝတ််အစား�း၊

မျှှတသော�ာ�

လိုု�က််နာာရမည့််�ကျျင့််�ဝတ််များ��း

ဖိိနပ််၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း ထုုတ််ကုုန််များ��းနှှင့််� အခြား��းအမျိုး�း��အမည််

အလုုပ််သမား�း

များ��း ထုုတ််လုုပ််သည့််� အလုုပ််သမား�းများ��းအားး� ကာာကွွယ််ပေး�း

အစည်းး�အရုံးး��

ရန်် ကြိုး�း��စား�းသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��စံံနှုုန်းး�များ��း
ပေါ်�် အခြေ�ေ�ခံံသည််။
ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� အတင်းး�အကြ�ပ််

မျှှတသော�ာ�

များ��းရှိိ� အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုုင်း
� �း စေ�မှုု

အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ပြီး�း� ဖယ််ရှား��းနိုု�င််

အလုုပ််သမား�း

များ��း- အန္တတရာာယ််အလားး�အလာာများ��း

မည့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ စံံနှုုန်းး�များ��း၊ မူူဘော�ာင််များ��းနှှင့််� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��

အစည်းး�အရုံးး��

ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� အလုုပ််သမား�း၏

ကျျင့််�သုံးး��မှုု အလေ့�့�အထများ��းအပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းထားး�သည့််�

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကို�ု စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််။

ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�စွာာ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာ

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းနှှင့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

ရေး�းအတွွက်် ဒါါကာာအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း

အတွွက်် လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခများ��းအပါါအဝင်် အလုုပ််ရှှင််များ��း

လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက််

နှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�သူူများ��းအတွွက်် အဓိိက အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း

အင််စတီီကျူ့့��

နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််များ��း။
ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော��ာ လူူသစ််

လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ချိိ�န််အတွွင်း�း ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

စုုဆော�ာင်းး�ရေး�း ရင်းး�မြ�စ််ဘဏ််

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််မခံံရစေ�ေရေး�းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း၊

လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက််

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းနှှင့််� သုုတေ�သနများ��းစွာာ� ပါါဝင််သည််။

အင််စတီီကျူ့့��

ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�

ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖယ််ရှား��းမည့််�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချျ

ကိုု� ဖယ််ရှား��းမည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််(ခ

လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အစီီအစဉ််သည်် မိိမိိတို့့��လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််

နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက််

ရက််စ််)

မှုုများ��းနှှင့််� ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွင်း�း

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း၏ အားး�နည်းး�ထိိခိုု�က််လွွယ််မှုုများ��းကိုု�

အစည်းး�

ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းရာာတွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ��း ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်
မှုုများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းသည််။
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုု

ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််�ညီီသော�ာ နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ လုုပ််သားး�သစ်် စုုဆော�ာင်းး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချျ

ပြ�ည့််�စုံံ�သည့််�စနစ််

မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် စီီစဉ််ပုံံ�ဖော်�်�ထားး�သည့််� ကမာ္ဘဘ�လုံးး��

နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက််

ဆိုု�င််ရာာ ပဏာာမအစီီအစဉ််တစ််ခုု။

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��
အစည်းး�

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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ရင်းး�မြ�စ််

ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက််

အဖွဲ့့��အစည်းး�

လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�

မူူဝါါဒဖော်�်��ဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�သူူများ��းအားး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချျ

သည့််� မွွန််ထရီီရယ်် ထော�ာက််ခံံချျက််

စည်းး�ကမ်းး�ထိိမ်းး�သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုု

နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက််

များ��း

ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း၏ အကာာအကွွယ််

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��

များ��း တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် လက််တွေ့�့�ကျျသည့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််

အစည်းး�

များ��း တင််ပြ�ခြ�င်းး�။
နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��

အစည်းး�၏ မဟာာမိိတ််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုု 8.7

မဟာာမိိတ််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုု 8.7 သည်် 2030 ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ

မြဲ�ဲသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းမှှ ရည််မှှန်းး�ချျက်် 8.7

အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��

ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စေ�ရန်် သန္နိိ�ဋ္ဌာာန််ချျ ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� ကမာ္ဘဘ�

အစည်းး�

လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် လူူကုုန််
ကူးး�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ပြ�ဿနာာရပ််များ��းစွာာ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
အချျက််အလက််များ��းပေး�းရန်် ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� မူူဝါါဒ
လမ်းး�ညွှှန််များ��းစွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။

တရား�းမျှှတသော�ာ� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုု

တရား�းမျှှတသော�ာ� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုုဖြ�စ််အော�ာင်် အားး�ပေး�း

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ

နှှင့််� လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခနှှင့််� ဆက််စပ််

မြှ�ှင့််�တင််ပြီး�း� သေ�ချာ�ာမှုုရှိစေ���ေရေး�းနှှင့််�ပတ််သက််၍ အိုု�င််အယ််

အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��

စရိိတ််များ��းအတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�

လ််အိုု�နှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ပစ္စုု�ပ္ပပန်နှ
် ှင့််� အနာာဂတ််

အစည်းး�

ချျက််များ��းနှှင့််�ဆိုု�င််သည့််� အထွေထွေ��ေ���

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အသိပေး��း�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။

အခြေ�ေ�ခံံမူများ��း
ူ နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု
လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း
အတင်းး�အကြ�ပ််အလုုပ််ခိုု�င်း�း စေ�ခြ�င်းး�

အလုုပ််ရှှင််များ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ

ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ခြ�င်းး� - လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��း

တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုများ��းနှှင့််� ကမာ္ဘဘ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ

အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့��

နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက််

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�း ကွွင်း�း ဆက််များ��းတွွင်် အတင်းး�အကြ�ပ််

အစည်းး�

လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််

အလုုပ််စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�မှုု အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေ
ရှှင်း�း နိုု�င််မည့််� ၎င်းး�တို့့��၏စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�
စေ�ရန်် လမ်းး�ညွှှန်် အချျက််အလက််များ��းနှှင့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း။

လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််နှှင့််� ရည််ရွွယ််ရင်းး�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််

နား�းလည််အော�ာင်် ပံ့့�ပိုးး��ရန််အတွွက်် ယူူအန််ဂျီီ�ပီီများ��းကိုု� ထပ််

မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��

အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအတွွက်် အခရာာကျျ

ဆော�ာင်းး�နော�ာက််ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း ထော�ာက််ပံ့့�ပါါသည််။

သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�ဆက််စပ်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုဆိုု�င််ရာာ

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ လမ်းး�ညွှှန််

အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�

မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��

အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း

အတွွက်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု ကမာ္ဘ့�့�စံံနှုုန်းး�။ 2011 ခုုနှှစ်် ဇွွန််လ
တွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော�ာင််စီီမှှ ထော�ာက််ခံံ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

စီးး�ပွား��းရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

စီးး�ပွား��းရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် အားး�လုံးး��အတွွက်် တိုးး��တက််ကြီး�း�ပွား��းရေး�း၊

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

စာာကြ�ည့််�တိုု�က််

တန်းး�တူူညီီမျှှရှိရေး���း�၊ အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ချျမ်းး�သာာ

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��

ကိုု� ပေး�းမည့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�

အစည်းး�

နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဘာာလီီ လုုပ်င
် န်းး�စဉ််

ရင်းး�မြ�စ််

ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက််

အဖွဲ့့��အစည်းး�

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းအတွွက်် လူူကုုန််ကူးး�

ဥရော�ာပရှိိ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််�

များ��းအတွွင်း�း လုုပ််အားး�ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််

မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရန်် ခိုု�င််မာာသော�ာ အစီီအမံများ��း
ံ

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််

အမြ�တ််ထုုတ််ရန််အတွွက်် ကုုန််ကူးး�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံများ��းကို
ံ
ု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း

ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�

ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််မည့််�

မည့််� လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ပေး�းသည့််� စံံပြ�

အစိုးး��ရ၏ အစီီအမံများ��း
ံ
နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း။

သည့််� စံံပြ�လမ်း�း ညွှှန််ချျက််များ��း
ကုုလသမဂ္ဂဂ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲ

ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်း�း ပါးး�မှုု၊ မညီီမျှှမှုု၊ ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ သဘာာ

သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း

ဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ပျျက််စီးး�မှုု၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� တရား�းမျှှတမှုု

ကုုလသမဂ္ဂဂ

အပါါအဝင်် ကမာ္ဘဘ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း မည့််�
အသေး�း�စိိတ််အစီီအစဉ််
ကုုလသမဂ္ဂဂ ဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာ

ကုုလသမဂ္ဂဂ ဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာ မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� (ယူူ

ကုုလသမဂ္ဂဂ ဒုုက္ခခသည််

မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� - လူူကုုန််ကူးး�မှုု ဝက််

အန််အိိတ််ချ််�စီီအာာ)နှှင့််� မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ အသုံးး��ဝင််

များ��းဆိုု�င််ရာာ မဟာာ

ဘ််ဆိုု�က််စာာမျျက််နှာာ�

သော�ာ ရင်းး�မြ�စ််များ��းပါါဝင််သည့််� ယူူအန််အိိတ််ချ််�စီီအာာမှှ

မင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��

ဒုုက္ခခသည််များ��းထံံပေး�းသော�ာ အချျက််အလက််များ��း။
မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့််� ပြ�စ််မှုုများ��းနှှင့််�

မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့််� ပြ�စ််မှုုများ��းနှှင့််�ပတ််သက််သည့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ

မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့််�

ပတ််သက််သည့််� ကုုလသမဂ္ဂဂရုံးး�� - လူူ

ရုံးး��သည်် အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံများ��းအားး
ံ
� ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ

ပြ�စ််မှုုများ��းနှှင့််�ပတ််သက််

ကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��း ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ပြီး�း� တရား�းမျှှမျှှတတ

သည့််� ကုုလသမဂ္ဂဂရုံးး��

သူူများ��းအားး� မှော�ာ�င််ခိုု�ကူးး�ခြ�င်းး�

နှှင့််� ညှှဉ်းး�ပန်းး�ရာာမရော�ာ�က််စေ�ရေး�းအတွွက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲဖွဲ့့��စည်းး�
ရန်် ကူူညီီပေး�းပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််
ဖျျက််မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��းစွာာ� ပါါဝင််သည််

ဝေါ့�့�ခ််ဖရီးး� ရင်းး�မြ�စ််များ��း

ဝေါ့�့�ခ််ဖရီးး�သည်် ပုံံ�စံံမျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ခေ�တ််သစ််ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုမှုု

ဝေါ့�့�ခ််ဖရီးး�

ကိုု� ရှှင်း�း လင်းး�ဖယ််ရှား��းရန်် အလေး�း�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််�
နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�အုုပ်စု
် ုဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင််
အားး�နည်းး�ထိိခိုု�က််လွွယ််သူူများ��းအားး� ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််
ထုုတ််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��းစွာာ� ပါါဝင််သည််။
လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�

မူူဝါါဒဖော်�်��ဆော�ာင််သူူများ��းအတွွက်် စည်းး�ကမ်းး�ထိိမ်းး�သိိမ်းး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေ�ချျ

သည့််� မွွန််ထရီီရယ်် ထော�ာက််ခံံ

ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ လူူသစ််စုုဆော�ာင်းး�မှုု ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့််�

နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက််

ချျက််များ��း - ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း၏ အကာာအကွွယ််များ��း တိုးး��တက််

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာအဖွဲ့့��

စည်းး�ကမ်းး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုဆီီသို့့�� လမ်းး�ပြ�

လာာစေ�ရန်် လက််တွေ့�့�ကျျသည့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း။

အစည်းး�

မြေ�ေပုံံ�တစ််ခုု

ပစ္စစည်း�း ဖြ�ည့််�သွွင်း�း ရေး�းကွွင်း�း ဆက််များ��းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ပုံံဖြ� �တ်် အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အကျျင့််�နမူူနာာများ��း စုုစည်းး�မှုု
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