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မာတိကာ

နိဒါန်း� ၁

သင့်အနနဖြင့်�ဖြန်လည်ြွဲ့စည်းမှုလုြ်နောင်ရန်�လိုအြ်ြါသလား။� ၃

တစ်ခုတည်းနသာ�နရေးချယ်စရာအနနဖြင့်�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချဖခင်း� ၇

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးေိုင်ရာ�နော်မတီတစ်ရြ်ြွဲ့စည်းဖခင်း� ၈

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးအစီအစဉ်တစ်ရြ်�နရးေွဲနြာ်နောင်ဖခင်း� ၉

� ေနဦးသတင်းအချေ်အလေ်များေို�ကေိုတင်ဖြင်ေင်ဖခင်း� ၉

� နရေးချယ်စရာများေို�စိစစ်စိတ်ဖြာဖခင်း� ၉

� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�ရှင်းလင်းနြာ်ဖြဖခင်း� ၉

� အဓိေြါဝင်သေ်ေိုင်သူများနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်အတွေ်�အစီအစဉ်နရေးေွဲချမှတ်ဖခင်း� ၁၀

� နရေးချယ်မှုေိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ေုံးဖြတ်သတ်မှတ်ဖခင်း� ၁၄

� နရေးချယ်နရးေိုင်ရာ�စံနှုန်းများသည်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုမရှိနြောင်း�နသချာနစဖခင်း� ၁၉

� အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနြးနောင်ရန်အတွေ်�အစီအစဉ်ချမှတ်ဖခင်း� ၂၀

� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းခံရသည့်�အလုြ်သမားများအား�ြံ့ြိုးေူညီရန်�အစီအစဉ်ချမှတ်ဖခင်း� ၂၁

အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းေိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်ေို�စီမံနောင်ရေေ်ဖခင်း� ၂၃

� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�ေေ်သွယ်နောင်ရေေ်ဖခင်း� ၂၃

� အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရမည့်သူများအား�နရေးချယ်ဖခင်း� ၂၃

� အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနှင့်�အလုြ်အေိုင်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�အဖခားနသာ�အခနြေးနငွများ� ၂၃

� အသနားခံတင်ဖြဖခင်းနှင့်�နစ်နာမှုများ� ၂၄

ေိုးေားချေ်များ� ၂၅

နနာေ်ေေ်တွဲ� ၂၇

� နနာေ်ေေ်တွဲ�(၁)�-�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးအစီအစဉ်� ၂၇

� နနာေ်ေေ်တွဲ�(၂)�-�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးေိုင်ရာ�မူဝါဒ� ၂၉

� နနာေ်ေေ်တွဲ�(၃)�-�ဥြနဒသတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်များ� ၃၄
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3 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

COVID� –� 19�ေြ်နရာဂါသည်�ေူးစေ်မှု�ေေ်လေ်ြျ ံ့နှံ့ော။�ေျန်းမာနရးေိုင်ရာ�အေျြ်အတည်းနှင့်၊� စီးြွားနရးနှင့်�
လုြ်သားနစျးေွေ်ေိုင်ရာ�တုန်လှုြ်နဖခာေ်ဖခားြွယ်ရာ�အနနအထားသို့�အသွင်နဖြာင်းလဲလာခဲ့ပြီး� ဖြစ်ြါသည်။�အလုြ်�
သမားများနှင့်�၎င်းတို့မိသားစုများ၏�ေျန်းမာနရးအတွေ်�အနရးတကေီး�စိုးရိမ်ြူြန်ြွယ်ရာနောင်းသည့်�အနနအထားေို�
နေျာ်လွန်ပြီး၊�ဗိုင်းရြ်(စ်)ြိုးသည်�အလုြ်အေိုင်ဝန်းေျင်နလာေေို�ထိခိုေ်နစလျေ်၊�အလုြ်လေ်မဲ့ဖြစ်ဖခင်းနှင့်�အလုြ်�
အေိုင်အရည်အနသွး�ညံ့ြျင်းမှုအနနအထားများ�ဖမင့်မားလာဖခင်းနှင့်�အထည်ချုြ်လုြ်သားထု၏�အများစုဖြစ်နသာ�အမျ ိုး�
သမီးအလုြ်သမားများအနြါ်� အချ ိုးအစား� မမှေတသည့်အနနအထားဖြင့်� ထိခိုေ်နစြါသည်။� သေ်ေိုင်ရာဥြနဒများ၊�
နိုင်ငံတောေ�လေ်ခံထားသည့်�နောင်းမွန်နသာအနလ့အေျင့်များနှင့်�နိုင်ငံတော�အလုြ်သမားနရးရာ�စံချနိ်စံညွှန်းများ�
နှင့်�ေိုေ်ညီမှုရှိနအာင်�လုြ်နောင်ရာတွင်�ဤေဲ့သို့နသာ�စီးြွားနရးေိုင်ရာ�စိန်နခါ်မှုများနှင့်�ရင်ေိုင်ကေုံနတွ့နနရသည့်�
စေ်ရုံများေို�ြံ့ြိုးေူညီရန်အတွေ်�ဤလမ်းညွှန်ချေ်များေို�ဒီဇိုင်းြုံနြာ်ထားြါသည်။�မှေတပြီး�ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိနသာ�
လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ေို� ြံ့ြိုးေူညီနြးရန်ရည်ရေယ်ဖခင်းဖြစ်ပြီး၊� ခွဲဖခားေေ်ေံရန်� မဟုတ်ြါ။� နဖြာင်းလဲနနသည့်� သတင်း�
အချေ်အလေ်များနှင့်�စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေိ1ု�အနဖခခံလျေ်�ေြ်နရာဂါဖြစ်နြါ်နနသည့်�အချနိ်ောလတစ်နလှောေ်�
တွင်�ဤလမ်းညွှန်ချေ်များေို�နခတ်စနစ်အချနိ်အခါနှင့်�နလျာ်ညီနအာင်�ြုံမှန်လုြ်နောင်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။

နိဒါန်း
အလုြ်သမားများအား�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�နနာေ်ေုံးအားေိုးအားထား�ဖြုရာအနနဖြင့်�လုြ်နောင်ရန်လိုအြ်ြါသည်။�

အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမှုများနှင့်�စြ်လျဉ်း၍�ဖြစ်နိုင်ြွယ်ရာ�နရေးချယ်စရာတစ်ချ ို ့တွင်�နအာေ်ြါတို့ြါဝင်ြါသည်။

� •� အလုြ်သမားအသစ်ခန့်အြ်ဖခင်းေို�ရြ်တန့်ထားရန်�စည်းြေြ်ဖခင်း

� •� အချနိ်ြိုအလုြ်ေို�ေန့်သတ်ဖခင်း

� •� တစ်ေင့်ခံေန်ထရိုေ်ဖြင့်လုြ်နောင်ဖခင်းမှ�နဖြာင်းလဲဖခင်း

� •� ြင်ေုိယ်အရည်အချင်းအနြါ်မူတည်ပြီး�လုြ်သားထုနလှော့ချဖခင်းေုိ�ခွင့်ဖြုရန်အတွေ်�အချန်ိြောလာသည်နှင့်အမှေ�လုြ်သား�

ထုနလှော့ချဖခင်းေို�ေျယ်ေျယ်ဖြန့်ဖြန့်လုြ်နောင်ဖခင်း

� •� အလုြ်သမားများအား�(ဖြန်လည်)�နလ့ေျင့်သင်ြေားဖခင်း

� •� လေ်ရှိအလုြ်သမားများလုြ်ေိုင်နနသည့်�အလုြ်ချနိ်နလှော့ချဖခင်း

� •� အလုြ်အေိုင်ရာထူးတာဝန်ေို� မှေနဝနောင်ရေေ်နစဖခင်း� (ဥြမာ၊�ယခင်ေ�အလုြ်သမားတစ်ဦး�လုြ်နောင်သည့်�အလုြ်�

ရာထူးတာဝန်ေို�အလုြ်သမားနှစ်ဦးေ�မှေနဝလုြ်နောင်ဖခင်း)

� •� အလုြ်ေို�မှေနဝလုြ်ေိုင်ဖခင်း�(ဥြမာ၊�အလုြ်ရှင်များေ�အစိုးရ၏နထာေ်ြံ့မှုဖြင့်�အခနြေးနငွများနြးနောင်နနစဉ်အချနိ်

ောလတွင်�အလုြ်သမားများ၏�အလုြ်ချနိ်ေို�နလှော့ချဖခင်း)

� •� နလျာ်ေန်သည့်�ဝင်နငွောေွယ်နစာင့်နရှာေ်မှုနှင့်အတူ�အလုြ်သမားများအား�မိမိတို့ေန္ဒအနလျာေ်�နစာနစာအပငိမ်းစား�

ယူခိုင်းဖခင်း

� •� အလုြ်သမားများအား�လုြ်ငန်းအတွင်း�အလုြ်နနရာနဖြာင်းနရှေ့ခန့်ထားဖခင်း

1� �ဤလမ်းညွှန်ချေ်များေို�သတင်းအချေ်အလေ်ေိုင်ရာ�ရည်ရေယ်ချေ်များအတွေ်သာလှေင်�ဦးတည်ရည်ရေယ်ဖခင်းဖြစ်ပြီး၊�ဥြ�နဒေိုင်ရာအကေံ�
ဖြုချေ်အနနဖြင့်� အဓိြ္ပါယ်မနောေ်ယူသင့်ြါ။� အလုြ်သမားနရးရာ� ေိစ္စရြ်များေို� ေုစားနဖြရှင်းရာတွင်� အလုြ်သမားနရးရာစစ်နေးနရး�
အရာရှိ၊� ဥြနဒအေျ ိုးနောင်တစ်ဦး� သို့မဟုတ်� သင်၏� အလုြ်ရှင်အြွဲ့အစည်း� သို့မဟုတ်� အလုြ်သမားအြွဲ့ချုြ်၏� ေိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး�
ေဲ့သို့နသာ�ေျွမ်းေျင်သူတစ်ဦးနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်�မဖြစ်မနနလိုအြ်နိုင်ြါသည်။�ILO�နှင့်�IFC�တို့အနနဖြင့်�ဤလမ်းညွှန်ချေ်များအနြါ်�
အားေိုအားထားဖြုဖခင်း၏�နနာေ်ေေ်တွဲအေျ ိုးေေ်အနနဖြင့်�ေျခံရသည့်�မည်သည့်နစ်နာနြေးအတွေ်မှေ�တာဝန်ရှိမည်�မဟုတ်ြါ။
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� •� အလုြ်သမားများအားအဖခားနသာ� လုြ်ငန်းများသို့� နဖြာင်းနရှေ့နစဖခင်း� ဥြမာ၊� အလုြ်သမားအချ ို ့ေို� ေုမ္ပဏီကေီးတစ်ခု�

နအာေ်ရှိ� အဖခားနသာ�ေုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုတွင်� အလုြ်တာဝန်ခွဲနဝချထားဖခင်း� သို့မဟုတ်� အဖခားနသာ� ဖြည်တွင်းအလုြ်ရှင်�

တစ်ဦးထံတွင်�အလုြ်ခန့်အြ်နစဖခင်း။

ပအာက်ပော်ြေေါတို့အားြေင့် ကုန်အဝယ်ပတာ်များသည် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချြခင်း နှင့်ေတ်သက်သည့် လိုအေ်မှုကိုပရှာင်လွှဲရန် 

ေံ့ေိုးကူညီနိုင်ေါသည။်

� •� တာဝန်ရှိနသာရင်းဖမစ်ေိုင်ရာ�နည်းဗျူဟာများေို�အသုံးချဖခင်း

� •� အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမှုနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�နရေးချယ်စရာများေို�ရှာနြွရာတွင်�တေ်ကေစွာ�ြါဝင်နောင်ရေေ်ဖခင်း

� •� နုတ်ထွေ်ဖခင်း�သို့မဟုတ်�ေုန်အမှာစာများသိသာစွာနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ကေိုတင်နြေညာဖခင်း

� •� နြးရန်ေျန်ရှိသည့်�ေုန်ြို့လွှာများေို�အချနိ်နှင့်တစ်နဖြးညီနြးဖခင်းနှင့်�ချုြ်ေို�ထားသည့်သနောတူစာချုြ်များေို�အ�နလး�

ထားဖခင်း

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�နရှ့ေေ်နောင်ရေေ်ဖခင်းမဖြုမီ�လုြ်ငန်းအုြ်ချုြ်စီမံနရးြုိင်းအနနဖြင့်�လုြ်သားအင်အား�

နလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်သည့်�နရေးချယ်စရာများေို�စဉ်းစားသုံးသြ်ရန်နှင့်�နေွးနနွးရန်အတွေ်�အနဖခခံအလုြ်သမား�အြွဲ့အစည်း�

သို့မဟုတ်� အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များ2� (သို့မဟုတ်� ၎င်းတို့မရှိသည့်� အချနိ်တွင်� အလုြ်သမားများ)� နှင့်� တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်�

လိုအြ်ြါသည်။�အဖခားနသာ�နရေးချယ်စရာများေ�မည်သို့မှေမတတ်နိုင်နတာ့သည့်�အချနိ်ေျမှသာလှေင်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်း�

ေို�အနောင်အထည်နြာ်နောင်ရေေ်သင့်ြါသည်။

သင့်အပနြေင့် ြေန်လည်ေွဲ့စည်းမှုလုေ်ပောင်ရန် လိုအေ်ေါသလား။
သင်၏စေ်ရုံသည်�လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုတွင်�နလှော့ချလျေ်ရှိပြီး�သို့မဟုတ်�လုြ်သားထု�ဖြန်လည်ြွဲ့စည်းမှုေို�လုြ်နောင်လျေ်ရှိော၊�

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးေို� စဉ်းစားသုံးသြ်လျေ်ရှိနနြါသည်။� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်� အလွန်အနရးကေီးသည့်�

ေုံးဖြတ်ချေ်ဖြစ်ပြီး၊�ယင်းေုံးဖြတ်ချေ်သည်�စေ်ရုံ၏�လုြ်ငန်းလည်ြတ်နောင်ရေေ်လျေ်ရှိနသာ�ေေ်စြ်ရာအနြောင်းအချေ်များ�

အားလုံးနှင့်�ဥြနဒနြောင်းေိုင်ရာနှင့်�စီးြွားနရးေိုင်ရာ�အနဖခအနနများနှင့်သေ်ေိုင်သည့်� ဖြည့်ဝစုံလင်နသာ�အသိြညာဗဟုသုတ�

အနြါ်တွင်�အနဖခဖြုပြီး�နောင်ရေေ်ရန်လိုအြ်ြါသည်။

အလုြ်သမားအနရအတွေ်ေို� နလှော့ချဖခင်းသည်�ေုန်ေျစရိတ်ဖြတ်နတာေ်ြို့အတွေ်�အထင်ရှားေုံးဖြစ်သည့်� နည်းလမ်းဟု�ထင်�

ဖမင်ရြါသည်။�သို့ရာတွင ်လုေ်သားအင်အား ပလှော့ချြခင်းသည်ေင်လှေင် အေိုးအခကကီးမားလှေါသည်။

အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းများနှင့်ေေ်စြ်နနသည့်� တိုေ်ရိုေ်ေုန်ေျစရိတ်အြိုးအခနှင့်� သွယ်ဝိုေ်နသာနည်းဖြင့်� ေုန်ေျသည့်ေုန်ေျ�

စရိတ်အြိုးအခများသည်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းဖြင့်�ေုမ္ပဏီေ�လုြ်နောင်နိုင်သည့်�အေျ ိုးအဖမတ်မှန်သမှေေို� ြယ်ရှားြစ်�

နိုင်ြါသည်။� နအာေ်နြာ်ဖြြါဇယားေွေ်သည်� နိုင်ငံ၏� ဥြနဒသတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်အနြါ်မူတည်ပြီး၊� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းများ�

နြောင့်� ဖြစ်နိုင်ြွယ်ရာ� အချ ို ့နသာ� တိုေ်ရိုေ်ေုန်ေျစရိတ်အြိုးအခများနှင့်� သွယ်ဝိုေ်နသာနည်းဖြင့်� ေုန်ေျသည့်ေုန်ေျစရိတ်�

အြိုးအခများေို�မီးနမာင်းထိုးဖြထားြါသည်။

2� �ဤလမ်းညွှန်ချေ်တစ်ခုလုံးတွင်� နြာ်ဖြြါရှိသည့်� “အလုေ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ”� ဟူနသာ� နဝါဟာရသည်� ဖမန်မာနိုင်ငံနှင့်စြ်လျဉ်း၍�
အနဖခခံ� အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့်� အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များေို� ရည်ညွှန်း� ြါသည်။� သို့ရာတွင်၊� လုြ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင်�
အနဖခခံ�အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းတစ်ခုမရှိသည့်�အနဖခအနနမျ ိုး၌�အလုြ်သမားများအား�ေိုယ်စားဖြုရန်�နိုင်ငံ၏ဥြနဒတွင်�၎င်းတို့ေို�အသိ�
အမှတ်ဖြုထားြါသည်။



5 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်အေိုးအခ သွယ်ဝှိုက်ပသာနည်းြေင့် ကုန်ကျသည့် ကုန်ကျစရိတ်အေိုးအခ

ကေိုတင်အသိနြးဖခင်းအစား�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနှင့်�

အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�အဖခားနသာ�အခနြေးနငွများ�

နြးရဖခင်း

အလုြ်လေ်မဲ့အာမခံနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ြိုမိုများဖြားသည့်�

အခွန်နငွများနြးရဖခင်း

အားလြ်ရေ်များ�ြိုမိုများဖြားလာဖခင်းနှင့်�နာမေျန်းမှုအတွေ်�

နြးနောင်ရဖခင်း

ခွဲဖခားေေ်ေံမှုနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ြိုမိုဖြစ်နြါ်လာနိုင်သည့်�

နဖြာင်းလဲမှုများ

ဖြည့်စွေ်ထြ်နောင်းနြးရသည့်�အလုြ်လေ်မဲ့�

အေျ ိုးခံစားခွင့်များ

အလုြ်သမား�မတည်ပမဲမှုဖမင့်မားလာဖခင်းနှင့်�ေုန်ထုတ်စွမ်းအား�

နလျာ့နည်းလာဖခင်း

အလုြ်သမားများေို�လုြ်ငန်းခွင်ဖြင်ြရှိ�အဖခားနသာနနရာများ�

တွင်�အလုြ်နြးအြ်ရဖခင်း

ေျန်ရှိနနသည့်�အလုြ်သမားများအြေား�စိတ်ဓါတ်ြိုင်းေိုင်ရာ�

ေျေင်းလာဖခင်း

ြင်စင်နှင့်�အေျ ိုးခံစားခွင့်နငွနြေးများနြးရဖခင်း နလ့ေျင့်သင်ြေားဖခင်းနှင့်�ဖြန်လည်နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုများ�

ဖြုလုြ်ရဖခင်း

စီမံခန့်ခွဲနရးေိုင်ရာ�ေုန်ေျစရိတ်နှင့်�ဥြနဒေိုင်ရာ�

ေုန်ေျစရိတ်များ

အသစ်ငှါးရမ်းမည့်�အလုြ်သမားများအား�လူသစ်စုနောင်း�

ဖခင်းနှင့်�အလုြ်ခန့်အြ်ဖခင်း

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှုနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ေိုးရေားသည့်�အခေ်အခဲဖြဿနာများအဖြားေိုလည်း�ဖြစ်�

နြါ်နစနိုင်ြါသည်။

� •� အလုေ်ထုတ်ေယ်ြခင်းများတွင် လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပောင်ရွက်မှုနှင့်စေ်လျဉ်း၍ သိသာထင်ရှားသည့် ေိုးကျ ိုးများရှိေါသည် -�

အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�၎င်းတို့၏�အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမည်ေို�စိုးရိမ်နသာနြောင့်�စိတ်ဓါတ်ြိုင်းေိုင်ရာ�ေျေင်းမည်�ဖြစ်�

ြါသည်။�အလုြ်အဝင်အထွေ်နှုန်း�ဖမင့်မားဖခင်းနှင့်�အလုြ်သမားများ၏�စိတ်ဓါတ်ြိုင်းေိုင်ရာေျေင်းဖခင်းေ�ေုန်ထုတ်စွမ်း�

အားအနြါ်� အြျေ်သနောနောင်လျေ်� ထိခိုေ်နစမည်ဖြစ်ြါသည်။� နောင်းမွန်သည့်� အလုြ်သမားများအနနဖြင့်လည်း�

ြိုမိုတည်ပငိမ်မှုရှိသည့်�အလုြ်အေိုင်ဝန်းေျင်သို့�နရှေ့နဖြာင်းသွားမည်�ဖြစ်ြါသည်။�အလုြ်သမားများအနြါ်�ဖြုမူေေ်ေံသည့်�

ြုံစံအနနအထားနြောင့်�ေုမ္ပဏီ၏�ဂုဏ်သိေ္ခာသည်လည်း�နမှးမှန်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။

� •� အလုေ်ထုတ်ေယ်ြခင်းများတွင် ဘဏ္ဍာပရးေိုင်းေိုင်ရာ ပောင်ရွက်မှုများအပေါ်တွင်လည်း အေျက်သပဘာပောင်သည့်သက် 

ပရာက်မှုများရှိေါသည�်-�လုြ်ငန်းနောင်ရေေ်မှုေို�သိသာထင်ရှားစွာနလှော့ချဖခင်းသည်�နမှော်လင့်ထားသည့်�နငွနြေးစုနောင်း�

နိုင်မှု� အနနအထားေီသို� ဦးတည်ဖခင်းမရှိနြောင်းေို� အနမရိေန်အနဖခစိုေ်�ေုမ္ပဏီများနှင့်ြတ်သေ်သည့်� နလ့လာချေ်�

များေ�ညွှန်ဖြနနြါသည်။�အမှန်တွင်�ဖြင်းထန်ေိုးရေားစွာနလှော့ချဖခင်းေို�မှီခိုအားထားဖခင်းမဖြုသည့်�ေုမ္ပဏီများသည်�ြိုပြီး�

နအာင်ဖမင်မှု3�ရရှိြေြါသည်။

� •� အလုေ်ရှင်များသည် လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပောင်ရွက်မှုပလှော့ချြခင်း၏ ပကာင်းကျ ိုးများနှင့် သက်ေိုင်သည့် စိတ်ကူးယဉ် 

ဒဏ္ဍာရီများစွာကို ယုံကကည်ပလ့ရှိကကေါသည် -��နအာေ်ြါဇယားေွေ်သည်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�

စိတ်ေူးယဉ်ဒဏ္ဍာရီနှင့်�ဖြစ်ရြ်မှန်တို့ေို�နှိုင်းယှဉ်နြာ်ဖြထားြါသည်။

3� �Zorn,�M.�et�at.�2017.�“ေုသဖခင်းနလာ၊�ေျန်ေဲဖခင်းနလာ�-�လုြ်ငန်းလည်ြတ်နောင်ရေေ်မှုအနနအထားနလှော့ချဖခင်းသည်�လုြ်ငန်းနဒဝါလီ�
ခံရနိုင်မှုေို�ဖမင့်မားနစြါသလား။�စီးြွားနရးလုြ်ငန်းသုနတသနဂျာနယ်၊�အတွဲ�-�၇၆၊�စာမျေ်နှာ�-�၂၄�-�၃၃။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ6

စိတ်ကူးယဉ်ဒဏ္ဍာရီ ြေစ်ရေ်မှန်

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�အေျ ိုးအဖမတ်များေို�

ဖမင့်မားနစသည်။

အေျ ိုးအဖမတ်ရရှိဖခင်းသည်�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချဖခင်း�

နြောင့်�ဖြစ်နြါ်လာမည်မဟုတ်ြါ။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�ေုန်ထုတ်စွမ်းအားေို�

ဖမင့်မားနစသည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချပြီးနနာေ်�ဖြစ်နြါ်လာသည့်�အေျ ိုး�

အဖမတ်များသည်�နရာပြမ်းနနြါသည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�နနာေ်ေုံးအားေိုးအား�

ထားဖြုရာ�ဖြစ်သည်။

အထည်ချုြ်စေ်ရုံများေဲ့သို့နသာ�ေုမ္ပဏီများစွာအတွေ်�

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�ေနဦး�အားေိုးအားထား�

ဖြုရာဖြစ်နြောင်း�အချေ်အလေ်များေ�ညွှန်ဖြနနြါသည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�ေုမ္ပဏီအတွေ်�အလုြ်�

သမားများေ�လုြ်နောင်နြးသည့်�လုြ်အားြမာဏ၊�စိတ်ဓါတ်�

ြိုင်းေိုင်ရာနှင့်�ေတိေဝတ်ဖြုမှုတို့အနြါ်�ေိုးရေားစွာထိခိုေ်�

နစဖခင်း�မရှိြါ။

အနဖခအနနအများစုတွင်၊�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချဖခင်းသည်�

ေုမ္ပဏီအတွေ်�အလုြ်သမားများေ�လုြ်နောင်နြးသည့်�

လုြ်အားြမာဏ၊�စိတ်ဓါတ်ြိုင်းေိုင်ရာနှင့်�ေတိေဝတ်ဖြုမှုတို့�

အနြါ်�ေိုးရေားစွာ�ထိခိုေ်နစြါသည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်း�

ခံရသည့်�အလုြ်သမားများအနြါ်�တူညီသည့်�အေျ ိုးသေ်�

နရာေ်မှုများေို�ဖြစ်နြါ်နစြါသည်။

အထည်ချုြ်အလုြ်သမားများစုသည်�အမျ ိုးသမီးများဖြစ်�

နြောင်းေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားြါေ၊�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချ�

ဖခင်းသည်�အမျ ိုးသားအနရအတွေ်ထေ်�ြိုမိုများဖြားသည့်�

အမျ ိုးသမီးအနရအတွေ်ေို�အလုြ်လေ်မဲ့ဖြစ်သည့်�အနဖခ�

အနနသို့�ဦးတည်နစြါသည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�ခံစားကေုံနတွ့ရသူများသည်�

စီးြွားနရးတွင်�ြွဲ့စည်းမှုြုံစံနဖြာင်းလဲမှုရလဒ်အနနဖြင့်�

နငွနြေးေုံးရှုံးမှုေို�နရရှည်ခံစားြေရမည်မဟုတ်ြါ။

အေျြေ်သို့�ဦးတည်နရေ့လျားမှုသည်�ပခင်းချေ်မဟုတ်ေဲ၊�

စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းသာလှေင်ဖြစ်ပြီး၊�အထူးသဖြင့်�ေျွမ်းေျင်မှု�

နိမ့်ေျသည့်�အထည်ချုြ်�လုြ်ငန်းေဏ္ဍတွင်�အလုြ်သမား�

များအနနဖြင့်�နရေးချယ်စရာအလုြ်အေိုင်ရရှိနိုင်ရန်�အခေ်အခဲ�

ရှိနိုင်ြါသည်။

အလုြ်အေိုင်တည်ပမဲနရးနှင့်� တာဝန်ယူမှုရှိနသာ� လုြ်သားထုြွဲ့စည်းမှုေိုင်ရာမူဝါဒများအား� အတည်ဖြုလေ်ခံဖခင်းသည်� အထင်�

အရှားအနရးြါသည့်�အေျ ိုးနေျးဇူးများေို�နောင်ြေဉ်းနြးြါသည်။

� •� အလုေ်အကိုင်တည်မမဲမှုသည် ပြောင်းလဲမှုနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် အပြခအပန တစ်ရေ်ကို ေန်တီးပေးေါသည် - အလုြ်အေိုင်�

တည်ပမဲမှုဖြင့်� အောအေွယ်နြးမှုရရှိသည့်� အလုြ်သမားများသည်� ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်� ြိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိနစရန်နှင့်�

နအာင်ဖမင်မှုရရှိနစရန်အတွေ်� အနထာေ်အေူဖြစ်နစမည့်� နဖြာင်းလဲမှုများအတွေ်� စိတ်အားထေ်သန်စွာဖြင့်� ြံ့ြိုးေူညီ�

ြေမည်�ဖြစ်ြါသည်။�ေျွမ်းေျင်မှုရှိပြီး�ဖြင်လွယ်နဖြာင်းလွယ်နသာ�အနနအထားရှိသည့်�လုြ်သားထုအဖြစ်သို့�ဦးတည်သည့်�

နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုနှင့်�လုြ်သားထုြွံ့ပြိုးတိုးတေ်နရးတွင်�ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှု�ဖြုလုြ်ရန်�အလုြ်ရှင်များအား�အားနြးြါသည်။�

လုြ်ငန်းအေျေေ်သို့�ဦးတည်သည့်အနနအထား�အေုံးသတ်သွားနသာအခါတွင်�အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်�ေုန်ထုတ်လုြ်မှု�

တိုးတေ်ဖမင့်မားနအာင်� လုြ်နောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး၊� ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သူများထေ်� ေုန်ြစ္စည်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအတွေ်�

ဝန်နောင်မှုများေို�ြိုမိုလျင်ဖမန်စွာ�နောင်ရေေ်နိုင်စွမ်းရှိြေမည်ဖြစ်ြါသည်။

� •� အလုေ်အကိုင်တည်မမဲမှုသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးတက်ြမင့်မားပစသည် -� မည်သို့ေိုနစ၊� ေုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်�

အလုြ်အေိုင်တည်ပမဲမှုေို� အတည်ဖြုလေ်ခံဖခင်းအတွေ်� အဓိေအနြောင်းရင်းြင်ဖြစ်ြါသည်။� အလုြ်သမားများသည်�

၎င်း�တို့၏�အလုြ်ေိုေေ်လေ်လုြ်ေိုင်ြေရမည်ဖြစ်နြောင်း�နသချာနသာအခါတွင်�၎င်းတို့အနနဖြင့်�အြွဲ့အစည်းနှင့်�ယင်း�

အြွဲ့အစည်း၏�ထုတ်ေုန်များ�တိုးတေ်ဖမင့်မားနစြို့အတွေ်�တစ်စိုေ်မတ်မတ်�လုြ်ေိုင်ြေမည်ဖြစ်ြါသည်။�အရည်�အနသွး�



7 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

အလုံးစုံနောင်းမွန်နစရန်� စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ရာ� မူသနောတရားများေို� ချမှတ်ခဲ့သူဟု�လူသိထင်ရှားဖြစ်နသာ� W.� Edwards�

Deming�ေ�အလုြ်အေိုင်�တည်ပမဲမှုသည်�အရည်အနသွးေိုင်ရာအစီအစဉ်များ�နအာင်ဖမင်မှုရရှိနစနရးအတွေ်�အေုံးစွန်�

ြါဝင်နောင်ရေေ်ြေမည်ဖြစ်နြောင်း၊�အလုြ်သမားများနှင့်�အလုြ်ရှင်အြေား�ထားရှိသည့်ေတိေဝတ်ဖြုချေ်ေို�ြန်တီး�

နြးနြောင်း� မှတ်သားနြာ်ဖြထားြါသည်။� အလုြ်အေိုင်တည်ပမဲမှုသည်� စီမံနောင်ရေေ်ရာတွင်� သစ္စာရှိမှုနှင့်� ယုံြေည်မှု�

တို့ေို�ြန်တီးနြးပြီး၊�ယင်းသည်�နည်းြညာေိုင်ရာ�နဖြာင်းလဲမှုများအနြါ်�အတိုေ်အခံဖြုဖခင်းတို့ေို�နလျာ့နည်းနစလျေ်၊�

အလုြ်သမားများ�အလုြ်ထွေ်နှုန်းေို�နည်းြါးနစပြီး�လုြ်ငန်းခွင်ြူးနြါင်းနောင်ရေေ်မှုနှင့်�လုြ်ငန်းခွင်�ေေ်ေံနရးများေို�

တိုးတေ်နောင်းမွန်နစြါသည်။

ထို့အဖြင်၊�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�အလုြ်ရှင်များအတွေ်�ေုန်ေျမှုများ�ဖြစ်နြါ်နစသေဲ့သို့�အလုြ်သမားများနှင့်�၎င်းတို့၏�

လူမှုအသိုေ်အဝန်းများအတွေ်လည်း�သိသာထင်ရှားစွာဖြင့်�အြျေ်သနောနောင်သည့်�ရိုေ်ခတ်မှုများေို�ဖြစ်နြါ်နစြါသည်။

အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းမဖြုမီ�အထေ်တွင်နြာ်ဖြထားသည့်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ေေ်

စြ်သည့်�ေုန်ေျစရိတ်များနှင့်��ေိုးေျ ိုးများေို�ဂရုတစိုေ်�နသချာစွာစဉ်းစားသုံးသြ်ရန်�အခိုင်အမာအကေံဖြုတိုေ်တွန်းထားြါသည်။

လူမှုနရးအရ�တာဝန်ရှိနသာ�လုြ်သားထုဖြန်လည်ြွဲ့စည်းဖခင်းသည်�စီးြွားနရးေိုင်ရာ�ေိုးရေားသည့်�အခေ်အခဲဖြဿနာများ�ကေုံနတွ့�

နနရသည့်� အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်� အဖြန်အလှန်နေွးနနွးနဖြာေိုမှုလုြ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်� အလုြ်သမားများနှင့်� လူမှုအသိုေ်အဝန်း�

အနြါ်�အြျေ်သနောသေ်နရာေ်သည့်�ရိုေ်ခတ်မှုများေို�နလျာ့နည်းနအာင်လုြ်နောင်နနစဉ်တွင်�စေ်ရုံ၏�စီးြွား�နရးလုြ်ငန်းေိုင်�

ရာ�လိုအြ်မှုများေို�နသချာစွာစဉ်းစားသုံးသြ်နစနိုင်ြါသည်။�အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်�စေ်ရုံကေုံနတွ့နနရသည့်�စိန်နခါ်မှုအခေ်အခဲ�

များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�သေ်ေိုင်ရာသတင်းအချေ်အလေ်များေို�အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်သမားေိုယ်�

စားလှယ်များအား� နောင်ြေဉ်းနြးရန်� လိုအြ်ပြီး၊� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းေို� နရှာင်ြေဉ်နိုင်မည့်နည်းလမ်း� နလျာ့နည်းနစမည့်နည်း�

လမ်း�သို့မဟုတ်�နောင်းစွာစီမံနောင်ရေေ်နိုင်မည့်�နည်းလမ်းများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�၎င်းတို့တွင်�အဖြုသနောနောင်သည့်��အနတွးအ�

နခါ်� ထင်ဖမင်ယူေချေ်များရှိနိုင်နသာနြောင့်� ဖြစ်နိုင်ြွယ်ရာရှိသည့်� နဖြရှင်းမှုများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� ၎င်းတို့နှင့်� တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်�

လိုအြ်ြါသည်။

တစ်ခုတည်းပသာ ပရွးချယ်စရာအပနြေင့် လုေ်သားအင်အား ပလှော့ချြခင်း
လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�အပြီးသတ်ေုံးဖြတ်ချေ်မချမှတ်မီ�သင့်အနနဖြင့်�နအာေ်ြါနမးခွန်းများေို�နဖြေိုရန်�

သတင်းအချေ်အလေ်များေို�စုနောင်းရန်�လိုအြ်ြါသည်။

� •� အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�အလုြ်သမားများ၏�အခွင့်အနရးနတွနဲ့�တာဝန်ဝတ္တရားနတွေ�ောနတွလဲ။�၎င်းတို့�

၏�အခွင့်အနရးများ�(ေိုလိုသည်မှာ�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�၎င်းတို့ရရှိခံစားရမည့်�အခနြေးနငွများ)�

သည်�အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်များ၊�စုနြါင်းသနောတူ�ညီချေ်များနှင့်�သေ်ေိုင်ရာဥြနဒများနှင့်�စည်း�

မျည်းစည်းေမ်းများတွင်�သတ်မှတ်နြာ်ဖြထားနြောင်း�မှတ်သားထားြါ။

� •� ောလတို�စီမံချေ်နတွေ�ောနတွလဲ။

� •� စီးြွားနရးလုြ်ငန်းများေိုြံ့ြိုးရန်နှင့်�အလုြ်အေိုင်များနှင့်�ဝင်နငွများေို�အောအေွယ်နြးရန်အတွေ်�အစိုးရအနထာေ်�

အြံ့� သို့မဟုတ်� အဖခားရရှိနိုင်သည့်� အနထာေ်အြံ့များရှိြါသလား။� ဤေိစ္စနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� အစိုးရအာဏာြိုင်များနှင့်�

အလုြ်ရှင်အြွဲ့အစည်းများသည်�အနထာေ်အေူဖြုနိုင်ြါသည်။

� •� အလုြ်ခန့်အြ်ရန်သင့်နလျာ်သည့်�အလုြ်သမားများေို�အလုြ်မှ�မည်သို့နလှော့ချမှာလဲ။��၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်�ေျွမ်းေျင်မှုအမျ ိုး�

အစားများအတွေ်�အလုြ်အေိုင်နစျးေွေ်ေ�ေယ်လိုမျ ိူ းရှိြါသလဲ။

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချရာတွင်ြါဝင်မည့်�အလုြ်သမားများနှင့်�ေေ်လေ်ခန့်အြ်ထားရှိမည့်�အလုြ်သမားများ၏�လူမှု�

နရးေိုင်ရာ�နမွးြွားဖခင်း၊�နသေုံးဖခင်းနှင့်�နရာဂါေယဖြစ်ြွားမှု�(ေိုလိုသည်မှာ၊�ေျား၊�မ၊�လိင်ြိုင်းေိုင်ရာ�စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု�

အနနအထား၊�မသန်စွမ်းမှုဖြစ်ဖခင်း၊�အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်ဖခင်း၊�နရှေ့နဖြာင်းအလုြ်လုြ်ေိုင်မှုအနနအထား၊�အလုြ်�



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ8

ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�စာချုြ်အနနအထား၊�ောသာတရားနှင့်�အသေ်အရေယ်)�နတွေ�ေယ်လိုရှိြါသလဲ။�အချ ို ့နသာ�အလုြ်�

သမား� အစုအြွဲ့များသည်� အချ ိုးအစားမှေတမှုမရှိေဲ� ထိခိုေ်ခံစားနနရြါသလား� (အလုြ်လုြ်ေိုင်ရသည့်� နနရာနဒသနှင့်�

လုြ်ေိုင်နောင်ရေေ်မှုတို့�အြါအဝင်)။

အထေ်နြာ်ဖြြါနမးခွန်းများအတွေ်�အနဖြများသည်�ရရှိနိုင်သည့်နရေးချယ်စရာများနှင့်� ြတ်သေ်ပြီး�အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်နဖခေို� နမှော်�

မှန်းရန်နှင့်�အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမှုများအတွေ်�နရေးချယ်စရာများေို�စဉ်းစားသုံးသြ်ရာတွင်�အနထာေ်အေူဖြုမည်ဖြစ်ြါသည်။�စေ်ရုံ�

အနနဖြင့်�အလုြ်အေိုင်တည်ပမဲမှုေို�အဖြစ်နိုင်ေုံးအတိုင်းအတာအထိ�ထိန်းသိမ်းနိုင်းရန်အတွေ်�ဤလုြ်ငန်းစဉ်အချနိ်ောလအတွင်း�

တွင်�အလုြ်သမားများနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွး�ရန်လိုအြ်ြါသည်။

လုေ်သားအင်အားပလှော့ချပရးေိုင်ရာ ပကာ်မတီတစ်ရေ်ေွဲ့စည်းြခင်း
လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�တစ်ခုတည်းနသာဖြစ်နိုင်ြွယ်ရာ�ရလဒ်အနနဖြင့်�ထင်ဖမင်ြါေ၊�ြထမဦးေုံးလုြ်နောင်ရမည့်အရာ�

မှာ�လုြ်ငန်းငန်းစဉ်ေို� စီမံနောင်ရေေ်ရန်အတွေ်�အြွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်� နော်မတီတစ်ရြ်�သို့မဟုတ်�အထူးလုြ်ငန်းအြွဲ့ေို� ြွဲ့�

စည်းရန်ြင်�ဖြစ်ြါသည်။�နော်မတီတွင်�နအာေ်ြါြုဂ္ဂိုလ်များြါဝင်ရန်လိုသင့်ြါသည်။

� •� စေ်ရုံြိုင်ရှင်များ

� •� စေ်ရုံမန်နနဂျာ

� •� ေဏ္ဍာနရးဌာန

� •� ေုန်ထုတ်လုြ်နရးဌာန

� •� ဝန်ထမ်းနရးရာဌာန

� •� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းေိုယ်စားလှယ်များ�သို့မဟုတ်�အနဖခခံအလုြ်�သမားအြွဲ့အစည်းမရှိသည့်�အနဖခအနနတွင်�

အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်�(များ)

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်�စံဖြုထားသည့်�အလုြ်ခန်ထားမှုသနောတူစာချုြ်ြုံစံ�(၂၀၁၇)�ေ�အလုြ်ရှင်တစ်ဦးသည်�အလုြ်သမားအနရအတွေ်�

နလှော့ချရန်�စဉ်းစားသုံးသြ်မည်ေိုြါေ၊�ယင်းအလုြ်သမားနလှော့ချမှုေို�အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း�သို့မဟုတ်�အနဖခခံအလုြ်�

သမားအြွဲ့အစည်းမရှိြါေ၊�အလုြ်သမားနရးရာလုြ်ငန်းညှိနှိုင်း�နရးနော်မတီ�(WCC)�တို့ဖြင့်�ညှိနှိုင်းနေွးနနွးဖခင်း/တိုင်ြင်နေွးနနွး

ဖခင်းများဖြုလုြ်ရန်�လိုအြ်နြောင်း၊�အလုြ်သမားနရးရာ�လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းနရးနော်မတီမရှိသည့်�အနဖခအနနမျ ိုးတွင်�အလုြ်သမား�

များနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်လိုအြ်နြောင်း�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားြါသည်။

နော်မတီ၏အခန်းေဏ္ဍများတွင်�နအာေ်နြာ်ဖြြါ�တာဝန်ဝတ္တရားများြါဝင်�သင့်ြါသည်။

� •� ဖြုဖြင်ထားသည့်�လုြ်သားထု၏ြုံသဏ္ဍာန်ေို�ေုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရန်

� •� အြွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ�ဌာနတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွေ်�လိုအြ်သည့်အလုြ်သမား�အနရအတွေ်နှင့်�ရာထူးတာဝန်�တစ်ခုချင်း�

စီအတွေ်�လိုအြ်သည့်ေျွမ်းေျင်မှုများ�နှင့်ြတ်သေ်ပြီး�အနသးစိြ်စီစဉ်နောင်ရေေ်ရန်

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချသည့်� လုြ်ငန်းစဉ်၏�အေင့်တစ်ခုချင်းစီအတွေ်� အနောင်အထည်နြာ်နောင်ရေေ်မည့်� အချနိ်�

ောလအြိုင်းအဖခားေို�အြေမ်းြျင်း�သတ်မှတ်ထားရှိရန်

� •� နရေးချယ်နရးေိုင်ရာ�စံနှုန်းများေို�စတင်နရးေွဲနြာ်နောင်ရန်

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးလုြ်ငန်းစဉ်အား� နရးေွဲနြာ်နောင်ဖခင်းနှင့်� အနောင်အထည်နြာ်နောင်ရေေ်နနစဉ်� အချနိ်�

အတွင်းတွင်�အဓိေြါဝင်သေ်ေိုင်�သူများနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်

� •� �နောင်ရေေ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုချင်းစီအတွေ်�ခန့်မှန်းေုန်ေျစရိတ်ေို�ေုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရန်

� •� နလျာ်ေန်သည့်နောင်ရေေ်မှုနည်းလမ်းေို�ေုံးဖြတ်ချမှတ်ရန်



9 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

လုေ်သားအင်အားပလှော့ချပရးအစီအစဉ်တစ်ရေ် ပရးေွဲ ပော်ပောင် ြခင်း
လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးအစီအစဉ်တွင်�နအာေ်ြါတို့ြါဝင်သင့်သည်။

� •� စေ်ရုံတွင်�ကေုံနတွ့နနရသည့်�အခေ်အခဲဖြဿနာများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�အေျဉ်းချုြ်�ရှင်းလင်းနြာ်ဖြချေ်

� •� စဉ်းစားသုံးသြ်ခဲ့ပြီးနသာ�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးအတွေ်�နရေးချယ်စရာများနှင့်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်�

အေယ်နြောင့်တစ်ခုတည်းနသာ�နရေးချယ်စရာဖြစ်နြောင်း�စိစစ်စိတ်ဖြာဖခင်း

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းအစီအစဉ်�ရှင်းလင်းနြာ်ဖြချေ်

� •� တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်းလုြ်ငန်းစဉ်

� •� နရေးချယ်နရးေိုင်ရာ�စံနှုန်းများ

� •� အလုြ်ထုတ်နစ်နာမှုအတွေ်�နြးနောင်ရမှုအစုစု

� •� စေ်ရုံေလုြ်နောင်သည့်�ေုစားမှုေိုင်ရာ�နောင်ရေေ်မှုများ

� •� လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့်�အနောင်အထည်နြာ်နောင်ရေေ်နရးအစီအစဉ်

ဤအစီအစဉ်နရးေွဲနြာ်နောင်ဖခင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင်� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း� သို့မဟုတ်� အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များ�

ြါဝင်ရမည်။

ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များကို ကကိုတင်ြေင်ေင်ြခင်း
စေ်ရုံေရင်ေိုင်ကေုံနတွ့နနရသည့်� အခေ်အခဲစိန်နခါ်မှုများနှင့်� လုြ်သားအင်အားနလှော့� ချရဖခင်းနှင့်ေိုင်သည့်အနြောင်းရင်းများ

ေို�ရှင်းလင်းနြာ်ဖြလျေ်၊�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ေုံးဖြတ်ချေ်ချမှတ်ဖခင်းအတွေ်�အသုံးဖြုမည့်�သတင်းအ�

ချေ်အလေ်များနှင့်�စံနှုန်းများေို�အေျဉ်းချုြ်မှတ်တမ်းတင်နရးသားထားသင့်ြါသည်။

ပရွးချယ်စရာများကို စိစစ်စိတ်ြောြခင်း

တိုင်ြင်နေွးနနွးသည့်လုြ်ငန်းစဉ်အတွင်း�စေ်ရုံြိုင်ရှင်�သို့မဟုတ်�စေ်ရုံ၏အကေီးတန်း�မန်နနဂျများေ�ေနဦးစဉ်းစားသုံးသြ်ထားပြီး၊�

အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များနှင့်�အဖခားနသာြါဝင်သေ်ေိုင်သူများေ�အကေံဖြုထား�

သည့်�အကေံဖြုထားသည့်နရေးချယ်စရာများအြါအဝင်၊�အလုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးအတွေ်�စဉ်းစားသုံးသြ်ထားသည့်� နရေးချယ်�

စရာများအားလုံးေို� စာရင်းဖြုစုြါ။� နရေးချယ်စရာတစ်ခုချင်းစီေို� စိစစ်စိတ်ဖြာလျေ်၊� ယင်းနရေးချယ်စရာတစ်ခုချင်းစီ၏� အေျ ိုးနှင့်�

အဖြစ်တို့ေို� နြာ်ဖြပြီး၊� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းသည်� တစ်ခုတည်းနသာနရေးချယ်စရာဖြစ်သည်မှာ� မှန်ေန်နြောင်းအတည်�

ဖြုြါ။

လုေ်သားအင်အားပလှော့ချြခင်းကို ရှင်းလင်းပော်ြေြခင်း

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�အေျဉ်းချုြ်ရှင်းလင်းနြာ်ဖြြါ။�ယင်းတွင်�နအာေ်ြါသတင်းအချေ်အလေ်များြါဝင်�

ြါသည်။

� •� ေျွမ်းေျင်မှုအေင့်၊�အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်အမျ ိုးအစား၊�ေျား/မ�ဖြစ်ဖခင်းနှင့်�(ေီနလျာ်မှုရှိသည့်အနန�

အထားတွင်�အဖခားနသာလူမှုနရးေိုင်ရာ�အသေ်အရေယ်၊�ေျား/မ၊�အလုြ်အေိုင်၊�နိုင်ငံသား၊�မျ ိုးနွယ်စုနနာေ်ခံ၊�လိင်ြိုင်း�

ေိုင်ရာ�စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအနနအထားရှိသည့်�အစုအြွဲ့များ)�တို့ေို�အနဖခခံပြီး�နလှော့ချမည့်အလုြ်သမားအနရအတွေ်တွင်

ြါဝင်မည့်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ခမည့်အရေယ်အစား



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ10

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချမည့်�နည်းစနစ်များ

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချမည့်အစီအစဉ်

အဓိကေါဝင်သက်ေိုင်သူများနှင့် တိုင်ေင်ပေွးပနွးရန်အတွက် အစီအစဉ်ပရွးေွဲချမှတ်ြခင်း

အဓေိြါဝငသ်ေေ်ိငုသ်မူျားနငှ့�်တိငုြ်ငန်ေွးနနွးဖခင်းေိ�ုနစာနိငုသ်မှေနစာနစာစတငလ်ြုန်ောငြ်ါ။�ဖြစန်ြါ်လာနိငုသ်ည့�်အနနအထား�

နှင့်ြတ်သေ်ပြီး� အလုြ်သမားများနှင့်� အဖခားသူများ� နစာစွာသိရှိနားလည်နလနလ၊� အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးရရှိဖခင်းေို� �နရှာင်ရှားဖခင်း၊�

စီးြွား�နရးေိုင်ရာ�နရေးချယ်နိုင်သည့်�နဖြရှင်းမှုများ�သို့မဟုတ်�ြိုလှေလံုြ်သားနလှော့ချဖခင်းတွင်�နရေးချယ်ခံရသည့်သူများအနနဖြင့်�မှေတ�

ပြီး�သာတူညီမှေရှိစွာဖြုမူေေ်ေံမှု�နသချာစွာရှိနရးတို့နှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�၎င်းတို့အနနဖြင့်�ြါဝင်နောင်ရေေ်နိုင်စွမ်းရှိမည်� ဖြစ်ြါသည်။�

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� ရှင်းလင်သည့်အေိုဖြုချေ်ေို� ဖမန်ဖမန်ရရှိလှေင်ရရှိဖခင်း� စေ်ရုံအနနဖြင့်� အဓိေြါဝင်�

သေ်ေိုင်သူများနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးမှုစတင်လုြ်နောင်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။�နအာေ်ြါနြာ်ဖြချေ်များသည်�ထိနရာေ်သည့်တိုင်ြင်

နေွးနနွးမှုများဖြစ်နြါ်နစနရးအတွေ်�အဓိေေျသည့်အချေ်များဖြစ်ြါသည်။

� •� အပြီးသတ်ေုံးဖြတ်ချေ်မချမီ�တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ေို�အရင်ဦးစွာ�လုြ်နောင်ရြါမည်။

� •� တိုင်ြင်နေွးနနွးမှုများသည်�ဖြဿနာေို�ြူးတွဲနဖြရှင်းသည့်�နလ့ေျင့်လုြ်�နောင်မှုတစ်ခု�ဖြစ်ရန်လိုအြ်ြါသည်။�ယင်းသည်�

အြွဲ့အစည်းများအနနဖြင့်�အများသနောတူညီမှုေိုအနဖခခံလျေ်၊�နဖြရှင်းမှုများေို�ကေိုးစားနောင်ရေေ်ဖခင်းဖြစ်သည်။

� •� အလုြ်ရှင်သည်�စိတ်ရင်းနစတနာမှန်ဖြင့်�တုိင်ြင်နေွးနနွးရန်လုိအြ်ပြီး�တင်ဖြလာသည့်�အေုိဖြုချေ်များအားလံုးေုိ�အနလး�

အနေ်ထားစဉ်းစားသုံးသြ်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေိုင်ရာ�ေိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�အလုြ်�

ရှင်ေ�သတင်းအချေ်အလေ်များေုိ�ြွင့်ဟနြာ်ဖြလာဖခင်းသည်�လုြ်ငန်းစဉ်၏�ဓမ္မဓိဌာန်ေျမှုေုိ�နသချာနစဖခင်းနှင့်�ြဋိြေ္ခ�

ဖြစ်နြါ်မှုတို့ေို�နရှာင်ရှားရန်အတွေ်�မရှိမဖြစ်လိုအြ်ြါသည်။

� •� တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်းလုြ်ငန်းစဉ်သည်�အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များအား�

အလုြ်သမားများနှင့်နတွ့ေုံဖခင်း၊�အလုြ်သမားများထံအစီရင်ခံတင်ဖြဖခင်း၊�အလုြ်ရှင်များနှင့်နတွ့ေုံဖခင်း၊�ဖြစ်နြါ်�နနသည့်�

အနဖခအနနနှင့်သေ်ေိုင်သည့်�သတင်းအချေ်အလေ်များေို�နမတ္တာရြ်ခံနတာင်းေိုဖခင်း၊�လေ်ခံရယူဖခင်းနှင့်�စဉ်းစားသုံး�

သြ်ဖခင်းများေို�လုြ်နောင်ခွင့်နြးရန်�လိုအြ်ြါသည်။

တိုင်ေင် ပေွး ပနွးသည့် အစီအစဉ်သည် ပအာက်ပော်ြေေါပမးခွန်းများကို ရှင်းလင်းစွာကုစားပြေရှင်းပေးရန် လို 

အေ်ေါသည်။

ဘယ်သူပတွနဲ့ တိုင်ေင်ပေွး ပနွးမှာလဲ?

ဤအဖခင်းအရာနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�နုိင်ငံများအြေား�မတူညီေဲွဖြားမှုများရိှနုိင်ြါသည်။�သ့ုိနသာ်၊�နအာေ်တွင်နြာ်ဖြထားသည့်�အနရးကေီး�

နသာ�အစုအြွဲ့များ�ြါဝင်နလ့ရှိြေြါ�သည်။

� •� အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များ�(၎င်းတို့မရှိသည့်အနနအထားမျ ိုးတွင်�အလုြ်သမားများ)

� •� အလုြ်ရှင်/အလုြ်ငန်းအသင်းအြွဲ့များ

� •� ေုန်အဝယ်နတာ်များ

� •� အစိုးရအာဏာြိုင်များ

� •� လူမှုအြွဲ့အစည်းနခါင်းနောင်များ
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ဘယ်လိုတိုင်ေင်ပေွးပနွးမှုပတွလိုအေ်ေါသလဲ။

တိုင်ြင်နေွးနနွးမှုများသည်�အနည်းေုံးအနနဖြင့်�နအာေ်နြာ်ဖြြါ�အနြောင်းအရာများနှင့်�အေျုံးဝင်ရန်လိုအြ်ြါသည်။

� •� ြါဝင်သေ်ေိုင်သူများနှင့်�အစည်းအနဝးဖြုလုြ်ဖခင်းများနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးသည့်�အချနိ်များ

� •� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်သည့်�နရေးချယ်စရာများ

� •� အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရမည့်�အလုြ်သမားများအတွေ်�ယန္တရားနှင့်�နရေးချယ်မှုေိုင်ရာ�စံနှုန်းများ

� •� အလုြ်ထုတ်ြယ်သည့်�အစီအစဉ်�(အချနိ်ောလအြိုင်းအဖခား)

� •� အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနှင့်�အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�အဖခားနသာ�အခနြေးနငွများနြးနောင်ဖခင်း

� •� စေ်ရုံအနနဖြင့်�အလုြ်သမားများအား� ဖြန်လည်ခန့်အြ်မည်ေိုြါေ/ဖြန်လည်ခန့်�အြ်နသာအခါတွင်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံ�

ထားရသည့်�အလုြ်သမားများအား�ဦးစားနြးခန့်အြ်ရန်နသချာနစနရးေိုင်ရာ�စံနှုန်းများနှင့်�ယန္တရားများ

� •� လုြ်နောင်နုိင်သည့်အနနအထား�တစ်စံုတစ်ရာရိှြါေ၊�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းနြောင့်�ထိခုိေ်ခံစားကေုံနတွ့ြေရသည့်�အလုြ်�

သမားများအား�ေူညီရန်အတွေ်�ြံ့ြိုးေူညီမှုေိုင်ရာ�လုြ်နောင်မှုများ

တိုင်ေင် ပေွးပနွးမှုလုေ်ငန်းစဉ်သည် မည်သို့ြေစ်သင့်ေါသလဲ (အစည်းအပဝးများနှင့် အချနိ်များ)။ သတင်းအချက် 

အလက်များကို မည်သို့ကဲ့သို့ ထုတ်ြေန်သင့်ေါသလဲ။

တိုင်ြင်နေွးနနွးသည့်�လုြ်ငန်းစဉ်နှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ြါဝင်သေ်ေိုင်သူများနှင့်�သနောတူညီမှု�ရရှိရန်လိုအြ်ြါသည်။

တစ်ချနိ်တည်းတွင်� သတင်းအချေ်အလေ်များအားလုံးေို� ထုတ်ဖြန်ဖခင်းမဖြုလုြ်ရြါ။� နောင်းမွန်သည့်အနလ့အေျင့်တစ်ရြ်ေ�

သတင်းအချေ်အလေ်များေို�အချနိ်ောလ�အြိုင်းအဖခားအလိုေ်ထုတ်ဖြန်ရန်နှင့်�အစီအစဉ်အချနိ်ဇယားအတိုင်း�တိုင်ြင်နေွး�နနွးမှု�

များေို�လုြ်နောင်သင့်နြောင်း�အကေံဖြုထားပြီး�ယင်းတွင်�နအာေ်ြါတို့ြါဝင်ြါသည်။

� •� အလုြ်သမားအနရအတွေ်�နလှော့ချရန်လိုအြ်နြောင်း�နြေညာဖခင်း� (လုြ်ငန်းစဉ်၏�အနစာြိုင်းအချနိ်တွင်� နြောင်းေျ ိုး�

နလျာ်ညီစွာဖြင့်�လုြ်နောင်ရန်လိုအြ်ြါသည်)။

� •� နရေးချယ်စရာများနှင့်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းခံရရန်�အလားအလာရှိသည့်�အလုြ်သမားများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�တိုင်ြင်နေွး���နနွး�

ဖခင်းများ

� •� နရေးချယ်မှုစံနှုန်းများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်း

� •� အလုြ်ထုတ်ြယ်ရန်� အေိုဖြုထားသည့်� အပြီးသတ်အနရအတွေ်နှင့်� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းအတွေ်� အေိုဖြုထားသည့်�

စံနှုန်းများေို�နြေညာဖခင်း

နအာေ်တွင်နြာ်ဖြထားသည့်�ဇယားသည်�အဓိေြါဝင်သေ်ေိုင်သူမျာနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးရန်�အေိုဖြုထားသည့်�အစီအစဉ်တစ်ရြ်�

ဖြစ်ြါသည်။
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တိုင်ေင်ပေွးပနွးသည့် 

အစည်းအပဝး

ကိစ္စရေ်များ ေါဝင်သက်ေိုင်သူများ ထုတ်ြေန်ခဲ့သည့် 

သတင်းအချက်အလက် 

များ

အချနိ် 

ေထမအကကိမ် တိုင်ေင် 

ပေွးပနွးြခင်း

•��လုြ်သားအင်အား�

နလှော့ချဖခင်းနှင့်�ြတ်�

သေ်ပြီး�နရေးချယ်�

စရာများ

•��တိုင်ြင်နေွးနနွးသည့်�

အစည်းအနဝးများနှင့်�

အချနိ်များနှင့်�ြတ်�

သေ်ပြီး�အဓိေြါဝင်�

သေ်ေိုင်သူများနှင့်�

သနောတူညီချေ်

•��အနဖခခံအလုြ်သမား�

အြွဲ့အစည်း၊�အလုြ်�

သမားနရးရာလုြ်ငန်း�

ညှိနှိုင်းနရးနော်မတီ�

ရှိ�အလုြ်သမားေိုယ်�

စားလှယ်များ၊�ေုန်�

အဝယ်နတာ်များ၊

•��စီးြွားနရးအခေ်အ�

ခဲ�ဖြဿနာများ�(အ�

လုြ်ရြ်စဲရဖခင်း၏�အ�

နြောင်းအရင်းများ)

•��စဉ်းစားသုံးသြ်ခဲ့ပြီး�

နသာ�နရေးချယ်စရာ�

များ

•��တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်း�

များနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�

အေိုဖြုထားသည့်�

လုြ်ငန်းစဉ်�(အစည်း�

အနဝးများနှင့်�အချနိ်�

များ)

လုြ်ငန်းစဉ်၏�အနစာ�

ြိုင်း�သင့်နလျာ်သည့်�

အချနိ်

ဒုတိယအကကိမ် တိုင်ေင် 

ပေွးပနွးြခင်း

-��အေိုဖြုထားသည့်�

အပြီးသတ်ေုံးဖြတ်�

ချေ်�(လုြ်သားအင်�

အားနလှော့ချဖခင်း)

-��အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်း�

အတွေ်�နရေးချယ်မှု�

ယန္တရားနှင့်စံနှုန်းများ

-��အလုြ်ထုတ်ြယ်မှု�

များအတွေ်�အချနိ်�

ောလအြိုင်းအဖခား

အနဖခခံအလုြ်သမား�

အြွဲ့အစည်း၊�အလုြ်�

သမားနရးရာလုြ်ငန်း�

ညှိနှိုင်းနရးနော်မတီရှိ�

အလုြ်သမားေိုယ်စား�

လှယ်များနှင့်�အစိုးရ�

တို့နှင့်�သေ်ေိုင်သည်။

-��နရေးချယ်စရာများစိစစ်�

စိတ်ဖြာမှုမှထွေ်နြါ်�

လာသည့်ရလဒ်များ

-��အေိုဖြုထားသည့်�

ထိခိုေ်ခံရနသာ�အ�

လုြ်သမားများ

-��အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရ�

မည့်�အလုြ်သမား�

အနရအတွေ်�(သို့)�

အလုြ်သမား�အမျ ိုး�

အစားများ

-��အလုြ်ထုတ်ြယ်မှု�

များနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�

အေိုဖြုထားသည့်�အ�

ချနိ်ောလအြိုင်းအ�

ဖခား



13 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

တိုင်ေင်ပေွးပနွးသည့် 

အစည်းအပဝး

ကိစ္စရေ်များ ေါဝင်သက်ေိုင်သူများ ထုတ်ြေန်ခဲ့သည့် 

သတင်းအချက်အလက် 

များ

အချနိ် 

တတိယအကကိမ် 

တိုင်ေင်ပေွး ပနွးြခင်း

-��အလုြ်ထုတ်နစ်နာ�

နြေးနြးနောင်ဖခင်း

-��ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�

အလုြ်သမားများအ�

တွေ်�ြံ့ြိုးမှုေိုင်ရာ�

လုြ်နောင်မှုများ

အနဖခခံအလုြ်သမား�

အြွဲ့အစည်း၊�အလုြ်�

သမားနရးရာလုြ်ငန်း�

ညှိနှိုင်းနရးနော်မတီမှ�

အလုြ်သမားေိုယ်စား�

လှယ်များ၊�ေုန်အဝယ်�

နတာ်များ၊�အလုြ်ရှင်�

အြွဲ့အစည်းများနှင့်�

အစိုးရတို့နှင့်�သေ်�

ေိုင်သည်။

-��ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�

အလုြ်သမားများ၏�

အပြီးသတ်စာရင်း

-��အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းအ�

တွေ်�အလုြ်ထုတ်�

နစ်နာနြေးအမျ ိုးအ�

စားများနှင့်�ယင်းအ�

လုြ်ထုတ်နစ်နာနြေး�

တွေ်ချေ်သည့်�နည်း�

စနစ်များ

-��အေိုဖြုထားသည့်�

နထာေ်ြံ့မှုေိုင်ရာ�

လုြ်နောင်မှုများနှင့်�

အစီအစဉ်အချနိ်�

ဇယားများ

အလုြ်သမားတစ်ဦး�

ချင်းစီ�ထံတရားဝင်�

အနြောင်းမြေားမီ

စတုတ္ထအကကိမ် တိုင်ေင် 

ပေွးပနွးြခင်း

-��ခန့်မှန်းထားသည့်�

လုြ်သားအင်အား�

နလှော့ချဖခင်းနှင့်�ေု�

စားမှုေိုင်ရာ�နောင်�

ရေေ်မှုများ

လူမှုအြွဲ့အစည်းများ -��လုြ်ငန်း၏�အခေ်�

အခဲ�ဖြဿနာအေျဉ်း�

ချုြ်နှင့်�ထိခိုေ်နစ်�

နာသည့်�အလုြ်သမား�

များ

-��အေိုဖြုထားသည့်�

ြံ့ြိုးမှုေိုင်ရာ�လုြ်�

နောင်မှုများ

အနဖခခံအလုြ်သမား�

အြွဲ့အစည်း/သို့�

မဟုတ်�အလုြ်သမား�

နရးရာလုြ်ငန်းညှိနှိုင်း�

နရးနော်မတီမှ�

အလုြ်သမားေိုယ်စား�

လှယ်များနှင့်�ေုန်�

အဝယ်နတာ်များနှင့်�

တိုင်ြင်နေွးနနွးပြီး�

ဤေိစ္စရြ်များနှင့်�

ြတ်သေ်ပြီး�အပြီး�

သတ်ေုံးဖြတ်ချေ်�

ချမှတ်ပြီးနနာေ်
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ပရွးချယ်မှုေိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ေတ်သက်မေီး ေုံးြေတ်သတ်မှတ်ြခင်း

အေိုဖြုထားသည့်နရေးချယ်မှုေိုင်ရာစံနှုန်းများတွင်�နအာေ်ြါတို့ြါဝင်ြါသည်။

•� မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်�အလုြ်မှရြ်စဲဖခင်းများ

•� မိမိသ�နောေန္ဒအနလျာေ်�အလုြ်မှနစာလျင်စွာ�အပငိမ်းစားယူဖခင်းနှင့်�ဝင်နငွနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�နလျာ်ေန်သည့်ောေွယ်နစာင့်

နရှာေ်မှု

•� လုြ်သေ်

•� ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်�အရည်အချင်းများ

•� လုြ်ရည်ေိုင်ရည်မှတ်တမ်း

•� အလုြ်ြျေ်ေွေ်မှုမှတ်တမ်း

•� အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်အနနအထား

မိမိသပဘာေန္ဒအပလျာက် အလုေ်မှရေ်စဲြခင်းများ -�အချ ို ့နသာအေျ ိုးခံစားခွင့်�(ဥြနဒအရ�သတ်မှတ်ထားသည့်�အေျ ိုးခံစားခွင့်များ

ထေ်နေျာ်လွန်ပြီး)�ေိုရယူပြီး�အလုြ်အေိုင်ေို�မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်ရြ်စဲလိုဖခင်းရှိမရှိ�အလုြ်သမားများေို�နမးဖမန်းြါ။

•� ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� လျင်ြမန်ြခင်း� -� မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်� အလုြ်ထွေ်မည့်� အလုြ်သမားများအား� အလုြ်မှထွေ်ရန်� ခွင့်ဖြုဖခင်းသည်�

အဖခားနသာနရေးချယ်မှုစံနှုန်းများေို�အသုံးဖြုလုြ်နောင်ဖခင်းအတွေ်�ေုန်ေုံးမည့်အချနိ်ေို�နလျာ့နည်းနစမည်�ဖြစ်ြါသည်။

� o� ေဋိေက္ခြေစ်မှုပလျာ့နည်းြခင်း�-�အလုြ်သမားများအား�မိမိတို့ေန္ဒအနလျာေ်�အလုြ်မှထွေ်ရန်�အခွင့်အနရးနြးဖခင်းသည်�

မဖြစ်မနနအလုြ်ထွေ်ရဖခင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ြါေ၊�စိတ်ဓါတ်ြိုင်းေိုင်ရာ�ထိခိုေ်ြျေ်စီးမှုေိုနလျာ့နည်းနစပြီး၊�အဖငင်းြွားမှု

နလျာ့နည်းသည့်အနနအထားသို့လည်း�ဦးတည်ြါသည်။

•� ေိုးကျ ိုးများ

� o� ထိန်းချုေ်မှုကင်းမဲ့ြခင်း� -� ဥြမာ၊� ေျွမ်းေျင်မှုစွမ်းရည်ဖမင့်မားသည့်� အချ ို ့နသာ� အလုြ်သမားများအနနဖြင့်� ၎င်းတို့ေန္ဒ�

အနလျာေ်အလုြ်မှထွေ်နိုင်သည့်�အနနအထားတွင်ရှိြါသည်။�အနြောင်းမှာ၊�၎င်းတို့အနနဖြင့်�အလုြ်အသစ်တစ်ခု�ရရှိနိုင်�

သည့်စွမ်းရည်ရှိနြောင်း�ယုံြေည်မှုရှိနိုင်နသာနြောင့်ဖြစ်ြါသည်။

� o� မိမိတို့သပဘာေန္ဒအပလျာက်မဟုတ်သည့် အပနအထားြေစ်နိုင်ြခင်း� -� အချ ို ့နသာ� အလုြ်သမားများေို� “မိမိတို့သနော�

ေန္ဒအနလျာေ်”� အလုြ်မှထွေ်ရန်� နမးဖမန်းနိုင်ြါသည်။� သို့မဟုတ်� အလုြ်သမားများအား� နငွနြေးချ ို ့တဲ့သည့်� အနဖခ�

အနနများတွင်�ရှိနနနစဖခင်းေဲ့သို့နသာ�၎င်းတို့၏�အလုြ်အေိုင်အနဖခအနနတွင်�နောင်းေျ ိုးမဖြစ်သည့်�နဖြာင်းလဲမှုများေို�

ဖမင်နတွ့နိုင်ြါသည်။� အလုြ်သမားများ၏� အလုြ်လုြ်ေိုင်နိုင်စွမ်းအနြါ်အနဖခအခံေဲ၊� ၎င်းတို့တွင်� ဖြစ်တည်နနသည့်�

အနဖခခံအနြောင်းရင်းများအနြါ်� အနဖခခံပြီး� (ေိုယ်ဝန်နောင်ဖခင်း၊� အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းတွင်� ြါဝင်ဖခင်း၊� အဖခားအ�

နြောင်းဖခင်းရာများ)� “မိမိတို့�သနောေန္ဒအနလျာေ်”�အလုြ်မှထွေ်ရန်�သို့မဟုတ်�အလုြ်မှ�ရြ်စဲရန်� နဖြာေိုဖခင်းသည်�

အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်�အနနအထားတွင်ရှိြါသည်။

• အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� အနရးအြါေုံးနသာ�အလုြ်သမားများ�သို့မဟုတ်�ေုန်ထုတ်စွမ်းအားအဖမင့်မားေုံးနသာ�အလုြ်သမားများအြါအဝင်၊�မိမိ�

သ�နောေန္ဒအနလျာေ်�အလုြ်မှထွေ်ရန်�သင့်နလျာ်နသာအလုြ်သမားများ�သို့မဟုတ်� မသင့်နလျာ်နသာသူများနှင့်� ြတ်�

သေ်ပြီး�စံနှုန်းတစ်ရြ်ေို�ေုံးဖြတ်ချေ်ချမှတ်ြါ။�သင့်နလျာ်နသာ�အလုြ်သမားအစုအြွဲ့အား�မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်�

အလုြ်မှ� နုတ်ထွေ်ရန်� ေမ်းလှမ်းြါ။� အလုြ်သမားအားလုံးေ� မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်� အလုြ်မှနုတ်ထွေ်နိုင်ပြီး�

အတည်ဖြုချေ်နြးနိုင်သည့်�အနနအထားမျ ိုးရှိသည့်�စနစ်တစ်ရြ်ေိုချမှတ်ရန်�ဤအရာသည်�နောင်းမွန်သည့်အချေ်ြင်�



15 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

ဖြစ်ြါသည်။� ဖြစ်နြါ်နိုင်သည့်� ခွဲဖခားေေ်ေံမှုအနနအထားေို� နရှာင်ြေဉ်ရန်� မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်� အလုြ်မှ�

နုတ်ထွေ်ရန်�သင့်နလျာ်နသာ�အလုြ်သမားများေို�နရေးချယ်ရာတွင်�နြောင်းေျ ိုးခိုင်လှုံမှုနသချာစွာရှိနစြါ။

မိမိသပဘာေန္ဒအပလျာက် အလုေ်မှပစာလျင်စွာ အမငိမ်းစားယူြခင်း -�ဝင်နငွနှင့်ြတ်�သေ်ပြီး�နလျာ်ေန်သည့်�ောေွယ်နစာင့်နရှာေ်�

မှုနြးဖခင်းနှင့်အတူ�မိမိတို့သနောေန္ဒ�အနလျာေ်�အလုြ်မှနစာလျင်စွာအပငိမ်းစားယူရန်�အလုြ်သမားများေို�နမးဖမန်းြါ။

• ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� လျင်ြမန်ြခင်းနှင့် ေဋိေက္ခြေစ်မှုပလျာ့နည်းြခင်း�-�မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်�အလုြ်မှရြ်စဲဖခင်းနှင့်�အလားသဏ္ဍာန်တူညီ�

ပြီး၊�ဤအဖခင်းအရာေ�အလုြ်သမားများအား�နရေးချယ်ရာတွင်�လျင်ဖမန်မှုရှိနိုင်ပြီး�ြဋိြေ္ခဖြစ်မှုမရှိသည့်�အနနအထားဖြစ်�

နိုင်ြါသည်။

� o� ငယ်ရွယ်သည့် အလုေ်သမားများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ�-�အသေ်ကေီးသည့်�အလုြ်သမားများအား�အလုြ်မှနစာလျင်�

စွာအပငိမ်းစားယူရန်�အခွင့်အနရးနြးဖခင်းသည်� ငယ်ရေယ်သည့်အလုြ်သမားများ�တိုးတေ်ဖမင့်မားနစ�နရးအတွေ်�အခွင့်အ�

လမ်းများေို�ဖြည့်ေည်းနြးနိုင်ြါသည်။

• ေိုးကျ ိုးများ

� o� ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အပတွ့အကကုံများေုံးရှုံးြခင်း�-�အပငိမ်းစားယူမည့်�အသေ်အရေယ်ဖြည့်ခါနီးသူများသည်�လုြ်ငန်းေဏ္ဍတွင်�

နောင်းမွန်သည့်�ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်�အနတွ့အကေုံရှိသူများဖြစ်ြေြါသည်။�မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်�အလုြ်မှ�နစာလျင်�

စွာ�အပငိမ်းစားယူခိုင်းဖခင်းသည်�ေျွမ်းေျင်သူများေို�ေုံးရှုံးရသည့်အနဖခအနနေို�ဖြစ်နြါ်နစနိုင်ြါသည်။

� o� သင့်ပလျာ်သည့် အလုေ်မားများ မရှိြခင်း� -�အထည်ချုြ်လုြ်ငန်းေဏ္ဍတွင်၊�အလုြ်သမားအများစုသည်�အပငိမ်းစားယူခါနီး�

အသေ်အရေယ်ရှိသူများ�မဟုတ်ြါ။�ထို့အဖြင်၊�ြင်စင်ယူသည့်ေုန်ေျစရိတ်များသည်�အရှိန်အဟုန်ဖြင့်�ဖမင့်မားလျေ်ရှိြါသည်။

� o� မိမိတို့သပဘာေန္ဒအပလျာက်မဟုတ်သည့် အပနအထားြေစ်နိုင်ြခင်း�-�အထေ်နြာ်ဖြြါ�စိုးရိမ်စရာများနှင့်�အလားသဏ္ဍာန်�

တူပြီး၊� အသေ်ကေီးသည့်� အလုြ်သမားများြို့� ၎င်းတို့အား� အလုြ်မှနစာလျင်စွာအပငိမ်းစားယူရန်� နဖြာေိုဖခင်းခံရဖခင်း� သို့�

မဟုတ်�၎င်းတို့၏�အလုြ်အေိုင်အနဖခအနနတွင်�နဖြာင်းလဲမှုများေို�ဖမင်နတွ့ရဖခင်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်မှရြ်စဲခံရနိုင်ဖခင်းတို့�

နြောင့်�၎င်းတို့အနနဖြင့်�အသေ်အရေယ်အနြါ်အနဖခခံသည့်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုေို�နတွ့ကေုံခံစားရနိုင်ြါသည်။�

•� အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� အလုြ်သမားများအား�အလုြ်မှနစာလျင်စွာ�အပငိမ်းစားယူရန်�ေမ်းလှမ်းြါေ၊�ဝင်နငွနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�နလျာ်ေန်သည့်�ော�

ေွယ်နစာင့်နရှာေ်မှုနြးဖခင်းဖြင့်� မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်� ဖြုလုြ်နစသည့်အနနအထားမျ ိုးဖြစ်သင့်ြါသည်။� ၎င်းတို့�

အနနဖြင့်�ဖငင်းေိုမည်ေိုြါေ၊�ထိုသို့ဖငင်းေိုဖခင်းသည်�၎င်းတို့၏�အလုြ်အေိုင်အနနအထားေို�ထိခိုေ်နစဖခင်း�မဖြစ်သင့်ြါ။

လုေ်သက�်-�ဤနည်းလမ်းေို�အများေုံးအသုံးဖြုနလ့ရှိပြီး၊�ယင်းေို�(LIFO)�ဟူ၍�လူသိများပြီး၊�ေိုလိုသည်မှာ�လုြ်သေ်အနည်းေုံး�

နသာသူသည်�အလုြ်မှ�အရင်ဦးေုံး�ထုတ်ြယ်ခံရမည်ဟူ၍ဖြစ်ြါသည်။

• ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� အပတွ့အကကုံကုိ ထိန်းသိမ်းထားြခင်းနှင့် သစ္စာရိှမှုကုိ ေုချးီြမှင့်ြခင်း� -� လုြ်သေ်သည်� လုြ်ငန်းခွင်အနြါ်သစ္စာရိှသည့်�အလုြ်�

သမားများအား�ေုချးီဖမှင့်ရန်နှင့်�နောင်းမွန်စွာနလ့ေျင့်သင်ြေားမှုခံယူထားပြီး�လုြ်ငန်းအနတွ့အကေုံရှိသည့်�အလုြ်သမား�

များအား�ထိန်းသိမ်ထားရှိရန်အတွေ်�ထိနရာေ်သည့်�စံနှုန်းတစ်ရြ်ဖြစ်နိုင်ြါသည်။

� o� အသက်ကကီးသည့်အလုေ်သမားများအား ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ြခင်း� -� လုြ်သေ်သည်� အဖခားနသာအလုြ်အေိုင်အခွင့်�

အလမ်းေိုရှာနြွရာတွင်�အခေ်အခဲကေုံနတွ့နိုင်သည့်�အသေ်အရေယ်ကေီးနသာအလုြ်သမားများေို�ောေွယ်�နစာင့်နရှာေ်�

ရာတွင်�ထိနရာေ်မှုရှိနိုင်ြါသည်။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ16

•� ေိုးကျ ိုးများ

� o� လတ်တပလာခန့်အေ်ထားသည့် အလုေ်သမားများတွင် လုေ်ငန်းအတွက်လိုအေ်မေီး ေီပလျာ်မှုရှိသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများရှိနိုင် 

သည်�-�လုြ်သေ်ေိုသာ�အနလးထားဖခင်းသည်�ငယ်ရေယ်သည့်အလုြ်သမားများအြါအဝင်�လိုလားအြ်သည့်�ေျွမ်းေျင်မှု�

များနှင့်�လုြ်ငန်းအနတွ့အကေုံရှိနသာ�လတ်တနလာခန့်အြ်ထားသည့်�အလုြ်သမားများအား�အလုြ်ထုတ်ြယ်သည့်�အနန�

အထားေို�ဖြစ်နြါ်နစနိုင်ြါသည်။

� o� အချ ို့ပသာအလုေ်သမားအေွဲ့များအပေါ် ခွဲြခားေက်ေံမှုြေုြခင်း� -�လူနည်းစု�တိုင်းရင်းသားများ၊� နရှေ့နဖြာင်းလုြ်သားများ၊�

အမျ ိုးသမီးများ�(သို့မဟုတ်�အချ ို ့�နသာေိစ္စရြ်များတွင်�အမျ ိုးသားအလုြ်သမားများ)၊�နှင့်�ငယ်ရေယ်သည့်�အလုြ်သမားများ�

အြါအဝင်၊� အလုြ်သမားများသည်� လုြ်သေ်နည်းသည့်� အနနအထားတွင်ရှိြေြါသည်။� လုြ်သေ်နှင့်ြတ်သေ်ပြီး�

စေ်ရုံေ� တွေ်ချေ်သည့်� နည်းလမ်းနှင့်� ဤအဖခင်းအရာတွင်� အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ� စာချုြ်အမျ ိုးအစားအားလုံးနှင့်�

မီးြွားခွင့်ေဲ့သို့နသာ�ခွင့်ယူသည့်အချနိ်ောလများြါဝင်ဖခင်းအနြါ်မူတည်ဖခင်းသည်�အချ ို ့နသာအလုြ်သမားများအနနဖြင့်�

အချ ိုးအစား�မမှေတစွာ�ထိခိုေ်နစ်နာမှုခံစားရနိုင်ြါသည်။�ဥြမာ၊�အချ ို ့နသာနိုင်ငံများတွင်�စေ်ရုံများအနနဖြင့်�အမျ ိုးသမီး�

အလုြ်သမားများအား�ောလတိုအလုြ်ခန့်အြ်မှုစာချုြ်� (ေိုယ်ဝန်နောင်ဖခင်းေို�အားမနြးဖခင်း)� ဖြင့်�သို့မဟုတ်�ယာယီ�

သနောအနနအထားနှင့်� /သို့မဟုတ်�အလုြ်သမားများ၏လုြ်သေ်တွင်� မီးြွားခွင့်ေို�ထုတ်ြယ်ရန်အတွေ်�ထိုသို့ခန့်အြ်�

နလ့ရှိြေြါသည်။

• အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� လုြ်သေ်ေိုြေည့်ရာတွင်�အလုြ်ခန့်အြ်သည့်ရေ်စွဲေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်�လိုအြ်ြါသည်။�အမျ ိုးမျ ိုးနသာ�အလုြ်ခန့်�

အြ်မှုေိုင်ရာ�စာချုြ်များနှင့်/သို့မဟုတ်�ေေ်တိုေ်ခန့်အြ်သည့်�စာချုြ်များရှိသည့်အနနအထားမျ ိုးတွင်�စေ်ရုံများ�အနန�

ဖြင့်�ေနဦးအလုြ်ခန့်အြ်သည့်� ရေ်စွဲေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ြါ�သည်။�လုြ်သေ်ေိုြေည့်ရာတွင်�စုစုနြါင်းလုြ်သေ်�

နှင့်� မီးြွားခွင့်ေဲ့သို့နသာ� ခွင့်ရေ်ောလများြါဝင်သည့်� မတူညီနသာ� အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ� သနောတူစာချုြ်များေို�

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်�လိုအြ်ြါသည်။�သွယ်ဝှိုေ်နသာနည်းဖြင့်� ခွဲဖခားေေ်ေံဖခင်းေိုနရှာင်ြေဉ်ရန်အတွေ်�အဖခားနသာ�

စံနှုန်းများဖြင့်�လုြ်သေ်အား�အသုံးဖြုရန်�အကေံဖြုတိုေ်တွန်းြါသည်။�မီးြွားခွင့်သည်�အဖြစ်နြးခံရသည့်အနနအထားမျ ိုး

မဖြစ်သင့်ြါ။

ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အရည်အချင်းများ�-�ဤချဉ်းေြ်နောင်ရေေ်မှုနည်းလမ်းအရ၊�လုြ်ငန်းဖြန်လည်နလံထူရန်နှင့်�နအာင်ဖမင်တိုးတေ်�

ရန်အတွေ်�အလုြ်သမားများအား�အဖခားနသာအလုြ်အေိုင်များေိုလုြ်ေိုင်ရန်အတွေ်�၎င်းတို့၏�ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်�အရည်အချင်း�

များ�အနြါ်မူတည်ပြီး�သုံးသြ်ထားြါသည်။

• ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� ကျွမ်းကျင်မှုအရှိေုံးပသာ အလုေ်သမားများအား ထိန်းသိမ်းထားြခင်း� -� ၎င်းတို့၏� အလုြ်အေိုင်အတွေ်� လိုအြ်သည့်�

အနရးအြါေုံးနသာ� ေျွမ်းေျင်မှုများရှိသည့်� အလုြ်သမားများေို� ထိန်းသိမ်းထားဖခင်းသည်� စေ်ရုံ၏� အနာဂတ်အတွေ်�

အနထာေ်အေူဖြစ်နစြါသည်။

• ေိုးကျ ိုးများ

� o� သွယ်ဝှိုက်ပသာနည်းြေင့် ခွဲြခားေက်ေံြခင်း� -� အလုြ်ရှင်များနနဖြင့်� ေျွမ်းေျင်မှုအရှိေုံးနသာ�အလုြ်သမားများေို� မိမိ�

တို့� လုြ်ငန်းတွင်� ေေ်လေ်တည်ရှိနနနစရန်အတွေ်� ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်� ကေိုးြမ်းနောင်ရေေ်နိုင်နသာ်လည်း၊� ယင်းသို့�

လုြ်နောင်ဖခင်းသည်�လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၊� နရှေ့နဖြာင်းလုြ်သားများ�နှင့်၊� နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုများနှင့်�ေျွမ်းေျင်မှု�

ြွံ့ပြိုးတိုးတေ်နရး� အခွင့်အလမ်းများ� လေ်လှမ်းမီနိုင်စွမ်းနည်းြါးသည့်� အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများအြါအဝင်၊� တစ်စုံ�

တစ်ရာနသာ� အလုြ်သမားအစုအြွဲ့များအနြါ်� သွယ်ဝိုေ်နသာနည်းဖြင့်� ခွဲဖခားေေ်ေံဖခင်းဖြစ်နိုင်ြါသည်။� ဤစံနှုန်းေို�

အသုံးဖြုနသာအခါတွင်၊� စေ်ရုံ� များအနနဖြင့်� အရည်အချင်းများသည်� အလုြ်ရာထူးအတွေ်� လိုအြ်သည့်� ေျွမ်းေျင်�

များမှုေို�ထင်ဟြ်နြါ်လွင်နစရန်�နသချာစွာနောင်ရေေ်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။



17 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

•� အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်�အသိြညာဗဟုသုတများေို�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းအတွေ်�စံနှုန်းတစ်ရြ်အနနဖြင့်�နည်းလမ်း�

နှစ်သွယ်ဖြင့်�အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။�ြထမနည်းလမ်းမှာ၊�ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်�အသိြညာဗဟုသုတတို့ေို�အလုြ်အေိုင်တစ်ခု�

အတွေ်�နနာေ်ထြ်နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုနှင့်�အနတွ့အကေုံများ�ဖြည့်ေည်းနြးနိုင်ဖခင်းမရှိသည့်�လိုအြ်ချေ်�တစ်ခုအနနဖြင့်�

အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။�ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ၊�ယင်းေို�တူညီသည့်�အလုြ်ရာထူးတစ်ခုတွင်�အလုြ်သမားနှစ်ဦးအြေားဖခားနား

မှုေို� ခွဲဖခားသိဖမင်နိုင်ရန်အတွေ်�အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။�အဓိေအချေ်မှာ�ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်�အသိြညာဗဟုသုတေိုင်ရာ�

သတ်မှတ်ချေ်များသည်�နောင်ရေေ်မည့်အလုြ်တွေ်�ေီနလျာ်မှုရှိနြောင်း�နသချာနစရန်ြင်�ဖြစ်ြါသည်။

လုေ်ရည်ကိုင်ရည်မှတ်တမ်း�-�ေုန်ထုတ်စွမ်းအား၊� ဖြင်လွယ်နဖြာင်းလွယ်နိုင်မှုအနနအထားနှင့်�အလုြ်အနြါ်အာရုံစူးစိုေ်မှုတို့အနြါ်�

မူတည်ပြီး�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်ေို�တိုင်းတာ�နိုင်ြါသည်။

• ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� ကုန်ထုတ်လုေ်မှုေိုမိုြမင့်မားသည့် အလုေ်သမားများအား ထိန်းသိမ်းထားြခင်း� -�လုြ်သားထုအင်အားနလျာ့နည်းသွားနသာ်

လည်း�ဤအဖခင်းအရာေ�ေုန်ထုတ်စွမ်းအားေို�နသချာစွာထိန်းထားရန်�အနထာေ်အေူဖြုနိုင်ြါသည်။

• ေိုးကျ ိုးများ

� o� လုေ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုတိုင်းတာြခင်းပကကာင့် ခွဲြခားေက်ေံမှုကို ြေစ်နိုင်ပစသည့် အပနအထား�-�ဥြမာ၊�မသန်မစွမ်းဖြစ်ဖခင်း၏�

ရလဒ်အနနဖြင့်� လုြ်ရည်ေိုင်ရည်နိမ့်ေျမှုနြောင့်� အေင်နဖြနအာင်လိုေ်နလျာမှုရှိသည့်� အလုြ်သမားများအား� အလုြ်မှ�

ထုတ်ြယ်မည်ေိုြါေ၊�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်အနြါ်အနဖခခံသည့်�အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းသည်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုဖြစ်နိုင်ြါသည်။�ဥြမာ၊�

သတ်မှတ်ထားသည့်�အချနိ်ောလတွင်�ထုတ်လုြ်မှုရလဒ်အနြါ်အနဖခခံပြီး�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်ေို�တန်ေိုးဖြတ်မည်ေိုြါေ�

(မီးြွားခွင့်၊� မိသားစုေိစ္စနြောင့်ယူသည့်ခွင့်၊�ေိုယ်ဝန်နောင်စဉ်ောလအတွင်း�ေျန်းမာနရးစစ်နေးရန်အတွေ်� နေးခွင့်၊�

ြျားနာသည့်�မိသားစုဝင်များေို�ြေည့်ရှုရန်အတွေ်�ယူသည့်ခွင့်�စသည်တို့နြောင့်�အလုြ်ချနိ်ောလေုံးရှုံးဖခင်းေို�ထည့်သွင်း�

စဉ်းစားဖခင်းမရှိေဲလျေ်)�သို့မဟုတ်၊�ဖြင်လွယ်နဖြာင်းလွယ်မှု�သို့မဟုတ်�အလုြ်တွင်�အာရုံစူးစိုေ်မှု�(ေိုလိုသည်မှာ�အလုြ်�

ြိတ်ရေ်များတွင်�အချနိ်ြိုအလုြ်လုြ်ရန်�သို့မဟုတ်�ညေေ်အလုြ်ေိုင်းများတွင်�အလုြ်လုြ်ရန်�စိတ်အားထေ်သန်ဖခင်း)�

တို့အြါအဝင်၊� ဓမ္မဓိဌာန်မေျနသာ� စံနှုန်းများအနြါ်� အနဖခခံပြီး� တန်ြိုးဖြတ်မည်ေိုြါေ၊� ဤအဖခင်းအရာသည်� မိသားစု�

တာဝန်ဝတ္တရားများရှိသည့်�အလုြ်သမားများ�(အထူးသဖြင့်�အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ)�အနြါ်�ေိုးရေားစွာ�ထိခိုေ်နစ်နာနစ�

မည်�ဖြစ်ြါသည်။

� o� လုေ်ရည်ကိုင်ရည်နှင့်ေတ်သက်မေီး ပရးသားထားသည့် မှတ်တမ်းမရှိြခင်း�-�အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်�၎င်းတို့အတွေ်�အေျ ိုး�

အရှိေုံးနသာ�အလုြ်သမားများေို�အလုြ်တွင်�ေေ်လေ်ထားရှိရန်�ကေိုးြမ်းနောင်ရေေ်နိုင်နသာ်လည်း၊�ယင်းေို�ေျင့်သုံး�

ရန်အတွေ်�မှတ်တမ်းနောင်းများေို�ထိန်းသိမ်းထားရှိဖခင်းသည်�မရှိမဖြစ်လိုအြ်ြါသည်။

•� အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� အလုြ်သမားများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊� စေ်ရုံများအနနဖြင့်� အြွဲ့လိုေ်လုြ်ရည်ေိုင်ရည်� (လိုင်းအလိုေ်လုြ်နောင်သည့်� ေုန်�

ထုတ်စွမ်းအား)၊�တစ်ဦးချင်းစီ၏�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်�(မှတ်တမ်းထားရှိသည့်အနနအထားတွင်)�နှင့်�စည်းေမ်းထိန်းသိမ်းနရး�

ေိုင်ရာမှတ်တမ်းများ�(ေုန်ထုတ်လုြ်မှုနှင့်�ေေ်စြ်သည့်ေိစ္စရြ်များေို�မီးနမာင်းထိုးဖြသည့်�အနနအထားတွင်)�ေို�စုနြါင်း�

၍�အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။�မန်နနဂျာများ၏�ေိစ္စရြ်မျ ိုးတွင်�၎င်းတို့၏လုြ်ရည်ေိုင်ရည်နှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�ြို၍အနသးစိြ်ေျပြီး�

နရးသားထားသည့်� မေ်ထရစ်စနစ်မှတ်တမ်းများ� ရှိနိုင်ြါသည်။� သို့ရာတွင်၊� လုြ်ရည်ေိုင်ရည်နှင့်� ြတ်သေ်ပြီး� နရးသား�

ထားသည့်�မှတ်တမ်းမရှိသည့်အနဖခအနနမျ ိုးတွင်�ဤစံနှုန်းေို�အသုံးဖြုရန်�အကေံဖြု၍မရနိုင်ြါ။�အနြောင်းမှာ၊�ယင်းသည်�

အထူးသဖြင့်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�မှန်ေန်နြောင်းနှင့်�မှေတမှုရှိနြောင်း�အတည်ဖြုရန်�ခေ်ခဲနသာ�နြောင့်�ဖြစ်�

ြါသည်။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ18

အလုေ်ေျက်ကွက်မှု မှတ်တမ်း�-�အလုြ်ေင်းသည့်�မှတ်တမ်းများေို�ြေည့်ရှုဖခင်းနှင့်�အလုြ်ေင်းသည့်�စံချနိ်စံညွှန်းများေို�ေန့်ေျင်�

လျေ်�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်ေိုးရေားစွာညံ့�ြျင်းမှုရှိနိုင်သည့်�အလုြ်သမားများအား�နရေးချယ်ဖခင်း။

• ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� အကျ ိုးပကျးဇူးရှိပသာ အလုေ်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် -� အလုြ်များေုံးေင်းသည့်� အလုြ်သမားများနှင့်� စေ်ရုံေ�

သတ်မှတ်ထားသည့်� စံချနိ်စံညွှန်းဖြည့်မီသည့်� အလုြ်သမားများေို� သတ်မှတ်နြာ်ထုတ်ရန်အတွေ်� အလုြ်ြျေ်ေွေ်မှု�

မှတ်တမ်းများေို�အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။�

•� ေိုးကျ ိုးများ

� o� နာမကျန်းခွင့်၊ မီးေွားခွင့်နှင့် မိသားစုအတွက် ယူသည့်ခွင့်များအေါအဝင်၊ ခွင့်ယူသည့် အလုေ်သမားများအပေါ် အချ ိုးအစား 

မမှေတစွာ ထိခိုက်နစ်နာပစြခင်း� -� အလုြ်ြျေ်ေွေ်မှုမှတ်တမ်းများေို� အသုံးဖြုဖခင်းသည်� ေျန်းမာနရးအနဖခအနနများ�

နြောင့်�၎င်းတို့�အလုြ်ေင်းနိုင်သည့်အနနအထားေို�ထိခိုေ်မှုဖြစ်နြါ်မှုနှင့်ကေုံနတွ့ရသည့်�အလုြ်သမားများအနြါ်�သွယ်�

ဝိုေ်နသာနည်းဖြင့်� ခွဲဖခားေေ်ေံမှုဖြစ်နိုင်ြါသည်။�အေယ်၍၊�အလုြ်ြျေ်ေွေ်မှု� မှတ်တမ်းများသည်� ဖြုစုနစာင့်နရှာေ်�

ရသည့်�တာဝန်ဝတ္တရားများေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖခင်းမဖြုြါေ�ေိုယ်ဝန်နောင်အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ၊�မီးြွားခွင့်ယူ�

သည့်� အလုြ်သမားများ၊� မီးနနဇနီးသည်� နစာင့်နရှာေ်ခွင့်နှင့်� မိသားစုအတွေ်ယူသည့်� ခွင့်ေိုယူသည့်� အမျ ိုးသားအလုြ်�

သမားများနှင့်�ဖြုစုနစာင့်နရှာေ်နရးတာဝန်များရှိသည့်�အလုြ်သမားများ�(အချ ိုးအစား�မမှေတစွာ�ထိခိုေ်နစ်နာမှုခံစားရနသာ�

အမျ ိုးသမီးများ)�သည်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်း�ခံရနိုင်နဖခရှိသည့်�အနနအထား�တွင်�ရှိြါသည်။

• အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� ဤစံနှုန်းေို�အသုံးဖြုနသာအခါတွင်၊� စေ်ရုံများအနနဖြင့်� မီးြွားခွင့်၊� မီးနနသည်ဇနီးနစာင့်နရှာေ်ခွင့်၊� မိသားစုအတွေ်�ယူ�

သည့်�ခွင့်၊�ေိုယ်ဝန်နောင်စဉ်အချနိ်အတွင်း�ေျန်းမာနရးစစ်နေးရန်အတွေ်�နေးခွင့်နှင့်�နာမေျန်းခွင့်များေို�အလုြ်ြျေ်�

ေွေ်သည့်အနနဖြင့်�အလုြ်ြျေ်ေွေ်သည့်� မှတ်တမ်းတွင်�ထည့်သွင်းနရတွေ်ဖခင်းမဖြုရန်� နသချာစွာလုြ်နောင်ရန်�လို�

အြ်ြါသည်။

အလုေ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ သပဘာတူစာချုေ်အပနအထား�-�အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်အမျ ိုးအစားအနြါ်အနဖခခံပြီး�

အလုြ်သမားများအား�နရေးချယ်ဖခင်း။

• ပကာင်းကျ ိုးများ

� o� စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ရာ ဝန်ထုေ်ဝန်ေိုးများကို ပလှော့ချြခင်း�-�စေ်ရုံများအနနဖြင့်�ဤအရာေို�စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ရာ�ဝန်ထုတ်ဝန်ြိုးများ�

နှင့်�ောလတိုနှင့်�အချနိ်ြိုင်း�အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်များဖြင့်�အလုြ်လုြ်ေိုင်သည့်�အလုြ်သမားများ�

အတွေ်�ေုန်ေျစရိတ်များေို�သေ်သာနစရန်အတွေ်�လုြ်နောင်နိုင်ြါသည်။

• ေိုးကျ ိုးများ

� o� အလုေ်သမားများအပေါ် သွယ်ဝိုက်ပသာနည်းြေင့် ခွဲြခားေက်ေံြခင်း�-�အထေ်တွင်မှတ်သားထားသည့်အတိုင်း၊�နိုင်ငံတစ်�

နိငုင်တံငွ�်ေျင့သ်ုံးနလရ့ှသိည့�်အနလအ့ေျင့မ်ျားအနြါ်�မှခီိဖုခင်းသည�်မတညူသီည့�်အလြုခ်န့ထ်ားမှုေိငုရ်ာ�သနောတစူာချုြ�်

အမျ ိုးအစားများတွင်�(ဥြမာ၊�နရှေ့နဖြာင်းလုြ်သားများ၊�အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ၊�ဖြုစုနစာင့်နရှာေ်ရသည့်�တာဝန်ဝတ္တရား�

များရှိသည့်�အလုြ်သမားများ၊�သို့မဟုတ်�အချ ို ့နသာေိစ္စရြ်များတွင်���နဒသခံအလုြ်သမားများ)�တစ်စုံတစ်ရာနသာ�အလုြ်�

သမားအစုအြွဲ့များအနြါ်�အချ ိုးအစားမမှေတစွာ�ထိခိုေ်နစ်နာမှုဖြစ်နြါ်နစြါသည်။�ဤအလုြ်သမားများသည်�အချ ိုးအစား�

မမှေတစွာ�ထိခိုေ်နစ်နာမှုဖြစ်နြါ်သည့်အနနအထားမျ ိုးတွင်�ဤအဖခင်းအရာသည်�သွယ်ဝိုေ်နသာနည်းဖြင့်�ခွဲဖခားေေ်ေံ�

မှုေိုဖြစ်နြါ်နစြါ�သည်။
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• အကကံြေုတိုက်တွန်းချက်များ

� o� အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်အနနအထာေို� ဖြန်လည်ေန်းစစ်နသာအခါတွင်၊� စေ်ရုံအနနဖြင့်�ဤစံနှုန်းေို�

အသုံးဖြုဖခင်းသည်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုေိုအနဖခခံသည့်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းများ�(ေိုလိုသည်မှာ�တိတိေျေျဖြစ်နသာ�အလုြ်�

သမားအစုအြွဲ့တစ်ခုမှ�အလုြ်သမားအနရအတွေ်�အချ ိုးအစားမမှေတစွာ�ထိခိုေ်နစ်နာမှုခံစားရသည်)�ေို�ဖြစ်နြါ်နစဖခင်း�

ရှိမရှိေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်�လိုအြ်ြါသည်။�စေ်ရုံအနနဖြင့်�အချနိ်ြိုင်းအလုြ်�သို့မဟုတ်�နလှော့�ထားသည့်အလုြ်ချနိ်များေို�

နိမ့်ေျသည့်�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်နှင့်/သို့မဟုတ်�ေုန်ထုတ်စွမ်းအားနိမ့်ေျမှု�(အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ�သနောတူစာချုြ်�အနန�

အထားနှင့်�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်တို့ေုိ�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းအတွေ်�စံနှုန်းအနနဖြင့်�အသုံးဖြုသည့်�ေိစ္စရြ်မျ ိုးတွင်)�

တို့ေို� တစ်ခုတည်းဖြစ်နအာင်� နြါင်းစည်းဖခင်းမဖြုလုြ်သင့်ြါ။� အထူးသဖြင့်၊� ေုန်ထုတ်လုြ်မှုနလှော့ချဖခင်းနှင့်� ဖြန်လည်�

ြွဲ့စည်းဖခင်းတို့တွင်�အချနိ်ြိုင်းအလုြ်အေိုင်ေို� စုစုနြါင်းအလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမှုေို� နလျာ့နည်းနစသည့်� နည်းလမ်းတစ်ရြ်�

အနနဖြင့်�အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။

ပရွးချယ်ပရးေိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် ခွဲြခားေက်ေံမှုမရှိပကကာင်း ပသချာပစြခင်း

နရေးချယ်ထားသည့်� စံနှုန်းများသည်� အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သနောဖြင့်� မဖမင်နိုင်သည့်� အြျေ်သနောနောင်နသာ� အေျ ိုးေေ်များေို�

ဖြစ်နြါ်နစသည့်� ေျား/မနရးရာေို� အနလးထားထည့်သွင်းစဉ်းစားဖခင်းမရှိနသာ� ခွဲဖခားေေ်ေံမှုမျ ိုးဖြစ်နိုင်ြါသည်။� နရေးချယ်နရး�

ေိုင်ရာ�စံနှုန်းများအား�ဒီဇိုင်းြုံနြာ်ဖခင်းနှင့်�အနောင်အထည်နြာ်နောင်ရေေ်ဖခင်းများ�လုြ်နောင်နနစဉ်အချနိ်တွင်၊�စေ်ရုံများအနန�

ဖြင့်�၎င်းတို့၏�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချ�နရးေိုင်ရာ�စံနှုန်းများသည်�အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများနှင့်�အမျ ိုးသားအလုြ်သမားများနှင့်�

ထိခိုေ်နစ်နာမှုေိုးရေားစွာခံစားရနိုင်သည့်�အဖခားနသာအလုြ်သမားအစုအြွဲ့များအနြါ်�မတူညီသည့်�ရိုေ်ခတ်မှုများမည်ေဲ့သို့�သေ်�

နရာေ်နိုင်နြောင်း�ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်�လိုအြ်ြါသည်။�ဤသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖခင်းသည်�အမျ ိုးသားနရာ�အမျ ိုးသမီးြါြါဝင်သည့်�

အလုြ်သမားအားလုံးေို�မှေတစွာဖြုမှုေေ်ေံပြီး�အေျ ိုးခံစားခွင့်များေို�သာတူညီမှေနသချာစွာ�ရရှိနစနရးအတွေ်�အ�နထာေ်အေူ�

ဖြုမည်�ဖြစ်ြါသည်။

နရေးချယ်နရးေိုင်ရာ�စံနှန်းများေိုချမှတ်လျေ်�ေျင့်သုံးပြီးနနာေ်တွင်�စေ်ရုံများအနနဖြင့်�အင်အားနလှော့ချမည့်�အလုြ်သမားများ၏�

စာရင်းေို� နရးသားဖြုစုနိုင်ြါသည်။� ခွဲဖခားေေ်ေံဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊� တားဖမစ်ထားနလ့ရှိသည့်� အနြောင်းရင်းများေို� အနဖခခံ�

လျေ်၊�ဤစာရင်းေို�စိစစ်စိတ်ဖြာဖခင်းသည်�ဖြုစုထားသည့်စာရင်းထဲတွင်�တစ်စုံတစ်ရာနသာ�အလုြ်သမားအစုအြွဲ့များသည်�အချ ိုး�

အစားမမှေတစွာြါဝင်နနဖခင်း� ရှိမရှိေို� သတ်မှတ်နြာ်ထုတ်ရန်အတွေ်� အနထာေ်အေူဖြုနိုင်ြါသည်။� ယင်းတို့တွင်� နအာေ်ြါတို့�

ြါဝင်နိုင်ြါသည်။

•� ေိုယ်ဝန်နောင်ဖခင်းနှင့်�မီးြွားဖခင်းအြါအဝင်�ေျား/မ�ဖြစ်ဖခင်း

•� အိမ်နထာင်ရှိ/မရှိနှင့်�မိသားစုတာဝန်ဝတ္တရားများ

•� အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း၏�အြွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖခင်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း�၏�လုြ်နောင်မှုများတွင်�ြါဝင်နောင်ရေေ်ဖခင်း

•� အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းရုံးခန်းရှာနြွဖခင်း၊�အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနနဖြင့်�နောင်ရေေ်ဖခင်း�သို့မဟုတ်�နောင်ရေေ်�

လျေ်ရှိဖခင်း

•� တိုင်ြေားချေ်ေို�အမှုြွင့်ဖခင်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်ရှင်အားတရားစွဲေိုဖခင်းတွင်�ြါဝင်ဖခင်း

•� လူမျ ိုး�သို့မဟုတ်�အသားအနရာင်

•� နိုင်ငံသားမျ ိုးရိုး၊�မူရင်းနိုင်ငံသား�သို့မဟုတ်�တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်

•� ေိုးေွယ်ရာောသာတရား

•� နိုင်ငံနရးခံယူချေ်

•� မသန်မစွမ်းဖြစ်ဖခင်း

•� အသေ်အရေယ်
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ဥြမာ၊�အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများသည်�အမျ ိုးသားအလုြ်သမားများထေ်�ြို၍ထိခိုေ်နစ်နာမှုရှိမရှိေို�ဖြန်လည်သုံးသြ်ရန်အတွေ်�

စေ်ရုံတစ်ခုအနနဖြင့်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ရန်�အစီအစဉ်ဖြုလုြ်ထားသည့်�အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ၏�ရာခိုင်နှုန်းနှင့်��လုြ်သားထုရှိ�

အမျ ိုးသမီးအလုြ်သမားများ၏�ရာခိုင်နှုန်းေို�နှိုင်းယှဉ်ြေည့်၍ရနိုင်ြါသည်။

စေ်ရုံများအနနဖြင့်� အလုြ်သမားအစုအြွဲ့တစ်ခုသည်� အဖခားနသာအလုြ်သမားအစုအြွဲ့များထေ်� ြို၍ထိခိုေ်နစ်နာသည့်� အနဖခ�

အနနမျ ိုးေို�သတ်မှတ်နြာ်ထုတ်ြါေ၊�ဤအစုအြွဲ့များအနြါ်�ရိုေ်ခတ်မှုေိုနလှော့ချရန်အတွေ်�နရေးချယ်နရးေိုင်ရာစံနှုန်းများေို�ချနိ်�

ညှိမှုဖြုလုြ်ရန်�ယင်းစေ်ရုံများေို�အကေံဖြုြါသည်။

အချနိ်ောလြောဖမှင့်လာသည့်တိုင်� (လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေုိ� အချနိ်ောလအြိုင်းအဖခားအေင့်ေင့်ဖြင့်� လုြ်နောင်သည့်�

ေိစ္စရြ်မျ ိုးတွင်)� ခွဲဖခားေေ်ေံမှုမဖြစ်နြါ်နြောင်း� နသချာနစရန်အတွေ်� စေ်ရုံများအနနဖြင့်� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းများနှင့်� လုြ်�

သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေိုင်ရာ�မှတ်တမ်းများေို�ထိန်းသိမ်းထားရှိသင့်ြါသည်။�လုြ်ငန်းစဉ်သည်�မှေတပြီး�ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိော�

ခွဲဖခားေေ်ေံမှုမရှိနြောင်း� နသချာနစရန်အတွေ်� စေ်ရုံများအနနဖြင့်� ဤဖြန်လည်ေန်းစစ်သည့်� လုြ်ငန်းစဉ်တွင်� အလုြ်သမား�

ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်� အလုြ်ရှင်ေိုယ်စားလှယ်များေို� ြါဝင်နောင်ရေေ်နစသင့်ြါသည်။� ၎င်းတို့၏� ြါဝင်နောင်ရေေ်ဖခင်းသည်�

လုြ်ငန်းစဉ်ေို�တရားဝင်ဖြစ်နစရန်အတွေ်�အနထာေ်အေူဖြစ်နစနိုင်ပြီး၊� နနာင်ဖြစ်နြါ်လာမည့်� ြဋိြေ္ခများနှင့်�အဖငင်းြွားမှုများ�

ေိုလည်း�နလျာ့နည်းနစနိုင်ြါသည်။

အလုေ်ထုတ်နစ်နာပကကးပေးပောင်ရန်အတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ြခင်း

အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနြးနောင်ဖခင်းများသည်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်း၏�အြျေ်သနောနောင်သည့်�သေ်နရာေ်မှုများ�

နလျာ့နည်းနစနရးအတွေ်� အဓိေျသည့်� ေျြါသည်။� နိုင်ငံ၏ဥြနဒအရ၊� အလုြ်သမားများသည်� အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများနှင့်�

အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�အဖခားနသာအခနြေးနငွများေို�ရရှိခံစားြိုင်ခွင့်ရှိြေြါသည်။�နိုင်ငံ၏�အလုြ်သမားဥြနဒသတ်မှတ်ဖြဌာန်း�

ချေ်သည်�သာမန်အားဖြင့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနြးနောင်ရန်အတွေ်�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားပြီး၊�ယင်းသတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်တွင်�

အများအားဖြင့်�နအာေ်ြါတို့ြါဝင်ြါသည်။

•� ြေဌာန်းဥေပဒအရ သို့မဟုတ် စုပေါင်းသပဘာတူညီထားသည့် အလုေ်ရေ်စဲြခင်းေိုင်ရာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ/အလုေ်ထုတ်နစ်နာ 

ပကကး�-�နိုင်ငံ၏ဥြနဒ�သို့မဟုတ်�စုနြါင်းသနောတူညီချေ်များသည်�သာမန်အားဖြင့်�အလုြ်သမားတစ်ဦး၏�လုြ်သေ်အတိုင်း�

အနည်းေုံးရှိရမည့်ရေ်သတ္တြတ်/လအနရအတွေ်နှင့်အညီ�အခနြေးနငွများေိုနြးနောင်ရန်�ချမှတ်ထားြါသည်။

•� အပကကာင်းကကားသည့်အချနိ်ကာလ သို့မဟုတ် အပကကာင်းကကားသည့်ကာလအတွက် အခပကကးပငွပေးပောင်ြခင်း�-�အနြောင်း�

ြေားသည့်အချနိ်ောလအတွင်းတွင်�အလုြ်သမားများသည်�နလျာ်နြေးနငွများေို�အဖြည့်အဝရရှိခံစားြေရန်�လိုအြ်ြါသည်။�

ဤအချနိ်အတွင်း�အလုြ်လုြ်ရန်�သတ်မှတ်ထားဖခင်းမရှိြါေ၊�အလုြ်သမားများ�လုြ်နောင်ခဲ့ဖခင်းအတွေ်�ရရှိရမည့်�အခနြေး�

နငွများေို�အလုြ်သမားများအား�နြးနောင်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။�

•� လုေ်သက်ေုအကျ ိုးခံစားခွင့်များ� -� ဥြမာ၊� အပငိမ်းစားယူဖခင်း� သို့မဟုတ်� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းအနြါ်မူတည်ပြီး၊� ထြ်မံဖြည့်�

စွေ်နြးသည့်�အခနြေးနငွများရှိြါသည်။

•� ေင်စင်အကျ ိုးခံစားခွင့်များ� -�နိုင်ငံ၏�ဥြ�နဒသတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်များအရ၊�ြင်စင်အေျ ိုးခံစားခွင့်များေို� နလျာ်နြေးအနနဖြင့်�

ရရှိခံစားနစရန်လိုအြ်ြါသည်။

•� အသုံးမြေုခဲ့သည့် လုေ်သက်ခွင့်� -�အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�ရရှိခံစားထားပြီးဖြစ်နသာ်လည်း၊�အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းမတိုင်မီ�အသုံး�

မဖြုရနသးသည့်�အလုြ်ြိတ်ရေ်�ခွင့်ရေ်မှန်သမှေအတွေ်�အလုြ်သမားများအား�အခနြေးနငွနြးနောင်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။

•� လုေ်ခလစာများ/ပေးရန်ကျန်ရှိပနသည့် အခပကကးပငွများအားပေးပောင်ြခင်း� -�နြးရန်ေျန်ရှိသည့်�လုြ်ခလစာများ/အခနြေး�

နငွများေို� အဖြည့်အဝနြးရန်လို� အြ်ြါသည်။� အလုြ်သမားများ၏� အလုြ်ခန့်ထားမှုေိုင်ရာ� သနောတူစာချုြ်နှင့်� နိုင်ငံ၏�

ဥြနဒအရ�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားဖခင်းဖြစ်ြါေ၊�အလုြ်ရှင်ေိုနြးရမည့်�ဖြတ်နတာေ်နငွများေိုသာ�ခွင့်ဖြုမည်ဖြစ်ပြီး၊�ယင်းဖြတ်�

နတာေ်မည့်နငွများေို�ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်နြာ်ဖြထားရန်လိုအြ်ြါသည်။



21 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

အလုြ်သမား၏�လုြ်သေ်၊�အခနြေးနငွ�သို့မဟုတ်�လုြ်ခလစာအေင့်၊�လုြ်ရည်ေိုင်ရည်�သို့မဟုတ်�အထူးခေ်ခဲသည့်�လုြ်နောင်မှု�

များအတွေ်နြးသည့်�လုြ်ခလစာများေို�အနဖခခံလျေ်၊�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများသည်�ေုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်းတွင်�အမျ ိုးမျ ိုးရှိမည်�

ဖြစ်ြါသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်၊�အလုြ်အေိုင်နှင့်�ေျွမ်းေျင်မှုြွံ့ပြိုးတိုးတေ်နရးဥြနဒ� (၂၀၁၃)�နှင့်�အမိန့်နြော်ဖငာစာအမှတ်�၈၄/၂၀၁၅�တို့တွင်�

အလုြ်သမားများရရှိခံစားရမည့်� အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများေို�သတ်မှတ်နြာ်ဖြထားြါသည်။�ယင်းတွင်� ရေ်နြါင်း� ၃၀� ကေိုတင်�

အနြောင်းြေားရမည်ဟူနသာ�သတ်မှတ်ချေ်ြါဝင်ြါသည်။�ယင်းသတ်မှတ်ချေ်�နှုန်းထားများသည်�အနည်းေုံးရှိရမည့်�သတ်မှတ်�

ချေ်များဖြစ်ပြီး၊�ြိုမိုနောင်းမွန်သည့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနှုန်းထားအတွေ်နှင့်�ကေိုတင်အနြောင်းြေားသည့်ောလသည်�ယင်း

ထေ်ြိုမိုြောဖမှင့်နိုင်သည့်အနနအထားနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�အလုြ်ရှင်နှင့်�အလုြ်သမားအြေား�နစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုေို�တားေီးဖခင်းမဖြုနြ။

အလုေ်ထုတ်ေယ်ြခင်းခံရသည့် အလုေ်သမားများအား ေံ့ေိုးကူညီရန် အစီအစဉ်ချမှတ်ြခင်း

အလုြ်သမားများေို�အလုြ်မှထုတ်ြယ်နသာအခါတွင်�အသေ်နမွးမှုအတွေ်�နရေးချယ်စရာနည်းလမ်းများေို�ရှာနြွဖခင်းသည်�အလုြ်�

သမားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်� လူမှုအြွဲ့အစည်းအနြါ်� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနြောင့်ဖြစ်နြါ်လာသည့်� သေ်နရာေ်မှုများေို� အခု�

အခံဖြစ်နစရန်အတွေ်� မရှိမဖြစ်လိုအြ်ြါသည်။� လူမှုနရးေိုင်ရာရိုေ်ခတ်မှုများေို� နလျာ့နည်းနစရန်လုြ်နောင်ရာတွင်� စေ်ရုံများ�

အနနဖြင့်�မတူညီနသာအလုြ်သမားအစုအြွဲ့များ၏�သီးဖခားလိုအြ်မှုများအနြါ်�စာနာနားလည်မှုရှိရန်လိုအြ်ြါသည်။�ဥြမာ၊�အမျ ိုး�

သမီးအလုြ်သမားများသည်�နငွနြေးေိုင်ရာ�ေျွမ်းေျင်မှုများေို�သိရှိနားလည်နိုင်မှုနှင့်�နငွနြေးေိုင်ရာဝန်နောင်မှုများေို�လေ်လှမ်း�

မီနိုင်မှု�နည်းြါးသည့်အနနအထားတွင်�ရှိြါသည်။�နငွနြေးေိုင်ရာ�နှစ်သိမ့်နေွး�နနွးအကေံနြးဖခင်းေို�ဖြည့်ေည်းနောင်ရေေ်ရာ�တွင်�

စေ်ရုံများအနနဖြင့်�အမျ ိူ းသမီးအလုြ်သမားများအြို့�နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုအဖြင်�ေေ်စြ်သည့်ဝန်နောင်မှုများေို�နသချာစွာလေ်�

လှမ်းမီနစနရးအတွေ်လည်း� ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ြါသည်။� ထိုနည်းတူစွာ၊� နိုင်ငံအနနအထားအနြါ်မူတည်ပြီး၊� အမျ ိုးသမီးများ�

သို့မဟုတ်�အမျ ိုးသားများသည်�မိသားစုများအတွေ်�အဓိေဝင်နငွရှာနြွနြး�သူများဖြစ်နိုင်ြါသည်။� ဖြစ်နိုင်ြွယ်ရာရှိသည့်�လူမှုနရး�

ေိုင်ရာ�ရိုေ်ခတ်မှုေို�ဖြန်လည်သုံးသြ်ရာတွင်�စေ်ရုံများအနနဖြင့်�ဤေဏ္ဍေိုစိစစ်စိတ်ဖြာပြီး၊�မိသားစုများနှင့်�၎င်းတို့၏�လူမှုအြွဲ့�

အစည်းအနြါ်�ရိုေ်ခတ်မှုေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျေ်၊�ရိုေ်ခတ်မှုနလျာ့�နည်းသွားနစရန်အတွေ်�အသေ်နမွးမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍�နရရှည်�

တည်တံ့ခိုင်ပမဲသည့်� နရေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ� နသချာနစရန်အတွေ်� အနထာေ်အြံ့နြးမှုများ� ဖြည့်ေည်းနောင်ရေေ်နြးသင့်ြါ�

သည်။� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းခံရသည့်� အလုြ်သမားများအား� ြံ့ြိုးေူညီဖခင်းတွင်� နအာေ်နြာ်ဖြြါတို့ေဲ့သို့နသာ� နောင်ရေေ်မှုများ�

ြါဝင်နိုင်ြါသည်။

•� အလုေ်ပနရာပရှေ့ပြောင်းြခင်း� -� ဖြစ်နိုင်သည့်အနနအထားမျ ိုးတွင်�အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်� ၎င်းတို့ြိုင်ေိုင်သည့်အဖခားစေ်ရုံများ

တွင်�ေွာဟမှုမရှိသည့်�အခနြေးနငွဖြင့်�အလုြ်နနရာနရှေ့နဖြာင်းခန့်အြ်ရန်�အလုြ်သမားများအား�ေမ်းလှမ်းနိုင်ြါသည်။

•� စက်ရုံြေင်ေရှိ အြခားအလုေ်အကိုင်များရှာပေွပေးြခင်းြေင့် ေံ့ေိုးကူညီြခင်း�-�မည်သည့်အရာေ�ထိနရာေ်မှုဖြစ်မည်နြောင်း�ေုံး�

ဖြတ်သတ်မှတ်ရန်အတွေ်��အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်�အလုြ်သမားများနှင့်�၎င်းတို့၏�ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်�တိုင်ြင်�နေွးနနွးနိုင်�

ြါသည်။�ဤသို့နောင်ရေေ်ရာတွင်�စေ်ရုံများ၏အနီးအနား�သို့မဟုတ်�လူမှုအြွဲ့အစည်းတွင်�အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�အလုြ်�

အေိုင်ရှာနြွရာတွင်� အနထာေ်အေူဖြစ်နစရန်အတွေ်� အလုြ်အေိုင်နြော်ဖငာများ� တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိနနသည့်� ဝေ်ေ်�

ေိုေ်များတည်နထာင်ထားရှိဖခင်း၊� အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင်ြတ်သေ်ပြီး� အလုြ်သမားများအား� သတင်းအချေ်�

အလေ်များနြး�သည့်�ယန္တရားတည်နထာင်ဖခင်းနှင့်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချခံရဖခင်းတွင်ြါဝင်သည့်�အလုြ်သမားများေို�ဦးစား�

နြးအလုြ်ခန့်အြ်သည့်�အနဖခအနနြန်တီးနြးဖခင်းအားဖြင့်� ၎င်းတို့ေိုြံြိုးနြးရန်�အဖခားနသာ�အလုြ်ရှင်များအား� ဖြည်တွင်း�

မီဒီယာများတွင်�နြာ်ဖြနတာင်းေိုရန်အတွေ်�အခနြေးနငွနြးပြီးနြော်ဖငာသည့်�အစီအစဉ်များ�ချမှတ်နောင်ရေေ်ဖခင်းတို့�ြါဝင်�

နိုင်ြါသည်။

•� တူညီသည့်လုေ်ငန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အြခားပသာလုေ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် အလုေ်အကိုင်ရှာပေွရရှိနိုင်ရန်အတွက် ပလ့ကျင့်သင်

ကကားမှုခံယူရရှိနိုင်ြခင်း� -�ဤအဖခင်းအရာတွင်�အနသးစားစီးြွားနရးြွံ့ပြိုးတိုးတေ်မှုနှင်စြ်လျဉ်းသည့်�ေျွမ်းေျင်မှုအသစ်များ၊�

နည်းြညာအသစ်များ�သို့မဟုတ်�အနဖခခံစာတတ်နဖမာေ်မှုနှင့်�ေိန်းဂဏန်းများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�တတ်ေျွမ်းနားလည်မှုတို့ြါဝင်

နိုင်ြါသည်။�မည်ေဲ့သို့နသာ�နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုသင်တန်းများရရှိနိုင်နြောင်းနှင့်�မည်ေဲ့သို့နသာ�နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုများသည်�



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ22

အသုံးဝင်ေုံးဖြစ်နြောင်း�ေုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရန်အတွေ်၊�အစိုးရ၊�အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းများ၊�အလုြ်သမားေိုယ်စား�

လှယ်များ၊�အလုြ်ရှင်များနှင့်�အဖခားနသာြါဝင်သေ်ေိုင်သူများတို့နှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်းဖြင့်�လုြ်နောင်သင့်ြါသည်။

•� ပငွပကကးေိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ပေွးပနွးအကကံပေးြခင်း�-�အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများ�လေ်ခံရရှိသည့်�အနဖခ�

အနန� သို့မဟုတ်� လူမှုောေွယ်နစာင့်နရှာေ်နရးအစီအစဉ်များ� ရရှိနိုင်သည့်အနဖခအနနမျ ိုးတွင်� ဤသို့လုြ်နောင်ဖခင်းသည်�

အထူးသဖြင့်� ေေ်စြ်မှုရှိြါသည်။� နှစ်သိမ့်နေွးနနွးအကေံနြးဖခင်းသည်� အလုြ်သမားများအနနဖြင့်� အလုြ်လေ်မဲ့များဖြစ်ပြီး၊�

ြံမှန်ဝင်နငွ�ေုံးရှုံးမှုများနှင့်� ကေုံနတွ့ရနသာ်လည်း�များဖြားသည့်နငွနြေးြမာဏေို�လေ်ခံရရှိနသာအခါတွင်�၎င်းတို့�နငွနြေး�

များေို�ဂရုတစိုေ်စီမံနောင်ရေေ်နိုင်စွမ်းရှိနစြါသည်။

•� ပငွပကကးေိုင်ရာ ြေည့်စွက်ပထာက်ေံ့မှု�-�ဤအချေ်တွင်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေး၊�အလုြ်အေိုင်ရှာနြွရန်အတွေ်�လုြ်ခလစာ�

ဖြင့်�အလုြ်နားခွင့်နြးဖခင်း၊� နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုအတွေ်� နငွနြေးနထာေ်ြံ့နြးဖခင်း�သို့မဟုတ်�အနသးစားလုြ်ငန်း� စီမံေိန်း�

များအတွေ်�စီးြွားနရးေိုင်ရာ�အနထာေ်အြံ့နြးဖခင်းတို့ြါဝင်ြါသည်။

•� ကျန်းမာပရးေိုင်ရာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ�-�တရားဝင်သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားနသာ�အရာများအဖြင်၊�ေျန်းမာနရးအာမခံ၊�ေိုယ်ဝန်�

နောင်အလုြ်သမားများနှင့်� ေျန်းမာနရးနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� နရာဂါနဝဒနာများရှိသည့်� အလုြ်သမားများအတွေ်� ဖြည့်စွေ်ြံ့ြိုး�

မှုများ�ြါဝင်ြါသည်။

•� အစိုးရကပေးသည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များရယူရာတွင် ေံ့ေိုးကူညီြခင်း� -�ဤအချေ်တွင်� ဖမန်မာနိုင်ငံရှိ� လူမှုြူလုံနရးေုတ်အြွဲ့ေဲ့

သို့နသာ� အလုြ်သမားများအား� ၎င်းတို့၏� အခွင့်အနရးများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� အသိြညာနြးဖခင်းနှင့်� သေ်ေိုင်ရာနဒသအစိုးရ�

နအဂျင်စီများနှင့်�ညှိနှိုင်းနောင်ရေေ်ဖခင်းများ�ြါဝင်နိုင်ြါသည်။�ဥြမာ၊�အစိုးရနအဂျင်စီများနှင့်�အစိုးရမဟုတ်သည့်အြွဲ့အစည်း

များသည်� အလုြ်သမားများအနနဖြင့်� အစိုးရ၏� ြံ့ြိုးမှုများေိုရရှိနိုင်နစရန်နှင့်� အစိုးရေြံ့ြိုးသည့်� နလ့ေျင့်သင်ြေားမှုများေို�

နလ့လာသင်ယူနိုင်သည့်� အခွင့်အလမ်းများရရှိနစရန်အတွေ်� စေ်ရုံ၌နသာ်လည်းနောင်း၊� စေ်ရုံအနီးအနားဝန်းေျင်ရှိ� သင့်�

နလျာ်သည့်နနရာတစ်ခုတွင်�သတင်းအချေ်အလေ်ေိုင်ရာ�အစည်းအနဝးများေို�ေျင့်ြဖြုလုြ်နြးနိုင်ြါသည်။

•� လူထုအပြခြေုဝန်ပောင်မှုလုေ်ငန်းများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးြခင်းနှင့် ချတိ်ေက်ပေးြခင်းများ� -� အာဟာရဖြည့်ဝဖခင်း၊� ေျန်းမာ�

နရးနှင့်� သန့်ရှင်းနရးတို့အြါအဝင်� အလုြ်သမားများအား� လူထုအနဖခဖြုဝန်နောင်မှုလုြ်ငန်းများအား� လေ်လှမ်းမီနိုင်နစရန်�

ဖြည့်ေည်းြံ့ြိုးနြးဖခင်း�ဖြစ်ြါသည်။

•� စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာနှစ်သိမ့်ပေွးပနွးအကကံပေးြခင်း�-�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်း�ခံရသည့်အလုြ်သမားများ၏�နဖြာေိုမှုများေို�

နားနထာင်နြးရန်နှင့်�၎င်းတို့အတွေ်�အကေံအဉာဏ်များနြးရန်အတွေ်�လွတ်လြ်သည့်�အကေံနြးြုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နှင့်�နဒသခံအကေံ�

နြးဗဟိုအနနဖြင့်�နောင်ရေေ်နြးဖခင်းဖြစ်ြါသည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချရာ၌�နရှေ့နဖြာင်းလုြ်သားများြါဝင်နသာအခါတွင်�အစိုးရများနှင့်�အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်�နရှေ့နဖြာင်းလုြ်သား�

များသည်� နိုင်ငံအတွင်းရှိနနစဉ်အချနိ်တွင်� လုံ�နလာေ်သည့်� အိမ်ရာ၊� ေျန်းမာနရးနစာင့်နရှာေ်မှုနှင့်� အဖခားနသာလူမှုနရးေိုင်ရာ�

အနထာေ်အြံ့များရရှိနစရန်� နသချာစွာနောင်ရေေ်နြးရြါမည်။� ထို့အဖြင်၊� နရှေ့နဖြာင်းလုြ်သားများအား� ၎င်းတို့၏� နနရင်းနိုင်ငံသို့�

ဖြန်ရန်အတွေ်�နထာေ်ြံ့ြို့နောင်နရးနှင့်�နငွနြေးေိုင်ရာြံ့ြိုးမှုများေိုလည်း�ဖြည့်ေည်းြံ့ြိုးနြးရြါမည်။

ကုန်အမှတ်တံေိေ်များနှင့် လက်လီပရာင်းချသူများ၏အခန်းကဏ္ဍ

လုြ်ငန်းစဉ်အတွင်း� ေုန်ြစ္စည်းထုတ်လုြ်တင်ြို့သည့်� စေ်ရုံများနှင့်� ြူးနြါင်းနောင်ရေေ်နသာအခါတွင်� ေုန်အမှတ်တံေိြ်များနှင့်�

လေ်လီနရာင်းချသူများအနနဖြင့်�နအာေ်နြာ်ဖြြါအချေ်များေို�ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ြါသည်။

•� အလုြ်ရှင်များအနနဖြင့်� ၎င်းတို့၏�တာဝန်ဝတ္တရားများေို� နသချာဖြည့်ဝစွာနောင်ရေေ်နိုင်နစရန်အတွေ်�အဖြုသနောနောင်�

သည့်�အခန်းေဏ္ဍမှနန၍�နစာင့်�ြေည့်နလ့လာပြီး�နောင်ရေေ်ြါ။

•� အလုြ်သမားများအား�အခနြေးနငွများနြး�နောင်နိုင်နစရန်�ေုန်အမှာများအတွေ်�နြးရန်ေျန်ရှိသည့်�နငွနြေးများအားလုံးေို�

နသချာစွာနြးြါ။



23 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

•� အေူးအနဖြာင်းောလ/လုြ်သားအင်အားနလှော့ချသည့်�လုြ်ငန်းစဉ်တစ်နလှောေ်တွင်�အလုြ်သမားများနှင့်�၎င်းတို့၏�ေိုယ်စား�

လှယ်များေို�နသချာစွာတိုင်ြင်�နေွးနနွးနစရန်အတွေ်�အဖြန်အလှန်နေွးနနွးနဖြာေိုမှုလုြ်ငန်းစဉ်များေို�အနထာေ်အေူဖြု�

နြးပြီး၊�ေုန်ြစ္စည်းအဓိေထုတ်လုြ်တင်ြို့သည့်စေ်ရုံများေို�ြံ့ြိုးေူညီြါ။

•� အမျ ိုးသားအေင့်�လူမှုောေွယ်နစာင့်နရှာေ်နရးယန္တရားများေို�နသချာစွာချ�မှတ်နောင်ရေေ်နစရန်အတွေ်�အားတေ်သနရာ�

ြါဝင်နောင်ရေေ်ြါ။

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချခံရသည့်�အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�ေုန်ြစ္စည်းထုတ်လုြ်သည့်အဖခားစေ်ရုံများတွင်�အလုြ်အေိုင်

သစ်များရရှိနိုင်ရန်အတွေ်�ဖြစ်နိုင်သည့်အနနအထားမျ ိုးတွင်�ြံ့ြိုးေူညီနောင်ရေေ်ြါ။

အလုေ်ထုတ်ေယ်ြခင်းေိုင်ရာလုေ်ငန်းစဉ်ကို စီမံပောင်ရွက်ြခင်း
လုေ်သားအင်အားပလှော့ချြခင်းကို ေက်သွယ်ပောင်ရွက်ြခင်း

အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရမည့်�အလုြ်သမားအနရအတွေ်နှင့်�အလုြ်ထုတ်ြယ်မည့်�အလုြ်သမားများေို�စာဖြင့်နရးသားလျေ်�နရေးချယ်�

သွားမည်ဖြစ်နြောင်း�နြေညာြါ။

အလုြ်သမားများအတွေ်� အလုြ်သမားအမျ ိုးအစားခွဲဖခားသည့်� အစီအစဉ်များေို� စီစဉ်နောင်ရေေ်ြါ။� လုြ်ငန်းစဉ်နှင့်� ၎င်းတို့၏�

အခွင့်အနရးများေို�အလုြ်သမားအားလုံးသိရှိနားလည်နအာင်�လုြ်နောင်ြါ။

အလုေ်ထုတ်ေယ်ခံရမည့်သူများအား ပရွးချယ်ြခင်း

ရှင်းလင်းသည့်�စီမံနောင်ရေေ်မှုေိုင်ရာ�လုြ်ထုံးလုြ်နည်းရှိြါနစ။�ဤလုြ်ထုံးလုြ်နည်းေို�အနောင်အထည်နြာ်နောင်ရေေ်မည့်သူ�

အားလုံး�သိရှိနားလည်နစြါ။�ထိုသို့အားဖြင့်�နရေးချယ်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်သည်�ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိပြီး၊�အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရမည့်�အလုြ်�

သမားအားလုံးအတွေ်�နသချာမှုရှိပြီး�နရှ့နနာေ်ညီညွတ်စွာဖြင့်�ေျင့်သုံးနိုင်သည့်�လုြ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ြါမည်။

အလုေ်ထုတ်နစ်နာပကကးနှင့် အလုေ်အကိုင်ရေ်စဲြခင်းေိုင်ရာ အြခားပသာ အခပကကးပငွများ

အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများနှင့်�အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�အဖခားနသာအခနြေးနငွများ�အားနြးနောင်ဖခင်းသည်�နနှာင့်နနှးြေန့်ြော�

မှု� မဖြစ်သင့်ြါ။� အလုြ်သမားများအြို့� ၎င်းတို့နနာေ်ေုံးအလုြ်လုြ်သည့်နန့တွင်� ယင်းအခနြေးနငွများနသချာစွာရရှိနအာင်� လုြ်�

နောင်နြးြါ။� သို့ရာတွင်၊� ယင်းနြးနောင်မှုများေို� အချနိ်ောလတစ်အောတွင်� အေင့်ေင့်နြးနောင်ရသည့်� အနနအထားဖြင့်�

မဖြစ်မနနလုြ်နောင်ရသည့်� အနဖခအနနများ� (နြးနောင်ရန်� နငွအေင်သင့်မရှိနသာအခါ)� လည်းရှိနိုင်ြါသည်။� ဤြုံစံဖြင့်� လုြ်�

နောင်ြါေ၊�အလုြ်သမားများနှင့်�၎င်းတို့၏�ေိုယ်စားလှယ်များအနနဖြင့်�အနဖခအနနမည်ေဲ့သို့ဖြစ်ြျေ်နနနြောင်းေို�သိရှိနားလည်�

လျေ်၊� မည်သည့်အချနိ်တွင်� ယင်းအခနြေးနငွများေို� နြးနောင်မည်ဖြစ်နြောင်း� နသချာစွာသိရှိရန်� အနရးကေီးြါသည်။�ယင်းသို့�

နြးနောင်မှု�နနာေ်ေျဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�တိုင်ြေားရန်�နည်းလမ်းများရှိရန်�လိုအြ်ြါသည်။

အလုြ်သမားများအတွေ်� နလျာ်ေန်သည့်အခနြေးနငွနြးနောင်မှုအား�တွေ်ချေ်ရာတွင်�ေုမ္ပဏီအတွင်းရှိ� လုြ်ခလစာနှင့်� အခ�

နြေးနငွအေင့်များနှင့်ြတ်သေ်သည့်�တိေျနသာ�သတင်းအချေ်အလေ်များနှင့်�ဝန်နောင်မှုနှင့်�အဖခားနသာစံနှုန်းများနှင့်�စြ်လျဉ်း�

သည့်�သတင်းအချေ်အလေ်များ�လိုအြ်ြါသည်။�ဤသတင်းအချေ်အလေ်များသည်�မှန်ေန်နြောင်းနှင့်� နြးနောင်ရမည့်�အခ�

နြေးနငွများ�တွေ်ချေ်မှုနည်းလမ်းသည်�အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီအတွေ်�ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုအဖြည်အဝရှိရန်�လိုအြ်ြါသည်။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ24

အသနားခံတင်ြေြခင်းနှင့် နစ်နာမှုများ

အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�၎င်းတို့၏�စိုးရိမ်မှုများေို�တစ်ဦးချင်းအလိုေ်ဖြစ်နစ၊�စုနြါင်း၍ဖြစ်နစ၊�တင်ဖြနိုင်စွမ်းရှိသင့်ပြီး၊�ယင်းတို့ေို�

ထိနရာေ်သည့်�ြုံစံအနနအထားဖြင့်�ေုစားပြီးဖြစ်သင့်ြါသည်။� ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်၊�အလုြ်သမားနရးရာလုြ်ငန်းညှိနှိုင်းနရးနော်မတီ�

(ယင်းနော်မတီများတည်ရှိသည့်�အနနအထားတွင်)�တင်ဖြလာသည့်� နစ်နာမှုများေို� နဖြစ်ရှင်းရန်အတွေ်� ကေိုးြမ်းနောင်ရေေ်ရန်

လိုအြ်ြါသည်။

ထိနရာေ်သည့်� အသနားခံတင်ဖြမှု� သို့မဟုတ်� နစ်နာမှုေိုင်ရာ� လုြ်ထုံးလုြ်နည်းသည်� နအာေ်တွင်နြာ်ဖြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်ြါ�

သည်။

•� လုြ်ငန်းစဉ်သည်�ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိရန်လိုအြ်ပြီး၊�ယင်းေို�အလုြ်သမားများထံ�စာဖြင့်�ေေ်သွယ်နောင်ရေေ်ရန်လိုအြ်ြါသည်။

•� အလုြ်သမားအားလုံးအနနဖြင့်�လုြ်ငန်းစဉ်ေို�အစြျ ိုးြိုင်ခွင့်ရှိရန်�လိုအြ်ြါသည်။

•� လုြ်ငန်းစဉ်ေို�ချေ်ချင်းပြီးနဖမာေ်နအာင်�လုြ်နောင်ရန်လိုအြ်ြါသည်။

•� ဖြစ်နိုင်သည့်အချနိ်တွင်၊�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းေို�အစြျ ိုးခဲ့သူမှလွဲ၍၊�မန်နနဂျာ�တစ်ဦးေ�အသနားခံဖခင်း�နစ်နာမှုေို� ြေားနာ�

စစ်နေးဖခင်းများ�လုြ်နောင်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။

အသနားခံတင်ဖြဖခင်းနှင့်ေိုင်သည့်� ြေားနာစစ်နေးမှုများေို� မှေတတစွာနောင်ရေေ်ရြါမည်။� အခန်းထဲတွင်� မန်နနဂျာနှင့်� အလုြ်�

သမား�အဖြင်�အဖခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိနနဖခင်းသည်�ထိနရာေ်မှုရှိနိုင်ြါသည်။�အသနာခံတင်ဖြသည့်�လုြ်ငန်းစဉ်တွင်�လုြ်သားအင်အား�

နလှော့ချရန်အတွေ်� အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီေို� နရေးချယ်ရန်ေုံးဖြတ်ချေ်ေို� ဖြန်လည်ေန်းစစ်ဖခင်း၊� နရေးချယ်နရးေိုင်ရာ� စံနှုန်း�

များေို�အလုြ်သမားအတွေ်�အသုံးဖြုခဲ့သည့်နည်းလမ်းေို�သတ်မှတ်နြာ်ထုတ်ဖခင်း�သို့မဟုတ်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများ�တွေ်�

ချေ်ရန်အတွေ်�အသုံးဖြုခဲ့သည့်သတင်းအချေ်အလေ်များေို�ဖြန်လည်ေန်းစစ်ဖခင်းများ�ြါဝင်ရန်လိုအြ်ြါသည်။�အလုြ်ထုတ်ြယ်�

ဖခင်းအတွေ်�မိမိတို့အား�နရေးချယ်ဖခင်းအနြါ်�အလုြ်သမားများေတင်ဖြသည့်�အနြောင်းအချေ်မှန်သမှေေိုလည်း�ထည့်သွင်းစဉ်းစား�

ရန်�လိုအြ်ြါသည်။
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ကိုးကားချက်များ
ဖြန်လည်တည်နောေ်နရးနှင့်�ြွံ့ပြိုးတိုးတေ်နရးေိုင်ရာ�ဥနရာြေဏ်၊�၂၀၁၇�ခုနှစ်။�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးလမ်းညွှန်မှတ်စု။�ဖြန်လည်တည်�

နောေ်နရးနှင့်�ြွံ့ပြိုးတိုးတေ်နရးေိုင်ရာ�ဥနြရာြေဏ်၏�နောင်ရေေ်မှေိုင်ရာ�သတ်မှတ်ချေ်နှစ်ရြ်�-�လုြ်သားနှင့်�အလုြ်အေိုင်အနဖခအနန

စည်းေမ်းချေ်များေို� http://wwwlebrd.com/do-cument/admin/labour-and-working-conditions-workforce-requirement-guidance-

note.pdf?blonocache=true�တွင်�ရရှိနိုင်ြါသည်။

တန်းတူညီမှေရှိနရးနှင့်�လူအခွင့်အနရးနော်မတီ� (၂၀၁၉)။�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်း၊� ြိုလှေဝံန်ထမ်းနှင့်�အပငိမ်းစားယူဖခင်းအနြောင်းေို� http://www.

equalityhumanrights.com/en/multi-page-guide/dismissal-redundancy-and-retirement�တွင်�ရရှိနိုင်ြါသည်။

Hansen,�G.B.2009.�အလုြ်သမားများအားြယ်ရှားဖခင်းေုိင်ရာလမ်းညွန်�-�အလုြ်သမားများ၊�လူမှုအြဲွ့အစည်းများနှင့်�လုြ်ငန်းများအနြါ်�သေ်နရာေ်�

မှုေို�နလှော့ချဖခင်းေိုင်ရာ�အချ ို ့နသာနည်းလမ်းများ�(ဂျနီီဗာ၊�အိုင်အယ်(လ်)အို)�ေို�http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed�emp/---

အဖြည်ဖြည်ေိုင်ရာ�နငွနြေးြူးနြါင်းနောင်ရေေ်နရး၊�၂၀၀၅။�နောင်းမွန်သည့်�အနလ့အေျင့်ေိုင်ရာမှတ်စု�-�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�စီမံ�

နောင်ရေေ်ဖခင်းနှင့်� နောင်းမွန်သည့်� အနလ့အေျင့်မှတ်စုေို� http://www.ifc.org/wps/wcm/connected/-e417f063-41a3.45dh-8c2dbc8d0�

58e857/Retrenchment.pdf?MOD=AJPERESS&�CVID=jkD10-G.

---2020။�COVID-19�ဖြစ်နြါ်နနသည့်အနနအထားတွင်�အလုြ်သမားများအား�ြံ့ြိုးနြးဖခင်းနှင့်�အဖြည်ဖြည်ေိုင်ရာ�နငွနြေးြူးနြါင်းနောင်ရေေ်ဖခင်း�

ေိုင်ရာ� နြာေ်သည်များအတွေ်� ြေားောလအကေံဖြုချေ်ေို� https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b27193d8-b024-4830-83cf-193e�

931b24�-0/Tip+Sheet�Interim+Advice�Supp-oring+�Workers�COVID19�April2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n68cRHo.

အဖြည်ဖြည်ေိုင်ရာ�အလုြ်သမားနရးရာအြွဲ့၊�၁၉၈၅။�ခွဲဖခားေေ်ေံဖခင်း�(အလုြ်အေိုင်နှင့်�အတတ်ြညာေိုင်ရာ�အသေ်နမွးဝမ်းနေျာင်းအလုြ်)�

ေိုင်ရာ�ဖြဌာန်းချေ်၊�အမှတ်�(၁၁၁)။

-�၁၉၈၀�ခုနှစ်။�အသေ်ကေီးသူ�အလုြ်သမားများေိုင်ရာ�အကေံဖြုတိုေ်တွန်းချေ်�(အမှတ်�၁၆၂)။

-�၁၉၈၂�ခုနှစ်�(ေ)၊�အလုြ်အေိုင်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�ဖြဌာန်းချေ်�(အမှတ်�၁၅၈)

-�၁၉၈၂�ခုနှစ်�(ခ)၊�အလုြ်အေိုင်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�အကေံဖြုတိုေ်တွန်းချေ်�(အမှတ်�၁၆၆)

-�၁၉၈၃�ခုနှစ်၊�အသေ်နမွးဝမ်းနေျာင်းဖြန်လည်ထူနထာင်နရးနှင့်�အလုြ်အေိုင်ရှာနြွနရး�(မသန်စွမ်းသူများ)�ေိုင်ရာ�ဖြဌာန်းချေ်�(အမှတ်�၁၅၉)

-�၁၉၉၂�ခုနှစ်၊�အလုြ်သမားများ၏�နတာင်းေိုမှုများအား�အောအေွယ်နြးနရး�(အလုြ်ရှင်များ၏�ြမာမခန့်မှု)�ေိုင်ရာ�ဖြဌာန်းချေ်�(အမှတ်�၁၇၃)

-�၁၉၉၈�ခုနှစ်၊�လုြ်ငန်းခွင်ေိုင်ရာ�အနဖခခံမူများနှင့်�အခွင့်အနရးများေိုင်ရာ�အိုင်အယ်(လ်)အို�နြေညာစာတမ်း

-�၂၀၀၀�ခုနှစ်၊�မီးြွားမှု�ောေွယ်နစာင့်နရှာေ်ဖခင်းေိုင်ရာ�ဖြဌာန်းချေ်�(အမှတ်�၁၈၃)

-�၂၀၀၉�ခုနှစ်�(ေ)၊�နငွနြေးနှင့်�စီးြွားနရးအေျြ်အတည်း�-�သင့်နလျာ်နောင်းမွန်နသာ�အလုြ်အေိုင်ေိုင်ရာ�တုန့်ဖြန်နောင်ရေေ်ဖခင်း�(ဂျနီီဗာ၊�

အိုင်(လ်)အို)။� https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports---dcomm/documents/publication/wcms� 104074pdf� တွင်�

ရရှိနိုင်ြါသည်။

-�၂၀၀၉�ခုနှစ်�(ခ)၊�အလုြ်အေိုင်ရြ်စဲဖခင်းေိုင်ရာ�ဖြဌာန်းချေ်�အမှတ်�(၁၅၈)�နှင့်�အကေံဖြုတိုေ်တွန်းချေ်အမှတ်�(၁၆၆)�တို့နှင့်ေိုင်သည့်�မှတ်စု။�

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed� norm/---normes/documen-ts/meetingdocument/wcms� 100768.pdf�တွင်� ရရှိနိုင်�

ြါသည်။

-�၂၀၁၀�ခုနှစ်၊�အိြ်(ချ်)အိုင်ဗွီနှင့်�နအအိုင်ဒီအေ်(စ်)�နရာဂါေိုင်ရာ�အကေံဖြုတိုေ်တွန်းချေ်�(အမှတ်�၂၀၀)

-�၂၀၁၁�ခုနှစ်၊�တရုတ်နိုင်ငံ၏လုြ်ငန်းခွင်တွင်�တန်းတူညီမှေခွင့်အလမ်းရရှိနရး၊�တန်းတူညီမှေဖြုမူေေ်ေံနရးနှင့်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုတားေီးောေွယ်နရး�

တို့ေို� ဖမှင့်တင်နောင်ရေေ်ဖခင်းေိုင်ရာ� အလုြ်ရှင်များအတွေ်� လမ်းညွှန်ချေ်။� https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms�191675.pdf�တွင်ရရှိနိုင်ြါသည်။�

-�၂၀၂၀�ခုနှစ်၊�COVID-19�အေျြ်အတည်းအခေ်အခဲအား�တုန့်ဖြန်နောင်ရေေ်ရာတွင်�နဂိုအနဖခအနနဖြန်လည်နလန်ထူနရးနှင့်�ဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွေ်�

ဖြန်လည်တည်နောေ်ဖခင်း။�(ဂျနီီဗာ၊�အိုင်အယ်(လ်)အို)။�https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed�emp/---emp�ent/documents/
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publication/wcms�742725.pdf�တွင်�ရရှိနိုင်ြါသည်။

-� ြွံ့ပြိုးေဲနိုင်ငံများသို့အထည့်အလိြ်တင်ြို့မှု� ြမာဏေန့်သတ်နရးစီစဉ်နောင်ရေေ်မှု၊� ၂၀၀၅� ခုနှစ်၊� ြွံ့ပြိုးေဲနိုင်ငံများသို့အထည်အလိြ်တင်ြို့မှု�

ြမာဏေန့်သတ်နရးစီစဉ်�နောင်ရေေ်မှုနောင်ရေေ်ချေ်ပြီးအချနိ်ောလနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�လမ်းညွှန်ချေ်ေိုင်ရာ�ြူးနြါင်းနောင်ရေေ်�နရးမူနောင်။�

https://en.archive.maquilasolidarity.org/sites/maquilasolidarity.org/files/Collaborative-Framework.pdf�တွင်�ရရှိနိုင်ြါသည်။

-�အနမရိေန်ဖြည်နထာင်စု၏�အလုြ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူညီမှေရရှိနရးေိုင်ရာ�နော်မရှင်။�N.D.�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်း�သို့မဟုတ်�အတင်း�

အေျြ်�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချဖခင်း� (RIF)�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုဖြုဖခင်းေို� နရှာင်ြေဉ်ဖခင်း။�https://www.eeoc.gov/employers/smallbusiness/

checklists/avoiding�discrimination�in�layoffs.cfm�တွင်�ရရှိနိုင်ြါသည်။

-�ေမ္ဘာ့ေဏ်နှင့်�ဖြည်သူြိုင်�-�ြုဂ္ဂလိေ�အနဖခခံအနောေ်အအုံနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�အကေံဖြုနရးေိုင်ရာ�အနထာေ်အြံ့။�၂၀၀၄�ခုနှစ်။�အနဖခခံအနောေ်�

အအုံ� ဖြုဖြင်နဖြာင်းလဲနရးတွင်ဖြစ်နြါ်သည့်� အလုြ်သမားနရးရာေိစ္စရြ်များ� -�သင်ခန်းစာအစုစု၊� နမာ်ေျူး� (၁)။� https://ppp.worldbank.org/

public-private-partnership/sites/ppp.worlddbank.org/files/documents/Labor%20Issues%20in%20Infrastructure%20Reform� EN�

0pdf�တွင်ရရှိနိုင်ြါသည်။
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ပနာက်ေက်တွဲ
ပနာက်ေက်တွဲ (၁) - လုေ်သားအင်အားပလှော့ချပရးအစီအစဉ်

ပနာက်ခံအပကကာင်း

လြုသ်ားအငအ်ားနလှောခ့ျမှုဖြုလြုရ်န်�လိအုြသ်ည့�်အခေအ်ခဲဖြဿနာအေျဉ်းချုြရ်ငှ်းလင်းနြာဖ်ြချေ�်(သတင်းအချေအ်လေမ်ျား�

သို့မဟုတ်�အချေ်အလေ်များ)။�ယင်းတို့တွင်�နအာေ်နြာ်ဖြြါအချေ်များ�ြါဝင်နိုင်ြါသည်။

•� လေ်ရှိအချနိ်နှင့်�နနာင်တွင်�ေုန်အမှာများနှင့်�ေုန်ထုတ်လုြ်မှုြမာဏ�နလျာ့နည်းသွားမှု

•� ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�နယ်ြယ်ေဏ္ဍများ�သို့မဟုတ်�စေ်ရုံများ

•� ကေိုတင်သင်ရှိနိုင်သည့်�အခေ်အခဲဖြဿနာဖြစ်နြါ်မှုအချနိ်ောလ

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�နရေးချယ်စရာများေို�စိစစ်စိတ်ဖြာဖခင်း

•� စေ်ရုံြိုင်ရှင်�သို့မဟုတ်�ထိြ်တန်းမန်နနဂျာ၊�အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း၊�အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များ�စသည်တို့�အြါ�

အဝင်၊� ြါဝင်သေ်ေိုင်သူများ� အားလုံးေ�ထုတ်နြာ်ထားသည့်� နရေးချယ်စရာနဖြရှင်းမှုအားလုံးေို� စိစစ်စိတ်ဖြမှု� အေျဉ်းချုြ်။�

သတင်းအချေ်အလေ်များေို�နြာ်ဖြရန်အတွေ်�နအာေ်ြါဇယားေို�အသုံးဖြုနိုင်ြါသည်။

ပရွးချယ်စရာ ပရွးချယ်စရာနှင့် ေတ်သက်မေီး 

ရှင်းလင်းပော်ြေချက်

ပကာင်းကျ ိုး ေိုးကျ ိုး

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေိုင်ရာ�နရေးချယ်စရာများအဖြင်�နရေးချယ်ခဲ့သည့်�နရေးချယ်မှုမှန်သမှေေို�ညွှန်ဖြဖခင်း

တိုင်ေင်ပေွးပနွးသည့် အချနိ်ဇယား

တိုင်ေင်ပေွး ပနွးသည့် 

အစည်းအပဝး

ကိစ္စရေ်များ ေါဝင်သက်ေိုင်သူများ ြေင်ေင်ထားရမည့် 

သတင်းအချက် 

အလက်များ/အ 

ချက်အလက်များ

အချနိ်
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အလုေ်ထုတ်ေယ်ြခင်းနှင့်ေတ်သက်မေီး ပရွးချယ်မှုယန္တရားများနှင့် စံနှုန်းများ

ယန္တရား ယန္တရား၏ ထိပရာက်မှုကို 

ရှင်းလင်းပော်ြေြခင်း

စံနှုန်းများ ထိခိုက်နစ်နာသည့် 

လုေ်သားထု

အလုေ်ထုတ်ေယ်မှု 

အစီအစဉ်

၁။��(မိမိသနောေန္ဒ�

အနလျေ်၊�လုြ်သေ်�

စသည်တို့ေဲ့သို့နသာ�

ယန္တရားအမည်)

(သီးဖခားအချေ်အလေ်�

စာရေေ်စာတမ်းတွင်�ထိ�

ခိုေ်နစ်နာသည့်�အလုြ်�

သမားစာရင်းနှင့်�အတူ�

ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�နယ်�

ြယ်များနှင့်�ထိခိုေ်နစ်နာ�

သည့်�အလုြ်သမားများ၏�

ခန့်မှန်းနဖခ�အနရအတွေ်)

(ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�

အလုြ်သမားများအတွေ်�

အစီအစဉ်နရးေွဲထား�

သည့်�နနာေ်ေုံးအလုြ်�

လုြ်ေိုင်သည့်�နန့ရေ်)

၂။

အလုေ်ထုတ်ေယ်ခံရသည့် အလုေ်သမားများအတွက် ေံ့ေိုးသည့်လုေ်ပောင်မှုများ

လုေ်ပောင်မှု အချနိ် ........... က ပောင်ရွက်မည် လက်ခံရရှိမည့် အလုေ်သမား 

အမျ ိုးအစား

အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရသည့်�အလုြ်�

သမားများအတွေ်�ေျွမ်းေျင်မှု�

အသစ်များနှင့်�ြတ်သေ်ပြီး�

နလ့ေျင့်သင်ြေားမှု

အသေ်နမွးမှုအလုြ်အေိုင်နှင့်�

ြတ်သေ်ပြီး�နှစ်သိမ့်နေွးနနွး�

အကေံနြးဖခင်း

ေက်သွယ်ပောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

ေုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ အချနိ် ေက်သွယ်ပောင်ရွက် 

မည့် သတင်းစကား/

အပကကာင်းအရာ

ေက်သွယ်ပောင် 

ရွက်မှုနည်းစနစ်

....... က လုေ် ပောင်မည်/

ြေန့်ပဝမည်

(ေျန်ရှိနနမည့်�

အလုြ်သမားများ၊�ထုတ်�

ြယ်ခံရမည့်�အလုြ်သမား�

များ�သို့မဟုတ်�အဖခား�

နသာ�ြါဝင်သေ်ေိုင်�

သူများ

(အစည်းအနဝး၊�နှီးနနှာ�

ြလှယ်ြွဲ၊�တရားဝင်�

အချေ်အလေ်စာရေေ်�

စာတမ်းအနထာေ်�

အထားများ�စသည်တို့)

(လုြ်သားအင်အား�နလှော့�

ချဖခင်းနှင့်�ြတ်သေ်ပြီး�

အလုြ်သမားများထံ�

ေေ်သွယ်နောင်ရေေ်ရာ�

တွင်�အနဖခခံအလုြ်သမား�

အြွဲ့အစည်း�သို့မဟုတ်�

အလုြ်သမားေိုယ်စား�

လှယ်များ�ြါဝင်ရန်�

လိုအြ်သည်။
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ပနာက်ေက်တွဲ (၂) - လုေ်သားအင်အားပလှော့ချပရးေိုင်ရာ မူဝါဒ
ရည်ရွယ်ချက်

ဤမူဝါဒ၏�ရည်ရေယ်ချေ်မှာ�နအာေ်နြာ်ဖြြါတို့နှင့်ြတ်သေ်ပြီး�နသချာမှုရှိနစရန်အတွေ်�ေုမ္ပဏီတွင်�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချ�

နရးေိုင်ရာ�စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ�ချမှတ်ရန်ြင်�ဖြစ်ြါသည်။

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချမှုနှင့်ေိုင်သည့်�ေုံးဖြတ်ချေ်များသည်�အလုြ်သမားများအနြါ်�ခွဲဖခားေေ်ေံမှုသနောမရှိေဲလျေ်၊�

ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�အလုြ်သမားများအတွေ်�ရထိုေ်သည့်အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးေိုင်ရာ�အေျ ိုးခံစားခွင့်များေို�အာမခံချေ်�

နြးသည်

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းေို�ဥြနဒနှင့်အညီ�နောင်ရေေ်သည်။

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချမှုေိုင်ရာ�ေုံးဖြတ်ချေ်သည်�ေုမ္ပဏီ၏�အနာဂတ်သတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်များေို�အနောင်းေုံးနောင်�

ရေေ်နြးသည်။

အဓိေ္ပါယ်ေွင့်ေိုချက်များ

•� လုေ်သားအင်အားပလှော့ချြခင်း�-�ဤအဖခင်းအရာသည်�အလုြ်ထုတ်ြယ်မှု�ေျယ်ဖြန့်သည့်သည့်အတိုင်းအတာအထိ�အေျုံးဝင်�

နိုင်သည်။�ယင်းအလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းများသည်�အလုြ်သမားများ၏�လုြ်နောင်မှု�သို့မဟုတ်�နောင်ရေေ်မှုနှင့်�ေေ်စြ်မှုမရှိြါ။

� -� အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်နြါ်သည့်�အလုြ်ရုံ၊�စေ်ရုံ�သို့မဟုတ်�အဖခားနသာ�လုြ်ငန်းခွင်ြိတ်သိမ်းဖခင်း

� -� အေျ ိုးရှိစွာအေျ ိုးအဖမတ်ရရှိမှုများ�သို့မဟုတ်�ေုမ္ပဏီ၏ထုတ်ေုန်များနှင့်� ြတ်သေ်ပြီး� ဝယ်လိုအားေျေင်းဖခင်းနြောင့်�

ဝန်ထမ်းခန့်အြ်မှုေိုင်ရာ�လိုအြ်ချေ်များနလှော့ချရာမှ�အလုြ်အေိုင်ေုံးရှုံးမှုများနြါ်နြါေ်လာဖခင်း

� -� လုြ်ငန်းလည်ြတ်နောင်ရေေ်မှု� နလှော့ချဖခင်း� သို့မဟုတ်� လုြ်သားထုြွဲ့စည်းမှုြုံစံ� ဖြန်လည်တည်နောေ်ဖခင်းမှ� အလုြ်�

အေိုင်ေုံးရှုံးမှုများ�နြါ်နြါေ်လာဖခင်း

•� အလုေ်သမားများ�-�မူဝါဒတွင်�ေုမ္ပဏီအတွေ်�အလုြ်လုြ်ေိုင်သည့်�ရုံးဝန်ထမ်းများ၊�အလုြ်သမားများနှင့်�မန်နနဂျာများစသည့်�

အလုြ်သမားအမျ ိုးအစားအားလုံးဖြစ်သည်။

အရည်အချင်းြေည့်မီြခင်း

ဤမူဝါဒသည်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချမှုနြောင့်�ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�ေုမ္ပဏီရုံးဝန်ထမ်းများ၊�အလုြ်သမားများနှင့်� မန်နနဂျာများ�

အြါအဝင်�အလုြ်သမားအားလုံးနှင့်�သေ်ေိုင်သည်။

မူဝါဒ

ေုမ္ပဏီသည်�ယင်း၏�အနောင်းေုံးစွမ်းနောင်နိုင်မှုအားဖြင့်� အြွဲ့အစည်းေိုင်ရာ�အေန့်အသတ်အနနအထားများနှင့်� ေဏ္ဍာနရး�

ေိုင်ရာ� အနဖခအနနများအတွင်းတွင်� အလုြ်သမားများ� အလုြ်ေေ်လေ်လုြ်ေိုင်နိုင်နရးေို� ဖြည့်ေည်းနောင်ရေေ်နြးသွားမည်�

ဖြစ်ြါသည်။�သို့ရာတွင်၊�လုြ်သားထု�သို့မဟုတ်� ရန်ြုံနငွနလှော့ချဖခင်းေဲ့သို့နသာ�အနဖခအနနများသည်�အလုြ်အေိုင်ရြ်စဲဖခင်းများ�

လုြ်နောင်ရန်�လိုအြ်မှုရှိနိုင်သည်။

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချမှုသည်�မဖြစ်မနနလုြ်နောင်ရန်လိုအြ်မည်ဖြစ်ပြီး၊�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�ယင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�အလုြ်သမား�

အားလုံးေို�ြွင့်လင်းဖမင်သာစွာနောင်ရေေ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ30

တာဝန်ဝတ္တရားများ

အနထွနထွမန်နနဂျာသည်� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊� ေုံးဖြတ်ချေ်ချမှတ်ဖခင်းနှင့်� ယင်းေိုအနောင်အထည်�

နြာ်နောင်ရေေ်ရန်� နော်မတီြွဲ့စည်းဖခင်းတို့အတွေ်�တာဝန်ရှိသူဖြစ်ြါသည်။� ဝန်ထမ်းနရးရာမန်နနဂျာသည်�တာဝန်နြးအြ်ထား�

သည့်အတိုင်း�လုြ်သားအင်အားနလှော့�ချနရးအစီအစဉ်ေို�ချမှတ်နောင်ရေေ်ရာတွင်�အနထွနထွမန်နနဂျာေို�ေူညီနောင်ရေေ်နြးမည်�

ဖြစ်ပြီး၊�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချနရးေိုင်ရာ�နော်မတီတွင်လည်း�ြါဝင်နောင်ရေေ်မည်ဖြစ်ြါသည်။

လုေ်ထုံးလုေ်နည်း

•� လုြ်ငန်း၏� အနဖခအနနများေ� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်း� သို့မဟုတ်� အဖခားနသာနရေးချယ်နောင်ရေေ်စရာများေို� လုြ်�

�နောင်ရန်� လိုအြ်နသာနြောင့်� ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်� သေ်ေိုင်ရာသတင်းအချေ်အလေ်များေို� အနဖခခံအလုြ်သမား� အြွဲ့အ�

စည်း/�အလုြ်သမားများ၏�ေိုယ်စားလှယ်များအား�ဖြည့်ေည်းြံ့ြိုးနြးမည်ဖြစ်ြါသည်။�သို့ဖြစ်၍၊�၎င်းတို့သည်�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်း�သို့မဟုတ်�အဖခားနသာ� နရေးချယ်နောင်ရေေ်စရာများေို�လုြ်နောင်ြို့အတွေ်� စဉ်းစားသုံးသြ်�

နိုင်ရန်�ေုမ္ပဏီအား�လှုံ့နောင်နြးသည့်�လုြ်ငန်း၏�လေ်ရှိအနဖခအနနများနှင့်�ေဏ္ဍာနရးအနဖခအနနများေို�သနောနြါေ်�

နားလည်မည်ဖြစ်ြါသည်။�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်� ကေုံနတွ့ရသည့်�အခေ်အခဲဖြဿနာ4အတွေ်�အနဖြေိုရှာနြွရာတွင်�ြါဝင်နောင်�

ရေေ်ရန်အတွေ်� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/အလုြ်သမားများ၏�ေိုယ်စားလှယ်များေို� တိုေ်တွန်းအားနြးမည်� ဖြစ်ြါ�

သည်။

•� ေုမ္ပဏီသည်အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/အလုြ်သမားများ၏� ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်� ထိခိုေ်နစ်နာမှုအလားအလာရှိနိုင်

သည့်� နယ်ြယ်များမှ� မန်နနဂျာများနှင့်နတွ့ေုံလျေ်�အစည်းအနဝးများေို� စီစဉ်နောင်ရေေ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။� ဖြစ်နိုင်ြါေ�

အစည်းအနဝးဖြုလုြ်နနချနိ်အတွင်းတွင်� အကေံဖြုထားသည့်နဖြရှင်းမှုများေို� ဖြန်လည်ေန်းစစ်ဖခင်းနှင့်� စိစစ်စိတ်ဖြာမှုများ� ဖြု�

လုြ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။�သို့မဟုတ်ြါေ�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�အစည်းအနဝးပြီးနနာေ်တွင်� နရေးချယ်စရာများေို�အနလးအနေ်�

ထားစိစစ်စိတ်ဖြာမှုများ�ဖြုလုြ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။

•� ဖြစ်နိုင်ြါေ၊� ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်� အဖခားနသာနရေးချယ်စရာများအတွေ်� အစိုးရအြွဲ့� အစည်းများ၊� အလုြ်ရှင်အြွဲ့အစည်းများနှင့်�

ေုန်ြစ္စည်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ/ေုန်� အဝယ်နတာများေဲ့သို့နသာ� အဖခားနသာြါဝင်သေ်ေိုင်သူများနှင့်� တိုင်ြင်နေွးနနွးမည်�

ဖြစ်ြါသည်။�ဤနရေးချယ်စရာများေို� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/� အလုြ်သမားများ၏�ေိုယ်စားလှယ်များေ�အကေံဖြု�

ထားသည့်�နရေးချယ်စရာများနှင့်အတူ�အတူတေွစိစစ်စိတ်ဖြာနောင်ရေေ်ြေမည်ဖြစ်ြါသည်။

•� မည်သို့လုြ်နောင်မည်ဟူနသာ�အပြီးသတ်ေုံးဖြတ်ချေ်ေိုမူ�ေုမ္ပဏီေ�လုြ်နောင်သင့်ြါသည်။�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�အပြီးသတ်�

နဖြရှင်းမှုနှင့်�အေယ်နြောင့်�ထိုသို့နရေးချယ်ရနြောင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/အလုြ်သမားများ၏�

ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်� ထိခိုေ်နစ်နာမှုအလားအလာရှိနိုင်သည့်� နယ်ြယ်များမှ� မန်နနဂျာများထံသို့� အနောင်အထည်နြာင်�

နောင်ရေေ်ဖခင်းမဖြုမီ�အနည်းေုံး�နှစ်လအလိုတွင်�စာဖြင့်အသိနြးအနြောင်းြေားမည်ဖြစ်ြါသည်။

အလုေ်ထုတ်ေယ်ခံရမည့်အလုေ်သမားများအား ပရွးချယ်ြခင်း

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�အဖခားနရေးချယ်စရာမရှိနြောင်း�ချမှတ်နောင်ရေေ်ခဲ့ပြီးဖြစ်နသာနြောင့်�ေုမ္ပဏီ�

အနနဖြင့်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရမည့်�အလုြ်သမားများအား�နရေးချယ်ဖခင်းေိုင်ရာစံနှုန်းများေို�ေုံးဖြတ်သတ်မှတ်သွားမည်�ဖြစ်ြါ�

သည်။�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်� နရေးချယ်မှုေို� ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိပြီး၊� မှေတမှုရှိော� နရှ့နနာေ်ညီညွတ်စွာဖြင့်� ေျင့်သုံးသွားမည်� ဖြစ်�

နြောင်း�နသချာစွာ�လုြ်နောင်မည်ဖြစ်ြါသည်။

4� �ဤမူဝါဒတစ်ခုလုံးတွင်၊� “အလုြ်သမားများ၏ေိုယ်စားလှယ်များ”�ဟူနသာ� နဝါဟာရတွင်� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းမရှိသည့်� အနဖခ�
အနနမျ ိုးတွင်� နိုင်ငံ၏� ဥြနဒများနှင့်� စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်ေိုေ်ညီနသာ� အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များေဲ့သို့နသာ� နိုင်ငံ၏� ဥြနဒ�
သို့မဟုတ်� ေျင့်ထုံးေ� အသိအမှတ်ဖြုထားသည့်� ြုဂ္ဂိုလ်များြါဝင်သည်။� အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များမရှိသည့်� အနဖခအနနမျ ိုးတွင်�
ေုမ္ပဏီသည်�အလုြ်သမားများနှင့်ြါဝင်နောင်ရေေ်မည်ဖြစ်ြါသည်။



31 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

•� အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရမည့်�အလုြ်သမားများအား� နရေးချယ်ြို့အတွေ်� နအာေ်နြာ်� ဖြြါနည်းစနစ်များထဲမှ�တစ်ခုေိုအသုံးဖြုရန်�

သို့မဟုတ်�ယင်းနည်းစနစ်များအား�နြါင်းစည်းလျေ်�အသုံးဖြုရန်�စဉ်းစားသုံးသြ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။

မိမိသပဘာေန္ဒအပလျာက်အလုေ်မှနုတ်ထွက်ရန်တင်ြေသည့်ယန္တရား

•� ေုမ္ပဏီသည်�မိမိတို့၏�အလုြ်အေိုင်များမှ�မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်�နုတ်ထွေ်မည့်အလုြ်သမားများေို�နလျာ်နြေးအနန�

ဖြင့်�နြးနောင်မည့်�လုြ်သေ်ေုနြေးြမာဏေို�ေုံးဖြတ်နြးသွားမည်ဖြစ်ြါသည်�(ဖမန်မာနိုင်ငံ၏�အလုြ်သမားဥြနဒများေ�

သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားသည့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးများအဖြင်)။

•� ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�လုြ်သားထုထဲမှ�အလုြ်သမားအားလုံး�သို့မဟုတ်�မိမိတို့သနောေန္ဒအနလျာေ်နုတ်ထွေ်�

ရန်� သင့်နလျာ်နသာ� သတ်မှတ်ထားသည့်� အချ ို ့နသာအလုြ်သမားအစုအြွဲ့များအတွေ်� မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်အလုြ်မှ�

နုတ်ထွေ်ရန်တင်ဖြသည့်�ယန္တရားေို�ြွင့်ထားနြးရန်�ေုံးဖြတ်ချေ်ချမှတ်နိုင်ြါသည်။�

•� ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်� လုြ်သေ်ေုနြေးအြါအဝင်� မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်� အလုြ်မှနုတ်ထွေ်သည့်� ယန္တရားနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�

အလု့ြ်သမားအားလုံး�နောင်း�စွာသိရှိနစရန်�လုြ်နောင်မည်ဖြစ်သည်။

လုေ်သက်

•� ေုမ္ပဏီတွင်�လုြ်သေ်အနည်းေုံးနသာအလုြ်သမားများေို�အလုြ်မှ�ထုတ်ြယ်ရန်�ဦးစွာနရေးချယ်မည်ဖြစ်ြါသည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အရည်အချင်းများ

•� ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�ယင်း၏�အနာဂတ်စီးြွားနရးလုြ်ငန်းနှင့်သင့်နလျာ်မှုအရှိ�ေုံးနသာ�အရည်အချင်းများရှိသည့်�အလုြ်သမားများ�

ေို�ေေ်လေ်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်�နရေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။�ဤယန္တရားေိုအသုံးဖြုနသာ်လည်း�ေုမ္ပဏီအနနဖြင့်�အရည်�

အချင်းေိုင်ရာ� စံနှုန်းများေို� ရှင်းလင်းစွာ�ေုံးဖြတ်သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊�အလုြ်သမားများ၏�လုြ်ငန်းနောင်ရေေ်မှု� မှတ်�

တမ်းများ�သို့မဟုတ်�လုြ်နောင်မှုေိုင်ရာ�အေဲဖြတ်ေန်းစစ်ချေ်များ/စစ်နေးချေ်များေို� ဖြန်လည်ေန်းစစ်သွားမည်� ဖြစ်ြါ�

သည်။

လုေ်ပောင်မှုေိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ

•� အြွဲ့လိုေ်လုြ်နောင်မှု� (လိုင်းအလိုေ်ေုန်ထုတ်စွမ်းအား)၊� တစ်ဦးချင်းလုြ်နောင်မှု� (ဖြစ်နိုင်သည့်အနဖခအနနမျ ိုးတွင်)၊� နှင့်�

စည်းေမ်းထိန်းသိမ်းနရးေိုင်ရာ�မှတ်တမ်းများ�(ေုန်ထုတ်လုြ်မှုနှင့်ေိုင်သည့်�ေိစ္စရြ်များေို�မီးနမာင်းထိုးြါေ)�တို့အြါအဝင်၊�

နရးသားထားပြီး� မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်� လုြ်နောင်မှုများေိုအနဖခခံလျေ်� အလုြ်သမားများ၏�လုြ်နောင်မှုများေို� အေဲ�

ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ြါသည်။

•� မန်နနဂျာများနှင့်စြ်လျဉ်း၍� ၎င်းတို့၏လုြ်နောင်မှုများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� နရးသားထားသည့်� မေ်ထရစ်စနစ်ေို� အနဖခခံလျေ်�

အေဲဖြတ်သွားမည်�ဖြစ်ြါသည်။

အလုေ်ေျက်ကွက်မှု မှတ်တမ်းများ

•� အလုြ်ြျေ်ေွေ်မှု� အေိုးရေားေုံးရေားေုံးမှတ်တမ်းရှိသည့်� အလုြ်သမားများေို� အလုြ်ထုတ်ြယ်ရန်� နရေးချယ်နိုင်ြါသည်။� သို့�

နသာ်၊� နာမေျန်းခွင့်၊� မီးြွားခွင့်၊� မီးနနဇနီးသည်နစာင့်နရှာေ်ခွင့်နှင့်� မိသားစုေိုင်ရာခွင့်တို့ေိုမူ�အလုြ်ြျေ်ေွေ်မှတ်တမ်းတွင်�

ထည့်သွင်းနရတွေ်ဖခင်း�မဖြုလုြ်ရန်�လိုအြ်ြါသည်။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ32

•� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းေိုင်ရာနည်းစနစ်နှင့်� စံနှုန်းများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ေုံးဖြတ်ချေ်ချမှတ်နသာအခါတွင်�ေုမ္ပဏီသည်�အလုြ်�

သမားများ၏�အေျ ိုးစီးြွားများေုိ�ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်ြါသည်။�အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းေုိင်ရာ�နည်းစနစ်များနှင့်� စံနှုန်း�

များနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/အလုြ်သမားများ၏� ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်� ထိခိုေ်နစ်နာရန်� အလား�

အလာရှိသည့်�နယ်ြယ်များမှ�မန်နနဂျာများနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးသွားမည်ဖြစ်ြါသည်။�

•� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/အလုြ်သမားများ၏�ေိုယ်စားလှယ်များ၏�အကေံဖြုချေ်များအရ၊�တစ်စုံတစ်ရာရှိမည်ေိုြါေ၊�

ေုမ္ပဏီသည်�ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�အလုြ်သမားများ၏�အချ ို ့နသာေိစ္စရြ်များေို�အြိုနောင်ြံ့ြိုးေူညီရန်�စဉ်းစားသုံးသြ်နိုင်ြါ�

သည်။�အြိုနောင်းြံ့ြိုးမှုများလုြ်နောင်နြး�ဤေိစ္စရြ်များေို�ေုမ္ပဏီနှင့်�အလုြ်သမားေိုယ်စားလှယ်များေ�မှတ်တမ်းဖြုစု�

လျေ်၊�အသိအမှတ်ဖြုသွားမည်�ဖြစ်ြါသည်။�

ထိခိုက်နစ်နာပသာအလုေ်သမားများအတွက် အလုေ်နားချနိ်

•� အလုြ်ထုတ်ြယ်မှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�စာဖြင့်နရးသားထားနသာ�ကေိုတင်အနြောင်းြေားစာ�လေ်ခံရရိှဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်၍၊�ထိခုိေ်�

နစ်နာနသာအလုြ်သမားများေို� အနဖခခံလစာအဖြည့်ဖြင့်� ခွင့်တစ်လရရှိခံစားနစမည်� ဖြစ်ြါသည်။� ဤအလုြ်နားချနိ်ောလ�

သည်�ထိခိုေ်နစ်နာသည့်အုလြ်သမားများ�အလုြ်အသစ်�ရှာနြွရာတွင်�အနထာေ်အေူဖြစ်နစရန်ဖြစ်ြါသည်။

အလုေ်ထုတ်နစ်နာပကကးနှင် အလုေ်ထုတ်ေယ်ြခင်းေိုင်ရာ အြခားပသာအခ ပကကးပငွများပေးပောင်ြခင်း

•� အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရသည့်�အလုြ်သမားတစ်ဦးအား�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနငွ�အစုစုေို�နြးမည်ဖြစ်ပြီး၊�ယင်းအလုြ်ထုတ်နစ်နာ�

နြေးတွင်�နအာေ်ြါတို့ြါဝင်ြါသည်။

� o� အလုြ်သမားဥြ�နဒများအရ�ချမှတ်ထားသည့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာမှုနထာေ်ြံ့နြေးများနှင့်�အလုြ်ရြ်စဲဖခင်းအတွေ်�အဖခား�

နသာ�တရားဝင်သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားသည့်�အခနြေးနငွများ

� o� နှစ်ြတ်လည်ခွင့်မယူသည့်ရေ်များအတွေ်�နြးသည့်အခနြေးနငွများ

� o� အလုြ်နားချနိ်အတွေ်နြးသည့်�အခနြေးနငွများ

� o� မိမိသ�နောေန္ဒအနလျာေ်အလုြ်မှနုတ်ထွေ်သည့်�အလုြ်သမားများအတွေ်�လုြ်သေ်ေုနြေး�(တစ်စုံတစ်ရာရှိြါေ)

� o� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချချနိ်တွင်�ေုမ္ပဏီေနြးသည့်�အဖခားနသာ�နထာေ်ြံ့နြေးများ

•� ေုမ္ပဏီအနဖြင့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာမှုနထာေ်ြံ့နြေးများေို�စေ်ရုံတွင်�အလုြ်သမားများနနာေ်ေုံးရှိနနသည့်�နန့ရေ်တွင်�နြး�

မည်ဖြစ်ြါသည်။

ထိခိုက်နစ်နာသည့်အလုေ်သမားများအား ကကိုတင်အသိပေးအပကကာင်းကကားြခင်း

•� ေုမ္ပဏီသည်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊�ထိခိုေ်နစ်နာသည့်�အလုြ်သမားများထံ� ရှင်းလင်းစွာေေ်သွယ်�

နောင်ရေေ်ရာတွင်� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့အစည်း/အလုြ်သမားများ၏� ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်� အတူတေွလုြ်နောင်မည်�

ဖြစ်ြါသည်။

•� တရားဝင်ေေ်သွယ်နောင်ရေေ်ဖခင်း� -� ေုမ္ပဏီသည်� အလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်းနှင့်� ြတ်သေ်ပြီး� နရးသားထားသည့်� ကေိုတင်အ�

နြောင်းြေားစာေို� ထိခိုေ်နစ်နာသည့်� အလုြ်သမားများထံသို့� တရားဝင်နြးြို့မည်ဖြစ်ြါသည်။� အလုြ်သမားများအနနဖြင့်�

အလွယ်တေူေန်းစစ်မှုဖြုလုြ်နိုင်ရန်အတွေ်�ကေိုတင်အနြောင်းြေားစာများတွင်�နအာေ်နြာ်ဖြြါသတင်းအချေ်အလေ်များ�

ြါဝင်မည်ဖြစ်ြါသည်။

� o� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချရသည့်အနြောင်းရင်း

� o� အလုြ်ထုတ်ြယ်မှုအတွေ်�နရေးချယ်မှုေိုင်ရာစံနှုန်းများ



33 အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

� o� ထိခိုေ်နစ်နာသည့်အလုြ်သမားများအတွေ်�အလုြ်နားရေ်

� o� အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနြးနငွြမာဏနှင့်�အလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးတွေ်ချေ်မှုနှင့်ြတ်သေ်သည့်�ရှင်းလင်းနြာ်ဖြချေ်

� o� အစိုးရ၏�လူမှုနရးအာမခံအြွဲ့အစည်းေ�နြးနောင်သည့်�လူမှုနရးအာမခံ�အေျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့်ြတ်သေ်သည့်�အကေံဖြု�

ချေ်များ

� o� အလုြ်သမားေ� ြိုမိုရရှိနိုင်သည့်� သတင်းအချေ်အလေ်များ� သို့မဟုတ်� တင်ဖြသည့်တိုင်ြေားချေ်များနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�

အကေံဖြုချေ်များ

� o� တစ်စုံတစ်ရာရှိြါေ၊�ေုမ္ပဏီေြံ့ြိုးမှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�အကေံဖြုချေ်များ

ထိခိုက်နစ်နာသည့်အလုေ်သမားများအတွက် အြခားပသာအပထာက်အေံ့များ

•� ေုမ္ပဏီသည်� အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရသည့်� အလုြ်သမားများ� အလုြ်အေိုင်အတွေ်� နရေးချယ်စရာအသစ်များေို� ရှာနြွရာတွင်�

အနောင်းေုံးစွမ်းနောင်နိုင်သည့်အနနအထားဖြင့်�ြံ့ြိုးေူညီရှာနြွနြးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊�အနထာေ်အေူဖြုသည့်�နောင်ရေေ်မှု�

များေို� အနောင်အထည်နြာ်� နောင်ရေေ်နြးသွားမည်ဖြစ်ြါသည်။� အနထာေ်အေူဖြုနရးနောင်ရေေ်ရာတွင်� နရေးချယ်စရာ�

အလုြ်အေိုင်များနှင့်�အခွင့်အလမ်းများနှင့်ြတ်သေ်သည့်�သတင်းအချေ်အလေ်များေို�ရှာနြွရာတွင်�နလျာ်ေန်သလို�အလုြ်�

သမားများအား�ြံ့ြိုးေူညီဖခင်း၊�တိုင်ြင်နေွးနနွးအကေံဖြုဖခင်း�သို့မဟုတ်�ေဏ္ဍာနရးေိုင်ရာေိစ္စရြ်များနှင့်�အနသးစားစီးြွားနရး�

ြွံ့ပြိုးတိုးတေ်မှုနှင့်ြတ်သေ်သည့်�နလ့ေျင့်သင်ြေားမှု�ဖြည့်ေည်းြံ့ြိုးနြးဖခင်းတို့�ြါဝင်နိုင်ြါသည်။

နစ်နာမှု

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊� ေုမ္ပဏီ၏� လုြ်နောင်မှုများေို� နေျနြ်မှုမရှိသည့်� အလုြ်သမားများသည်�

တိုင်ြေားြိုင်ခွင့်ရှိြါသည်။

•� ေုမ္ပဏီသည်� နစ်နာမှုလုြ်ငန်းစဉ်ေို� အလုြ်သမားနရးရာလုြ်ငန်းညှိနှိုင်းနရးနော်မတီတွင်� မှေတပြီး� ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိသည့်

နည်းလမ်းဖြင့်� နောင်ရေေ်နြောင်း� နသချာစွာလုြ်�နောင်မည်ဖြစ်ြါသည်။� နစ်နာမှုေို� လေ်ခံရရှိဖခင်းနြောင့်� ေုမ္ပဏီသည်�

နစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုေို� ဖြုလုြ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊� နစ်နာမှုေို� ၇� ရေ်အတွင်းနဖြလည်� မှုရရှိနိုင်နအာင်� ကေိုးြမ်းနောင်ရေေ်ရမည်။� မှတ်�

တမ်း�သို့မဟုတ်�နဖြလည်မှုေို�ထိန်းသိမ်းထားော၊�ယင်း၏�မိတ္တူေို�တေ်နရာေ်လာသူအားလုံးနှင့်�ပမို့နယ်ညှိနှိုင်းြျန်နဖြနရး

အြွဲ့သို့�နြးရမည်။

မူဝါဒကို ြေန်လည်ပော်ပောင်ြခင်း

•� ေုမ္ပဏီသည်� နဂိုအနဖခအနနဖြန်လည်နရာေ်ရှိလာပြီး� အလုြ်သမားအသစ်များေို� ငှါးရမ်းခန့်အြ်နိုင်သည့်အချနိ်တွင်� အရည်�

အချင်းတူညီြါေ၊�လုြ်သားအင်အား�နလှော့ချရာတွင်�အလုြ်ထုတ်ြယ်ခံရသည့်�အလုြ်သမားများေို�ဦးစားနြးခန့်အြ်�သွားမည်�

ဖြစ်သည်။



အကူးအပြောင်းကာလနှင့် လုေ်သားအင်အားပလှော့ချမှု စီမံပောင်ရွက်ြခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ34

ပနာက်ေက်တွဲ (၃) - ဥေပဒသတ်မှတ်ြေဌာန်းချက်များ
စဉ်းစားသုံးသေ်ရမည့်အချက်များ

•� စေ်ရုံ/လုြ်ငန်းေဏ္ဍသည်� စုနြါင်းသနောတူညီချေ်နှင့်အေျုံးဝင်ြါသလား၊� အေျုံးဝင်ြါေ၊� စုနြါင်းအလုြ်ထုတ်ြယ်ဖခင်း/

လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်�ြတသ်ေ်သည့်�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်နတွေ�ောနတွလဲ။

•� နရှ့ေေ်လုြ်နောင်ရန်�အစိုးရခွင့်ဖြုချေ်�လိုအြ်ြါသလား။

•� လုြ်သားအင်အားနလှော့ချဖခင်းနှင့်� လုြ်ငန်းလည်ြတ်နောင်ရေေ်မှုနလှော့ချဖခင်းတို့နှင့်ြတ်သေ်ပြီး၊� အနဖခခံအလုြ်သမားအြွဲ့�

အစည်း/အလုြ်သမားများ၏�ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်�တိုင်ြင်နေွးနနွးဖခင်းအတွေ်�သတ်မှတ်ထားတဲ့�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်နတွ�

ေ�ောနတွလဲ။

•� မိမိသနောေန္ဒအနလျာေ်အလုြ်မှနုတ်ထွေ်ဖခင်း/� နစာစီးစွာအပငိမ်းစားယူဖခင်းသည်� ဥြနဒနြောင်းေိုင်ရာ� နရေးချယ်မှုတစ်ခု�

ဖြစ်နိုင်ြါသလား။

•� အနည်းေုံးအလုြ်ထုတ်နစ်နာနြေးနြးနောင်ဖခင်းေို�ေယ်လိုတွေ်ချေ်ြါသလဲ။

•� ကေိုတင်အသိနြးအနြောင်းြေားစာေို�အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းထံ�ေယ်�နလာေ်ကေိုတင်နြးရြါသလဲ။

•� အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အလုြ်ထုတ်ြယ်မှုနှင့်ြတ်သေ်ပြီး� လိုေ်နာရမည့်� တစ်ဦးချင်းနှင့်သေ်ေိုင်သည့်� သတ်မှတ်ချေ်�

နတွေ�ောနတွလဲ။

•� အမျ ိုးသမီးများ�သို့မဟုတ်�လူနည်းစုတို့ေဲ့သို့နသာ�အောအေွယ်နြးထားသည့်�အဖခားနသာအလုြ်သမားအစုအြွဲ့များနှင့်ြတ်

သေ်ပြီး�တိေျသည့်�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်ရှိြါသလား။

•� တစ်စုံတစ်ရာရှိြါေ၊� မည်သည့်ဥြ�နဒသတ်မှတ်ဖြဌာန်းချေ်သည်� အလုြ်လေ်မဲ့� အာမခံနှင့်� အဖခားနသာလူမှုောေွယ်နစာင့်

နရှာေ်မှုြံစံများနှင့်�အေျုံးဝင်ြါသ�လဲ။

•� သေ်သာနချာင်ချနိရးေိုင်ရာ�လုြ်ငန်းခွင်ြူးတွဲရန်ြုံနငွ�သို့မဟုတ်�လုြ်ငန်းခွင်ြံ့ြိုး�ေူညီမှုနှင့်ေိုင်သည့်� အဖခားနသာစနစ်များ�

နှင့်ြတ်သေ်ပြီး�မည်သည့်ဥြနဒဖြဌာန်းချေ်များေို�ေျင့်သုံးြါသလဲ။

•� အဖခားနသာအလုြ်ရှင်များထံ�နနရာနဖြာင်းနရှေ့ခန့်အြ်ဖခင်းနှင့်� ဖြင်ြမှအလုြ်သမားများ�နခါ်ယူခိုင်းနစသည့်အနဖခအနနမျ ိုးတွင်�

အလုြ်သမားနတွမှာ�ောအခွင့်အ�နရးနတွရှိြါသလဲ။

•� ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ေုံးဖြတ်ဖခင်း�(စည်းနနှာင်မှုရှိဖခင်းနှင့်��စည်းနနှာင်မှုမရှိဖခင်း)၊�ညှိနှိုင်းြျန်နဖြဖခင်းနှင့်�နစ့စြ်ြျန်နဖြဖခင်းတို့ေဲ့သို့

နသာ�အစိုးရ၏မည်သည့်အဖငင်း�ြွားမှုနဖြရှင်း�နရးယန္တရားနတွေို�ရရှိနိုင်ြါသလဲ။

•� ယယီအလုြ်သမား၊� အချနိ်ြိုင်းအလုြ်သမားနှင့်� ေိုယ်ြိုင်အလုြ်လုြ်ေိုင်သည့်� အလုြ်သမားများအြါအဝင်၊� ေိုယ်စားဖြုမှုမရှိ�

သည့်�အလုြ်အေိုင်မျ ိုးတွင်�လုြ်ေိုင်နနသည့်�အလုြ်သမားများ၏�အခွင့်အနရးများနှင့်ြတ်သေ်ပြီး�ချမှတ်ထားတဲ့�ဥနြဒနတွေ�

ောနတွလဲ။

•� ဖြည်သူြိုင်ေဏ္ဍနှင့်�ြုဂ္ဂလိေေဏ္ဍတို့၏�ြင်စင်နှင့်ြတ်သေ်သည့်စီစဉ်နောင်�ရေေ်မှုများနှင့်�အလုြ်ရှင်များအြေား�ယင်းတို့ေို�

လွှဲနဖြာင်းနြးနိုင်မှုတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့်�ရြ်တည်မှုအနနအထားေ�ောလဲ။

•� အနာဂတ်အလုြ်အေိုင်ခန်အြ်သည့်အနဖခအနနတွင်�လုြ်သားအင်အားနလှော့ချခံရသည့်�အလုြ်သမားများေို�ဦးစားနြးငှားရမ်း�

ခန့်အြ်ရန်�သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားသည့်�စည်းမျဉ်းများရှိြါသလား။
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