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အဆာဟလိပု္ငန္း စု၏ လ႔ူအခြင္း  အအရ ဆိငုရာ အအး ြြံမူမ ာ  

 

အဆာဟအိပု္စု၏ လူ႔အခြင့္  အအရးဆိုငရာ အအ့ ြြမံမူ ား (အ့နာက္ိုင့္းတြင ္ “အအ့ ြြမံမူ ား” ဟုသာ 

သံ့ ု့ းတသားမည)္ သည ္တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္ းမ ား အားလံ့ု့ းအတြက္ အအ့ ြြအံက သာ 

အစြိအ ပိ္ုင့္းြစခု ့ ဖစသည။္ ယင့္းအအ့ ြြမံမူ ားကိ ု အဆာဟိအပု္စု၏ အအတ ြးအအခၚမ ာြး၊ 

အဆာဟအိပု္စု၏ က င့္  ဝြစည့္းမ ဥ့္းမ ားႏ့ င့္   အယအူဆမ ာြး်ားႏွ င့ွ   အဆာဟိအပု္စု၏ 

အမွ ပ္ာင ွြးလဲအွသာ အအွ ခခမံဝူါဒမ ာြးအအပ္ၚ အအ့ ြြံထား့ ြင့္း့ ဖစၿပ္ း 

အဆာဟလိပု္ငန့္းစုအတြင့္း က င့္  သံ့ ု့ းအ့အနသာ လ႔ူအခြင့္  အအရးဆိုငရာမူဝါဒမ ား အားလံ့ု့ း၏ 

အြ ်ဳပ့္္ ဖစသည။္  

ယင့္းအအ့ ြြမံမူ ားသည ္ အဆာဟလိုပ္ငန့္းစအုတြင့္းရိ့  ကမုၸဏ ြစခုြ င့္းစ တြင ္

ြာဝန္ထမ့္းအ့ဆာင္ အ့အနသာ အရာရိ့ မ ား၊ အရာထမ့္းမ ား အားလံ့ု့ း့ႏ့ င့္   သက္ိုငသည။္ 

တကၽႏ့ု့ ္ပိ္္ ု႔ကိ ု ကုန္စည္၊ ဝန္အ့ဆာင္မ်ဳမ ား အ့ရာင့္းအြ အနသာ လုပ္ငန့္းမ ားအပ္ါအဝင္ စ းခပ္ားအ့ရး 

မိြဖက္ ားကိလုည့္း ဤအအ့ ြြမံူမ ားကို နားလအသသဘာအ့ပ္ါကၿပ္ း တကၽႏ့ု့ ပ္္္ိ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး 

လုပ္ငန့္းမ ားတြင္ ယင့္းအအ့ ြြမံူမ ားႏ့ င့္   အည  အ့ဆာင္ငရက့္ႏ့ိ့ င္ုအ့စရန ္ အြ ူ

လကက္ြဲလပု္္အ့ဆာငၾကမသဟု ယံ့ ၾုကည ္အ့မ  ာ့္လင့္  ပ္ါသည္။  

အဆာဟလိပု္ငန့္းစု ဥ းပိ္ုငလ မြိက၏္ ဒါရိုက္ာအဖဖြဲ႔ဝင္ ားသည္ လူ႔အခြင့္  အအရးစံႏ့ ့ ်ဳန့္းမ ားကိ ု

လိုကနာက င့္  သံ့ ု့ း့ ြင့္း ရိ့ မ ်ဳ အ့သြ ာအ့စရန ္ ြာဝန္ယူထား့ ပ္ း၊ လိုကနာက င့္  သံ့ ု့ းအ့နမ ်ဳ 

အအ့ ြအအနမ ားကို အ့လ လာအ့စာင့္  ၾကည့္  အ့နမည္ ့ ဖစ္ါသည။္ 

 

လူ႔အခြင့္  အအရးမ ားကိ ုအ့လးစားလိကုနာရန ္ကြိ့ ပ္်ဳ့ ြင့္း 
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တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းအ့ဆာငာ္မ ား - သုအ့ြသနႏ့ င့္   ခဖံ႔ၿဖိ ်ဳးအ့ရး လပု္ငန့္းမ ားမ အစ 

ဝယယ ူအ့ရး လပု္ငန့္းမ ားအလယ ္ ကုန္စည့္ႏ့ င့္   ဝန္အ့ဆာင္မ်ဳမ ား ထြုလ ုပ္သည့္   လပု္ငန့္ းစဥအဆံ့ ု့ း - 

အ့ၾကာင့္   လူ႔အခြင့္  အအရးဆိုငရာ ကိစၥရပ္္ ားကိ ု အက ိ ်ဳးသကအ့္ရာက္မ်ဳမ ား ရိ့ အ့ကာင့္းရိ့ မည ္

့ ဖစ္အ့ၾကာင့္း အသအိမ ြ့္ ပ္်ဳပ္ါသည။္  

တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔သည ္ အ ပ္ည့္ ပ္သ္ိုငရာ လူ႔အခြင့္  အအရး ဥအပ္ဒသတြင္ သြ္မြထ ားအ့သာ 

လူ႔အခြင့္  အအရးစံႏ့ ့ ်ဳန့္းမ ားႏ့ င့္   အ ပ္ည့္ ပ္သ္ိုငရာ အလုပ္သမား သမဂၢ၏ လပု္ငန့္းခြငအတြင့္း လိကုနာ 

ရမည့္   အအ့ ြြံ မဝူါဒမ ားႏ့ င့္   အခြင့္  အအရးမ ား အ့ၾက ငာစာြမ့္းပ္ါ အြ က္ ားကိ ု

အ့လးစားလိုကနာတသားမည ္ ့ ဖစ္အ့ၾကာင့္း ကြိြယံထူားပ္ါသည္။ ယင့္းအ ပ္င္ ကုလသမဂၢ၏ 

စ းခပ္ားအ့ရးႏ့ င့္   လအူခြင့္  အအရးဆိုငရာ လမ့္း့ ့ အန္အ့  ြြမံူမ ားႏ့ င့္   United Nations Global 

Compact အဖဖြဲ႔ဝင္ ့ ဖစသည့္   အအလ ာက ္ ယင့္းမ  ြ မ ြထ ားအ့သာ အအ့ ြြမံ ူ ၁၀ ြ က္ိုလည့္း 

လိုကနာတသားမည ့္ ဖစ္ါအ့ၾကာင့္း အအလးအနက္ ကြိ့  ပ္်ဳထားပ္ါသည။္  

 

တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔၏ လပု္ငန့္းမ ား လသြ္္အ့အနသာ ့ႏ့ိ့ ငုငမံ ား၊ အ့ဒသမ ား အားလံ့ု့ းရိ့  ြ မ ြထ ားအ့သာ 

စည့္းမ ဥ့္း၊ စည့္းကမ့္းမ ား၊ ဥအပ္ဒမ ားႏ့ င့္   ကိကုည  မ ်ဳ ရိ့ အ့အာင္ စ းခပ္ားအ့ရးကို လပု္အ့္ဆာငငသားမည ္

့ ဖစ္ါသည။္ အ့ဒသဆိုငရာ ဥအပ္ဒမ ားႏ့ င့္   ့ႏ့ိ့ ငုငြံကာ လ႔ူအခြင့္  အအရး စံႏ့ ့ ်ဳန့္းမ ား မြူည ့ ြင့္း 

(သို႔) ဆန္႔က င္အ့နပ္ါက အ့ဒသဆိုငရာ ဥအပ္ဒ၊ စည့္းမ ဥ့္းစည့္းကမ့္းမ ားကို အ့ဖာကဖ က့္ ြင့္း 

မ ပ္်ဳဘြဲ ့ႏ့ိ့ ငုငြံကာ အသအိမ ြ့္ ပ္်ဳ စံႏ့ ့ ်ဳန့္းမ ားကိလုည့္း အြြ့္ႏ့ိ့ ငု္ံ့ ု့ း လိကုနာႏ့ိ့ ငုည့္္   

နည့္းလမ့္းမ ားကို ရ ာအ့ခဖတသားမည ့္ ဖစ္ါသည။္  

 

လူ႔အခြင့္  အအရးမ ားကိ ု စႏံ့ ့ ်ဳန့္းမ ားႏ့ င့္   ည အ့အာင္ အ့ဆာင္ငရက္မ်ဳ ရိ့ /မရိ့  ထိကုသ င့္  အ့သာ 
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လံ့႔ုလထား စစ္အ့ဆးရန ္ကြိ့ ပ္်ဳ့ ြင့္း 

တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔သည ္ကုလသမဂၢ၏ စ းခပ္ားအ့ရးႏ့ င့္   လူအခြင့္  အအရးဆိုငရာ လမ့္း့ ့ အန္အ့  ြြမံမူ ားကိ ု

လု့ကိနာက င့္  သံ့ ု့ းရန္ အလိ႔ုင ာ တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ား အ့ဆာင္ငရက့္ ြင့္း့ ဖင့္   

အ့ပ္အၚပ္ါကလ ာအ့သာ မလိုလားအပ္သည့္   လူ႔အခြင့္  အအရးဆိုငရာ အက ိ ်ဳးသကအ့္ရာက္မ်ဳမ ားကိ ု

အ့ဖာ့္ထြုရန္၊ ြားဆ းရန့္ႏ့ င့္   အ့လ ာ ြ ရန္ စစ္အ့ဆး့ ြင့္းမ ား လပု္္အ့ဆာငငသားပ္ါမည္။  

 

လူ႔အခြင့္  အအရး ြ ိ ်ဳးအ့ဖာက္မ်ဳမ ားကို အ့ရ ာငရမားရန္အ့သာ့္လည့္းအ့ကာင့္း၊ တကၽႏ့ု့ ပ္္္ိ ု႔ 

လုပ္ငန့္းမ ားထသံို႔ ပ္စၥည့္းြငငသင့္း အ့ရာင့္းအြ နသမူ ားႏ့ င့္   စ းခပ္ားအ့ရး မြိဖက္ ား အပ္ါအဝင္ 

လုပ္ငန့္းစုႏ့ င့္   သက္ိုငသူ အားလံ့ု့ းမ  မသသူမဆို လူ႔အခြင့္  အအရး ြ ိ ်ဳးအ့ဖာက္မ်ဳမ ားတြင္ ပ္ါဝင့္ ြင့္း 

မ ပ္်ဳရန ္ ၾကိ ်ဳးစားတသားပ္ါသည္။ ယင့္းအ ဖစ္ ိ ်ဳး ့ ဖင္စ္ားြြဲ သသိ္ု အ့တြ႔ရိ့ ပ္ါကလြဲ အက ိ ်ဳးရလာဒ္ ားကိ ု

့ ပ္န္လသ္ုစားအ့ပ္းတသားပ္ါမည။္ 

 

ထြိိုကခအံရသာ လူပ္ဂုၢိ ်ဳလိ္ု႔၏ အ မင္ ားသည ္ တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ားအ့ၾကာင့္   

ထြိိုကခရံႏ့ိ့ င္ုအ့ြ ရိ့ သမူ ား၊ ထြိိုကခအံ့နရသမူ ား အအၾကာင့္းကိ ု သရိိ့ ရန့္ႏ့ င့္   

ယင့္းအက ိ ်ဳးသက္အ့ရာက္မ်ဳမ ား ကိ ု အ့့ ဖရ င့္းရန ္ သင့္  အ့ြာ့္အ့သာ နည့္းလမ့္းမ ားကိ ု

အ့ဖာ့္ထြုရာတြင္ အတလန္င္္ အအရးၾက းသသဟု ယံ့ၾုကသထားပ္ါသည္။ တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔၏ လပု္ငန့္း့ႏ့ င့္   

စပ္လ ဥ့္းသည့္   လူ႔အခြင့္  အအရး ကစိၥရပ္္ ားကိ ု နားလသရန့္ႏ့ င့္   လပု္ငန့္းမ ား လပု္္အ့ဆာငရာတြင ္

ထြိိုကခအံရသာ ပ္ဂုၢိ ်ဳလ္ ား၏ အ မင္ ားကို ထည့္  တသင့္း စဥ့္းစားႏ့ိ့ ငုရ န္အလိ႔ုင ာ သက္ိုငသူအားလံ့ု့ းကိ ု

အြ န္ိ့ႏ့ င့္  အြ့ ပ္းည  ပ္ါဝင္အ့စရန္ ႀကိ ်ဳးပ္မ့္းတသားပ္ါမည္။   
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တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ားႏ့ င့္   စပ္လ ဥ့္းသည့္   လူ႔အခြင့္  အအရး ကစိၥရပ္္ ား 

(လပု္ငန့္းခြင္ိုငရာ လ႔ူအခြင့္  အအရးကစိၥရပ္္ ား) 

တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ား လပု္္အ့ဆာငရာမ  အ့ပ္အၚပ္ါကလ ာႏ့ိ့ င္ုအ့သာ အ့အာက္ါ 

လူ႔အခြင့္  အအရး ကစိၥရပ္္ ားကို အ့့ ဖရ င့္း့ ြင့္းသည္ တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔ ြာဝန္ယူထားအ့သာ 

လူ႔အခြင့္  အအရး ကာတကယအ့္ရးလပု္ငန့္း၏ အအရးပ္ါအ့သာ အပိ္ုင့္းြစခု ့ ဖစ္ါသည။္  

 

・ ဖြြဲ့ ြားဆက္ံ့ ြင့္း - တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔သည ္ မြကူကြဲ့ ပ္ားမ ်ဳမ ားႏ့ င့္   ြစဥ္ းြ င့္းစ ၏ 

လူ႔အခြင့္  အအရးကို အ့လးစားပ္ါသည။္ တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔သည္ ့ ႏ့ိ့ ငုင၊ံ လမူ ိ ်ဳး၊ မ ိ ်ဳးႏခ့ယစု၊ ကိုးတကယသ ည့္   

ဘာသာ၊ ယံ့ၾုကသ္မ်ဳ၊ က ား/မ၊ အသကအ င္ရယ္၊ ကိုယခႏၶာမသင္န္စမ့္း့ ြင့္း၊ လိငစြ္ိမိ့္း့ ခ့ြ္မ်ဳ၊ 

အလပု္အကိုငရာထးူႏ့ င့္   အ ြား အ့ဒသတြင့္း ဥအပ္ဒမ ားက ကာတကယအ့္ပ္းရမသဟု သြ္မြထ ားအ့သာ 

လကၡဏာမ ားကိ ု လိုက္၍ ဖြြဲ့ ြားဆက္ံ့ ြင့္း (သို႔) ြစဥ္ းြစ္အ့ယာက္၏ ဂဏုသ ကိၡာကိ ု

ထပိ္ါးအ့အစသာ လပု္ရပ္္ ားကိ ုမ ပ္်ဳလပု္္ါ။  

・ အအႏ့ ့ ာင့္  အယ ကအ့္ပ္း့ ြင့္း - တကၽႏ့ု့ ပ္္္ိ ု႔သည ္ ့ႏ့ ့ ်ဳြအ မအူရာ၊ ကိုယအ မအူရာ 

မသသည့္  နည့္း့ ဖင့္  မဆို ့ ပ္်ဳလပု္္အ့သာ အအႏ့ ့ ာင့္  အယ က္အ့ပ္း့ ြင့္းမ ိ ်ဳးကို သည့္းြမံည ္

မဟြု္ါ။  

・ အလိမုြူဘြဲ ြိုင့္းအ့စ ြင့္း့ႏ့ င့္   အကလးလပု္သားမ ား ြန္႔ထား့ ြင့္း - တကၽႏ့ု့ ္ပ္္ိ ု႔သည ္

အလိမုြူဘြဲ ြိုင့္းအ့စ ြင့္း့ႏ့ င့္   အကလးလပု္သားမ ား ြန္႔ထား့ ြင့္း (သို႔) လကူုန္္ူး့ ြင့္း 

အပ္ါအဝင္ အ ြားအ့ြြသ စ ္တကၽန္စနစ္ိ ု အားအ့ပ္းအ့သာ လုပ္အ့္ဆာင္မ်ဳမ ား မ ပ္်ဳလပု္္ါ။  

・ အသင့္းအဖဖြဲ႔မ ား၏ တလြလ င္ပ္ခင့္  ့ ႏ့ င့္   စအု့ပ္ါင့္းညႇ့ိ့ ႏ့ ့ ိ့ ်ဳင့္းခြင့္   - တကၽႏ့ု့ ္ပိ္္ ု႔ 
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စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ား လသ္ြအ့္အနသာ ့ႏ့ိ့ ငုငမံ ားႏ့ င့္   အ့ဒသမ ားရိ့  ဥအပ္ဒမ ားႏ့ င့္   

စည့္းမ ဥ့္း စည့္းကမ့္းမ ားအရ တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔သည္ အသင့္းအဖဖြဲ႔မ ား၏ တလြလ င္ပ္ခင့္  ့ ႏ့ င့္   

စုအ့ပ္ါင့္းညႇ့ိ့ ႏ့ ့ ိ့ ်ဳင့္းခြင့္  ြု့႔ိကိ ု အ့လးစားပ္ါသည္။ အကယ္၍ အသင့္းအဖဖြဲ႔မ ား၏ 

တလြလ င္ပ္ခင့္  ့ ႏ့ င့္   စုအ့ပ္ါင့္းညႇ့ိ့ ႏ့ ့ ိ့ ်ဳင့္းခြင့္  ြို႔ကိ ု သက္ိုငရာ ့ႏ့ိ့ ငုင၊ံ အ့ဒသဆိုငရာ 

ဥအပ္ဒမ ားႏ့ င့္   စည့္းမ ဥ့္းစည့္းကမ့္းမ ားက ့ႏ့ု့ ငိငြံကာ လူ႔အခြင့္  အအရး စံႏ့ ့ ်ဳန့္းမ ားကိ ု

ဆန္႔က င္၍ ြား့ မစထားပ္ါက၊ တကၽႏ့ု့ ပ္္္ိ ု႔သည္ ယင့္းအခြင့္  အအရးမ ားကိ ု

အသအိမ ြ့္ ပ္်ဳႏ့ိ့ ငုည့္္   အ ြားနည့္းလမ့္းမ ားကို ဝန္ထမ့္းမ ားႏ့ င့္   စကားအ့့ ပ္ာ 

အ့တဆးအ့့ႏခ့့းနည့္း့ ဖင့္   ရ ာအ့ခဖတသားမည ့္ ဖစ္ါသည္။  

・ လုပ္ငန့္းခြင္ က န့္းမာအ့ရးႏ့ င့္   လံ့ု့  ြံ့်ဳမ ်ဳ - သင္ို႔၏ လပု္ငန့္းခြင ္ က န့္ းမာအ့ရး၊ 

လံ့ု့  ြံ့်ဳအ့ရးြို႔ႏ့ င့္   သက္ိုင္အ့သာ ဥအပ္ဒ၊ စည့္းမ ဥ့္းစည့္းကမ့္းမ ားႏ့ င့္   ယင့္းြို႔ကိ ု

အအကာငအထည္အ့ဖာ့္အ့နမ ်ဳမ ားကို အြ န္ိ့ႏ့ င့္   အြ့ ပ္းည  အသအိ့ပ္းတသားမည ္ ့ ဖစသည။္ 

က န့္းမာ၍ အ့ဘးအႏ့ ရာယ္င့္းအ့သာ လပု္ငန့္းခြင့္ ဖစအ့္အာင္ စဥက္မျ ပ္ြ ္

ထနိ့္းသမိ့္းတသားမည ့္ ဖစသည္။  

・ အလပု္ခ န္ိ့ႏ့ င့္   လုပ္ခမ ား - လပု္ငန့္းအ့ဆာင္ငရကအ့္အနသာ ့ႏ့ိ့ ငုင၊ံ အ့ဒသရိ့  အလပု္ခ န္ိ့ႏ့ င့္   

လုပ္ခဆိုငရာ ဥအပ္ဒမ ား၊ စည့္းမ ဥ့္းစည့္းကမ့္းမ ားအြိုင့္း လု့ကိနာက င့္  သံ့ ု့ းမည္ ့ ဖစသည။္ လပု္ခ 

လစာမ ားသည္ ဝန္ထမ့္းမ ား၏ အအ့ ြြ ံ စားဝြအ့္အနရးကို လံ့အု့လာကကစာ 

့ ဖည့္  ဆည့္းအ့ပ္းႏ့ိ့ င္ုအ့စရန္ လုပ္အ့္ဆာငငသားမည ့္ ဖစသည။္  

・ အ့ထာက္ံ  ပိ္အု႔ဆာင္အ့ရး လပု္ငန့္းစဥ ္ အစအဆံ့ ု့ းအ့ပ္ၚ သကအ့္ရာက္မ်ဳမ ား - တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔၏ 

စ းခပ္ားဖက္ ားႏ့ င့္   ၎ြိ႔ုကို ြဆင ့ ြ္ံ ဝန္အ့ဆာင္မ်ဳအ့ပ္းအ့အနသာ လပု္ငန့္းမ ားအပ္ါအဝင္ 
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အ့ထာက္ံ  ပိ္အု႔ဆာင္အ့ရး လပု္ငန့္းစငဥင္္ ပ္ါဝင္အ့နသမူ ားအားလံ့ု့ းကို နားလည္အ့အာင္ 

ႀကိ ်ဳးစားတသားပ္ါမည္။ ဤအအ့ ြြံမမူ ားကိ ု ၎ြိ႔ုႏ့ င့္   အမ  ဝတသား့ ပ္ း သူြို႔၏ 

လိုကနာအ့ဆာင္ငရက္မ်ဳကိ ု စ စစ ္ အကြဲ့ ဖတြသ ားပ္ါမည။္ အ့ထာက္ံ  ပိ္ုအ႔ဆာင္အ့ရး 

လုပ္ငန့္းစဥစ္ခုလံ့ု့ းတြင ္ လူ႔အခြင့္  အအရး စံႏ့ ့ ်ဳန့္းမ ားကိ ု အ့လးစားလိကုနာမ ်ဳ 

့ မႇင့္  ြင္အ့ပ္းရန္ သက္ိုငသည့္  ပ္ဂုၢိ ်ဳလ္၊ လပု္ငန့္းမ ား အားလံ့ု့ း့ႏ့ င့္   အ့့ ပ္ာဆိုဆတကသ ယရန ္

ႀကိ ်ဳးစားပ္ါမည။္   

・ အဖဖြဲ႔အစည့္းအအပ္ၚ သက္အ့ရာက္အ့စသည့္   အက ိ ်ဳးဆက္ ား - တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔ စ းခပ္ားအ့ရး 

လုပ္ငန့္းမ ားသည ္အဖဖြဲ႔အစည့္းအတြင့္းရိ့  အ့့ မယာအသံ့ ု့ း့ ပ္်ဳခြင့္  ၊ အ့ရအသံ့ ု့ း့ ပ္်ဳခြင့္  ၊ 

က န့္းမာအ့ရး အ့စာင့္  အ့ရ ာက္မ်ဳႏ့ င့္   အ့ဒသြ ံလမူိ့ ့ ့်ဳ းမ ား၏ အခြင့္  အအရးမ ား အစရိ့ သည့္   

လူ႔အခြင့္  အအရးကစိၥမ ားအ့ပ္ၚတြင္ အက ိ ်ဳးသက္အ့ရာက္မ်ဳ ရိ့ သသ္ို အသအိမ ြ့္  ပ္်ဳပ္ါသည။္ 

တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔ စ းခပ္ားအ့ရး လုပိ္္ုင္အ့နသည့္   အဖဖြဲ႔အစည့္းအတြင့္း လ႔ူအခြင့္  အအရးဆိုငရာ 

ြာဝန္္ ား ထန္ိ့းသမိ့္းအ့စာင့္  အ့ရ ာတကသ ားမည္ ့ ဖစၿပ္ း အ့ရရ သ္သံ္   ြိုင့္ မြဲအ့သာ အဖဖြဲ႔အစည့္း 

အ့ပ္အၚပ္ါကလ ာအ့စရန္ ြဖက္လမ့္းမ  အ့ဆာင္ငရတကသ ားမည ့္ ဖစ္အ့ၾကာင့္း ကြိ့ ပ္်ဳပ္ါသည။္  

 

လုပ္ငန့္းခြငနစနာမ ်ဳမ ား အ့့ ဖရ င့္းသည့္  စနစ ္

ဝန္ထမ့္းမ ားအအနႏ့ င့္   တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔၏ လပု္ငန့္းမ ား လသ္ြ္အ့အနသာ ့ႏ့ိ့ ငုငမံ ားရိ့   ဥအပ္ဒမ ားႏ့ င့္   

စည့္းမ ဥ့္း စည့္းကမ့္းမ ားကိ ုလည့္းအ့ကာင့္း၊ လပု္ငန့္ းတြင့္းမဝူါဒမ ားအ့သာ့္လည့္းအ့ကာင့္း 

ြ ိ ်ဳးအ့ဖာက္အ့နသည့္   အအ့ ြအအန၊ သသံယမ ိ ်ဳး ရိ့ ပ္ါက ၎ြို႔၏ ၾက းၾကပ္္အ့ရးမ  းမ ားႏ့ င့္  /သို႔ 

လုပ္ငန့္းတြင့္း သြင့္းမ န္င့္္ ပ္သည့္   စနစ္ ားမ  ြဆင့္   သြင့္းပိ္ု႔ရန္ ြိုတက္န့္းလိပု္ါသည။္ 
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အဆာဟ ိ လပု္ငန့္းစ၏ု အက ိ ်ဳးစ းခပ္ားကိ ု လိလုားအ့သာ ့ ပ္ငပ္္ုဂၢိ ်ဳလ္ ားကိလုြဲ ဤအအ့ ြြမံမူ ားကိ ု

ြ ိ ်ဳးအ့ဖာက့္ႏ့ိ့ ငုည့္္   အ ပ္်ဳအမမူ ားကိ ု သြင့္းအ့ပ္းႏ့ိ့ ငုည့္္   စံ့စုမ့္းအ့ရးစနစ္ ား ရိ့ ထားၿပ္ း 

့ ဖစ္ါသည။္  

့ ဖစလာႏ့ိ့ င္ုအ့သာ ြ ိ ်ဳးအ့ဖာက္မ်ဳမ ားကိ ု အသအိ့ပ္း ြင့္ ပ္လာအ့သာ ဝန္ထမ့္းမ ား (သို႔) 

အ ြားအက ိ ်ဳးစ းခပ္ား လိုလားအ့သာသ ူ မသသူမဆိ ု ၎ြို႔၏အက ိ ်ဳး ထြိိကု္မ်ဳ မ ဖစအ့္စရပ္ါ။ 

ဆန္႔က ငဘကအ ား့ ဖင့္  ၊ သြူို႔၏ အစ ရငခစံာမ ားႏ့ င့္   သြိအ့ပ္းြ က္ ားကို အဆာဟိလပု္ငန့္းစ၏ု 

စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ားတြင္ ခပ္င့္  လင့္း့ မငသာမ ်ဳမ ား ြိုးလာရန့္ႏ့ င့္   တကၽႏ့့္ပု္္ိ ု႔၏ လပု္ငန့္းစုႏ့ င့္   

သက္ိုငသူအားလံ့ု့ း့ႏ့ င့္   အ ပ္န္အလ န ္ယံ့ၾုကသ္မ်ဳ အားအ့ကာင့္းလာအ့အာင္ လပု္အ့္ဆာင့္ႏ့ိ့ ငုည့္္   

အခြင့္  အလမ့္းမ ားအ ဖစ္ မ ြယ ူၿပ္ း အ့ကာင့္းခမင္န္စာ လကခံရယူပ္ါမည။္  

တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔၏ စ းခပ္ားအ့ရး လပု္ငန့္းမ ားမ  အ့ပ္အၚပ္ါကလ ာအ့သာ လူ႔အခြင့္  အအရးအအပ္ၚ 

အက ိ ်ဳးသကအ့္ရာက္မ်ဳ မ ားကိ ု ရ ာအ့ခဖၿပ္ း ြံု႔ ပ္န့္ႏ့ိ့ ငုရန္ ခစမ့္းအ့ဆာငရသ္ ားကိ ု ဆကလ က ္

့ မႇင့္  ြငငသားမသဟု ကြိ့ ပ္်ဳထား ပ္ါသည။္  

 

အသပိ္ညာ ့ မႇင့္  ြင္အ့ရးႏ့ င့္   သငန့္္းအ့ပ္း့ ြင့္း 

အဆာဟလိပု္ငန့္းစုအတြင့္း ဤအအ့ ြြံမမူ ား က င ့ သ္ံ့ ု့ း၊ လု့ကိနာအ့စရန ္အလို႔င ာ၊ ယင့္းမမူ ားကိ ု

အဆာဟ ိ ရံ့ု့ းရိ့ အ့သာ ့ႏ့ိ့ ငုင၊ံ အ့ဒသအလိကု ္ သက္ိုငရာ ဘာသာစကားသို႔ 

့ ပ္န္္ိုအ့ပ္းတသားမည့္ ဖစ့္ ပ္ း၊ အရာရိ့ မ ားႏ့ င့္   အမ ်ဳထမ့္းမ ား အားလံ့ု့ းကိ ု သငန့္္းမ ားလည့္း 

အ့ပ္းတသားမည ့္ ဖစ္ါသည။္  

 

အ့စာင့္  ၾကပ္ၾကည့္  ႐ွဳ ်ဳ့ ြင့္း့ႏ့ င့္   အစ ရငခြံင့္ ပ္ ြင့္ း  
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ဤအအ့ ြြံမမူ ားကိ ုအအကာငအထည္အ့ဖာ့္အ့နမ ်ဳမ ားကို တကၽႏ့့္ပိ္ု္ ု႔ အအန္ ဖင့္   စဥက္မျ ပ္ြ္ အ့လ လာ 

အ့စာင့္  ၾကည့္  အ့နမည္ ့ ဖစ့္ ပ္ း လိအုပ္သလိ ု ပိ္မုိုအ့ကာင့္းခမန္အ့အာင္ လပု္္အ့ဆာငငသားမည ္

့ ဖစ္ါသည။္ အအကာငအထည္အ့ဖာ့္သည့္   လပု္ငန့္းစဥ္ ြိုးြက္မ်ဳမ ားကိလုည့္း ဝကဘ္ ိုက္၊ အစ ရငခစံာႏ့ င့္   

အ ြား သင့္  အ့ြာ့္သည့္   ဆတကသယ္အ့ရး နည့္းလမ့္းမ ားမ  ြဆင့္   ပံ့္မု န္ အ့ဖာ့့္ အပ္ပ္းတသားမည ္

့ ဖစ္ါသည။္  

 

ဤအအ့ ြြံမမူ ားကိ ု အဆာဟိလပု္ငန့္းစု၏ ဒါရိုက္ာအဖဖြဲ႔မ  မ လ  ၂၅ ရက  ၂၀၂၁ခု်ားႏွ စ  တြင ္

အသဘာြထူားၿပ္ း ့ ဖစ္ါသည္။  

 

မ လ  ၂၅ ရက  ၂၀၂၁ခု်ားႏွ စ  

 

 

 

Atsushi Katsuki  

ဥကၠဌႏ့ င့္   ကိယုစား့ ပ္်ဳ ဒါရိုက္ာ၊ အမ ်ဳအ့ဆာငအရာရိ့ ြ ်ဳပ္ ္  

အဆာဟလိပု္ငန့္းစု ဥ းပိ္ုငလ မြိက ္  

 

 

 


