




1

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရမွခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အဓိကက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကိုထုတ္ေဝရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑တြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳခ်က္ အနည္းငယ္အတြက္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ 
စိစစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွအတည္ျပဳသည့္ အတည္ျပဳမိန္႔ကိုလည္းရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေစလ်က္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ေကာ္မရွင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္။
• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္။
• လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအား အေလးအနက္ထားရန္။
• ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာဘ႑ာ 

ေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈအေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္ေစရန္။
• အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္။
• လက္ရွိအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္။
• လူမႈအက်ိဳးစီးပြားတာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္။
• နည္းပညာမ်ားလႊဲေျပာင္းယူရန္။
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံ၏ ပထဝီဝင္စီးပြားေရးရာ အေျခအေနအလိုက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေရး၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေရး၊ ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ပံုရိပ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ အာဆီယံေဒသ၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြႏွဲင့္ BIMSTEC တြင္ 
ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္စြာဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား 
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ 
မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာဌာနျဖစ္ေစရန္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

• ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဌာနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံတကာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ရယူေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔တြင္ 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးရန္။

• ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ရယူရာတြင္ ဆက္သြယ္ရာဗဟုိဌာနအျဖစ္ ေဆာင္ 
႐ြက္ရန္။

• ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသခြဲအဆင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ရာဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္။
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မူဝါဒ

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား 
(ေခ်းေငြ၊ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီ စသည္) တိုးျမႇင့္ရယူ၍ အက်ိဳးရွိ 
ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳသြားေရးေဆာင္႐ြက္ရန္။

• ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ 
နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း 
ေပးရန္။

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္။
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအား ၁၉၉၃ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရၾကား ကနဦးေပါင္းကူးဆက္သြယ္ျခင္းအေနျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွ 
မႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးျမႇင့္
တင္ရန္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ေကာင္းအား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါ
သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ-

၁။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းသူအေနျဖင့္လည္းေကာင္း
၂။ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ဌာနအျဖစ္လည္းေကာင္း
၃။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္လည္းေကာင္း
၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း တာဝန္ 

ယူေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားအား မူၾကမ္းျပဳစုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားအား တာဝန္ယူေဆာင္ 
႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အာဆီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ- အာဆီယံ 
ႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္၊ အာဆီယံႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အဓိကဆက္သြယ္ရမည့္ ဌာနအေနျဖင့္တာဝန္ 
ယူလွ်က္ရွိပါသည္။
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ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

• ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင္လာေစရန္။
• ပုဂၢလိက စြန္႔ဦးတည္ထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အားေပးရန္။
• ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္။
• အဖြ႕ဲအစည္းတည္ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ပံု၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ပံု မူေဘာင္မ်ားအား ဖြ႕ံၿဖိဳး 

တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေဆာင္ပုဒ္

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သူ၊ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းအတြက္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူ။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ံုးကို ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ၾကည့္ပါ။
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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး

အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ the Insti-
tute for Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ the Danish Institute for Human 
Rights (DIHR) တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္   အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယူေက၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္အစိုးရတို႔က 
ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေပး 
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာန 
မ်ားၾကားတြင္ ပညာဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း 
ေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား  ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္လည္းေကာင္း ဖန္တီးေပး၍ ယံုၾကည္ 
အားထားရၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန
၆(က) ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ကရင္ျခံရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အီးေမးလ္၊ info@myanmar-responsiblebusiness.org
Web: www.myanmar-responsiblebusiness.org and www.mcrb.org.mm
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္ငယ္ကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စီး
ပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္ အကူျပဳဌာနမွ Liya Mo (MCRB ၏ ယာယီ 
အၾကံေပး)၊ ဗစ္ကီဘိုမန္၊ Inga Makusheva ႏွင့္ ျဖဴျဖဴဇင္တို႔က ျပဳစုေရးသားထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။  "ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားမ်ား ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ လမ္းၫႊန္စာေစာင္" ကို 
အမွီျပဳကိုးကား၍ ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္ငယ္ကို စီစဥ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္ငယ္ကို စီစဥ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈ
ရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနသို႔ အၾကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကုိ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္ငယ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို အခ်ိန္ေပးေျဖဆို၍ ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္ငယ္ကို ေရးသားရာ 
တြင္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားအား ေပးခဲ့သူမ်ားအားလံုးကိုလည္း ထပ္မံေက်းဇူး 
တင္ၾကားလိုပါသည္။ ျမန္မာဟာသအျမင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားကိုေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိတို႔ 
မွ်ေဝလိုေသာ အသိပညာမ်ားအား ပိုမိုေပၚလြင္ေအာင္ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားကို ေရးဆြဲေပး 
ထားသည့္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္းကာတြန္းဆရာ ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရ 
သည့္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ 

© Copyright Directorate of Investment and Company Administration (DICA) 
and Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
မူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ MCRB သည္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေဝျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေဝ 
မည္ဆိုပါက MCRB ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ အဆိုပါကူးယူထုတ္ေဝမည့္ စာမိတၱဴအား 
MCRB ႐ံုးသို႔ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေဝမည့္ (သို႔မဟုတ္) 
ဘာသာျပန္မည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္အားေတာင္းခံရန္ MCRB ႐ံုးလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။

စာတမ္းဒီဇိုင္းကို Ethical Sector မွ ေရးဆြဲသည္။
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ဦးေသာင္းထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 

စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳ 
လာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားႀကိဳဆိုေၾကာင္း 
အေလးထားေဖာ္ျပရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခုကို 
ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္ရရွိခဲ့ရာ ကြြ်ႏ္ုပ္အေနႏွင့္ အလြန္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ 
ယူခဲ့ပါသည္။  

ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ျဖစ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြား 
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေထာက္အပံ့ အပါအဝင္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပူးေပါင္းမႈမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ အစိုးရ၊  
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေန 
သည္ႏွင့္အမ်ွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ 
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္တြင္ လူမႈ- 
စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက 
လည္း အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ျပန္လည္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ 
လာေစရန္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင္ ့အေရးႀကီးသည္ ့အခန္းက႑တြင ္ပါဝငလ္ႈပရ္ွားေနပါသည။္ 
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို  
ပံ့ပိုးေပးရန္ အားသန္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈႏွင့္ လူထုဗဟိုျပဳဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအသီးသီးေအာက္ရွိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုျပည့္မီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားသကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
တြင္ ကုလသမဂၢ၌ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားကို အားလံုးက တစ္ညီတစ္ 
ၫြတ္တည္း ေလးစားလိုက္နာရန္အတြက္ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံစံု 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
OECD ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အပါအဝင္ အျခား စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္အမ်ားအျပားတြင္လည္း 
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ထား 
ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတို႔ 'ေလးစားလိုက္နာရမည့္တာဝန္' မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားျခင္းအျပင္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ 
ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္းအား အေကာင္းမြန္ဆံုးျပသႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ထိုသူအား နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုသူႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို အဓိက ဦးတည္၍ ဤလမ္းၫႊန္ စာအုပ္ 
အားေရးသားထားေသာ္လည္း စာအုပ္အတြင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေလးစားမႈရွိၿပီး အားလံုးကို ပါဝင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး 
ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအားလံုးသည္ အစဥ္သျဖင့္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္း 
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မ်ား၏ အလုပ္ထြက္ႏႈန္းလည္း ပိုမိုေလ်ာ့ပါးသြားမည္ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အစိုးရ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
မုခ်ပ့ံပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 'ေဒသခံလူထုမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ 
သင္ယူေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုရရွိလာႏိုင္သည္'ဟူေသာ ယခုလမ္းၫႊန္စာအုပ္၏ အဓိကသတင္း 
စကားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုုးအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ဦးေသာင္းထြန္း
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန



၁၁

္နဝး္ငြတအး္မတဲမၿအ ၊းဦ္ငုိႏ္ငာအေးဦ

 ၊နာဌးီကႀ္နဝးရေ္ယြသ္ကဆးာြပးီစးာချံင္ငုိႏ ့္ငွႏႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရ

းံု႐းီကႀ္နဝုစ္ငာထေ္ညပျ

 း္ငရးာချံင္ငုိႏ ာသေိွရႈမူယ္နဝာတ ္ညသံင္ငုိႏာမ္နမျ
 ္င်ကး္မၽြကး္နင္ပုလ းာသးာချံင္ငုိႏ ့္ငွႏးာ်မႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏ
 ာသေိွရႈမူယ္နဝာတ ။္ညသါပုိဆဳိကႀ ုိကးာ်မူသ
 ့္ညသသပျ ုိကႈမးာစးလေ ္ညသးဳိ်မႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရ
 း္နင္ပုလ ္ငြတံင္ငုိႏာမ္နမျ ။္ညသ္စဖျႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရ
 ့ာမ္နမျ းာအးာ်မးာသးာချံင္ငုိႏ ာသေနေ္ငုိက္ပုလ
 ႈမး်ကေ္ဥယာရးုိ႐ ့္ငွႏ္နရးာစးလေ ုိကႈမး်ကေ္ဥယ
 ္ပုလ ့္ငွႏုထူလာြ႐္ပရ ့္ငဖျသးာွမဲြလႈမ္ညလးာန ုိက
 ္ငာွရေ ုိကးာ်မာနႆပျ ့္ညမာလၚပေ္စဖျ ၌္ငြခး္နင
 း္ငချးာထးာသးရေုစဳပျ းာအ္ယင္ငာစောစဤ ၍္ယြ႐္ညရ္နရးပေီညူက ္ကြတအ္နရ္ငုိႏးာွရ
 ္ညသး္ငချိမးာက္ာစေ ဲဘ္ယြ႐္ညရမ းာအးာ်မုထူလာြ႐္ပရ ္တုဟမ႔ုိသ း္မထ္နဝ ။္ညသ္စဖျ
 ။္ညသ္ငုိႏးာြသးာြထးီကႀ ္စဖျအ္ပရ္စတာနႆပျ ့္ညသးာြ႐းုိဆုိမုိပ ္ကြတအး္ညစအ႕ဲြဖအ
 ႔ုိတ္ပု္နၽြက ့္ငဖျနေအးာ်မးာသးာချံင္ငုိႏ ာသေ္ငုိက္ပုလး္နငပ္ုလ ၍္ကာရောလ္ငြတံင္ငုိႏာမ္နမျ
 ႔ုိတ၎ ့္ငဖျးာအး္ငချူယ္ငသာလ့လေ ုိကးာ်မံစးံုထ့လေဓာရးုိ႐ ့္ငွႏႈမး်ကေ္ဥယ၏ံင္ငုိႏာမ္နမျ
 ာရးပေ့ံပ္ကာထေ း္ညလ္ကြတအ္နရိွရရ ုိက”ႈမဳပျ့္ငြခ ူတာဘေသုထူလ“ ့္ငဖျနေအီဏၸမကု
 ႈမးာကၾ္နႊၫးာ်မီဏၸမုက ့င္ွႏႈမံွႏ္ပဳွမႁးီွႏး္ငရ ္ကြတအ္ယင္ငာစောစ ္နႊၫး္မလဤ ။္ညသ္ကာရေ
 ္ညပျ္ညပျအ း္ညလ္ာသေ္စဖျးာ်မူသံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရ ာွမ္တသရိပာသေးာထ္ယြ႐္ညရ ကနာဌးီစးီဥ
း္မထ္နဝးာသးာချံင္ငုိႏ ိရွးာ်မး္ညစအ႕ဲြဖအ ာသေ္တုဟမရးုိစအ ့္ငွႏးာ်မး္ညစအ႕ဲြဖအ ာရ္ငုိဆ

။္ညသ္စဖျ္ညမ္ငုိႏ္ငဝးံုသအ ္ညသ္ယင္ငာစောစဤ း္ညလ္ကြတအးာ်မ
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ 
ယုံၾကည္မႈမ်ား မ်ားျပားစုံလင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္ငယ္တြင္ 
၎တို႔အားလံုးကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ထည့္သြင္းေရးသားရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အသစ္ထြက္ရွိ 
လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ (ပုဒ္မခြဲ ၆၅ က) အရ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ 
အစဥ္အလာ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္” ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ား၌ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း 
ယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာျခင္းရွိရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံအစြန္အဖ်ား ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို တေသြမတိမ္းပိုမိုလိုက္နာ တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားရွိ ယုံ 
ၾကည္မႈမ်ား၊ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အရ မသင့္ေတာ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈေခတ္ေရစီးေၾကာင္း 
ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္ကြဲျပားေနႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္မႈမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအားလုံးသည္ ေဒသတြင္းရွိ လူထု 
၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသုံးခ်မႈ အပါအဝင္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစရန္ ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား စီစဥ္ထား 
ရွိျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ “ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္း”အျဖစ္ အသံုးဝင္သလို ေဒသတြင္း 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

ဤလမ္းၫႊန္ စာေစာင္ငယ္သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈကို ေဆာက္တည္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မသက္ 
ဆိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အလုပ္သမား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး၊ 



၁၃

္ငုိဆ္ငြခး္နင္ပုလ ိွရး္ငြတငံ္ငုိႏာမ္နမျ ္ငဝအါပအ ာရ္ငုိဆး္ငချ္ယြကာက္င်ကး္နဝ္တပဝာဘသ
 ့္ငွႏးာ်မာရအး္ငာကၾေအဤ ။္ညသါပ့္ငသ္ငာဆေ္ပုလ ္ငာအေ္ငဝး္မၽြကးီွႏး္ငရ ့္ငွႏးာ်မဒေပဥာရ
 ္နႊၫး္မလဤ ုိကးာ်မ္စမျအး္ငရအ ့္ညသ္ငုိႏူယရးာ်မ္ကလအ္က်ခအး္ငတသ ၍္ကသ္တပ

။္ညသါပးာထးပေပျ္ာဖေ ္ငြတာ်ကေ္ကာနေ ၏္ယင္ငာစောစ

 မ္ာကေ ႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရံင္ငုိႏာမ္နမျ ္ကြတအ္နရ္ပုလ္တုထ္ဥစီစ ုိက္ယင္ငာစောစ္နႊၫး္မလဤ
 ့ာမ္နမျ ္ကြတအ့္ညသးပေးုိပ့ံပီညူက ႔ုိသနာဌးစီးဦႈမးာကၾ္နႊၫးာ်မီဏၸမုက ့္ငွႏႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရ ၊္ငွရ
 ။္ညသါပိွရ္ငတးူထအးူဇး်ကေ းာအနာဌဳပျူကအ္ကာထေအ းရေိွရႈမူယ္နဝာတ ႑ကးရေးာြပးီစ
 းံုလးာအးာ်မးာသံင္ငုိႏ ့္ငွႏံင္ငုိႏာမ္နမျ ္ငပျအးာ်မူသံွႏပ္ဳႇမျးီွႏး္ငရ ္ညသ္ယင္ငာစောစဤ
 းာ်မး္နင္ပုလးရေးာြပးီစ ာသေိွရႈမူယ္နဝာတ ၍္ငမျ္ငာအေ ္ည့မးပေဝေ်ွမ းာြပးစီးဳိ်ကအ ္ကြတအ

။္ညသါပိမ္ညကၾံုယ ုဟ္ညမ္ငုိႏးပေ့ံပ္ကာထေီညူက ္နရစောလ္ကြထၚပေ

 းဦ္ငုိႏ္ငာအေးဦ
၊္နဝး္ငြတအး္မတဲမၿအ

 ၊နာဌးီကႀ္နဝးရေ္ယြသ္ကဆးာြပးီစ းာချံင္ငုိႏ ့္ငွႏႈမံွႏ္ပဳႇမျးီွႏး္ငရ
။းံု႐းီကႀ္နဝုစ္ငာထေ္ညပျ
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အကန္႔ (၁) - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္  
ေလးစားလိုက္နာမႈရွိစြာ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဒသတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ 
ေလ့လာသင့္သည္။ ေဒသတြင္း လူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကုမၸဏီတည္ရွိမႈ၊ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလွ်င္ ကုမၸဏီမွ ၎ေဒသတြင္း  
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို တတ္ကြၽမ္းသည့္ ဘာသာျပန္ကိုအသုံးျပဳ၍ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသားမ်ားမပါဝင္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ သီးသန္႔ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္သာမက ျပည္တြင္းရွိ အျခား 
ေဒသမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနႏိုင္သည္။ မေက် 
လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားရန္အတြက္လည္း ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံလူထုႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ 
ထိေရာက္ေသာနည္းစနစ္မ်ားပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) စူးစမ္းတူးေဖာ္ေရး စခန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားရွိ စီမံ 
ကိန္းမ်ားအတြက္မူ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွေလးစား 
လိုက္နာရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 
အား ထားရွိေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ အဆိုပါအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား စီစဥ္ေရးသားရာ 
တြင္လည္း ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာ 
မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ေစ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး 
အား စီမံကိန္းတည္ေနရာသို႔ မေရာက္ရွိခင္ျဖစ္ေစ၊ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေစ အႀကိဳ 
သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာမည္ဟု သေဘာ 
တူလက္မွတ္ထိုးေစရန္ စီမံကိန္းအေျခစိုက္ တာဝန္ခံမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အႀကိဳသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားအား ေဒသတြင္းလူထုကုိယ္စားလွယ္မွ ပို႔ခ်ေပး 
ရန္ ဖိတ္ၾကားေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ေကာင္းမြန္ 
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
အခ်က္မ်ားမွာ-
• ပြဲေတာ္မ်ား၊ ေဒသ၏ ေရွာင္ရန္ဓေလ့၊ ဘာသာေရး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူမႈ စီးပြားကိစၥမ်ား၊ ေဒသ၏ ပထဝီအေနအထား အစရွိသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။
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အကန္႔ (၁) - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္  
ေလးစားလိုက္နာမႈရွိစြာ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း။

• ေဒသထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ သတိထားရမည္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားက သိျမင္ေနေစရန္အတြက္ 
အျပန္အလွန္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား။ (ျပဇာတ္အသြင္သင္ယူေလ့လာ 
သည့္ ပံုစံမ်ား၊ မိမိကိုယ္ကို ျပန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား)

• ပါဝင္သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဒသယဥ္ေက်းမႈကုိ သက္ေရာက္မည့္ 
ပံုစံမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။

• ဝန္ထမ္းမ်ားေရွာင္ရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမ်ား။
• ရပ္ရြာကမႀကိဳက္သည့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ 

အက်င့္အၾကံမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရးတန္ဖိုးထားခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္း။
• ရပ္ရြာတြင္သာ က်င့္သံုးသည့္ ဓေလ့မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္း။
• ေဒသ၏ ျမင္ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ လကၡဏာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။
• ေဒသခံစကားကို ထမင္းစားေရေသာက္ အေျခခံသင္ၾကားေပးျခင္း။
• ေဒသခံရပ္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာႏုိင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း။
• ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားက ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား။

ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအေလးေပးသည့္ 
တည္ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ တည္ေနရာမ်ား 
အား ေဒသတြင္းခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ တရားမဝင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ျခင္းမျပဳရန္၊ အဆိုပါတည္ေနရာ 
မ်ားအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ အထြတ္အျမတ္ 
ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားဝယ္ယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္ျခင္း မျပဳရန္ အစရွိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ား အားလုံးပါဝင္သင့္ပါသည္။

အရင္းအျမစ္ -  ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း၊ ရီယုိတင္တို 
၂ဝ၁၁။ စာမ်က္ႏွာ ၆၅၊ ဇယားကြက္ ၉။ 

Sustainable Development Knowledge Network (Spectrum) မွလည္း ျမန္မာဘာသာျပန္အား 
ရယူႏိုင္ပါသည္။
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မာတိကာ

အမွာစကား ၈

၁။ နႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ဘာသာစကား ၁၈

၂။  ခႏၶာကိုယ္အမူအရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ပံု ၈

၃။  ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု ၂၄

၄။  စားေသာက္ျခင္း ၃၃

၅။  ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အခမ္းအနားမ်ား ၄ဝ

၆။  လူမႈေရးအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ၅၅

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ၆၃
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနဆိုင္ရာ
ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ၆၈
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား
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[ ၁ ]
ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္
ဘာသာစကား
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အသက္အရြယ္ႏွင့္ရာထူးေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကို အသက္အရြယ္ႀကီးသူျဖစ္ပါက 
အမည္ေရွ႕တြင္  “ဦး” တပ္ေခၚၿပီး ငယ္ရြယ္သူျဖစ္ပါက “ကို” တပ္ေခၚၾကသည္။ ဥပမာ-
ဦးေအာင္ေရႊ။ အမ်ိဳသမီးမ်ားကိုမူ အသက္အရြယ္ႀကီးပါက “ေဒၚ” တပ္ေခၚၿပီးငယ္ရြယ္လွ်င္  
“မ” တပ္ေခၚၾကသည္။ ခြဲျခားရန္အခက္အခဲရွိပါက အထူးသျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုရာတြင္- “ဦး”/”ေဒၚ” သာတပ္ေခၚသင့္သည္။ အမည္မွတ္မိရန္ခက္ခဲပါက ပညာ 
တတ္မ်ားကို ေလးစားစြာေခၚေဝၚသည့္အေနျဖင့္ “ဆရာ၊ ဆရာမ” (သင္ၾကားေပးသူ) ဟု 
ေခၚေလ့ရွိသည္။ (တိုင္းရင္းသားနယ္ပယ္ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ အျခားကြဲျပားျခားနား 
သည့္ ေခၚေဝၚမႈမ်ားကို သံုးစြဲၾကသည္ကို သတိျပဳရန္)။
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ျမန္မာစကားအခ်ိဳ႕သင္ယူျခင္း။ ဥပမာ - 

Hello   –  “မဂၤလာပါ”။

Thank you  –  “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”။

How are you?  –  “ေနေကာင္းလား”။

I am fine  –  “ေနေကာင္းပါတယ္”။

Bye/I’m going  –  “သြားမယ္ေနာ္”
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အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါက သင့္စကားအားနားလည္မႈ ရွိမရွိ ျပန္လည္စစ္ေဆး 
သင့္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သင္ေျပာသည္ကို နားမလည္ပါကလည္း ထုတ္ေျပာရမည္ 
ကို အားနာတတ္ၾကသည္။ အဆိုပါအေျခေနမ်ားတြင္ သင္၏ေမးခြန္းအား “သင္ ဘာသိဖို႔လိုပါ 
ေသးသလဲ”၊ “ဤကိစၥကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”ဟူ၍ စကားလမ္းေၾကာင္းေပး၍ ေမးျမန္းႏိုင္ 
သည္။
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အျခားသူမ်ားအား လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ရင္ဘတ္ေရွ႕ထားၿပီး လက္အုပ္ခ်ီ၍ မႏႈတ္ဆက္ရပါ။ 
ထိုအမူအရာသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္သာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာတို႔၏ ႐ိုးရာႏႈတ္ဆက္ပံု မဟုတ္ပါ။
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ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ စီးပြားေရးကိစၥအတြက္ အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ဆက္သည့္အခါ ဖက္ျခင္း၊ 
နမ္းျခင္းျဖင့္ နႈတ္ဆက္ေလ့မရွိပါ။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္႐ံုျဖင့္ လုံေလာက္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခံရသည္ကို မလိုလားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးဘက္က လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရန္ စတင္လက္ဆန္႔တန္းလာသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းက ပိုသင့္ေတာ္သည္။ သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပံဳးျပျခင္း၊ ေခါင္းၿငိမ့္ျပျခင္း 
တို႔သည္ လံုေလာက္ပါသည္။



23

[ ၂ ]
ခႏၶာကိုယ္အမူအရာႏွင့္ 

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ပံု



24

လူတစ္ေယာက္၏ ဦးေခါင္းသည္ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆသလို သူတစ္ပါး၏ ေခါင္း၊ ပါး၊ 
ဆံပင္တို႔ကို မကိုင္ရပါ။ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သူတစ္ပါးေခါင္းေပၚမွေက်ာ္၍ ေပးကမ္းျခင္းမ်ဳိး 
မျပဳရပါ။



25

မိမိထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာသူ ထိုင္ေနပါက (သို႔မဟုတ္) ဘုန္းႀကီးရွိပါက ၄င္းတို႔ေရွ႕မွ 
ျဖတ္ေလွ်ာက္သည့္အခါ ေလးစားမႈေပးသည့္အေနျဖင့္ ေခါင္းအနည္းငယ္င႔ုံၾကသည္။



26

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တုိက္မိသြားလ်င္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေက်ာ္၍ 
ျဖစ္ေစ၊ အေနာက္မွွေန၍ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုကိုလွမ္းယူ/သံုးစြဲသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ “ကန္ေတာ့” 
(Excuse me) သို႔မဟုတ္ “ကန္ေတာ့ေနာ္”ဟု ေျပာရသည္။



27

တစ္စံုတစ္ခုအား ညႊန္ျပလိုပါက ေျခေထာက္ျဖင့္ မညႊန္ျပရပါ။ ခႏၶာကုိယ္ေအာက္ဆံုးပိုင္းျဖစ္
သည့္ ေျခေထာက္ျဖင့္ ၫႊန္ျပျခင္းသည္ ႐ိုင္းျပသည္ဟု ဟုယူဆျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။



28

သူတစ္ပါးထံပစၥည္းေပးပါက ညာဘက္လက္ျဖင့္ (ညာဖက္လက္ေကာက္ဝတ္ကို ဘယ္ဘက္ 
လက္ျဖင့္ ထိ၍)၊ (သို႔မဟုတ္) လက္ႏွစ္ဖက္လံုးျဖင့္ ေသခ်ာစြာကိုင္တြယ္၍ ေပးသင့္သည္။ 
ပစၥည္းမ်ားအား ပစ္ေပးျခင္းမ်ဳိး မျပဳရပါ။



29

ေရပံုးကဲ့သို႔ေသာ ေရထည့္ထားသည့္ အရာမ်ားထဲသို႔ ေျခေထာက္ မႏွစ္ရပါ။ ေျခေထာက္ 
ေဆးလိုလွ်င္ ေရကိုခပ္ေလာင္း၍သာ ေဆးပါ။



30

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို နားေထာင္ေနစဥ္တြင္ လက္ပိုက္ထားတတ္သည္။ 
ဤအမူအရာသည္ ေလးစားျခင္းကို ျပသသည့္သေဘာျဖစ္သည္။



31

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား မေက်ာ္ခြရပါ။ အထူးသျဖင့္စာအုပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားသည္ အသိပညာကို ကိုယ္စားျပဳသျဖင့္ အဆိုပါအရာမ်ားအား ေက်ာ္ခြျခင္းသည္ 
အသိပညာကို မေလးစားရာေရာက္သည္။



32

[ ၃ ]
ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု



33

ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စကတ္အတုိအရွည္)ႏွင့္ ပတ္သက္ 
လ်င္ ျမန္မာလူမႈအသိုက္အဝန္းသည္ ေရွး႐ိုးစြဲျဖစ္ေနသည္။ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဒူးႏွင့္ပခံုးမ်ားအား ဖံုးကြယ္ထားရွိသည့္ အဝတ္အစားမ်ဳိးကိုသာ 
ဝတ္ဆင္သင့္သည္။



34

႐ံုးတြင္း မဝင္မီဖိနပ္ခြ်တ္ရန္ လိုမလိုစစ္ေဆးပါ။ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ား၊ အိမ္မ်ား 
အတြင္းသို႔ မဝင္မီတြင္ ဖိနပ္ခြ်တ္ရသည္မွာ ထံုံးစံျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ စင္ေပၚတက္ရ 
သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဖိနပ္ခၽြတ္တက္ေလ့ရွိသည္။



35

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈအား ကာကြယ္လိုသည့္အတြက္ (အမ်ိဳးသမီး) 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို သနပ္ခါးလိမ္းျခယ္ခြင့္ ရွိမရွိ ႀကိဳတင္အသိေပးထားသင့္သည္။



36

သင့္ေတာ္သည့္ တူညီဝတ္စံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝတ္စံုမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာဝတ္စံု သို႔မဟုတ္ အေနာက္တိုင္းဝတ္စံု၊ ဒူးဖံုး သို႔မဟုတ္ 
ေျခမ်က္စိဖံုးအရွည္၊ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ သို႔မဟုတ္ ဖိနပ္ပါး အစရွိသျဖင့္)



37

ျမန္မာ႐ံုးမ်ားတြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသာျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားသို႔ သြား ေရာက္ပါက ႐ံုးႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ဝတ္စံုမ်ိဳး (ကုတ္အက်ႌဝတ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ 
ေသာ္လည္း) ဝတ္ဆင္သင့္သည္။



38

ျမန္မာဝတ္စံု–လံုျခည္ (အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ပုဆိုး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထမီ) ကို 
ႀကိဳးစားဝတ္ဆင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက တန္ဖိုးထားသည္။



39

[ ၄ ]
စားေသာက္ျခင္း



40

အစားအေသာက္မ်ား ေကြ်းေမြးဧည့္ခံလွ်င္ လက္ခံစားသံုး၍ “ေက်းဇူးပါ” (သို႔မဟုတ္) 
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု စကားတုန္႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းရာေရာက္သည္။



41

ေန႔လယ္စာအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ခရီးမွျပန္လာပါက ေဒသထြက္အစားအစာမ်ား 
ယူေဆာင္လာ၍ အလုပ္ခြင္တြင္ မွ်ေဝစားေသာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာထံုးစံျဖစ္သည္။



42

လုပ္ငန္းခြင္မွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားစားသံုးျခင္းသည္ လူမႈေရးအရျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္ကိစၥအတြက္ မဟုတ္ပါ။



43

ျမန္မာအမ်ားစုအထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရက္ေသာက္သံုးေလ့မရွိပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ 
ဆိုင္ရာ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း မ်ားစြာပါဝင္သည့္ပြဲမ်ိဳးကို စီစဥ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္သင့္သည္။



44

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေန႔လယ္စာအား အခ်ိန္မွန္စားေလ့ရွိသည္။ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္အား ၁၂း၃ဝ ထက္ေနာက္က်၍ စီစဥ္ျခင္းမ်ဳိးမွ ေရွာင္ရွားပါ။



45

[ ၅ ]
ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္

အခမ္းအနားမ်ား



46

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။



47

ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ ဘုရားပံုရိပ္မ်ားေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ၊ အနီးအနားတြင္ျဖစ္ေစ 
ေလးစားမႈမရွိသည့္ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္ရပါ။



48

ျမနမ္ာလမူ်ိဳးအခ်ိဳ႕သည ္စီးပြားေရးလပုင္န္းဆိငုရ္ာပြမဲ်ား၊ ဥပမာ ဖြင္ပ့ြအဲခမ္းအနားမ်ားအတြက ္ 
ျပကၡဒိန္အရ ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္အား ေရြးခ်ယ္လိုျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိုင္သည္။



49

႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ၌ ဘုန္းႀကီးပင့္၍ ဆြမ္းကပ္ရာတြင္ မြန္းမတည့္ခင္ မနက္ ၁၁ နာရီဝန္းက်င္ ၁၂ 
နာရီမထိုးခင္တြင္ ဆြမ္းကပ္ရသည္။ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္ၿပီးမွသာ ဧည့္သည္မ်ား စားသံုးႏိုင္ 
သည္။



50

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံု ရွိေနႏိုင္သျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ ရက္ထူးရက္ျမတ္မ်ားတြင္ ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 
အဆိုပါဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေန႔ထူး ရက္ျမတ္မ်ားတြင္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာအရ 
အဓိကက်သည့္ ပိတ္ရက္မ်ား၊ ခရစၥမတ္၊ အီးဒ္ (အီဒြလ္အဒ္ဟာ) ေန႔ႏွင့္ ေဒဝါလီေန႔မ်ားပါဝင္ 
ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခြင့္ေပးရမည္။



51

သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ႏွင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ၾကား ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ 
မ်ားတြင္ အလုပ္ခြင္မွ စုေပါင္းၿပီး ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ ကထိန္သကၤန္းကပ္ျခင္း၊ လူႀကီးမိဘမ်ားႏွင့္ 
အထက္လူႀကီးမ်ားကို ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ကန္ေတာ့ခံရသည့္လူႀကီးမိဘ 
မ်ားက မုန္႔ဖိုးျပန္ေပးေလ့ရွိၿပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားမွာမူ ထိုသို႔ေပးရန္မလိုပါ။
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ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိေဒသအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပုသ္ေန႔မ်ား 
တြင္ အလုပ္နားလိုျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိုင္သည္။ ဝါတြင္းကာလ (ဇူလိုင္မွ ေအာက္တိုဘာ)တြင္ စေန၊ 
တနဂၤေႏြပိတ္ရက္အစား ဥပုသ္ေန႔ကုိ အားလပ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရိွႏုိင္သည္။ မည္သည့္ 
ရက္ကို အားလပ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလို 
ဆႏၵကိုသိရွိရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္မ်ား 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။
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လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ အေျခအေနေပးပါက တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရးပြဲမ်ားသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ေပးသင့္သည္။ သာေရး 
နာေရးပြဲမ်ား (ေမြးဖြားျခင္း၊  မဂၤလာေဆာင္၊ နာေရးႏွင့္ အလွဴအစရွိသည့္ပြဲမ်ားတြင္ တက္ 
ေရာက္ပါဝင္ျခင္း) သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ အေရးပါသည္။



54

[ ၆ ]
လူမႈေရးအျပန္အလွန္
ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား
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“အားနာတယ္”ဆိုေသာစကားသည္ ျမန္မာတို႔ အၿမဲေျပာေလ့ရွိေသာစကားျဖစ္ၿပီး အျခား 
သူ၏ခံစားခ်က္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟုယူဆပါက အေကာင္းအဆုိးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
တိုက္႐ုိက္မေျပာဆိုဘဲ ေနမည္ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ 
သင့္အေပၚ ေဒါသထြက္ေနလွ်င္ပင္ ၿပံဳးေကာင္း ၿပံဳးေနႏိုင္သည္။
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ေဒါသကို ထိန္းပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသံက်ယ္ေလာင္စြာေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ က်ိန္းေမာင္းျခင္းမ်ဳိး 
မျပဳပါႏွင့္ (အထူးသျဖင့္ အမ်ားသူငါ အေရွ႕တြင္)။ ျမန္မာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဆူပူေအာ္ဟစ္ 
ျခင္းကို အားနည္းခ်က္ဟု ႐ႈျမင္ၿပီး မ်က္ႏွာပ်က္စရာအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ ၄င္းအျပဳအမူ 
သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေရာ၊ သင့္အတြက္ပါ အရွက္ရစရာျဖစ္သည္။



57

“အင္း” – ဟုတ္တယ္။ ဟုတ္ကဲ့။ ဟု အေပၚယံေျပာဆိုျခင္းကို အမွန္မယူပါႏွင့္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး 
မ်ားသည္ မ်က္ႏွာပ်က္မွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းတိုင္းကို “အင္း” – ဟုတ္တယ္ဟုသာ 
ေျဖေလ့ရွိသည္။
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ျမန္မာျပည္တြင္ အခ်င္းခ်င္းလစာဘယ္ေလာက္ရသလဲဟု ေမးျမန္းျခင္းသည္ ႐ိုင္းျပသည္ဟု 
မထင္ျမင္ၾကပါ။ ထိုေၾကာင့္လည္း လစာအေျခအေနသည္ အလြန္ပြင့္လင္းမႈရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာလူမ်ိဳးေပါင္းစံုရွိသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ မတူကြဲျပားျခားနာမႈမ်ား 
ကို သင္ယူသိရွိႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးႏွစ္သက္မႈမ်ားကို 
ေလးစားမႈေပးရမည္ ျဖစ္သလို အုပ္ခ်ဳပ္သူ (supervisor) မ်ား အပါအဝင္ မည္သူမွျဖစ္ေစ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳရပါ။
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ႏွစ္စဥ္ေဘာနပ္ (အပိုေၾကး) ေပးရန္ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ 
အလပုရ္ွငမ္်ားသည ္ ႏစွ္ကနုဆ္ံုးခ်နိတ္ြင ္တစလ္စာလပုခ္ အပိုေပးျခင္း၊ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင ္
ႏွင့္ သၾကၤန္လက္ေဆာင္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပြဲလရာသီခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့့္ အတူတကြ 
အျပင္ထြက္လည္ပတ္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္အားထက္သန္လာေစရန္ ဆုခ်ေပးျခင္း၊ အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား ေလးစား 
လိုက္နာမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ 
သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဆုခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနဆိုင္ရာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးမ်ား႐ုံးခ်ဳပ္
ရန္ကုန္။
အမွတ္ ၁၊ သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ 

ေနျပည္ေတာ္႐ုံးဦးစီးမွဴး႐ုံး၊ ေနျပည္ေတာ္
႐ုံးအမွတ္ ၃၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း - ဝ၆၇-၄ဝ၆၁၂၄ ၊ ဝ၆၇-၄ဝ၆၁၆၆

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံး
၂၆ x ၂၇ လမ္းၾကား၊ ၈၄လမ္း၊ ေစ်းခ်ိဳေျမာက္ဘက္တိုက္တန္း၊ တတိယထပ္၊ 
ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း - ဝ၂-၄ဝ၈၆၆၆၁၊ ဖက္စ္-ဝ၂-၄ဝ၈၆၆၆ဝ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံး
စုေပါင္း႐ုံး (OSS)၊ ျမက္တိုရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕
ဖုန္း ဝ၄၂ -၂၉၂၅၆၊ ဖက္စ္ ဝ၄၂-၂၉၂၅၈

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္း႐ုံး၊ ဆန္းခ်ီရပ္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕
ဖုန္း- ဝ၅၉ ၂၂၂၃ဝ ၊ ဖက္စ္- ဝ၅၉ ၂၂၂၃၃
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ကရင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ သုဓႏုလမ္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕
ဖုန္း- ဝ၅၈ ၂၂၇၄၉ ၊ ဖက္စ္- ဝ၅၈ ၂၂၇၅ဝ

ကယားျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ခ႐ိုင္စုေပါင္း႐ုံး၊ ဦးနီလမ္း၊ ေဒၚဥခူရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕
ဖုန္း- ဝ၈၃-၂၂၂၄၁၈၄၊ ဖက္စ္-ဝ၈၃-၂၂၂၄၁၈၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝင္း၊ ေမယုလမ္း၊ ေဘာလုံးကြင္းရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
ဖုန္း-ဝ၄၃- ၂ဝ၂၄၅၂၈၊ ဖက္စ္- ဝ၄၃- ၂ဝ၂၄၅၂၉

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံးခြဲႏွင့္ တစ္ေနရာတည္း၌ တစ္စု တစ္စည္းတည္း အလုံးစုံ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႕႐ုံး(OSS)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေျမကြက္အမွတ္ ၄၉၊ ေျမတုိင္းအမွတ္ ၈၅/ ကံဘဲ့၊ စိမ္းလဲ့ေမ လမ္းသြယ္၊ 
ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း +၉၅ ဝ၁ ၆၅၈၂၆၃၊ ဖက္စ္- ဝ၁ ၆၅၈၂၆၄

ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံး
႐ုံးႀကီးလမ္း၊ သစ္ေတာရပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးေဟာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္။
ဖုန္း - ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၉၃၊ ဖက္စ္ -ဝ၈၁-၂၁၂၄၉၇၄

မြန္ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္း႐ုံး၊ တတိယထပ္၊ ႐ုံးႀကီးလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းရပ္ကြက္၊ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဖုန္း - ဝ၅၇-၂ဝ၂၃၃၉၅၊ ဖက္စ္-ဝ၅၇-၂ဝ၂၃၃၈၅
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စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ႐ုံးဝင္း၊ ႐ုံးႀကီးလမ္း၊ ႐ုံးႀကီးရပ္ကြက္၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕။ 
ဖုန္း ဝ၇၁ ၂၆၂၇၄

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး႐ုံး
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝင္း၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ ႐ုံးႀကီး ရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ဝ၅၂-
၂၂ဝ၁၇၄၇ ၊  ဖက္စ္- ဝ၅၂-၂၂ဝ၁၇၄၈

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး႐ုံး
ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္း႐ုံး၊ ဒုတိယထပ္၊ ျပည္ေတာ္သာ(၁)လမ္း၊ 
ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕
ဖုန္း- ဝ၆၃-၂၈၇၄၈ ၊ ဖက္စ္- ဝ၆၃-၂၈၇၄၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ျပည္နယ္စိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ႐ုံးႀကီးလမ္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
ဖုန္း- ဝ၇၄-၂၅၂၄၂ဝ၁ ၊ ဖက္စ္- ဝ၇၄-၂၅၂ဝ၁ဝ၃

ခ်င္းျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံး
ခ႐ိုင္စုေပါင္း႐ုံး၊ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္။
ဖုန္း/ဖက္စ္- ဝ၇ဝ-၂၁၃၂၃

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ(၁)
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၃၆ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ(၂ဝ၈) ၊(၂ဝ၉)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၃၆
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ(၂)
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၂၈ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ(၂၁ဝ) ၊(၂၁၁)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၄၁

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ(၃)
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၂၉ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ(၂၁၃)၊(၂၁၅)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၃၇

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ(၄)
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၃ဝ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ( ၂၁၄) ၊(၁၄၇)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၄၂

မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၃၁ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ(၃ဝ၈) ၊(၃ဝ၉)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၃၉

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၃၂ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ( ၃ဝ၆) ၊(၃ဝ၇)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၄၃

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၃၃ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ( ၁ဝ၇) ၊(၁၄၈)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၇၈၂၄
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စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၃၄ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ( ၃ဝ၄) ၊(၃ဝ၅)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၄၅

ကုမၸဏီေရးရာဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၇၈၉၁၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၅ ၊ ဝ၁ ၆၅၇၇၁၄ ၊ 
ဝ၁ ၆၅၇ဝ၅၇ ၊ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ (၁ဝ၃) ၊ (၁ဝ၄) ၊ (၁ဝ၅)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၇၁၃၅

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၂၅၆ ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ( ၃ဝ၂) ၊(၃ဝ၃)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၇၈၂၅

စီမံေရးႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနခြဲ
ဖုန္း- ဝ၁ ၆၅၈၁၄ဝ၊ ဝ၁ ၆၅၈၁ဝ၃ လိုင္းခြဲ( ၂ဝ၅)၊ (၂ဝ၆)၊(၂ဝ၇)
ဖက္စ္-ဝ၁ ၆၅၈၁၂၅
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြရန္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္
mifer.gov.mm

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား
ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္
www.dica.gov.mm

Myanmar Companies online (MyCo) ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္
www.myco.dica.gov.mm

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) ၏ 
ျမန္မာအလုပ္ သမားဥပေဒဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္
www.ilo.org/yangon/publications/
WCMS_577563/lang--en/index.htm

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး 
အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္
www.mcrb.org.mm








