
  

 တငွ််းထကွလ်ပ်ုငန််းမ  ်း တ ငု််းပပညအ်က  ြု်းပပြု ပြစရ် ်း (အပ ုင််း-၂) 

လပ်ုငန််းရှငမ်  ်း၏ တ ဝန်ရ က်း 

တွင််းထကွ်လုပ်ငန််းရှငသ်ည် ကုမ္ပဏဝီနထ်မ္််းမ္  ်း၊ မူ္လမ မ္ကကီ်းပ ငုရ်ငှ ်ြစ်သည့်် အန်ီးကပ်ဌ မန  ပည ်

သူမ္  ်းနငှ့်် န ငုင်သံ ်းအမ္  ်း ပည်သူအ ်း သယံဇ တပစစည််း ထတ်ုလုပ်ပ ုငခွ်င့်် မက ်းဇူ်းတရ ်းအ ပင ်မ္ မ္ တ ု ့်ြ က် 

ဆ်ီး၍ ပ က်စီ်းဆံ်ုးရှု ံ်းခ ့်ရမသ  မေသတွင််းလူမ္ှုအက   ်းစီ်းပွ ်းနငှ့်် သဘ ဝပတ်ဝန််းက ငအ်တွက်လည််း  ပနလ်ည် 

မပ်းဆပ်ရန ်လ အုပ်မပသည်။ သ ု ့် ြင့်် ပုံမ္ှနမ်ဆ ငရွ်ကရ်မ္ည့်် ဥပမေစည််းကမ်္်းနငှ့်် တ ဝနမ်္  ်းရှ ရ ခင််း  ြစ်၏။ 

ယင််းတ ု ့်အထ တွင ်ပငမ်္အမ ခခံအ ်း ြင့်် မအ က်ပါ တ ဝနန်ငှ့််ဝတတ ရ ်းမ္  ်း ပါဝငသ်ည် -    

ရပမခွန် - သ မ္နအ် ်း ြင့်် စ င ှ်းခွနလ်ည််းမခေါ်မသ  မ မ္ခွနသ်ည် ထံတုမ်္်းစဉ်လ ဥပမေ ြင့်် စီမံ္မ္ှု 

 ပ န ငုပ်ါသည်။ ရ ု်းရငှ််း၏။ သ ု ့်မသ ်  မ္နမ်္ န ငုင်အံစ ု်းရအဆက်ဆက် လုပ်ပုံက ုငန်ည််းမ္  ်းသည် ပွင့််လင််း မ္င ်

သ မ္ှုမ္ရှ ၊ မ မ္ခွနအ် ပင ်ဝနက်ကီ်းနှုတမှ်္ ရှ မသ   Dead Rent မခေါ်  ပုံမသခွနဟ်ူ၍ မပ်းမဆ ငရ် ခင််းလည််း ရှ ၏။ 

လက်မ္ှတ်မရ်းထ ်ုးခ ဆ ုတ လည််း ရှ မသ်းသည်။ မ္ည်သည့််ဥပမေနငှ့်် အက ံ ်းဝငသ်ည် မ္သ မပ။   

ထ ကု စစက  ု မဆွ်းမန်ွးရသည့်် အမ က င််းမ္ှ  န ငုင်တွံင််းရင််းနှ်ီး မ္  နှမံ္ှုအတွက် ထ ပ်ပ ုင််းအရ ရှ ကကီ်းမ္  ်း 

၏ လုပ်ငန််းစနစ် က ငုတွ်ယ်မ ြရှင််းပုံ မူ္မ္မှ္နသ် ြင့်် ပ က် ပ ်းခ ့်ရသည့်် သ ဓက ရှ ခ ့်ြူ်းမသ မ က င့််  ြစ်သည်။ 

၂၀၀၅/၂၀၀၆ ခန် ့်ကအ ြစအ်ပ က်-မ္ တ်မဆနွ ငုင် ံခ ်းသ ်းတစ်ဦ်း   မ္နမ်္  ပည်လ ၍ သတတ  ရှ မြွမရ်းက စစ 

ဝနက်ကီ်းနငှ့််မဆွ်းမန်ွးရ  မ္မ ပလည်၍ အလုပ်မ္ ြစ်ပ   ပနသ်ွ ်းရသည်။ အလုပ်မ္ ြစ်သည့်် အမ က င််းမ္ှ  

ဝနက်ကီ်းက ပုံမသမ မ္ခွန ် (Dead Rent)  ကနေ်ေါ်လ  ၃ သန််း မတ င််းမသ မ က င့်် ြစ်သည်ဟု သ ရသည်။ 

သူအ ပန ် အ်ီးမမ္်း ြင့်် မ ပ သွ ်းသည်မ္ှ  “အ ေလီူမတွက အလုပ် ြစ်မရ်း စ တ်ဝငစ် ်းသည်မ္ဟုတ၊် 

သတတ  မတ င ် မ္ရှ ရမသ်းမီ္ ပစစည််းရှ မ္ရှ လ  မ္သ ရမသ်းမီ္က လက်မ္ှတမ် က်း (Signature Bonus) တ ့်။ 

ပုံမသခွန ်(Dead Rent) တ ့်။ ေလီူမတွက အလုပ် ြစ်ြ ု ့် စ တ်မ္ဝငစ် ်း။ အခုမငမွ္  ်းမ္  ်းရြ ု ့်ပ  စ တ်ဝငစ် ်းတ ။” 

ဟူ၏။ 

Dead Rent အ က င််း သ လ ု၍ ဌ နတငွ််းမ္ တ်မဆတွစ်ဦ်းအ ်း မမ္်း ကည့််ရ  Dead Rent 

မတ င််းရသည်မ္ှ   မ္နမ်္  ပည်ဝငလ် ပပီ်း ဘ မ္မှ္မတွွေ့၍  ပနထ်ကွ်သွ ်းလျှင ် ဘ မ္ျှမ္ရလ ုက်မ္ှ  

စ ု်းမသ မ က င့််ဟူ၏။  လုပ်ငန််းလ ငုစ်င ် ဝနမ်ဆ ငခ်မတွအတွက်၊ စူ်းစမ္််းရှ မြွဆ က လတွင ်

သွင််းကုနအ်ခွနမ်္  :၊ ဝနထ်မ္််းဝငမ်င ွအခွနမ်္  ်း အစ ်ုးရက ရပါသည်။ သတတ  မတွွေ့၍ အလုပ် ြစ်လျှင ်သတတ  ခွန၊် 

အ မ္တ်ခွန၊် သွင််းကုန/်မရ င််းကုန/်ပ ု ့်ကုနအ်ခွနမ်္  ်း၊ မထ က်ပံ့်မရ်းလုပ်ငန််းမ္  ်း၊  ပည်တွင််းအလုပ်အက ငု ်

တ ု်းပွ ်း ခင််း၊ အတတ်ပည  တ ု်းပွ ်း ခင််းစမသ  အက   ်းမက ်းဇူ်းမ္  ်း ရမ္ည် ြစ်၍ Dead Rent ထက ်

အဆမပါင််းမ္  ်းစွ  ပ ုမ္ ု အက   ်းရှ ပါမ္ည်။  

မ မ္င ှ်းခဆ ုတ  ယူရပါသည်။ လုပ်ငန််း၏ သက်တမ္််းတစမ်လျှ က် မက က်ခသံွ ်းရမ္ည်  ြစ်သည်။ 

လ ုလျှငလ် ုသလ ု မတ င််း ခင််း/ယူ ခင််းမ္   ်းမ္ဟုတ်၊ နှုန််းတစ်ခု ြင့်် မပ်းမဆ ငရ်ပမ္  ြစ်၏။ အလုပ်မ္ ြစ်မ္ီ မပ်းရ 

သည့်် အခွနအ်ခမ္  ်းက ု ဘ မ က င့်် မပ်းရသည်ဆ ုမစ၊ ထ သု ု ့် မပ်းရသမ္ျှ က ု Rent ဟု မခေါ် န ငုပ်ပီ်း ဌ နဆ ုငရ်  



  

အက င့််ပ က်ခ စ ်းမ္ှု Corruption စ ရင််းထ  ထည့််န ငုသ်ည်။ န ငုင်အံတွက် အက   ်းမ္ ြစ်၊ 

သယံဇ တက  နစ် ၏ အမ ခခံ အမ က င််းရင််းတစ်ရပ်ဟု သုမတသအီခ   ွေ့က ဆ ုသည်။ 

သတတ ြုခွန ် - တွင််းထကွ်လုပ်ငန််းမ္ှ ပုံမ္ှနဝ်ငမ်ငမွ္ှ  Royalty မခေါ် သတတ  ခွန ်ြစ်သည်။ ပုံမှ္နအ် ်း ြင့်် 

တွင််းဝမရ က် သတတ  အရ ုင််းမက  က်ပမ္ ဏ၏ သတတ  ပါဝငမ်္ှုအမပေါ်  နည််းဥပမေပါ ရ ခ ငုန်ှုန််း 

သတ်မ္တှ်ခ က်အတ ုင််း တကွ်ခ က်ထ ်းမသ  အခွနမ်ငကွ ု မပ်းမဆ ငရ်သည်။ သတတ  မပေါ် မ္ူတည်၍ 

နည််းဥပမေ ြင့်် သတ်မှ္တ်သည် - မရွှေအတွက် ၅ ရ ခ ုငန်ှုန််း၊ မ က်းန ီ ၃ ရ ခ ုငန်ှုန််း စသည်။ 

သတတ  ရ ုင််းမက  က်တွငပ်ါသမ္ျှ မရ င််းကုနပ်စစည််းမ္  ်းအတွက် မပ်းမဆ ငရ်သည်။ နည််းပည ရှ လျှက် 

မ္ထတ်ုလုပ်လျှင ် သတတ  ခွန ် မက က်ယူသင့််သည်။ သ ု ့်မ္ဟုတ် မန က်တစ်မန ့် ထတ်ုလုပ်န ငုရ်န ် စုမဆ င််း 

ထ န််းသ မ္််းထ ်းမပ်းရမ္ည်။  

သတတ  ခွနသ်ည် မရ င််းကုန/်ပ ု ့်ကုနခွ်နမ်္ဟုတ်။ သတတ  ခွနက် ု တွင််းဝမရ က် သတတ  မက  က်စုစုမပါင််း၏ 

ပုံမ္ှနန်မူ္န စနစ်နငှ့်် တ က မသ  ဓ တ်ခွ မ္ှုနည််းစဉ်က ု လုပ်ငန််းရှငန်ငှ့်် အစ ်ုးရဌ န နစှဦ်းနစှ်ဘက် သမဘ တ ူ

လက်ခံန ငုရ်သည်။ အ ငင််းပွ ်းလျှင ်Audit Sampling and Assaying လပ်ု၍ စစ်မဆ်းအတည် ပ န ငုသ်ည်။ 

 မ္နမ်္ ့်သတတ  တွင််းဥပမေတွင ်ဤက စစ မ္ည်သ ု ့်မ္ျှ မြ ် ပမ္ထ ်းမခ ။ 

ရက  ကမ် ကခ်ွန ်– မက  က်မ္ က်ခွန ်သတ်မ္ှတ်န ငုရ်န ်အခွနမ်က က်ခံမ္ည့်် မက  က်မ္ က်ပစစည််းက  ု

အရငတ်နြ် ု်း ြတရ်န ် ဝနက်က်ီးဌ န ကျွမ္််းက ငအ်ြွ ွေ့က ရှ သည်။ ထ ရု  ြတ်တနြ် ု်းအပေါ် မ္ူတည်၍ မက  က် 

မ္ က်အမ္   ်းအစ ်းအလ ုက် ၂၀/၁၀ ရ ခ ငုန်ှုန််း မက က်ယူရမ္ည်ဟု ဥပမေရှ သည။် 

မက  က်မ္ က်မ္  ်းက ု တရ ်းဝငအ်မရ င််း ပခန််းြွင့််လှစ် မရ င််းခ မသ လ်ည််း တရ ်းမ္ဝငထ်တု်လုပ် 

မရ င််းဝယ်မ္ှုနငှ့််  ပည်ပပ ု ့်ကုန ်မရ င််းခ မ္ှု အမ္  ်းအ ပ ်း ရှ သည်။ ၂၀၁၄ ခုနစှ်တစ်နစှအ်တွင််း တရတု်နယ်စပ် 

 ြတ်က  ် မက  က်စ မ္််းကုနသ်ွယ်မ္ှု ကနမ်ေေါ်လ  ၃၁ ဘလီ ံမက   ်ရှ သည်ဟု ဂလ ဘု ဝစ်နက်စ်က အစရီငခ်ံစ  

ထတု် ပနြူ််းသည်။ အခွနလ်တွ် ကုနသ်ွယ်မရ်းက မ္  ်းသည်။ သတတ  တွင််းဥပမေက ုက ငုမ်သ  ဦ်းစီ်းဌ နသည် 

ဤက စစမ္  ်းက ု လုံ်းဝမ္မ ြရငှ််းန ငု။် သမ္ ငု််းဆ ု်းအမမွ္၊ တရ ်းဥပမေမ္စ ်ုးမ္ ု်းန ငုမ်္ှုနငှ့်် ဆ ငုမ်ပသည်။   

သတတ ြုပပန် နှုန််း - တွင််းထက်ွလုပ်ငနမ်္  ်း၏ လုပ်ငန််း အဆင့််တ ုင််းတွင ်ကမ္္ ့်အဆင့််မီ္ နည််းပည မ္  ်း 

 ြင့်် လုပ်ငန််းအငအ် ်းစမု္  ်းက ု စနစ်တက  မစ င့်် ကည့််စစ်မဆ်း၊ အမလအလွင့််  ြ န််းတီ်းမ္ှုမ္ရှ ၊ အသံ်ုး ပည့်် 

 ပည့်် စီမံ္လုပ်က ုင ်ခင််းသည် န ငုင်၏ံ မရရှည်ြံွွေ့ ပြ  ်းမ္ှု အမ ခခ ုငမ်ရ်းက ု မ္  ်းစွ အထ က်အကူ ပ န ငုသ်ည်။  

တွင််းထက်ွမ္  ်းက  ု တ်ူးမြ ် ခင််း၊ သတတ  ရည်အဆင့််တင ်ခင််း၊ က   ခ က်သန် ့်စင ်ခင််း၊ သ ုမလှ င ်ခင််း၊ 

ထပ်ုပ ု်း/သယ်ပ ု ့် ခင််း စသည့််လုပ်ငန််းစဉ်မ္  ်းအ ပင ် တနြ် ု်းတက်ရန ် ဆင့််တက်ထတ်ုလုပ် ခင််း၊ မန က်ဆံု်း 

မရ င််းခ  ခင််းစသည် ြင့်် အက   ်းဆက်လုပ်ငန််းမ္  ်းက ု လုပ်က ုငရ်မသ  ကုမ္ပဏမီ္  ်း၏ လုပ်ငန််းစမွ္််းမဆ င ်

ရည် မ္င့််မ္ ်းမရ်းက  ု မစ င့်် ကည့််အက ခတ်၍ လ ုအပ်လျှင ် သယံဇ တပစစည််းမ္  ်း အမလအလွင့််မ္ရှ မရ်း 

အစ ု်းရအ ဏ ပ ုငအ်ြွ ွေ့က ဥပမေမ က င််း ြင့်် လမ်္်း ပရမ္ည်။ ဝငမ်ရ က်တ ်းဆ်ီး  ပ  ပငရ်မ္ည်။ 

(ကုမ္ပဏအီမ္  ်းစုကမ္ူ လက်ငင််းအက   ်းအ မ္တ်က ုသ   ကည့််တတ် က၏။) 



  

ဤသ ု ့် ဝနမ်ဆ ငမ်္ှု ပ န ငုရ်န ်အခ  နန်ငှ့််တစ် ပ်းညီ တ ်ုးတက်မနမသ  နည််းပည မ္  ်းက ု အစဉ်စွ ပမ္ စွ  

မလ့်လ ဆန််းစစ် သုမတသန ပ ၍ ပည တ ်ုးပွ ်းမနရန ်လ အုပ်သည်။ သ ု ့်မ္ဟုတ်လျှင ်အထ်ူးပည  သံ်ုးရနလ်  ု

တ ုင််း  ပည်ပပည ရငှမ်္  ်းက  ု အလံု်းစံအု ်း ပ မနရ ခင််းမ္ှ လွတ်မ မ္ က်မ္ည်မ္ထင။် မ္ မ္ က ုယ်က ု အ ်းက ု်းန ငု ်

မသ  နည််းလမ်္်းမ္ှ  ရင််းနှ်ီး မ္  ပ်နှမံ္ှု/ြံွွေ့ ပြ  ်းမ္ှုဘဏမ်္  ်း၊ တငွ််းထကွ်လုပ်ငန််းရှငမ်္  ်းနငှ့်် ပူ်းမပါင််းပပီ်း ယခုသတတ   

တွင််း ဦ်းစီ်းဌ နက ု တ ်ုးခ  ွေ့ ြွ ွေ့စည််းသင့််သည်။ သ ု ့်မသ ် အတတ်ပည  ဦ်းစီ်းမသ ဌ န ြစ်ရန ်လ ုမပသည်။  

ကမုပဏီအပမတခ်ွန် - ကမု္ပဏအီ မ္တ်ခွန ်(Corporate tax)က ု လုပ်ငန််းတည်မဆ က်ဆ နငှ့်် ထတ်ုလုပ် 

မရ်းက လ (အ မ္တ်ထကွ်ရန ်အမ က င််းနည််းမသ ) ပထမ္ ၂ နစ်ှခန် ့် ကင််းလွတ်ခွင့်် မပ်းရ ု်းထံ်ုးစံ ရှ ၏။ အရင််း 

အနှ်ီးကက်ီးမ္ ်းမသ  သဘ ဝက ု မ္ က်န ှမ္ူ၍ တွင််းထကွ်လုပ်ငန််းမ္  ်း ပထမ္နစှ်အနည််းငယ်တွင််း 

လှုပ်သ လှည့််သ ရရှ မအ င၊် ရင််းနှ်ီး မ္  ပ်နှမံ္ှု လုပ်ခ ငမ်အ င ်အ ်းမပ်း မ္ င့််တငသ်ည့်် သမဘ လည််းပါသည်။  

ကုမ္ပဏအီ မ္တ်ခွနန်ှုန််းထ ်းမ္  ်းသည် န ငုင်အံလ ုက် ကွ  ပ ်း က၏။  မ္နမ်္ ့်ဥပမေတွင ်အ ကမ်္်းအ မ္တ် 

၏ ၁၅ ရ ခ ုငန်ှုန််း  ြတ်သည်။ သတတ  တွင််းလုပ်ငန််းမ္  ်းတငွ ်၃၀ ရ ခ ုငန်ှုန််းအထ  မက က်ယူမလ့်ရှ ၏။ စီ်းပွ ်း 

မရ်းလုပ်ငန််းအ ်းလံ်ုး၊  ပည်သူပ ုင၊် တပ်ပ ငု၊် အမ္  ်းပ ငု၊်  စီ်းပွ ်းမရ်းလုပ်ငန််းမ္ှနသ်မ္ျှ အက ံ ်းဝငသ်ည်။  

သတတ  ခွနန်ငှ့်် ကုမ္ပဏအီ မ္တခ်ွနက် ု အစ ု်းရတ ု ့် စီမံ္ခန် ့်ခွ ရ တွင ်သ မ္နအ်စ ်ုးရအသံ်ုးစရ တ်မ္  ်းအတကွ ်

မ္သံု်းသင့််၊  ပည်သူလူထနုငှ့်် ထ ထုတု်ကုနထ်ကွ်ရ မေသ  ပည်သူမ္  ်းအတကွ် မရရှည်ြံွွေ့ ပြ  ်းမ္ှု 

ရည်မ္ှန််းခ ကမ်္  ်းအ ြစ ် သ်ီး ခ ်းြံွွေ့ ပြ  ်းမရ်းအစီအမံ္မ္  ်း ခ မှ္တ်လုပ်မဆ ငသ်င့််သည်။ မေသသ ်းတ ု ့် 

ဆံုရှု ံ်းခ ့်ရသည်က ု သ်ီး ခ ်းမ္ျှမဝမပ်းဆပ် ခင််းမ္   ်း ြစသ်ည်။ ဥပမ္  ပည မရ်း၊ က န််းမ္ မရ်း၊ စ မပယဉ်မက ်းမ္ှု 

စသည်။ 

ကုမ္ပဏမီ္  ်း အ မ္တ်ခွနမ်ရှ င ်ခင််းသည်  ပည်သူ ့်နတီ တ ဝနပ် က်ကွက်ပပီ်း ရ ဇဝတမ်္ှုက  ်းလွန ်ခင််း 

 ြစ၏်။ အမ္  ်း ပည်သူ၊ အထ်ူးသ ြင့်် မေသခံမ္  ်း၏ သယံဇ တပစစည််းအပေါ် ခံစ ်းခွင့််အ ပင ်ထ မုေသ၏ လူမ္ှု 

စီ်းပွ ်းနငှ့်် သဘ ဝပတ်ဝန််းက င ်ပ က်စီ်းဆံ်ုးရှု ံ်းခ ့်ရမ္ှုမ္  ်းက ု မ္ က်ကွယ် ပ ရ လည််း မရ က်သည်။  

Depreciation မခေါ် ကုမ္ပဏပီ ုင ် လုပ်ငန််းပစစည််းမ္  ်းအမပေါ် တနြ် ု်းမလျှ ့်က န််းက ု လုပ်ငန််းကုနက်  

စရ တအ် ြစ ် နစ်ှစဉ်ခွင့်် ပ  ခင််းသည်လည််းကုမ္ပဏအီတွက် အရင််း ပနရ်နှုန််းအ ြစ် အ ကမ္််းအ မ္တ်မ္တွကမ်္ ီ

ဝငမ်ငမှွ္နှုတ်ယူခွင့််  ပ ရသည်။ ဤက စစ ကုမ္ပဏ၏ီ အတွင််းမရ်း  ြစ်မသ ်လည််း အစ ု်းရတ ု ့်က ဥပမေခွင့်် ပ  

ခ က်ရှ ရသည်။ နှုတ်က န််းမ္ှ  ပစစည််းတစ်ခုခ င််း တစ်မ္   ်းခ င််း၏ သက်တမ္််းအမပေါ် အမ ခခံသည်။ သက်တမ်္်း ၅ 

နစှ်ဆ ုလျှင ်ပစစည််းတနြ် ု်း၏ ၂၀ ရ ခ ငုန်ှုန််း၊ ၁၀ နစှဆ် ုလျှင ်၁၀ ရ ခ ုငန်ှုန််း စသည် ြစ၏်။ လုပ်ငန််းက လအ 

တွင််း ထပ်မ္ံ ရင််းနှ်ီး မ္  ပ်နှမံ္ှုမ္  ်းက ုလည််း အလ ်းတူတနြ် ု်းမလျှ ့်ခွင့််  ပ ရသည်။ 

ရ ်းအနတ  ယ ် ကင််းရှင််းရ ်း - သတတ  တွင််းအလပ်ုခွင ် မဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းမရ်းဟသူည် က ယ် 

 ပန် ့်နက်န မသ  ဘ သ ရပ် ြစ်သည်။ ဤမနရ တွင ်သမဘ သ ရံု  အက ဉ််းမ္ျှက သု ဆ မု္ည်။ သတတ  တွင််းလုပ် 

ငန််းခွငသ်ည် စည််းကမ္််းရှ လျှင ် အ ခ ်းအငဂ် ငန်ယီ လပ်ုငန််းမ္  ်းထက ်အနတရ ယ် ပ ုမ္မ္  ်းမသ ်လည််း စည််း 

ကမ္််းစနစအ်ရ  အ ်းနည််းလျှင ်အထ်ူးအနတရ ယ်မ္  ်းမသ  လုပ်ငန််းခငွ ်ြစ်၏။  



  

သတတ  တွင််းနည််းဥပမေမ္  ်းတွင ် သတတ  တွင််းအမ္   ်းအစ ်းနငှ့်် သံ်ုးစွ မသ  က ရ ယ ၊ သထံည်၊ 

သစ်သ ်းထည်နငှ့်် စက်မ္ှု/လျှပ်စစ်နည််းပည အလ ုက် အနတရ ယ်ကင််းရှင််းမရ်း စည််းကမ္််းမ္  ်းက ု အကကင််းမ္ရှ  

အမသ်းစ တ် နည််းဥပမေ ပဌ န််းခ က်မ္  ်း ရှ ရပပီ်း လုပ်ငန််းအလ ုက် ဘ ုငမ်လ မ္  ်း (Bylaws)က ု ကုမ္ပဏကီ ထပ် 

မ္ံမရ်းဆွ  အသံု်း ပ ရသည်။ အလုပ်ခွငအ်တွင််း လှုပ်ရှ ်းသွ ်းလ /လပ်ုက ုငမ်္ှု မ္ှနသ်မ္ျှ မဆ ငရ်န/်မရှ ငရ်န ်အ 

ခ က်မ္  ်းပါဝငရ်သည်။ မက င််းစွ  မလ့်က င့််ပပီ်းမသ အမရ်းမပေါ်ကယ်ဆယ်မရ်းအြွ ွေ့မ္  ်း ရှ ရသည်။  

အသံု်း ပ မသ  မဘ ငမ်ခွသစ်သ ်း၊ မလှခါ်းမဘ ငန်ငှ့်် မလှခါ်းဆ၊ံ မလှခါ်းခံ/ုလူနင််းခံုမ္  ်း၏ 

အရွယ်အစ ်း/သစ်အမ္   ်းအစ ်းတ ု ့်က ု ပုံမှ္န ်ပဌ န််းခ ကရ်ှ ရန ် လ သုည်။ စ ုက်တွင််း/ဆင််းတငွ််းမ္  တွင ်

ဝနခ် ီ/ဝနခ် ၊ လူတငလူ်ခ အလုပ်တွင ် တပ်ဆငသ်ံု်းစွ မသ  ၀နခ် ီစက်အ ်းနငှ့်် သမံ္ဏ ကက  ်း 

အနတရယ်ကင််းဆက န််းက ု သတ်မ္ှတ် အသံု်း ပ ရသည်။ လုပ်ငန််းခငွသ်ံု်း ပစစည််းအ ်းလံု်း စံခ  နစ်ံညွှေန််းမ္  ်း 

ရှ ရသည်။ စ တ်ခ ယုံ ကည်မ္ှု ရှ ရသည်။ ဦ်းထပ်ုမ္ ၊ ထ ပ်မ္ ဘွတ်ြ နပ်စမသ  လူပုဂ္  လ်က ကွယ်မရ်း 

ပစစည််းမ္  ်းလည််း ဝတ်ဆငရ်သည်။ 

ရမ္််းဘလီူ်းမ္  ်းက ု တင််း ကပ်မသ  စည််းကမ်္်းစနစ်မ္  ်း ြင့်် ပစစည််းအမ္   ်းအစ ်းအလ ကု် ထ ်းသ ု/မရွှေွေ့ 

မ ပ င််း/သံ်ုးစွ ရသည်။ လကမ်္ှတ်ရ ကျွမ္််းက ငသ်ူမ္  ်းသ ယမ္််းဘလီ်ူး က ုငတ်ွယ်သံ်ုးစွ ခွင့််ရှ သည်။  

အနတရ ယ်ရှ မသ  အမခါင််းအမပါက်မ္ှနသ်မ္ျှ၌ အတ ်းအဆ်ီး/အြုံ်းအပ တ/်အမ္ှတအ်သ ်း ရှ ရသည်။ 

တက်တွင််း/ဆင််းတွင််း/ဓ တ်မလှခါ်းတွင််းမ္  ်းက ု အပတစ်ဉ်ပုံမ္ှနစ်စ်မဆ်း၍ စ အုပ်တငွ ်သတင််းမရ်းမ္ှတပ်ပီ်း 

လ ုအပ်သလ ု အနတရ ယ်ကင််းမရ်း မဆ ငရွ်က် ကရသည်။ လုပ်ငန််းခငွအ်တငွ််း အ ခ ်းသွ ်းလမ်္်း/လ လမ်္်း 

မ္  ်းက ုလည််း မန ့်စဉ်စစ်မဆ်း၍ အခ  နမ်္ဆ ုင််းပ  လ ုအပ်သလ ု မ္ွမ္််းမ္ံ ပငဆ်ငရ်သည်။ ဓ တ်မလှခါ်းဆွ  သမံ္ဏ  

ကက  ်းမ္  ်းက ု အပတ်စဉ်/လစဉ် စစ်မဆ်း၍ အခ  နမ်္ှန ် မခ  ဆလီ မ်္်း ခင််း/မဆ်း ခင််း လပ်ုရသည်။ သစ်သ ်းအ 

သံု်းမ္  ်းမသ  သတတ  တငွ််းအတွင််း၌ မဆ်းလ ပ်မသ က် ခင််း/မ္်ီးြ ု ခင််း လံု်းဝမ္ရှ မစရမပ။ 

က န််းမ ရ ်း - တွင််းထကွ်လုပ်ငန််းမ္  ်းသည် ကုမ္ပဏဝီနထ်မ္််းမ္  ်းအ ပင ်ပတ်ဝန််းက ငမ်န  ပည်သူတ ု ့် 

၏ က န််းမ္ မရ်း ထ ခ ုက်သည်တ ု ့် ရှ န ငု၏်။ ထ သု ု ့် လုပ်ငန််းမ က င့်် အန မရ ဂါ ြစ်လျှင ်ကုမ္ပဏကီ တ ဝနယ် ူ

ရပါသည်။ တ ဝနခ်ံမ္ှု/တ ဝနယ်ူမ္ှု အ ငင််းပွ ်းမ္ှု မ္ ြစ်မစရန ်တွင််းထကွ်လုပ်ငန််းဥပမေ က န််းမ္ မရ်းဆ ုငရ်  

နည််းဥပမေတွင ်ဤအခ ကက် ု ထည့််သွင််း ပဌ န််းရပါမ္ည်၊ တ ဝနယ်ူမ္ှု ပ က်ကွက်ပါက ထ ကု်တနမ်သ  မလ  ် 

မ က်းမငရွရှ ရန ်နစ်န သူက  ကုမ္ပဏအီ ်း တရ ်းစွ ဆ ပု ုငခွ်င့်် ရှ ရမ္ည်။ 

 မ္နမ်္ န ငုင်တံငွ ်တငွ််းထကွလ်ုပ်ငန််း၏ မဘ်းထကွ်ဆ ်ုးက   ်း ြစ်မသ  အဆ ပ်မငွွေ့သင့််၊ အဆ ပ် ပ က ၊ 

အဆ ပ်မ္ ု်းရွ ၍  သ်ီးနှ၊ံ စ ုက်ပ   ်းမ မ္နငှ့်် မသ က်သံ်ုးမရ ပ က်စီ်းဆံ်ုးရှု်ံးမ္ှုမ္  ်း၊ က န််းမ္ မရ်းထ ခ ုက်မ္ှုမ္  ်း ရှ မသ  ်

လည််း ကုမ္ပဏမီ္  ်းက မက လည်မအ ငမ် ြရငှ််းမ္မပ်းသ ြင့်် နစ်န မ္ှု ပဿန မ္  ်း ရှ မနဆ  ြစ်သည်။  

မရွှေက ငရ် တွင ်သံ်ုးမသ   ပေါ်းက ု ပတ်ဝန််းက င ်မ မ္နငှ့််မရတွင ်မ္ ပန် ့်နှံ ့်မအ င ်လုပ်ငန််းလုပ်သူတ ု ့်က 

တ ဝနယ်ူရသည်။  ပေါ်းသည် မ မ္ဆလီွှေ အတွင််းရှ  မ မ္မဆွ်းသစ်မဆွ်းနငှ့််မပါင််း၍ တီမက ငစ်မသ  သတတ ဝါ 



  

မ္  ်းနငှ့်် မရည  မရမမှ္ ်မ္  ်းမှ္တစ်ဆင့်် ငါ်းမ္  ်းစ သံု်း ခင့်် ြင့်် ငါ်းက ုစ ်းမသ  လူက ုလည််း  ပေါ်းဆ ပ်သင့််မစ၏။ 

မရွှေလုပ်ငန််းတွင ်အမ္  ်းအ ပ ်းသံု်းမသ  ဆ ုေယီံဆ ငုယ်င်န် ကု်သည်လည််း အဆ ပ် ပင််းသည်။  

ဤက စစမ္   ်းက ု ထ န််းကွပ်ရ တွင ် “မ္သံ်ုးရ”၊ သ ု ့်မ္ဟုတ် “အ ခ ်းနယ်တွငသ်ံု်းန ငုသ်ည်”စသည် ြင့်် 

အမ္ န် ့်စ ထတ်ု ပန ်ခင််းမ္   ်းသည် လွ မ္ှ ်းမနမပသည်။ ပ တပ်င ်ခင််းသည် လူ၏ သက်မမ္်ွးမ္ှုက ု ထ ခ ုက်မစသည်။ 

မနရ  လွှေ မ ပ င််း ခင််းသည် အနတရ ယ်က  ု မနရ မရွှေွေ့  ခင််းသ   ြစ၏်။ အဆ ပ်မ္သင့််မစမသ နည််းမ္  ်းရှ ၏။ 

ယင််းနည််းလမ်္်းမ္  ်းက ု စနစတ်က သံု်းလျှင ်မဘ်းကင််းပါသည်။ နည််းဥပမေ သတမ်္ှတ ်ပဌ န််းမပ်းရပါမ္ည်။  

သတတ  တွင််းအန်ီး၊ သ်ီးနှစံ ုကပ်   ်းရ  နယ်မ မ္အတငွ််း သတတ  တွင််းလုပ်ငန််းသံု်း ငရ မ္်ီးထတု်လုပ်မရ်း 

စက်ရံု  ရှ မန ခင််း ခင််းသည်လည််း မ္ ုက်မ္ မ္ှု ြစ်သည်။ ထ စုက်ရံုမ္ ှ ဝန််းက ငမ်လနငှ့််မ မ္တွင ် စွန် ့်မသ  

ပစစည််းမ္  ်းက ပတ်ဝန််းက ငရ်ှ  လူ၊ ကျွ န ွ်းတ ရစဆ နန်ငှ့်် သ်ီးနှမံ္  ်းက ု အဆ ပ်သင့််မစပါသည်။ ငရ မ္ီ်းစကရ်ံု 

ဟူသည် အခ  နမ်္မရွ်း မ္မတ ်တဆ မပါက်ကွ န ငု၏်။ လူမနမက ်းလက် ပမ္  ွေ့ ရွ မ္  ်းအ က ်း မ္တည်ရှ သင့််ခ ။ 

အ ြစ်အမ္  ်းဆံု်းမသ  အလပ်ုခွငမ်္ှရသည့်် မရ ဂါမ္  ်းမ္ှ  မက  က်စွ အဆုပ်၊ မက  က်ဂွမ္််းစွ အဆုပ် 

နငှ့်် မက  က်မီ္်းမသ်ွးစွ အဆုပ်မ္ည််းနငှ့်် န ်းပင််းမရ ဂါမ္  ်း  ြစ်သည်။ ကုမ္ပဏပီ ုင ် မဆ်းရံုရှ လျှင ်

ရငဘ်တ်ဓ တ်မ္ှနရ် ုက်စက်မ္  ်း ရှ သင့််သည်။ မဆ်းခန််းအဆင့််သ ရှ လျှင ် စက်ရှ ရ မဆ်းရံု ကကီ်းမ္  ်းတွင ်

တစ်နစှ်တစ်ကက မ္ ်ြစ်မစ စစ်မဆ်းမ္ှတ်တမ္််းတငပ်ပီ်း မရ ဂါကကီ်းသူမ္  ်းက  ု လူမ္ှုြူလံမုရ်း နည်လမ္််းမ္  ်း ြင့်် 

မစ င့််မရှ က်သင့််သည်။ လုပ်ငန််းခွငတွ်င ် န ှမခါင််းစီ်းတပ် ခင််း၊ မရစ ုလွနတူ််းနည််းနငှ့်် မက  က်သယ်ယ ဉ် 

လမ်္်းမ္  ်းက ု ပုံမ္ှန ် မရြ န််း ခင််း  စမသ  နည််းလမ်္်းမ္  ်းက ု အသံု်း ပ  ခင််း ြင့်် ဤ ပဿန က ု အရင််းကမန 

မ ြရှင််းန ငု၏်။    

မဆ်းရံုမဆ်းခန််း အလွယ်တကူ ရှ သင့််သည်။ လုပ်ငန််း ကပ်မ္  ်း မရှ်းဦ်းသူန  ပ အတတ် 

အခါခါမလ့်က င့်် တတ်မ မ္ က်ထ ်းရ၏။ မ္မတ တ်ဆ ြစ်မ္ှုမ္  ်း၊ အလုပ်ခွငအ်တွင််း န မ္က န််း ြစ် ခင််း 

စသည်တ ု ့်က ု စနစ်တက  သတင််းပ ု ့်ရသည့််အ ပင ် ခ က်ခ ငမ်ဆ်းခန််း/မဆ်းရံုသ ု ့် ပ ု ့်လွှေတ်ရသည်။ မဆ်းခွင့်် 

စသည်မ္  ်း ဥပမေနငှ့််အညီ ခွင့်် ပ ရသည်။ အလုပ်ခွင ် ပ က်ကွက်မ္ှု၊ က ုယ်လက်အဂဂ ါပ က်စီ်းမ္ှု စသည်တ ု ့် 

အတွက ် အလပ်ုသမ္ ်း မလ  ်မ က်း၊ အလုပ်ရံုစက်ရံုဥပမေစသည်တ ု ့်နငှ့််အညီ သ်ီး ခ ်းတွက်ခ က ်

ခံစ ်းခွင့်် ပ ရသည်။  

တငွ််းထကွလ်ပ်ုငန််းနငှ့်် ရ ရှည်ခံ လမူှု-စီ်းပွ ်းြံွွံ့ ဖြ ြု်းရ ်း  

သဘ ဝတွင််းထကွ်မ္  ်း၊ အထ်ူးသ ြင့်် သတတ  မ္  ်းသည် တူ်းထတု်ပပီ်းမန က် ကုနခ်န််းသွ ်းသည်။ 

အသစ် ပနမ်္ ြစ်။ တငွ််းထကွ်အသစ်မ္  ်းက ုသ  ရှ မြွထတု်လုပ်ရသည်။ ၁၈ ရ စု စက်မ္ှုလုပ်ငန််းမ္  ်း 

တဟုနထ် ်ုး တ ု်းတက် ြစ်ထနွ််းခ ့်သည်မှ္စ၍ သ၊ံ မ က်းန၊ီ ခ မ္ ြ ၊ ခ ၊ သွပ်မှ္အစ သတတ  မ္   ်းစုံ 

ထတ်ုလုပ်သံု်းစွ ခ ့်ရ တွင ် မ္ရပ်န ်းမသ  ကမ္္ ့်လူဦ်းမရတ ်ုးပွ ်း ခင််းနငှ့််အတူ လူမ္ှုစီ်းပွ ်းနငှ့်် နည််းပည မ္  ်း 

တ ု်းတက်လ  ခင််း မ က င့်် သတတ  မ္  ်းက ု ပ ု၍ပ ု၍ သံု်းစွ ၊ ပ ု၍ပ ု၍လ ုလ သ ြင့်် သတတ  မ္  ်း ပ ု၍ပ ု၍ 

ရှ ်းသွ ်းသည်။ 



  

သ ု ့် ြင့်် မ မ္ ပငန်ငှ့််န်ီးရ  သတတ  သ ုက်မ္  ်းကုနခ်န််းသွ ်းမသ အခါ သတတ  သ ုက်အသစ်မ္  ်း အရှ ရ ပ ၍ု 

ပ ု၍ ခက်လ သည်။ နည််းပည သစ်မ္  ်းမ က င့်် အသစ်မ္  ်း ထပ်မံ္မတွွေ့ ရှ န ငုမ်သ်းမသ ်လည််း အကန် ့်အသတ် 

ရှ မနသည်မှ္  ထငရ်ှ ်းသည်။ ထ ု ့်မ က င့်် သတတ  မ္  ်း အမလအလွင့််မ္ရှ  ထတ်ုလုပ်/သ ု်းစွ  ခင််း၊ ပစစည််းမဟ င််း 

 ပနလ်ည်လှည့််ပတ် အသစတ်ီထငွအ်သံ်ုး ပ  ခင််း၊ အစ ်းထ ်ုးပစစည််း သံု်းစွ  ခင််းစသည် ြင့်် မရရှည်တွင ်လူသံု်း 

ကုနပ်စစည််းမ္  ်း မ္ရှ ်းပါ်းမရ်းက ု  ကံဆတီထငွရ်သည်။ မ္လ ုမ္သံု်း၊ မ ခတ ထံ်ုးက ုလည််း နလှံု်းမ္ရူမ္ည်။ 

အမရ်းကက်ီးဆံု်းအပ ုင််းမ္ှ  သတတ  တွင််းမ္  ်းတည်ရှ ရ  အရပ်မေသမ္  ်းနငှ့်် ကုနခ်န််းသွ ်းမသ  သဘ ဝ 

သယံဇ တ ပစစည််းတ ု ့်၏ အက   ်းမက ်းဇူ်းက ု သ ်းစဉ်မ မ္်းဆက် ခံစ ်းန ငုမ်ရ်း  ြစ်သည်၊ တစ်နည််းလည််း 

လူ ့်မဘ ငမ်လ က၏ မရရှည်အက   ်းစ်ီးပွ ်းမ္ ပတ ်ြံွွေ့ ပြ  ်းမနမစမရ်း  ြစသ်ည်။ နည််းလမ္််းမ္  ်းရှ ၏ -   

(၁) အမစ ပ ုင််းက မဆွ်းမန်ွးခ ့်သည့်် အခွနအ်မက က်မ္  ်းက ု အစ ်ုးရက မေသခံ  ပည်သူတ ု ့်အတွက် 

အ ခခံအမဆ က်အဦမ္  ်း၊ ပည မရ်း၊ က န််းမ္ မရ်းနငှ့်် စ မပယဉ်မက ်းမ္ှုက စစ အဝဝ မရရှည်ခံန ငုသ်ည့်် 

အစီအမံ္မ္  ်း ြင့််  ပနလ်ည်ရင််းနှ်ီး မ္  ပ်နှရံပါမ္ည်။ မ္ည်သ ု ့်စီမံ္မ္ည်နည််းဆ သုည်မှ္  အစ ု်းရ၏ စီမံ္ခန် ့်ခွ မ္ှု 

စွမ်္်းရည်အ ပင ် န ငုင်ံ့်အက   ်းစီ်းပွ ်းအတွက ် ယင််းတ ု ့်၏ စ တ်နလုံှ်းသငွ််းမ္ှနမ်္ှုနငှ့်် အဂတ ကင််းမ္ှုမ္  ်း အပေါ် 

မ္ူတည်သည်။   

(၂) စ်ီးပွ ်း ြစ်တက်ွမ ခက ုက် တွင််းထကွ်လုပ်ငန််းတစ်ခုတငွ ်လုပ်ငန််းပုံစံ ေဇီ ုင််းမရ်းဆွ ရ ၌ သမ္ရ ု်းက  

ထတု်လုပ်မရ်းနည််းစနစ်မ္  ်းအ ပင ်လုပ်ငန််းပ တသ် မ္််း ခင််းဆ ုငရ် စနစ်လည််း ပါဝငရ်သည်။ ယင််းမ္ှ  လုပ်ငန််း 

မနရ မ္ ှ ပတ်ဝန််းက ငသ် ု ့် မ မ္၊ မရ၊ မလမှ္တစ်ဆင့််  အဆ ပ်မ္ ပန် ့်ရန ်ပနလ်ည်ြ ု ့်သပ်ပပီ်း မ မ္ ပငက် ု မ္ ု်းမရမ္ 

တ ုက်စ ်းမစရန ်မ မ္ည   ပ  ပင၊် မ မ္ဆလီွှေ  ပနြုံ််းပပီ်း  မ္ကသ်စ်ပင ် ပနလ်ည်စ ုက်ပ   ်းမပ်းခ ့်ရမ္ည်။  

ယင််းပုံစရံမအ င ် သတတ  တွင််းလုပ်ငန််းစနစ ် ခ မ္ှတ်ခ  နမ်္ှ ပ တ်သ မ္််းပပီ်းခ  နအ်ထ  လုပ်ငန််းသက်တမ်္်း 

တစ်မလျှ က် မေသခံမ္  ်းအပါအဝင ်လုပ်ငန််းနငှ့််ပတ်သက်သူအ ်းလုံ်း ပါဝငည်  နှု င််းသ ွ်း ကရသည်။  ဤသည ်

မှ္  လူမ္ှု/သဘ ဝပတ်ဝန််းက င ်ပ က်စီ်းမ္ှုအမပေါ် လုပ်ငန််းရငှက် မပ်းဆပ်ရန ်တ ဝနမ်ကက်း ြစ်သည်။ 

န ဂုံ်းခ ြုပ် 

သတတ  တွင််းထကွလ်ုပ်ငန််းမ္  ်းသည် န ငုင်တံစ်ခု၏ စ်ီးပွ ်းမရ်းြံွွေ့ ပြ  ်းတ ်ုးတက်မ္ှုက ု အမထ က်အကူ  ပ  

န ငု၏်။ ပ  တ န၊် ဥမရ ပ၊ အမမ္ရ ကန ်ပည်မထ ငစ်ု၊ တရတု်စမသ  န ငုင်မံ္  ်းသည် သတတ  တွင််းထကွ် လပ်ုငန််း 

အမ ခခံ စက်မ္ှုလုပ်ငန််းမ္  ်း ြင့်် ြံွွေ့ ပြ  ်းတ ု်းတက်လ ခ ့် ကသည်။ သ ု ့်မသ ် ယင််းအတွက် ယမန ့်လူသ ်း ခံစ ်း 

မနရသည့််ေဏက် ်း လူမ္ှုနငှ့််သဘ ဝပတ်ဝန််းက င ်ပဿန ၊ ကမ္္လုံ်းဆ ုငရ်  မ္ ကံ စြူ်း ထ်ူးက မသ  ရ သ ီဥတ ု

ဆ ု်းဝါ်းမ္ှုမ္  ်း  ြစ်သည်။ ယမန ့်လူသ ်းသည် သမ္ ုင််းသခဂန််းစ ယူက   ပ  ပင ်ကရလ မ့်္်မ္ည်။  

 မ္နမ်္ န ငုင်လံည််း နစှ်မပါင််း ၇၀ မက  အ်တငွ််း အစ ု်းရမ္ူဝါေမှ္ ်းယငွ််းမ္ှုမ္  ်းမ က င့်် သဘ ဝသယံဇ  

တမှ္ ဝငမ်ငမွ္  ်းစွ  ရရှ ပါလျှက် ဆင််းရ တွင််းနက်ခ ့်သည်။ သခဂန််းစ ရခ  န၊် ယူခ  န၊်  ပ  ပငခ်  န ်တနမ်လပပီ။ 

    


