သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး
စီမံခန္႔ခြဲေရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

ဤစာရြကစ
္ ာတမ္း၏ သမင
ို း္
ျပင္ဆင္ျခင္း

ထိုတေ
္ ဝသည့္ရက္စ ြြဲ

ေဖ ္ျပခ်က္

တရားဝင္ခင
ြ ့ျ္ ပဳခြဲ့

ျပင္ဆင္ျခင္း

၂၀၁၇ခိုုႏွစ္၊ ုႏိုဝင္ဘာလ

စမ္ူးသပ္သုံူးစရ
ြဲ န္အ

 ေဒၚခ််ိဳခ််ိဳဝင္ူး၊ ဒုတယဥကၠ႒ (၂)၊ သီလဝါ

(၀)အႀကမ္

(၂၁)ရက္

တက္မၾကမ္ူး

အထူးစီူးပ ူးေရူး ဇုနစ
္ မ
ီ ံခန္႔ခမ
ြဲ ေ
ႈ က ္မတီ
(TSMC)
 ေက ္မတီ (TSMC)
 ေဒါက္တ ေရႊဟန္ူး၊အတင္ူးေရူးမွ ူး၊ TSMC
 ေဒါက္တ သန္ူးသန္ူးသယ္၊
တဖ
ြဲ က္အတင္ူးေရူးမွ ူး(၁)၊ TSMC
 ေဒၚစုူးစုူးေအူး၊အဖ႔ဝ
ြဲ င္၊ TSMC
 Mr. Tomoyasu Shimizu၊ ဥကၠ႒ ႏွင့္
အမႈေဆ င္အရ ရွခ််ိဳပ၊္ MJTD
 ေဒၚအအခင
ု ္၊အဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္၊
လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ

ပထမအႀကမ္

၂၀၁၈ခိုုႏွစ္၊ ဇုႏၷဝါရီလ

ပထမဆုံူးအႀကမ္

 ေဒၚခ််ိဳခ််ိဳဝင္ူး၊ ဒုတယဥကၠ႒ (၂)၊ TSMC

ျပင္ဆင္ျခင္း

(၁၅)ရက္

စမ္ူးသပ္လက္ေတ႕

 ေက ္မတီ(သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူး

အသုံူးျပ်ိဳရန္အတက္

ဇုနစ
္ မ
ီ ံခန္႔ခမ
ြဲ ေ
ႈ က ္မတီ ( TSMC))

ေန က္ဆုံူးထက္ရမႈ
ွ

 ေဒါက္တ ေရႊဟန္ူး၊အတင္ူးေရူးမွ ူး၊ TSMC
 ေဒါက္တ သန္ူးသန္ူးသယ္၊
တဖ
ြဲ က္အတင္ူးေရူးမွ ူး(၁)၊ TSMC
 ေဒၚစုူးစုူးေအူး၊အဖ႔ဝ
ြဲ င္၊ TSMC
 Mr. Tomoyasu Shimizu၊ ဥကၠ႒ ႏွင့္CEO၊
MJTD
 ေဒၚအအခင
ု ္၊အဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္၊
လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ

ဒိုတယအႀကမ္

၂၀၁၈ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ

ပထမဆုံူးအႀကမ္စမ္ူး

 ေဒၚခ််ိဳခ််ိဳဝင္ူး၊ ဒုတယဥကၠ႒ (၂)၊ TSMC

ျပင္ဆင္ျခင္ူး

(၂၆)ရက္

သပ္လက္ေတ႕အသုံူး

 ေဒါက္တ ေရႊဟန္ူး၊အတင္ူးေရူးမွ ူး၊ TSMC

ျပ်ိဳၿပီူးေန က္ျပင္ဆင္

 ေဒၚစုူးစုူးေအူး၊အဖ႔ဝ
ြဲ င္၊ TSMC

ျခင္ူး
တတယအႀကမ္

၂၀၁၈ခိုုႏွစ္၊ ဇန္လ

လအမ် ူးသရွ ေအ င္

 ေဒါက္တ ေရႊဟန္ူး၊အတင္ူးေရူးမွ ူး၊ TSMC

ျပင္ဆင္ျခင္း

(၂၇)ရက္

စတင္မတ္ဆက္ရန္

 ေဒၚစုူးစုူးေအူး၊အဖ႔ဝ
ြဲ င္၊ TSMC

အတက္ေန က္ဆုံူး
ထက္ရွမႈ

မ တက

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

၁။ နဒါန္း
၁.၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္
၁.၂။ ရည္မွန္ူးခ်က္မ် ူး
၂။ နယ္ပယ္အတုင္ူးအတ
၃။ အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏လုပင
္ န္ူးမ် ူးႏွင့္ ဆက္ႏယ္ပတ္သက္မႈ
၄။ အသံုူးအႏႈန္ူးမ် ူး
၅။ တ ဝန္ႏွင့္ဝတၱရ ူးမ် ူး
၆။ အလံုူးစံု လုပ္ငန္ူးစဥ္
၇။ မေက်နပ္မႈတစ္ခက
ု ု တင္ျပႏုင္မည့္ လမ္ူးေၾက င္ူးမ် ူး
၈။ မေက်နပ္မႈေျဖရွင္ူးရန္အတက္ အေသူးစတ္အဆင့္မ် ူး
၈.၁။ လက္ခံျခင္ူး
၈.၂။ အကြဲျဖတ္ျခင္ူးႏွင့္ တ ဝန္ေပူးအပ္ျခင္ူး
၈.၃။ တုင္ၾက ူးသထံသ႔ု အေၾက င္ူးျပန္ၾက ူးျခင္ူး
၈.၄။ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူး
၈.၅။ အေၾက င္ူးျပန္ၾက ူးျခင္ူးႏွင့္ ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္ျခင္ူး
၈.၅.၁။ မေက်နပ္မႈမ် ူးကုေအ င္ျမင္စ ေျဖရွင္ူးျခင္ူး
၈.၅.၂။ မေက်နပ္မႈမ် ူး သံုူးသပ္သည့္ဘုတ္အဖ႔ထ
ြဲ ံသု႔ တင္ျပျခင္ူး
၈.၆။ ေန က္ဆက္တလ
ြဲ ုပ္ငန္ူးမ် ူးႏွင့္ ပတ္သမ္ူးျခင္ူး
၉။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ူး၍မေက်နပ္မႈမ် ူးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္ူးစဥ္ကု
ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးအ ူးသရွေစရန္ ေၾကည ျခင္ူးနွင့္ ပူးေပါင္ူးပါဝင္လ ေစရန္ေဆ င္ရက္ျခင္ူး
၁၀။ လုပ္ငန္ူးေဆ င္ရက္ခ်က္မ် ူးကု ေစ င့္ၾကည့္စစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္ူး
၁၁။ သတင္ူးအခ်က္အလက္မ် ူးကု လွ််ိဳ႕ဝွက္ထ ူးရွျခင္ူး
၁၂။ အက််ိဳူးစီူးပ ူးဆုင္ရ ပဋပကၡမ် ူး
၁၃။ လက္တုန႔ျ္ ပန္မႈမရွေစရန္ က ကယ္ျခင္ူး

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

ေန က္ဆက္တြဲ (၁)။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ြဲ ရူးဆင
ု ရ
္ လုပင
္ န္ူးစဥ္၏
အဓကဦူးတည္ ေဒသခံျပည္သမ် ူး
ေန က္ဆက္တြဲ (၂)။ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြေ
ြဲ ရးအတြက္ ျဖည္စ
့ က
ြ ရ
္ မည္ပ
့ စ
ိုံ ံ
ေန က္ဆက္တြဲ (၃)။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ြဲ ရူးဆင
ု ရ
္ လုပင
္ န္ူးစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူးႏွင့္ တ ဝန္ ဝတၱရ ူးမ် ူးျပဇယ ူး
ေန က္ဆက္တြဲ (၄)။ TSMC ႏွင့္ MJTDတ႔ု ပူးေပါင္ူးဖြဲ႔စည္ူးထ ူးေသ လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ
ေန က္ဆက္တြဲ (၅)။ မေက်နပ္မႈမ် ူး သံုူးသပ္ေရူးဘုတ္အဖ႔ြဲ

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

၁။

နဒါန္း

(က) သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္ (TSEZ) (တစ္နည္း “စီမက
ံ န္း”)သည္ စီမက
ံ န္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသမ်ားနွင့္
ခိုင္မာေသာဆက္ဆေ
ံ ရးကို တည္ေဆာက္ျပီး ေဒသခံမ်ားအေပၚ စီးပြားေရးလိုပင
္ န္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာသည့္ ထခက
ို ္နစ္နာမႈမ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္ အစဥ္တစိုက္ ႀကဳးပမ္းလွ်က္ရပါသည္
ွ
။ သ႔ပ
ို ါ
ေသာ္လည္း ေဆ င္ရက္သည့္လိုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္ုႏိုင္ပါေသး
သည္။
(ခ)

သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္နွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္း၍ မေက်နပ္မႈမ်ားစီမခ
ံ န္႔ခေ
ြြဲ ရးဆိုင္ရာ လိုိုပ္ငန္းစဥ္(TCMP)သည္ ပါဝင္ပတ္
သက္သမ်ားထံမွ သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုနုႏ
္ ွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ စးို ရမ္ပပန္မႈမ်ားကို လက္ခံ
ကာ အဆိုပါ ေမးခြန္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ စိုးရမ္ပပန္မႈမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေလးေလးစားစားျဖင့္ ႀကဳးစားေျဖရွင္းေပး
လွ်က္ရွပါသည္။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနစ
္ ီမက
ံ န္ူးသည္ အမွနတ
္ ကယ္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရသည္
ွ
့ ျပႆန /အခက္
အခြဲျဖစ္ေစ၊ သတထ ူးမသည့္ ျပႆန /အခက္အခြဲျဖစ္ေစ လက္ခံရရွေသာ မေက်နပ္မမ
ႈ ်ားအားလံိုးကို ႀက်ိဳူးစ ူး
ေျဖရွငူး္ ေပူးႏုင္ရန္ ရည္ရယ္ထ ူးပါသည္။

(ဂ)

သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္ေၾကာင့္ ထခက
ို ္နစ္နာမႈရွသည္ဟို မမကိုယ္ကိုယဆေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သ မည္သ
မဆို ေငြကိုနေ
္ ၾကးက်မရွဘြဲ ဤလိုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့ရ
္ ွပါသည္။ ဤလိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
ေၾကာင့္ မမတ႔ရ
ို ရွထားေသာ မေက်နပ္မႈုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒကခြင့ျ္ ပဳထားသည့္ အခြင့အ
္ ေရးကို တရားဥပေဒ
အတိုငး္ က်င့္သိုးံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရမည္
ွ
မဟိုတ္ေပ။

(ဃ) သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သည္ ဤလိုပင
္ န္းစဥ္ုႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ ယံိုၾကည္ကိုးစားမႈ ပိုမိုရရွေစ
ရန္ ႀကဳးပမ္းေဆာင္ရြကလ
္ ွ်က္ရွပါသည္။ ထ႔ထ
ို က္ပို၍ ဤလိုပ္ငန္းစဥ္အား ထခက
ို ္နစ္နာမႈရွသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္
သ အိုပစ
္ ိုမ်ားထံ အလြယ္တကနားလည္ုႏိုင္သည့္ပိုစ
ံ ံျဖင့္ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္
အေနျဖင့္ လက္ခံရရွသည့္ အခ်က္အလက္မ် ူးအ ူးလံုူးကု လွ််ိဳ႕ဝွက္ထ ူးမည္ျဖစ္ၿပီူး သက္ဆင
ု ္ရ အဖ႔မ
ြဲ ် ူးအေပၚ
လက္တုန႔ျ္ ပန္ခရ
ံ မႈမွ က ကယ္ႏုင္ရန္ သင့္ေလ် ္သည့္ အစီအမံမ် ူးကု ေဆ င္ရက္သ ူးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(င)

ဤလိုပ္ငန္းစဥ္ကို တာဝန္ယမႈ၊ တာဝန္ခံမရ
ႈ ွေသာ စီးပြားေရးုႏွင္စ
့ ပ္လ်ဥ္း၍ သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္ စီမံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈ
ေကာ္မတီ(TSMC)

1

ုႏွင့္

ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလဝါဖြ႔ၿံ ဖဳးေရးကိုမၸဏီ(MJTD)

2

တို႔၏

ေအာက္ေဖၚျပပါ

တည္ဆြဲဆဲၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား၊ လိုပင
္ န္းမ်ားုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရးဆြထ
ြဲ ားပါသည္။


သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္စီမခ
ံ န္႔ခမ
ြြဲ ႈေကာ္မတီ၏ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ -၀၄/၂၀၁၅: သီလဝါအထးစီးပြားေရး
ဇိုန္အတြင္း ရင္းုႏွီးျမဳပ္ုႏွံရာတြင္ တာဝန္ယမႈ၊

တာ၀န္ခံမရ
ႈ ွေသာ ရင္းုႏွီးျမႇဳပ္ုႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေစေရးအတြက္

အသေပးေၾကျငာခ်က္။


ကမၻာ့ကိုလသမၼဂၢ ကမၻာလံိုးဆိုင္ရာ သေဘာတညီခ်က္ (UNGC)၏ အေျခခံမ (၁၀)ခ်က္: MJTDသည္
၂၀၁၅ခိုုႏွစ္ ေအာက္တဘာ
ို
ကတည္းက လက္မွတေ
္ ရးထိုးခြဲပ
့ ါသည္။



ကမၻာ့ကိုလသမၼဂ၏
ၢ စီူးပ ူးေရူးနွင့္ လ႔အခင့္အေရူးမ် ူးဆင
ု ္ရ လမ္ူးညႊနအ
္ ေျခခံမမ် ူး၊ လမ္ူးညႊန္အေျခခံမ
မ် ူး - စ မ်က္နွ ၂၉-၃၁ (၂၀၁၁)

1

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္စမ
ီ ခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ေ
ႈ က ္မတီ(TSMC)သည္သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္တစ္ခုလုံူး၏အုပခ
္ ််ိဳပမ
္ ႈအတက္

တ ဝန္ရပါသည္
ွ
။
2

ျမန္မ -ဂ်ပန္သီလဝါဖ႔ၿံ ဖ်ိဳူးေရူးကုမၸဏီ(MJTD)သည္သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏အစတ္အပုင္ူးတစ္ခ််ိဳ႔အ ူးလည္ပတ္ရန္နွင့္

အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရန္အတက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔တင္စတင္ဖ႔စ
ြဲ ည္ူးခြဲပ
့ ါသည္။
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

1

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)



အျပည္ျပည္ဆင္
ု ရ ဘ႑ာေရူးအသင္ူး (IFC)၏စမ္ူးေဆ င္မဆ
ႈ င္
ု ရ စံခ်န္စံႏန
ႈ ္ူး (၁) - သဘ ဝပတ္ဝန္ူးက်င္
နွင့လ
္ မႈေရူးဆင
ု ္ရ ေဘူးအႏၱရ ယ္နွင့သ
္ က္ေရ က္မႈအေပၚစီမံခန္႔ချြဲ ခင္ူးနွင့အ
္ ကြဲျဖတ္ျခင္ူး (၂၀၁၂)

(စ)

ဤသီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍မေက်နပ္မႈမ် ူးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ သည္သလ
ီ ဝါအထးစီး
ပြားေရးဇိုနသ
္ ည္ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးႏွင့္ညႏ
ႇ ႈင္ူးေဆ င္ရက္ရ တင္နင္
ို ငံတကာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားနွင့္
ကိုကည
္ ီမႈရသည္
ွ
ကိုအေထာက္အကေပးပါသည္။သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍မေက်နပ္မႈမ် ူးစီမံခန္႔ခြဲ
ေရူးဆုင္ရ လုပင
္ န္ူးစဥ္သည္
လထု

ျမန္မ ႏုင္ငံ၏ပတ္ဝန္ူးက်င္ထခက
ု ္မဆ
ႈ န္ူးစစ္ျခင္ူးဆင
ု ္ရ လုပင
္ န္ူးစဥ္တင္ျ ပည္သ

ပူးေပါင္ူးပါဝင္ေဆ င္ရက္ေရူးလမ္ူးညႊန္ခ်က္မၾကမ္ူး

(၂၀၁၇ခုနွစ္၊

ေမလ

၃၁

ရက္)

3

တင္

အက်ဥ္ူးခ််ိဳပ္ေဖ ္ျပထ ူးသည့္ နုင္ငတ
ံ က စံခ်န္စံညႊနူး္ 4 မ်ားုႏွင့က
္ ိုကည
္ ီမႈရေသာ
ွ
အေျခခံမ (၈) ခ်က္အပၚမတည္၍
ဒီဇင္
ု ူးေရူးဆထ
ြဲ
ူးပါသည္။
(ဆ) ဤလိုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိုးရမ္ပပန္မႈနင
ွ ့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ထေရာက္ျမန္ဆန္စြာ စီမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္နွင့္ ေဒသခံမ်ား၊ ပါဝင္
ပတ္သက္သမ်ားကို စီမံကန္းမွ ေဆာင္ရြကေ
္ နသည့္ လိုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း

အျပန္အလွန္ ေဆြးေုႏြးုႏိုင္ေသာ

အခြင့အ
္ ေရးတစ္ရပ္ဖန္တီးလိုပ္ေဆာင္ေပးေသာ လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုျဖစ္သည္။ ဤလိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါဝင္ပတ္
သက္သမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ပိုမေ
ို ဖာ္ထိုတ္ ၾကားသရၿပီး ၎တ႔ႀို ကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ အခက္အခြဲ /
ျပႆနာမ်ားကို သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္ဘက္မွ တရားနည္းလမ္းတက် ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ပါဝင္ပတ္သက္
သမ်ားစတ္ေက်နပ္မရ
ႈ ရွေစကာစီမက
ံ န္ူးတစ္ခုလုူးံ ၏ပမ
ု ုေက င္ူးမန္သည့္ရလဒ္မ် ူးရရွေစရန္အတက္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြြဲ
ထား ပါသည္။
(ဇ) ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္သည္ ျမန္မ ႏုင္ငံ၏ တည္ဆြဲ တရ ူးဥပေဒပင
ု ္ူးဆင
ု ္ရ လုပထ
္ ုူးံ လုပန
္ ည္ူးမ် ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ သီလဝါ
အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနမ
္ ွ လက္ခက
ံ ်င့္သုူးံ ေနသည့္ အုပ္ခ််ိဳပေ
္ ရူးပုင္ူးဆုင္ရ လုပင
္ န္ူးစဥ္မ် ူးေနရ တင္ အစ ူးထုူးေရူး
ဆထ
ြဲ
ူးျခင္ူးမဟုတ္ပါ။ ထု႔အျပင္ ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္သည္ ျမန္မ ႏုင္င၏
ံ တည္ဆဥ
ြဲ ပေဒမ် ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ စီရင္ထုူးံ မ် ူး
တင္ ျပ႒ န္ူးထ ူးေသ တရ ူးဥပေဒအရ သ႔မ
ု ဟုတ္ အုပ္ခ််ိဳပေ
္ ရူးပင
ု ္ူးဆုင္ရ အရ ခုခံ ခံစ ူးခင့္တု႔အေပၚတင္လည္ူး
ဟန္႔တားေုႏွာက္ယက
ွ ္ေစမည္မဟိုတ္ပါ။

၁.၁။
3

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္

ျမန္မ ႏုင္ငံ၏ပတ္ဝန္ူးက်င္ထခုက္မႈဆန္ူးစစ္ျခင္ူးဆင
ု ္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္တင္ျပည္သ လထုပူးေပါင္ူးပါဝင္ေဆ င္ရက္ေရူး လမ္ူးညႊန္

ခ်က္မၾကမ္ူးသည္ပတ္ဝန္ူးက်င္ထန္ူးသမ္ူးေရူးဦူးစီူးဌ နမွဆင့္ေခၚထ ူးေသ စုံလင္ေသ က႑မ် ူးမွပူးေပါင္ူးေဆ င္ရက္သမ် ူး
သည္the United States Agency for International Development (USAID)၏အကအညီျဖင့္မၾက ခင္ကေရူးဆထ
ြဲ
ူးျခင္ူး
ျဖစ္ပါသည္။အဆပ
ု ါလမ္ူးညႊနခ
္ ်က္မၾကမ္ူးသည္ျမန္မ ႏုငင
္ ံ၏စီမက
ံ န္ူးမ် ူးအတက္မေက်နပ္မႈနင
ွ ့န
္ စ္န မႈမ် ူးကေ
ု ျဖရွင္ူးေသ ယ
ႏၱရ ူးကုလမ္ူးညႊန္သင့္ေသ ႏုင္ငံတက စံခ်န္စည
ံ ႊန္ူးမ် ူးတင္ပါဝင္ေသ အေျခခံမမ် ူးအေၾက င္ူးကုေဆူးေႏူးထ ူးပါသည္။
ႏုင္ငံတက စံခ်န္စည
ံ န
ႊ ္ူးမ် ူးတင္ ၁။ ကုလသမဂၢ၏စီူးပ ူးေရူးႏွင့လ
္ ႔အခင့္အေရူးမ် ူးဆင
ု ္ရ လမ္ူးညႊန္အေျခခံမမ် ူးမွ အေျခခံမ
အမွတ၂
္ ၉-၃၀ (၂၀၁၁) နွင့္ ၂။ IFC၏လုပ္ေဆ င္မစ
ႈ ံသတ္မွတခ
္ ်က္အမွတ(္ ၁)သဘ ဝ ပတ္ဝန္ူးက်င္ႏွင့လ
္ မႈေရူးေဘူး
အႏၱရ ယ္မ် ူးနွင့သ
္ က္ေရ က္မမ
ႈ ် ူးကု ဆန္ူးစစ္ျခင္ူးနွင့စ
္ ီမခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈ (၂၀၁၂)တု႔ပါဝင္ပါသည္။
4

အဆုပါအေျခခံမ(၈)ခ်က္မွ (၁)တရ ူး၀င္ျဖစ္မႈ၊(၂) လက္လွမ္ူးမီရယသုံူးစမ
ြဲ ၊ႈ (၃) ႀက်ိဳတင္ခန္႔မွန္ူးႏုုင္မ၊ႈ (၄) ညီမွ်ႏုင္မ၊ႈ (၅)

ပင့္လင္ူးျမင္သ မႈ၊(၆) အခင့္အေရူးမ် ူးႏွင့က
္ ုက္ညီမႈ၊(၇) စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယျခင္ူးႏွင့(္ ၈) ထေတ႕ဆက္ဆံမႈအေပၚ
အေျခခံျခင္ူးတ႔ျု ဖစ္ပါသည္။
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

2

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

(က) ဤလိုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္သမ်ား၏မေက်နပ္မန
ႈ ွင့္ စိုးရမ္ပပန္မႈမ်ားကို သီလဝါအထူးစီူး
ပ ူးေရူးဇုနအ
္ ေနျဖင့္ အခ်န္နင
ွ ့တ
္ ေျပးညီ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာစြာျဖင့္ အစီအစဥ္တက် ေလးလးစားစား စီမံခန္႔ခြုႏ
ြဲ ိုင္ေစ
ရန္အတြက္ လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြသ
ြဲ တ္မွတုႏ
္ ိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
(ခ)

ဤလိုပ္ငန္းစဥ္၌ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ကိုငတ
္ ြယေ
္ ဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္ လိုပင
္ န္းမ်ား၏ အတိုင္း
အတာုႏွင့္

အဆင့္မ်ားကို

ေဖာ္ျပထားၿပီး

ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အဖြ႔ြဲအစည္ူးအသီူးသီူး၏

အခန္းက႑ုႏွင့္

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လည္း သတ္မွတေ
္ ဖာ္ျပထားပါသည္။
(ဂ)

ဤလိုပ္ငန္းစဥ္ကို ပါဝင္ပတ္သက္သမ်ား၏ အႀကံျပ်ိဳတို႔ျံ ပန္ခ်က္ုႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳေပၚမတည္၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ
ျပင္ဆင္ေရးဆြသ
ြဲ ြားပါမည္။

၁.၂။

ရည္မန
ွ ူး္ ခ်က္မ် ူး

(က) ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္တင္ ေအ က္ေဖ ္ျပပါ ရည္မွန္ူးခ်က္မ် ူး ပါဝင္ပါသည္။
၁။ ေဒသခံမ် ူးထံမရ
ွ ရွေသ

မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးအ ူး လက္ခံျခင္ူး၊ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့္ ေျဖရွင္ူးျခင္ူးတ႔က
ု ု သင့္

ေလ် ္ေသ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး၊ သင့္ေလ် ္ေသ နည္ူးလမ္ူးတ႔ျု ဖင့္ အခ်န္ႏွင္တ
့ ေျပူးညီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊ တတက်က်၊
ေလူးေလူးစ ူးစ ူးျဖင့္ ေဆ င္ရက္သည့္ လုပင
္ န္ူးစဥ္တစ္ခု ခ်မွတ္ႏုင္ရန္။
၂။ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူးသည့္ စ ရက္စ တမ္ူးမ် ူးကု ေက င္ူးမန္စ ထန္ူးသမ္ူးထ ူးရွရန္ႏွင့္ မွနက
္ န္သည့္
နည္ူးလမ္ူးျဖင့္ အေရူးယေဆ င္ရက္ႏုင္ေစရန္။
၃။ ရရွခြဲသ
့ ည့္ အေတ႔အႀကံ်ိဳ သင္ခန္ူးစ မ် ူးအေပၚ သံုူးသပ္က လုပင
္ န္ူးစမ္ူးရည္မ် ူး စဥ္ဆက္မျပတ္ တုူးတက္
လ ေစရန္။
၄။ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးႏွင့္

အႏၱရ ယ္ျဖစ္ေစမည္႔ျဖစ္ရပ္မ် ူးကု

ထထေရ က္ေရ က္

စီမံခန္႔ခရ
ြဲ တင္

အေထ က္အကျဖစ္ေစရန္အတက္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး၏ စုူးရမ္ပပန္မမ
ႈ ် ူးကု ေဖ ္ထုတသ
္ တ္မွတက
္
ေစ င့္ၾကပ္စစ္ေဆူးရန္။
၅။ ႏုင္ငတ
ံ က အေလ့အက်င့္မ် ူးတင္ ရွရမည့္ လုအပ္ခ်က္မ် ူးႏွင့္ ကုကည
္ ီေစရန္။

၂။

နယ္ပယ္အတင
ု ူး္ အတ

(က) သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္မွ ေဆ င္ရက္သည့္လုပ္ငန္ူးမ် ူးေၾက င့္ ထခုကန
္ စ္န မႈရသည္
ွ
ဟုယဆေသ

ပါဝင္

ပတ္သက္သမ် ူးအ ူးလံုူး ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ကု အသံုူးျပ်ိဳႏုင္ပါသည္။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနမ
္ ွ ေဆ င္ရက္သည့္
လုပ္ငန္ူးမ် ူးေၾက င့္ တုက္ရက
ု ထ
္ ခက
ု ္နစ္န ႏုင္ေျခရွေသ

ေဒသခံမ် ူး 5 ႏွင့္ စီမက
ံ န္ူးေၾက င့္ ထခုကန
္ စ္န မႈရွ

သည့္ပုဂၢ်ိဳလမ
္ ် ူး၏ ထခက
ု ္နစ္န မႈမ် ူးကု အေလူးထ ူးကုစ ူးေပူးႏုင္မည့္နည္ူးလမ္ူးမ် ူး ပါဝင္ပါသည္။ ေန က္
ဆက္တ(ြဲ ၁)၌ ေဖ ္ျပထ ူးေသ ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္၏ ဦူးတည္ ေဒသခံမ် ူးတင္ ၾကည့္ရႈပါရန္။
(ခ)

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ေအ က္တင္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးမွ တင္ျပႏုင္သည့္ အခက္အခြဲ/ျပႆန အမ််ိဳူးအစ ူး (သ႔)ု
သက္ဆုငသ
္ ည့္ကစၥမ် ူးကု ကန္႔သတ္ ထ ူးျခင္ူးမရွပါ။ သ႔ေ
ု သ ္ အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန၏
္
သီူးျခ ူးလုပ္ငန္ူးစဥ္

5

စီမံကန္ူးေၾက င့္ထခုက္နစ္န မႈရွသည့္ ေဒသခံမ် ူး(PACs)ဆုသည္မွ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏ “တုက္ရုက္လႊမ္ူးမုူးမႈ”ရွ

ေသ ေဒသခံမ် ူးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ စီမံကန္ူးေၾက င့္ ထခုက္နစ္န မႈရွသည့္ ပုဂ်ိဳၢ လ္မ် ူး(PAPs)ဆုသည္မွ သီလဝါ
အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနအ
္ တင္ူး ေျမသမ္ူးဆည္ူးမႈေၾက င့္ တုက္ရုကသ
္ က္ေရ က္မႈရွသည့္ အမ္ေထ င္စုမ် ူး ျဖစ္ပါသည္။
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

3

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

(အလုပ္သမ ူးခန္႔ထ ူးေရူး

သ႔မ
ု ဟုတ္

ကစၥရပ္မ် ူး)ေအ က္တင္

စီူးပ ူး

ေရူးဂုဏ္သကၡ စသည္တ႔ႏ
ု ွင့ပ
္ တ္သက္သည့္

ကုငတ
္ ယ္ေဆ င္ရက္ေနေသ

မေက်နပ္

မႈတစ္ခခ
ု ု

လက္ခံရရွပါက

တညီသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတက္ ႏွစ္ခုထပ္ေဆ င္ရက္မေနျခင္ူးမ််ိဳူးကု ေရွ င္ရွ ူးႏုင္ရန္ အတက္ သင့္ေလ် ္သလု
လႊြဲအပ္ေဆ င္ရက္သ ူးပါမည္။ မည္သက စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ဆ င္ရက္ေနသည္ျဖစ္ေစ မေက် နပ္မႈကု အၿပီူးသတ္ေျဖရွင္ူး
ပတ္သမ္ူးၿပီူးသည္အထ

ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္အရ

လက္ခံရရွသည့္

မေက်နပ္မႈမ် ူးအ ူးလံုူး

ကု

ေျဖရွငူး္

ေဆ င္ရက္သ ူးပါမည္။
(ဂ)

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္သည္ အေထေထေသ

ျပည္သမ် ူးမွ တင္ျပလ သည့္ မေက်နပ္မႈမ် ူးကု စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္ စနစ္

တစ္ခက
ု ု အေထ က္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတက္ ဒီဇုင္ူးေရူးဆထ
ြဲ
ူးၿပီူး ျမန္မ ႏုင္ငံ၏ တရ ူးဥပေဒပုငူး္ ဆုင္ရ

လုပ္

ငန္ူးစဥ္မ် ူး၊ အလုပသ
္ မ ူးမ် ူး၏ ထခုကန
္ စ္န မႈမ် ူးကု ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္သည့္ တည္ဆစ
ြဲ နစ္မ် ူး၊ သမ ူးရုူးက်
စီူးပ ူးေရူးလုပင
္ န္ူးအခ်င္ူးခ်င္ူး ေျပ ဆုေဆူးေႏူးျခင္ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ လက္ရက်င္
ွ
့သုူးံ ေနသည့္ အျခ ူးေသ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
ဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္မ် ူးအတက္ အစ ူးထုူးေရူးဆထ
ြဲ
ူးျခင္ူး မဟုတပ
္ ါ။
(ဃ) သီလ၀ါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အေနျဖင့္ ပံုမွန္ျဖစ္ရူးု ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသ ၊ မတက်ေသ ၊ အေရူးယေဆ င္ရက္ႏုင္ျခင္ူး
မရွေသ မေက်နပ္မႈမ် ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္ူးရန္ တ ဝန္/အခင့္အ ဏ မရွ
ေသ ဆက္ႏယ္ေနသည့္ကစၥရပ္မ် ူးကမ
ု ေျဖရွင္ူးမေပူးဘြဲ ေနႏုင္သည္။

၃။

အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန၏
္ လုပင
္ န္ူးမ် ူးႏွင့္ ဆက္ႏယ္ပတ္သက္မႈ

(က) ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္သည္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးတစ္ခုခု၊ တစ္ဦူးဦူး သ႔မ
ု ဟုတ္ အုပစ
္ ုတစ္စုစမ
ု ွေဆ င္ရက္ေသ

ေဒသခံမ် ူး

မေက်မနပ္ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္ူးမ် ူးအပါအဝင္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အတင္ူး ေဆ င္ရက္ေသ ၊ သီလဝါ
အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္တုက္ ရုက္သက္ဆုင္ေသ လုပင
္ န္ူးအ ူးလံုူးႏွင့္ သက္ဆင
ု ္ပါသည္။
(ခ)

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ကု အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ ဖံ႔ၿဖ်ိဳူးေရူးႏွင့္ လုပ္ငန္ူးလည္ပတ္ေရူးအတက္ အေထ က္အကျပ်ိဳလုပင
္ န္ူး မ် ူး
ေဆ င္ရက္လွ်က္ရွၾကသည့္

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္စမ
ီ ခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈေက ္မတီ

(TSMC)၊

ရင္ူးႏွီူးတည္ေဆ က္

သ(MJTD)၊ ရင္ူးႏွီူးျမႇ်ိဳပ္ႏွံသမ် ူး၊ ေဆ က္လုပ္ေရူးကုမၸဏီမ် ူးအပါအဝင္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနအ
္ တင္ူးရွ
သက္ဆုငရ
္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးအ ူးလံုူး အသံုူးျပ်ိဳရပါမည္။
(ဂ)

ျပင္ပမွပါ၀င္ပတ္သက္သမ် ူးႏွင့္ အျပန္အလွနဆ
္ က္သယ္ေဆ င္ရက္ေနၾကေသ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနဝ
္ န္

ထမ္ူးမ် ူးႏွင့္ ကန္ထရက
ု ္တ မ် ူးအ ူးလံုူးသည္ အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ မေက်နပ္မဆ
ႈ ုင္ရ စီမခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈလပ
ု ္ငန္ူးစဥ္
အ ူး အကၽမ္ူးတဝင္ျဖစ္ေနေစရန္ ေလ့လ ထ ူးသင့္ပါသည္။ စတ္ေက်နပ္ဖယ္ ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္ေပူးႏုင္ရန္
အတက္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆင
ု ္ရ အထက္အရ ရွမ် ူး၏ ပံ့ပုူးမႈလည္ူး လုအပ္ပါသည္။

၄။

အသံုူးအႏႈနူး္ မ် ူး

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္တင္ အသံုူးျပ်ိဳထ ူးေသ အသံုူးအႏႈန္ူးမ် ူးတင္ ေအ က္ပါအဓပၸါယ္မ် ူး ရွပါသည္။
စက ူးလံုူးအသံုူးအႏႈနူး္

အဓပၸ ယ္ဖင့္ဆခ
ု ်က္

ဆက္သယ္ေဆ င္ရက္ရ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သ႔ု မေက်နပ္မႈမ် ူးကု တင္ျပ/ဖုငတ
္ ရ
ြဲ မည့္ နည္ူးလမ္ူး တစ္ရပ္ကု

မည့္ အဓကေနရ

ဆုလပ
ု ါသည္။

ေဒသခံျပည္သမ် ူး

ေရရွညတ
္ ည္တသ
ံ့ ည့္နည္ူးလမ္ူးျဖင့္

အခ်င္ူးခ်င္ူးအျပန္အလွန္

ေျပ ဆေ
ု ဆူးေႏူးက

ဘံု

သေဘ ထ ူးအျမင္မ် ူးကု မွ်ေဝသည့္ လအုပ္စု တစ္စက
ု ု ဆလ
ု ုပါသည္။
မေက်နပ္မက
ႈ ု တင္ျပသ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သ႔ု

မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုခက
ု ုတင္ျပေသ

တစ္ဦူးတစ္ေယ က္

သ႔မ
ု ဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု သု႔မဟုတ္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးတစ္ခုကု ဆုလုပါသည္။
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

စက ူးလံုူးအသံုူးအႏႈနူး္

အဓပၸ ယ္ဖင့္ဆခ
ု ်က္

မေက်နပ္မႈ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူးသည့္ စတ္တင
ု ္ူးမက်ေသ ေဖ ္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီူး အဓက
အ ူးျဖင့္ စုူးရမ္ပပန္မတ
ႈ စ္ခု ႏွင့/္ သု႔မဟုတ္ သတ္မတ
ွ ္ ေျဖရွငူး္ မႈတစ္စုတ
ံ စ္ရ ကု ရွ ေဖျခင္ူးကု
ဆုလပ
ု ါသည္။ ‘စုူးရပ္ပပန္မ’ႈ ၊ ‘အခက္အခြဲ/ျပႆန ’ႏွင့္ ‘ထခုက္နစ္န မႈ’တ႔မ
ု ွ တညီပါသည္။
မွတ္ခ်က္ ေမူးခန္ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ ေမတၱ ရပ္ခခ
ံ ်က္တစ္ရပ္အေပၚ ကုယတ
္ ယ္ေဆ င္ရက္ပုမ
ံ ွ
မေက်နပ္မႈ အေပၚ ကုင္တယ္ေဆ င္ရက္ပုႏ
ံ ွင့္ မတညီပါ။
[ေမူးခန္ူးႏွင့္

ေမတၱ ရပ္ခခ
ံ ်က္မ် ူးကုမ

ပံုမွန္

ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး

အတတက

ပူးေပါင္ူးေဆ င္ရက္သည့္ပုစ
ံ ံျဖင့္ ကုယတ
္ ယ္ေဆ င္ရက္ ေလ့ရွပါသည္။]
မေက်နပ္မက
ႈ ု စီမခ
ံ န္႔ခြဲ

ထခက
ု ္နစ္န မႈရွေသ

ေဒသခံျပည္သမ် ူး၏ မေက်နပ္မႈမ် ူး သု႔မဟုတ္ စုူးရမ္ပပန္မမ
ႈ ် ူးကု

သည့္ လုပင
္ န္ူးစဥ္

အခ်န္ႏွင့တ
္ ေျပူးညီ မွ်မွ်တတ၊ တတက်က်ျဖင့္ လက္ခံျခင္ူး၊ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူး၊ အေၾက င္ူး
ျပန္ၾက ူးျခင္ူးတ႔ု ေဆ င္ရက္သည့္ လုပ္ငန္ူးစဥ္တစ္ရပ္ကု ဆလ
ု ုပါသည္။

စူးု ရမ္ပပန္မႈ

တစ္ဥူးီ သု႔မဟုတ္ တစ္ဥူးီ ထက္ပေ
ု သ

ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးမွ တင္ျပေသ

ကုမၸဏီတစ္ခု

သ႔မ
ု ဟုတ္ ကန္ထရက
ု တ
္
တစ္ခု၏ ေဆ င္ရက္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္ေၾက င္ူး တရ ူးဝင္
ေဖ ္ျပျခင္ူးကု ဆုလသ
ု ည္။ ‘မေက်နပ္မႈ’၊ ‘နစ္န မႈ’ႏွင့္ ‘အခက္အခြဲ/ျပႆန ’ တု႔မွ အတတ
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကန္ထရက
ု တ
္

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သ႔ု ကုန္ပစၥည္ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆ င္မမ
ႈ ် ူးကု တက
ု ္ရက
ု ္ျဖစ္ေစ၊
ရင္ူးႏွီူးျမႇ်ိဳပ္ႏံွသထံသ႔ျု ဖစ္ေစ စ ခ််ိဳပ္စနစ္ျဖင့္ ပံ့ပုူးေပူးသသည့္ တစ္သီူးပုဂလ
ၢ သ႔မ
ု ဟုတ္ စီူးပ ူး
ေရူးလုပ္ငန္ူးတစ္ခက
ု ု ဆုလပ
ု ါသည္။ ထုသ႔ဆ
ု ုရ တင္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္ တုက္
ရုက္စ ခ််ိဳပ္ခ််ိဳပဆ
္ ု ေဆ င္ရက္သည့္ အဖ႔မ
ြဲ ် ူး၊ ဆင့္ပ ူးကန္ထရက
ု တ
္

(sub-contractor)

အျဖစ္သရွထ ူးေသ ကန္ထရုကတ
္
ကုမၸဏီမ် ူးမွ ထပ္ဆင့္စ ခ််ိဳပ္ခ််ိဳပဆ
္ ထ
ု
ူးသမ် ူး ပါဝင္ပါ
သည္။
မေက်နပ္မက
ႈ ု စီမခ
ံ န္႔ခြဲ

လက္ခံရရွသည့္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ူး၍ လုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ် ူးကု ရရွႏုင္ရန္

သည့္ ပံုစံ

အတက္ အသံုူးျပ်ိဳေသ ပံုစံကု ဆုလပ
ု ါသည္။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏ မေက်နပ္မႈစမ
ီ ံခန္႔
ခသ
ြဲ ည့္ပုစ
ံ ံကု ေန က္ဆက္တ(ြဲ ၁)တင္ ၾကည့္ပါ။ (မေက်နပ္မဆ
ႈ ုင္ရ စီမခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈျဖည့္စက္ပုစ
ံ ံ
ဟုလည္ူးေခၚပါသည္။)

အခက္အခြဲ/ျပႆန

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈကု တရ ူးဝင္ေဖ ္ျပျခင္ူး ဆုလပ
ု ါသည္။
‘မေက်နပ္မ’ႈ ၊ ‘စုူးရမ္ ပပန္မ’ႈ ႏွင့္ ‘ထခုကန
္ စ္န မႈ’ တ႔မ
ု ွ အတတပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္ူးႏွီူးျမႇ်ိဳပႏ
္ ွံသ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္တင္ အက််ိဳူးတစီူးပ ူးေရူးလုပ္ငန္ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ အျခ ူးစီူးပ ူးေရူးလုပ္
ငန္ူးတစ္ခခ
ု ုကု လုပေ
္ ဆ င္ရန္ေလွ် က္လႊ ကု သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္စမ
ီ ံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေက ္မတီ
မွ အတည္ျပ်ိဳၿပီူး ျဖစ္သည့္ ရင္ူးႏွီူးျမွပ္ႏံွသတစ္ဦူးဦူးကု ဆုလပ
ု ါသည္။

ေျဖရွငူး္ ခ်က္

မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုကု ေျဖရွင္ူးသည့္ နည္ူးလမ္ူးမ် ူးကု ဆုလုပါသည္။ ဥပမ - ေတ င္ူးပန္ျခင္ူး၊
ေလ် ္ေၾကူးေပူးအပ္ျခင္ူး၊ ျပန္လည္ထေထ င္ေပူးျခင္ူး၊ ေငေၾကူးႏွင့္ ေငေၾကူး မဟုတ္ေသ
ေလ် ္ေၾကူးေပူးအပ္ျခင္ူး ႏွင့္/သ႔မ
ု ဟုတ္ ဒဏ္ခတ္ပတ္ဆ႔ျု ခင္ူး။ ‘ကုထုူးံ ’ႏွင့္ အတတပင္ ျဖစ္ပါ
သည္။

တ ဝန္ရွ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး

ေန က္ဆက္တ(ြဲ ၃)တင္ ေဖ ္ျပထ ူးေသ တ ဝန္ဝတၱရ ူးဇယ ူးတင္ ပါရွေသ သက္ဆ္င
ု ္ရ
ကစၥရပ္ သု႔မဟုတ္ အေၾက င္ူးအရ ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ တရ ူးဝင္ အသအမွတ္ျပ်ိဳ တ ဝန္ရသည္
ွ
့
အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးကု ဆုလပ
ု ါသည္။ တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသည္ လက္ခံရရွသည့္ မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခု
ကု

ေျဖရွင္ူးေပူးရန္

တ ဝန္ရွၿပီူး

ထုသ႔မ
ု ေက်နပ္မက
ႈ ုေျပလည္ေအ င္ေျဖရွင္ူးရ တင္

အေထ က္အကျဖစ္ေစရန္အတက္ အျခ ူးသမ် ူးထံမွ အကအညီကု ရယႏုင္ပါသည္။
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

စက ူးလံုူးအသံုူးအႏႈနူး္

အဓပၸ ယ္ဖင့္ဆခ
ု ်က္

ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏ လုပ္ငန္ူးေဆ င္ရက္မအ
ႈ ေပၚ ထခက
ု ္မရ
ႈ ွေစေသ

သု႔မဟုတ္

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏ လုပင
္ န္ူးေဆ င္ရက္မေ
ႈ ၾက င့္ ထခက
ု ္နစ္န မႈရွေသ သ႔မ
ု ဟုတ္
သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္၏ လုပ္ငန္ူးေဆ င္ရက္မအ
ႈ ေပၚတင္ တရ ူးဝင္အက််ိဳူးအျမတ္ ခံစ ူး
ပုင္ခင့္ရွေသ

တစ္ဦူးတစ္ေယ က္ သ႔မ
ု ဟုတ္ အုပစ
္ ုမ် ူးကု ဆုလပ
ု ါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္

သမ် ူးတင္ အစုူးရအရ ရွမ် ူး၊ ေဒသခံျပည္သမ် ူး၊ အစုူးရမဟုတ္ေသ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူး၊ သ
တင္ူးမီဒယ
ီ
မ် ူး၊ ကန္ထရုကတ
္
မ် ူး၊ စီူးပ ူးေရူးအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူး၊ ဥပေဒျပ်ိဳေရူးႏွင့္ မေဘ င္
ေရူးဆေ
ြဲ ရူးဆင
ု ္ရ တ ဝန္ရသ
ွ မ် ူး စသည္တ႔ု ပါဝင္ပါသည္။
မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈ

မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု ေျဖရွင္ူးသည့္အစီအမံမ် ူး၊ ပတ္သမ္ူးထ ူးသည့္အေျခအေနမ် ူးအပါအဝင္

ဆင
ု ရ
္ လုပင
္ န္ူးစဥ္ႏွင့စ
္ ပ္

လက္ခံရရွသည့္ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူးသည့္ အခ်က္အလက္မ် ူးအ ူးလံုူးကု သမ္ူးဆည္ူး

လ်ဥ္ူး၍ သမ္ူးဆည္ူးထ ူး
ေသ အခ်က္အလက္မ် ူး
(ေဒတ ေဘ့စ)္

ထ ူးသည့္ ေဒတ ေဘ့စ္ (Database)ကု ဆုလပ
ု ါသည္။ (တစ္ခါတစ္ရံ ‘မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး မွတ္
တမ္ူး’ဟုလည္ူး ေခၚပါသည္။)

၅။

တ ဝန္ႏွင့ဝ
္ တၱရ ူးမ် ူး

က။

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ အ ူးအေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရ တင္ ပါဝင္သည့္အခန္ူးက႑ႏွင့္ တ ဝန္ဝတၱရ ူး

မ် ူးမွ ေအ က္ပါအတင
ု ္ူးျဖစ္ပါသည္။
အခန္ူးက႑

တ ဝန္ဝတၱရ ူး

သီလဝါအထူးစီူးပ ူး

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္မ် ူး အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရ တင္ တ ဝန္ခရ
ံ ပါမည္။

ေရူးဇုနစ
္ မ
ီ ခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈ
ေက ္မတီ (TSMC)
ဥကၠဌ
တ ဝန္ရွ

မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုကု စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္ရန္ တ ဝန္ရပါသည္
ွ
။ ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္

အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူး

တင္ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးမႈမ် ူးျပ်ိဳလုပ္ျခင္ူး၊ ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္မည့္နည္ူးလမ္ူးမ် ူးကု အဆုျပ်ိဳျခင္ူး၊ အမွန္
ျပင္ဆင္ထ ူးသည့္ လုပ္ငန္ူးမ် ူး အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ျခင္ူး၊ TSMC/MJTDပူးတြဲ လထု
ဆက္ဆံေရူးအဖ႔အ
ြဲ ပါအဝင္ အျခ ူးသက္ဆ္င
ု ္ရ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူးအၾက ူး ေပါင္ူးစပ္ညႏ
ႇ ႈင္ူးေဆ င္ရက္
ျခင္ူး စသည္တ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္။ တ ဝန္ရွအဖ႕ြဲ အစည္ူးမ် ူးမွ မေက်နပ္မႏ
ႈ ွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုငရ
္
ဘ သ ရပ္/ေခါင္ူးစဥ္အလက
ု ္ ဆံုူးျဖတ္ခ်က္မ် ူး ခ်မွတရ
္ န္ တ ဝန္ရွပါသည္။ တ ဝန္ဝတၱရ ူးႏွင့္
အခန္ူးက႑တက
ု့ ု

ေဖ ္ျပထ ူးသည့္ဇယ ူးကု

ေန က္ဆက္တ(ြဲ ၃)တင္ၾကည့္ပါရန္။

အေသူးစတ္သရွလုပါက လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔(ြဲ CRT) ကဆ
ု က္သယ္စုစ
ံ မ္ူးႏုင္ပါသည္။
TSMC/MJTDတ႔ ု

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္အ ူး

ပူးတဖ
ြဲ ႔စ
ြဲ ည္ူးထ ူး

ထုသ႔ေ
ု ဆ င္ရက္ရ တင္ မေက်နပ္မႈမ် ူးကု စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္လုပ္ငန္ူးစဥ္အ ူး အေက င္အထည္ေဖ ္

ေသ

အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္မတ
ႈ စ္ခလ
ု ုူးံ အတက္

တ ဝန္ရပါသည္
ွ
။

လထုဆက္ ေဆ င္ရက္သ၊ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု ေစ င့္ၾကည့္စစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္ူးလုပ္ငန္ူးမ် ူးကု ေဆ င္

ဆံေရူးအဖ႔(ြဲ CRT)

ရက္သ၊ ရရွသည့္သင္ခန္ူးစ မ် ူးအေပၚအေျခခံက မဝါဒ သ႔မ
ု ဟုတ္ အေလ့အက်င့္မ် ူးကု လုအပ္

ေခါင္ူးေဆ င္(မ် ူး)

သလု ေျပ င္ူးလြဲရန္အတက္ အႀကံျပ်ိဳသစသည္ျဖင့္ ေဆ င္ရက္ရပါမည္။ ဖ႔စ
ြဲ ည္ူးပံုဇယ ူးႏွင့္ တ ဝန္
ဝတၱရ ူးအေသူးစတ္ကု ေန က္ဆက္တ(ြဲ ၄)တင္ ၾကည့္ရႈပါရန္။

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

အခန္ူးက႑

တ ဝန္ဝတၱရ ူး

TSMC/MJTDတ႔ ု

မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုကု အေၾက င္ူးျပန္ရ တင္ ေပါင္ူးစပ္ညႏႈ
ႇ င္ူးေဆ င္ရက္ရန္ႏွင့္ တင္ျပသႏွင့္ အဓက

ပူးတဖ
ြဲ ႔စ
ြဲ ည္ူးထ ူး

ဆက္သယ္ေဆ င္ရက္ရန္ တ ဝန္ရွပါသည္။ ထုသ႔ေ
ု ဆ င္ရက္ရ တင္ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု လက္ခံ

ေသ လထုဆက္

ျခင္ူးႏွင့္ အစီရင္ခတ
ံ င္ျပျခင္ူး၊ မေက်နပ္မႈ မွတ္တမ္ူး ေဒတ ေဘ့စတ
္ င္ ထည့္သင္ူးျခင္ူး၊ မေက်နပ္မႈ

ဆံေရူးအဖ႔(ြဲ CRT)

မ် ူးကေ
ု ျဖရွငူး္ ရ တင္ လုအပ္ေသ

တ ဝန္ခမ
ံ ် ူး

စသည္တ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္။ ဖ႔စ
ြဲ ည္ူးပံုဇယ ူးႏွင့္ တ ဝန္ဝတၱရ ူးအေသူးစတ္ကု ေန က္ဆက္တ(ြဲ ၄)တင္

ပံ့ပုူးမႈမ် ူးေပူးအပ္ျခင္ူးႏွင့္ တုင္ၾက ူးသႏွင့္ ဆက္သယ္ျခင္ူး

ၾကည့္ရႈပါရန္။
မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးက ု

ပုမုျပင္ူးထန္ျမင့္တက္လ ေသ မေက်နပ္မႈမ် ူးကု သံုူးသပ္ရန္ႏွင့္ ထပ္မံေဆ င္ရက္ရမည့္ အေရူးယ

သံုူးသပ္သည့္

ေဆ င္ရက္မႈမ် ူးအတက္ အခင့္အ ဏ အပ္ႏွင္ူးရန္ တ ဝန္ရွပါသည္။ ထုသ႔ေ
ု ဆ င္ရက္ရ တင္

ဘုတအ
္ ဖ႕ြဲ (CRB)

အခ်န္ၾက ျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသ မေက်နပ္မႈမ် ူး သု႔မဟုတ္ ပုမျု ပင္ထန္ျမင့္တက္လ ေသ မေက်နပ္မႈ
မ် ူးကု သံုူးသပ္ျခင္ူး၊ ထပ္မံေဆ င္ရက္ရမည့္ အေရူးယေဆ င္ရက္မမ
ႈ ် ူးအတက္ အခင့္အ ဏ
အပ္ႏွင္ူးျခင္ူး၊ တင္ျပသႏွင့္ သေဘ တလက္ခံႏုင္သည့္ ေျဖရွင္ူးမႈမ် ူး ရရွရန္ မျဖစ္ႏုင္သည့္အခါ
တင္ျပထ ူးသည့္ မေက်နပ္မႈကု ပတ္သမ္ူးရန္အတက္ အတည္ျပ်ိဳျခင္ူး စသည္တ႔ု ပါဝင္ပါသည္။
သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု သံုူးသပ္သည့္ ဘုတ္အဖ႔၏
ြဲ
အဆုျပ်ိဳ ဖ႔စ
ြဲ ည္ူးပံုကု
ေန က္ဆက္တ(ြဲ ၅)တင္ ေဖ ္ျပထ ူးပါသည္။ အေသူးစတ္သရွလုပါက လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔(ြဲ CRT)
ကုဆက္သယ္စုစ
ံ မ္ူးႏုင္ပါသည္။

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

7

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

၆။

အလံုူးစံု လုပင
္ န္ူးစဥ္

(က) ဤပံုတင္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆင
ု ္ရ

လုပင
္ န္ူးစဥ္(TCMP)ကု ေဖ ္ျပထ ူးသည္။ သက္ဆုင္ရ အဆင့္အလက
ု ္

အေသူးစတ္ကု အခန္ူး(၈)တင္ ေဖ ္ျပထ ူးပါသည္။


တင္ျပလ သည့္ မေက်နပ္မပ
ႈ ုစ
ံ က
ံ ု ဖင
ု တ
္ ျြဲ ခင္ူး

၁။ လက္ခရ
ံ ရွျခင္း

တင္ျပသမွ

၂။ ဆန္ူးစစ္ျခင္ူးႏွင့္ တ ဝန္ေပူးအပ္ျခင္ူး

သု႔မဟုတ္

လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔အ
ြဲ ရ ရွမွ

TSMC/MJTD ပူးတြဲ လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔ ြဲ (CRT)အဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္
သက္ဆုငရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး

သု႔

တ ဝန္ေပူးအပ္ျခင္ူး

၇ ရက္အတင္ူး
လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔မ
ြဲ ွ တင္ျပခ်က္ကု အသအမွတျ္ ပ်ိဳျခင္ူး

၃။ အသအမွတျ္ ပဳျခင္း
(တင္ျပသထံသ႔ ို စာျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း)

မေက်နပ္မႈတင္ျပခ်က္ပုစ
ံ ံ

တင္

အေသူးစတ္မွတတ
္ မ္ူးတင္ျခင္ူး

သက္ဆင
ု ရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး

၄။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူး

ေတ႔ရွခ်က္မ် ူးကု CRTအဖ႔သ
ြဲ ု႔ တင္ျပျခင္ူး

ရက္ ၃၀ အတင္ူး

၅။ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းုႏွင့ေ
္ ျဖရွငး္ ျခင္း

၅(က)။ ေအာင္ျမင္စာြ
ေျဖရွငး္ ျခင္း
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

၅(ခ)။ မေျဖရွငး္ ုႏိုင-္ မေက်နပ္မႈ
မ်ားသံိုးသပ္ေရးဘိုတအ
္ ဖြ႔သ
ြဲ ို

ေျဖရွငူး္ ခ်က္/ေရူးခ်ယ္စရ မ် ူးႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍ တင္ျပသႏွင့္ ဆက္သယ္ေဆ င္ရက္ျခင္ူး
သက္ဆုငရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး

ႏွင့္

CRTအဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္/တ ဝန္ခံမ် ူး

ေျဖရွငူး္ ခ်က္ကု အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ျခင္ူး
သေဘ မတပါက မေက်နပ္မႈမ် ူး သံုူးသပ္ေရူးဘုတအ
္ ဖ႔ထ
ြဲ ံ တင္ျပရန္

တင္ျပျခင္း

၆။ ေနာက္ဆက္တလ
ြြဲ ပ
ို င
္ န္းစဥ္ုႏွင့္ ပတ္သမ္းျခင္း

ေျဖရွငူး္ ၿပီူး မေက်နပ္မပ
ႈ ုစ
ံ ႏ
ံ ွင့ ္ လက္
ွ ေ
္ ရူးထုူးျခင္ူး (၁) တင္ျပသ၊ ၂) CRTအဖ႔၊ြဲ ၃)
8 မတ
သက္ဆင
ု ရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး၊ လအ
ု ပ္ပါက ဘုတအ
္ ဖ႔)ြဲ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

၇။

မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခက
ု ု တင္ျပႏုငမ
္ ည့္ လမ္ူးေၾက င္ူးမ် ူး

(က) ေဒသခံျပည္သမ် ူးအေနျဖင့္ မမတ႔၏
ို မေက်နပ္မႈမ်ားကို သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုနသ
္ ႔ို တင္ျပ သ႔မ
ု ဟုတ္ စ ရင္ူး
ေရူးသင္ူးႏုင္သည့္ “လမ္ူးေၾက င္ူး”မ် ူးစ ရွပါသည္။ အဆပ
ု ါလမ္ူးေၾက င္ူးမ် ူးတင္

ေဒသခံျပည္သမ်ားထံလာေရာက္သည့္ အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္မအ
ွ ရာရွထံ လကိုယတ
္ ိုင္ျဖစ္ေစ



အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနသ
္ ႔ု သြားေရာက္၍ လကယ
ို ္တင္
ို ျဖစ္ေစ



အႀကံေပးစာထည့္ုႏိုင္သည့္စာတိုက္ပိုးံ မ်ားမွျဖစ္ေစ(လထုပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး၏အၾကံေပူးခ်က္အတင
ု ္ူးထ ူး
ရွရန္စစ
ီ ဥ္ထ ူးပါသည္။)





အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနသ
္ ႔ို စာျဖင့္ေရးသား၍ ျဖစ္ေစ



သန္လ်င္ နွင့ေ
္ က် က္တန္ူးၿမ်ိဳ႕နယ္တ႔မ
ု ွဝန္ထမ္ူးမ် ူးႏွင့္ျဖစ္ေစ တင္ျပႏုင္ပါသည္။

ေက်းရြာမ်ားတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊
လွယမ
္ ်ားမွ

အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အတင္ူး၌လည္းေကာင္း

က်င္းပေသာ

ေဒသခံမ်ားနွင့္

အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနက
္ ိုယစ
္ ား
ေတြ႔ဆိုေ
ံ ဆြးေုႏြးပြမ
ြဲ ်ားတြင္ျဖစ္ေစ

တင္ျပႏုင္ပါသည္။သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုနအ
္ တြင္း၌လည္းေကာင္း၊ သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္အျပင္ဘက္တြင္
ျဖစ္ေသာ္လည္း

အထးစီးပြားေရးဇိုနုႏ
္ ွင့္ပတ္သက္သည့္

အဖြ႔အ
ြဲ စည္း/လိုပ္ငန္းတစ္ခခ
ို ိုမလ
ွ ည္းေကာင္း

“မေတာ္တဆမႈ” တစ္ခခ
ို ို ျဖစ္ပြားခြဲလ
့ ်ွင္ သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္၏ မေတာ္တဆမႈမ်ား စီမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆင
ို ္ရာ
လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက
ို ္နာ ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။ အကယ္၍ အဆိုပါမေတာ္တဆမႈသည္ ေဒသခံျပည္သ(မ်ား)ကို
ထခက
ို ္မသည္ဆပါက
ို

ဤလိုပ္ငန္းစဥ္အရ

မေက်နပ္မႈအျဖစ္

မွတ္ယၿပီး

လိုအပ္သလို

စံိုစမ္းစစ္ေဆးကာ

ေျဖရွငး္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။

၈။

မေက်နပ္မေ
ႈ ျဖရွငး္ ရန္အတြက္ အေသူးစတ္အဆင့္မ်ား

၈.၁။

လက္ချံ ခင္း

(က) မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္လုပင
္ န္ူးစဥ္သည္ မေက်နပ္မႈတစ္ခုကု သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုနအ
္ ဖြ႔ဝ
ြဲ င္တစ္ဦး
(သ႔မ
ို ဟိုတ)္ ကန္ထရက
ို ္တာတစ္ဦးမွ လက္ခရ
ံ ရွၿပီး TSMC/MJTD တ႔ို ပးေပါင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းထားေသာ လထိုဆက္ဆံ
ေရးအဖြ႔က
ြဲ ို လႊြဲေျပ င္ူးေပူးလက
ု ္သည္နွင့္ စတင္အသက္ဝင္ပါသည္။
(ခ)

တင္ျပလ သည့္ မေက်နပ္မသ
ႈ ည္ အဆင္သင့္ေျဖရွင္ူးႏုင္ၿပီူး ခ်က္ခ်င္ူးကင
ု ္တယ္ေျဖရွငူး္ ႏုင္ပါက လထိုဆက္ဆံ
ေရးအဖြ႔အ
ြဲ ရာရွမွ တိုက္ရက
ို အ
္ ေရးယေျဖရွငး္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးၿပီး မေက်နပ္မစ
ႈ ီမခ
ံ န္႔ခေ
ြြဲ ရးျဖည့္စြက္ပိုစ
ံ ံ (ေနာက္
ဆက္တ-ြြဲ ၂)တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းကာ မေက်နပ္မႈအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တင
ြ ္ မွတ္တမ္း
တင္ထားရပါမည္။

(ဂ)

တင္ျပလ သည့္မေက်နပ္မက
ႈ ို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးုႏိုင္ျခင္းမရွလွ်င္ လထိုဆက္ဆံေရးအဖြ႔အ
ြဲ ရာရွသည္ မေက်နပ္
မႈစီမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ျဖည့္စြက္ပိုစ
ံ ံ (ေနာက္ဆက္တ-ြြဲ ၂)တြင္ လုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ် ူးကု တင္ျပသမ် ူး ျဖည့္သင္ူး
ေစရပါမည္။ အကယ္၍ တင္ျပသမွ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပိုစ
ံ ံတင
ြ ္ ျပည့္စိုစ
ံ ြာျဖည့္သြင္းုႏိုင္
ျခင္းမရွလွ်င္ လထုဆက္ဆံေရူးအဖြ႔အ
ြဲ ရာရွမွ ကညီျဖည့္သြင္းေပးၿပီး ျဖည့္သြင္းထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
တင္ျပသအား ဖတ္ျပကာ မွနက
္ န္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရပါမည္။ ထ႔ေ
ို နာက္ လထိုဆက္ဆံေရးအဖြ႔အ
ြဲ ရာရွသည္
အဆိုပါတက္ျပခ်က္ကို မေက်နပ္မအ
ႈ ခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စတ
္ ြင္ မွတတ
္ မ္းတင္ပါလမ့္မည္။

(ဃ) လက္ခံရရွထားေသာ မေက်နပ္မႈ တင္ျပခ်က္အားလံိုးကို လထိုဆက္ဆံေရးအဖြ႔သ
ြဲ ႔ို တင္ျပရပါမည္။ မေက်နပ္မက
ႈ ို
ကနဦးလက္ခရ
ံ ရွသသည္ တာဝန္ရွအဖြ႔အ
ြဲ စည္းမွျဖစ္ုႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ မေက်နပ္မက
ႈ ို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ပါဝင္
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

9

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
ေဆာင္ရြကရ
္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအဖြ႔အ
ြဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တက
ို ္ရက
ို ္စမ
ီ ံခန္႔ခြရ
ြဲ မည္
မဟိုတ္ေပ။

၈.၂။

အကြဲျဖတ္ျခင္ူးႏွင့္ တ ဝန္ေပူးအပ္ျခင္ူး

(က) လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔ြဲ ေခါင္ူးေဆ င္သည္ မေက်နပ္မႈ၏ အတမ္အနက္ကု ကနဦူးအကြဲျဖတ္က

သက္ဆုငရ
္

အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသ႔ု ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္ရန္ တ ဝန္ေပူးအပ္ရပါမည္။ လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ (CRT) ေခါင္ူးေဆ င္ႏွင့္
တ ဝန္ရွ

အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးတ႔သ
ု ည့္

ေန က္ဆက္တေ
ြဲ ဆ င္ရက္ရမည့္

လုအပ္ပါကစံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့္
လုပင
္ န္ူးတစ္ခုခအ
ု တက္

ေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္ျခင္ူးအပါအဝင္

ေဆ င္ရက္မည့္

အခ်န္က လကု

သတ္မွတသ
္ ေဘ တညီမရ
ႈ ယရပါမည္။တုင္ၾက ူးသ၏ျပႆန /ပပန္မအ
ႈ ူးေျဖရွင္ူးေဆ င္ရက္ေပူးရန္အျခ ူးေသ
သက္ဆုငရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူး(သု႔မဟုတ)္ တ ဝန္ရွအဖ႕ြဲ အစည္ူး၏တ ဝန္ယေဆ င္ရက္ရန္လုအပ္ေသ လုပ္ေဆ
င္ခ်က္မ် ူးပါဝင္ပါသည္။
(ခ)

လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔ြဲ (CRT) သည္ တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးထံ မေက်နပ္မႈႏွင့သ
္ က္ဆုငသ
္ ည့္ စ ရက္စ တမ္ူးမ် ူး
အ ူးလံုူးကု

ၾကည့္ရႈေလ့လ ခင့္

ေပူးအပ္ရပါမည္။

လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ

(CRT)သည္

တုင္ၾက ူးသ၏

မေက်နပ္မအ
ႈ ူးေျဖရွငူး္ ေဆ င္ရက္ျခင္ူးကစၥရပ္မ် ူးကုပတ္သမ္ူးၿပီူးသည္အထတုင္ေအ င္ဆက္လက္ေစ င့္ၾကည့္
စစ္ေဆူးရပါမည္6။
(ဂ)

ျပင္ူးထန္/အေရူးႀကီူးေသ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးေပၚေပါက္လ ပါက လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ (CRT) ေခါင္ူးေဆ င္သည္
သီလဝါ အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္စမ
ီ ံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေက ္မတီ ဥကၠ႒ထံသ႔ု ခ်က္ခ်င္ူး အသေပူးအေၾက င္ူးၾက ူးရပါမည္။

၈.၃။

တင
ု ၾ္ က ူးသထံသ႔ ု အေၾက င္ူးျပန္ၾက ူးျခင္ူး

(က) မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုကအ
ု ကြဲျဖတ္ၿပီူး

ေျဖရွငူး္ ေဆ င္ရက္ရန္

သက္ဆင
ု ္ရ တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးကု

တ ဝန္

ေပူးအပ္ၿပီူးေန က္လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔(ြဲ CRT)သည္တင္ျပသထံသ႔ေ
ု န က္ဆုူးံ အေျခအေနႏွင့္တကအသအမွတ္
ျပ်ိဳလက္ခံရရွေၾက င္ူးကုစ ျဖင့္ေရူးသ ူးေပူးပ႔ရ
ု ပါမည္။

ဥပမ အေနျဖင့္

သက္ဆင
ု ္ရ အေသူးစတ္

အခ်က္

အလက္မ် ူးျပည့္စံုစ ပါဝင္ေသ တင
ု ္ၾက ူးစ မတၱ (သ႔)ု တုင္ၾက ူးသထံဖုန္ူးေခၚဆုျခင္ူးတ႔ျု ဖစ္ႏုင္ပါသည္။ တုင္ၾက ူး
သမွလက္ခံႏုင္ေသ နည္ူးလမ္ူးႏွင့္ပုစ
ံ ံအ ူးအသံုူးျပ်ိဳ၍မေက်နပ္ခ်က္အ ူးလက္ခံရရွေၾက င္ူးတုင္ၾက ူးသထံတရ ူး
ဝင္အေၾက င္ူးျပန္ရပါမည္။
(ခ)

ပံုမွန္အ ူးျဖင့္တရ ူးဝင္အသအမွတ္ျပ်ိဳေၾက င္ူးကုတင
ု ္ၾက ူးသထံ မေက်နပ္ခ်က္အ ူးလက္ခံရရွၿပီူး (၇)ရက္အတင္ူး
ေပူးပ႔ရ
ု ပါမည္။လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔(ြဲ CRT)သည္တရ ူးဝင္အသအမွတ္ျပ်ိဳျခင္ူးလုပ္ငန္ူးစဥ္ပုစ
ံ ံႏွင့္ သက္ဆုင္ေသ
အခ်က္အလက္မ် ူးအ ူးသီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပင
္ န္ူးစဥ္
(TCMP) ေဒတ ေဘ့စတ
္ င္ ထည့္သင္ူးမွတ္သ ူးထ ူးရပါမည္။

၈.၄။

စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူး

(က) တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသည္ မေက်နပ္မႈႏွင္စ
့ ပ္လ်ဥ္ူး၍ အခ်က္အလက္မ် ူးကု အေျခခံက

စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးရမည္

ျဖစ္ၿပီူး ေျဖရွင္ူးရန္အတက္ နည္ူးလမ္ူးမ် ူးကု အဆုျပ်ိဳရပါမည္။
(ခ)

တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသည္ လုအပ္ပါက အခ်က္အလက္မ် ူးရွ ေဖရန္အတက္ တတယအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးကု တ ဝန္
ေပူးႏုင္သည္။ အခက္အခြဲ/ျပႆန တစ္ရပ္ကု ေျဖရွင္ူးရ တင္လည္ူးေက င္ူး ဥပေဒအရ လုအပ္လ လွ်င္လည္ူး
ေက င္ူး တင္ျပသႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူးသည့္ အခ်က္အလက္မ် ူးကု လုအပ္သည့္အတုငူး္ အတ တစ္ခအ
ု ထသ

ခ်ျပ

အသေပူးရပါမည္။ အကယ္၍ တင္ျပသသည္ မမ၏ အခ်က္အလက္မ် ူးကု ခ်ျပအသေပူးျခင္ူးမျပ်ိဳရန္ သီူးျခ ူး

6

ပတ္သမ္ူးၿပီူးနွင့္ ဆက္လက္ေစ င့္ၾကည့္စစ္ေဆူးေသ စက ူးလုံူး၏အဓပၸယ္မ် ူးကု အပုဒ္ ၈.၈တင္ၾကည့္ပါ။

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

10

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
ေတ င္ူးဆပ
ု ါက ဥပေဒအရ လုအပ္ခ်က္မလ
ွ ၍
ြဲ ၎၏အခ်က္အလက္မ် ူးကု တတယအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးထံ ခ်ျပအသ
ေပူးျခင္ူး မျပ်ိဳရပါ။
(ဂ)

ေယဘယ်အ ူးျဖင့္ မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုခုေပၚေပါက္လ ပါက သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သည္ ေျဖရွငူး္ ရန္ (ဥပမ ရက္အနည္ူးငယ္အတင္ူး) ႀက်ိဳူးပမ္ူးပါမည္။ ပံုမွနအ
္ ူးျဖင့္ မေက်နပ္မႈကု ေျဖရွင္ူးသည့္ က လအပုငူး္ အျခ ူးသည္
ရက္(၃၀)ထက္ မပပ
ု ါ။

(ဃ) လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔သ
ြဲ ည္

မေက်နပ္မႈကု

တင္ျပသထံသ႔ပ
ု ံုမွန္ႏႈတ္အ ူးျဖင့္

(မေက်နပ္မႈအ ူး စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးေနစဥ္အတင္ူး အနည္ူးဆံုူးအပတ္စဥ္တုငူး္ )

ရွင္ူးျပျခင္ူးအပါအဝင္

တုူးတက္မႈအေျခအေနကု ပံုမွန္

အေၾက င္ူးၾက ူးေပူးရန္ တ ဝန္ရွပါသည္။ အကယ္၍ မေက်နပ္မက
ႈ ု စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးရန္ အခ်န္ပုလအ
ု ပ္ပါက လထု
ဆက္ဆံေရူးအဖ႔အ
ြဲ ရ ရွသည္ တင္ျပသထံ ေႏွ င့္ေႏွူးၾကန္႔ၾက ရသည့္ အေၾက င္ူးအရင္ူးကု အသေပူးရပါမည္။
(င)

စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးၿပီူးပါကတ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသည္စုစ
ံ မ္ူးစစ္ေဆူးမႈအေပၚေတ႔ရွခ်က္မ် ူးႏွင့္

ေျဖရွင္ူးရန္သင့္ေလ် ္

သည့္ နည္ူးလမ္ူးမ် ူးကု စ ရက္စ တမ္ူးျဖင့္ ေရူးသ ူးျပ်ိဳစရ
ု ပါမည္။

၈.၅။

အေၾက င္ူးျပန္ၾက ူးျခင္ူးႏွင့ ္ ေျဖရွငူး္ ေဆ င္ရက္ျခင္ူး

(က) သက္ဆုငရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးႏွင့္

လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္တ႔သ
ု ည္

တင္ျပသထံ အေၾက င္ူးျပန္ၾက ူးမႈ

အေပၚ ေဆူးေႏူးသေဘ တရပါမည္။ ထုသု႔အေၾက င္ူးျပန္ၾက ူးရ တင္ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးေတ႔ရွခ်က္မ် ူး၊ ေျဖရွင္ူးရ
မည့္ အဆုျပ်ိဳနည္ူးလမ္ူးမ် ူး၊ သတ္မတ
ွ ္အခ်န္က လစသည္တ႔ပ
ု ါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီူး တင္ျပသထံမွ တံု႔ျပန္မႈမ် ူး လက္
ခံရပါမည္။
(ခ)

တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးႏွင့္ လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္တ႔သ
ု ည္ တင္ျပသထံမွ တံု႔ျပန္မႈအေပၚမတည္က
ဆက္လက္ေဆ င္ရက္ရမည့္အဆင့္မ် ူးကု

ဆံုူးျဖတ္ရပါမည္။

အဆပ
ု ါေျဖရွင္ူးခ်က္ကု

တင္ျပသမွလက္ခံပါက

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သည္ ၎ဆံုူးျဖတ္ခ်က္အတုင္ူး ဆက္လက္အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္သ ူးပါ
မည္ (အခန္ူး ၈.၅.၁)။ အကယ္၍ ေျဖရွင္ူးခ်က္ကု တင္ျပသမွ သေဘ မတပါက မေက်နပ္မႈကု မေက်နပ္မႈ
မ် ူးသံုူးသပ္သည့္ ဘုတ္အဖ႔(ြဲ အခန္ူး ၈.၅.၂)သ႔ု လႊြဲအပ္သ ူးပါမည္။ တင္ျပသ၏ တုန႔ျ္ ပန္ခ်က္ကု မေက်နပ္မႈ
အခ်က္အလက္မ် ူး ေဒတ ေဘ့စ္တင္ ေရူးသင္ူးက မွတတ
္ မ္ူးတင္ထ ူးရပါမည္။

၈.၅.၁။ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကေ
ု အ င္ျမင္စ ေျဖရွငူး္ ျခင္ူး
(က) တင္ျပသသည္ အဆုျပ်ိဳထ ူးသည့္ ေျဖရွင္ူးခ်က္ကု လက္ခံပါက သေဘ တထ ူးသည့္အတုငူး္ အေက င္အထည္
ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရပါမည္။
(ခ)

တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသည္ ေျဖရွငူး္ ခ်က္ကု အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရင္မည့္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး၊ ေဆ င္ရက္ရမည့္
လုပ္ငန္ူးႏွင့္ သတ္မွတအ
္ ခ်န္က လစသည္တ႔က
ု ု သတ္မတ
ွ ္ေပူးရန္ တ ဝန္ရွပါသည္။ အဆုပါအခ်က္အလက္
မ် ူးကု အခ်က္အလက္ေဒတ ေဘ့စ္တင္ အေထ က္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ စ ရက္စ တမ္ူးမ် ူးႏွင့္အတ သမ္ူးဆည္ူး
ထ ူးရပါမည္။ အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္သည့္ လုပင
္ န္ူးမ် ူးကု စစ္ေဆူးအတည္ျပ်ိဳႏုင္ရန္အတက္ ေစ င့္
ၾကည့္စစ္ေဆူးရန္ လုအပ္သည့္အစီအစဥ္မ် ူးကု စီစဥ္ထ ူးရွရပါမည္။

(ဂ)

တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးသည္ ေျဖရွင္ူးခ်က္ကု အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ျခင္ူးမျပ်ိဳမီႏွင့္ ေဆ င္ရက္ၿပီူးခ်န္
တ႔တ
ု င္ လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ေ
ြဲ ခါင္ူးေဆ င္ကု အသေပူးအေၾက င္ူးၾက ူးရပါမည္။ ထု႔ေန က္ လထုဆက္ဆံေရူး
အဖ႔သ
ြဲ ည္မေက်နပ္မႈစမ
ီ ံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ သတ္မတ
ွ ္ပုစ
ံ ံ(ေန က္ဆက္တ-ြဲ ၁)တင္ လက္မတ
ွ ္ေရူးထုူးရန္ တင္ျပသကု
ေမတၱ ရပ္ခံရပါမည္။

(ဃ) တင္ျပသသည္ လက္မတ
ွ ္ေရူးထူးု ရန္ သေဘ တပါက တင္ျပသည့္ မေက်နပ္မက
ႈ ု ပတ္သမ္ူးရပါမည္ (အခန္ူး ၈.၆)။
အကယ္၍ တင္ျပသသည္ လက္မတ
ွ ္ေရူးထူးု ရန္ ျငင္ူးဆပ
ု ါက သ႔မ
ု ဟုတ္ ခင့္ျပ်ိဳထ ူးေသ သတ္မတ
ွ ္ က လအတင္ူး
လက္မွတေ
္ ရူးထုူးရန္ ပ်က္ကက္ခပ
ြဲ့ ါက မေက်နပ္ခ်က္ကု မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး သံုူးသပ္သည့္ ဘုတအ
္ ဖ႔ြဲ ထံသ႔ု
လႊြဲအပ္ရပါမည္ (အခန္ူး ၈.၅.၂)။
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

၈.၅.၂။ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး သံုူးသပ္သည့္ဘတ
ု အ
္ ဖ႔ထ
ြဲ သ
ံ ႔ ု တင္ျပျခင္ူး
(က) အကယ္၍ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္ တင္ျပသတ႔သ
ု ည္ ေျဖရွင္ူးခ်က္ႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍ သေဘ မတညီမႈမရရွပါ
က သံုူးသပ္မႈျပ်ိဳရန္ႏွင့္ အၿပီူးသတ္ဆုူးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္အတက္ မေက်နပ္မႈမ် ူး ျပန္လည္သုူးံ သပ္သည့္ဘုတ္
အဖ႔ထ
ြဲ ံသ႔ု လႊြဲအပ္ရပါမည္။
(ခ)

မေက်နပ္မအ
ႈ ေတ ္မ် ူးမ် ူးသည္မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးသံုူးသပ္သည့္ဘတ
ု ္အဖ႔ထ
ြဲ သ
ံ ႔တ
ု င္ျပရန္မလုအပ္ဘတ
ြဲ ုက႐ို
္ ုက္
ေျဖရွငူး္ ႏုင္လမ့္မည္ဟုေမွ် ္လင့္ပါေသ ္လည္ူး မေက်နပ္မႈမ် ူး သံုူးသပ္သည့္ဘုတအ
္ ဖ႔ထ
ြဲ ံသ႔ု တင္ျပရန္လအ
ု ပ္
ေသ မေက်နပ္မဥ
ႈ ပမ မ် ူးမွ
မ် ူး၊(၂)

(၁) တင္ျပသတစ္ေယ က္ထက္ပုေသ သမ် ူးကစုၿပီူးတုငူး္ ၾက ူးေသ မေက်နပ္မႈ

မေက်နပ္မေ
ႈ အ က္တင္ေန က္ထပ္မေက်နပ္မႈမ် ူးပါဝင္ေသ မေက်နပ္မႈမ် ူး(သ႔၊ု ႏွင့္)

ရႈပေ
္ ထူးေသ

မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး၊ (၃) လအနည္ူးငယ္ၾက ၿပီူးေန က္တင္လည္ူးေျဖရွငူး္ ႏုင္ျခင္ူးမရွေသ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး
(ဂ) ဘုတအ
္ ဖ႔တ
ြဲ င္ ေအ က္ေဖ ္ျပပါကယ
ု ္စ ူးလွယ္မ် ူး ပါဝင္ရပါမည္ 7။


ရန္ကန
ု ္တင
ု ္ူးေဒသၾကီူး အစုူးရအဖ႕ြဲ မွ တ ဝန္ေပူးအပ္ထ ူးသ



သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္

မဝါဒခ်မွတ္ရန္

ကုယ္စ ူးျပ်ိဳထ ူးသည့္

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနစ
္ မ
ီ ခ
ံ န္႔

ခမ
ြဲ ေ
ႈ က ္မတီ ဒုတယဥကၠ႒ သ႔မ
ု ဟုတ ္ ကယ
ု စ
္ ူးလွယလ
္ ြဲအ
ႊ ပ္ျခင္ူးခံရသ


စီမံကန္ူးေၾက င့္ထခက
ု ္နစ္န မႈရွေသ ေဒသခံမ် ူးမွ ေရူးခ်ယ္ခံရသ ေဒသခံေခါင္ူးေဆ င္ သ႔မ
ု ဟုတ္ ၎ႏွင့္
အဆင့္တပုဂၢ်ိဳလ(္ ဥပမ -ေက်ူးရ အုပခ
္ ််ိဳပ္ေရူးမွ ူး၊ရ အမ္မွ ူးအစရွသျဖင့္)။မွတ္ခ်က္။
တ ဝန္မွ တင္ျပသအ ူးထပ္ေဆ င္ူးအေထ က္အပံ့ေပူးရန္ႏွင့္မေက်နပ္မႈမ် ူး

ေဒသခံေခါင္ူးေဆ င္၏
သံုူးသပ္သည့္ဘုတအ
္ ဖ႔၏
ြဲ

ဖ႔စ
ြဲ ည္ူးပုံသည္ဘက္မွ်မႈရွေစရန္အေထ က္အကျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။


တေနရ တည္ူးတင္ အလံုူးစံုျပီူးေျမ က္ေအ င္ျပ်ိဳလုပ္ေပူးေနသည့္ OSSC မွ သက္ဆင
ု ္ရ တ ၀န္ခံ အရ ရွ
တစ္ဥူးီ (ဥပမ -အလုပသ
္ မ ူးေရူးရ ၊ သဘ ၀ပတ္၀န္ူးက်င္ထန္ူးသမ္ူးေရူး)



အျခ ူးဘုတအ
္ ဖ႔ဝ
ြဲ င္မ် ူးႏွင့္ တင္ျပသတ႔ု သေဘ တလက္ခံသည့္ ၾက ူးေနတတယအဖ႔အ
ြဲ စည္ူး (ဥပမ အစုူးရကယ
ု ္စ ူးလွယ္၊ ယံုၾကည္ကုူးစ ူးထုကေ
္ သ တတယအဖ႔အ
ြဲ စည္ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ အလ ူးတအဖ႔အ
ြဲ စည္ူး)



သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အ ူး အက််ိဳူးတရင္ူးႏွီူးတည္ေဆ က္သ ကုယစ
္ ူးလွယအ
္ ျဖစ္ MJTDမွ ဥကၠ႒ုႏွင့္
အမႈေဆ င္အရ ရွခ််ိဳပ္ သ႔မ
ု ဟုတ ္ ကယ
ု စ
္ ူးလွယလ
္ ြဲအ
ႊ ပ္ျခင္ူးခံရသ

(ဃ) ေဒသခံေခါင္ူးေဆ င္ႏွင့္

ၾက ူးေနတတယအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးတ႔၏
ု

အခန္ူးက႑မွ

မေက်နပ္မႈမ် ူး

သံုူးသပ္သည့္ဘုတ္အဖ႔၀
ြဲ င္ၾက ူးေတ႔ဆံုမႈမ် ူး၊ မက်နပ္မက
ႈ ု တင္ျပသည့္ေနရ ႏွင့္ တင္ျပသ၏ လုအပ္ခ်က္မ် ူး
အပၚ မတည္၍ အေျပ င္ူးအလြဲရွႏုင္ပါသည္။ အျခ ူးဘုတအ
္ ဖ႔ဝ
ြဲ င္မ် ူး၏ အခန္ူးက႑မွ မ အေျပ င္ူးအလြဲရွမည္
မဟုတ္ပါ။ တရ ူးမွ်တၿပီူး

ဘက္လက
ု ္မမ
ႈ ရွဘြဲ

မမတ႔၏
ု

အက််ိဳူးစီူးပ ူးကု

ကယ
ု ္စ ူးျပ်ိဳႏုင္သည့္ ပုဂၢ်ိဳလမ
္ ် ူး

ျဖစ္သည့္အ ူး ေလ် ္စ ဘုတ္အဖ႔ဝ
ြဲ င္မ် ူးအေပၚ တင္ျပသ သေဘ တလက္ခံရန္ မျဖစ္မေနလုအပ္ပါသည္။
(င)

ထ႔ေ
ု န က္ ဘုတအ
္ ဖ႔သ
ြဲ ည္ တင္ျပသည့္ ကစၥရပ္ကု သံုူးသပ္က ဆက္လက္ေဆ င္ရက္သင့္သည့္ လုပင
္ န္ူးမ် ူး
ရွ/မရွ ဆံုူးျဖတ္သ ူးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခ ူးေဆ င္ရက္သင့္သည့္လုပ္ငန္ူးမရွပါက ဘုတအ
္ ဖ႔သ
ြဲ ည္ မေက်နပ္မႈ ကု
ပတ္သမ္ူးရန္

အခင့္အ ဏ ေပူးအပ္ႏုင္ပါသည္။

ဆံုူးျဖတ္ခ်က္ႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍

ရွင္ူးလင္ူးခ်က္ပါဝင္သည့္ ပတ္

သမ္ူးေၾက င္ူးစ ႏွီူးႏယ္သည့္ အေျခခံအေၾက င္ူးအရ မ် ူးကု လည္ူးတင္ျပသထံသ႔ု ေပူးပ႔ရ
ု န္ရပါမည္။
(စ)

ယခင္ကသေဘ တညီၿပီူးျဖစ္သည့္
သေဘ တ

လက္ခံရန္

ေျဖရွင္ူးခ်က္မ် ူး

အျငင္ူးပ ူးေနေသ ၊

အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရ တင္
ျငင္ူးဆုေသ

ကစၥရပ္မ် ူးကလ
ု ည္ူး

တင္ျပသမွ
လုအပ္သလု

ျပန္လည္သုူးံ သပ္ႏုင္ရန္ အတက္ ဘုတ္အဖ႔ထ
ြဲ သ
ံ ႔ု လႊြဲအပ္ရပါမည္။
(ဆ) ဘုတအ
္ ဖ႔သ
ြဲ ည္ လုအပ္ပါက မေက်နပ္မႈမ် ူးကု စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးရန္ ႏွင့္/သ႔မ
ု ဟုတ္ ေျဖရွငူး္ ရန္အတက္ သက္ဆုင္
ရ “ဘ သ ရပ္နင
ွ ့္ ႏွီူးႏယ္ေသ

ကၽမ္ူးက်င္ပည ရွငမ
္ ် ူး”၏ အကအညီကု ရယရမည္။ (ဥပမ - ရန္ကုနတ
္ ုင္ူး

ေဒသႀကီူး အစုူးရအဖ႔၊ြဲ ရင္ူးႏွီူးျမွပ္ႏံွသမ် ူး၊ သဘ ဝပတ္ဝန္ူးက်င္ဆုငရ
္ ကၽမ္ူးက်င္ပည ရွငမ
္ ် ူး၊ အလုပ္သမ ူး

7

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
ေရူးရ ဆုငရ
္

က်မ္ူးက်င္ပည ရွငမ
္ ် ူးစသည္)။ ေဖၚျပပါ က်မ္ူးက်င္ပည ရွငမ
္ ် ူးသည္ အစုူးရဌ နဆင
ု ္ရ

(သ႔)ု

ျပင္ပအဖ႕ြဲ အစည္ူးမွ ျဖစ္ႏုင္ပါလမ့္မည္

၈.၆။

ေန က္ဆက္တလ
ြဲ ပ
ု င
္ န္ူးမ် ူးႏွင့ ္ ပတ္သမ္းျခင္း

(က) မေက်နပ္မတ
ႈ စ္ခုသည္ ဆက္လက္အေရူးယေဆ င္ရက္ရန္ မရွ သ႔မ
ု ဟုတသ
္ ီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္မွျပ်ိဳလုပရ
္ န္
မလုအပ္သည့္အခါ အဆုပါ မေက်နပ္မႈကု ပတ္သမ္ူးနင
ု ္ပါသည္။
(ခ)

ပတ္သမ္ူးထ ူးသည့္အေျခအေနကု အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စတ
္ ြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ဳးအစားခြျြဲ ခားကာ
မွတတ
္ မ္းတင္ထားရပါမည္။


ေျဖရွငး္ ျပီး- ေျဖရွင္းခ်က္အား သေဘာတကာ ထသ
ို ႔သ
ို ေဘာတညီထားသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး တင္ျပသမွလည္း သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္၏ မေက်နပ္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆင
ို ္ရာ ပံိုစံ
(ေနာက္ဆက္တြြဲ-၁)တြင္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည့္ မေက်နပ္မႈမ်ား။



စံိုစမ္းစစ္ေဆးေနဆြဲ- စံိုစမ္းစစ္ေဆးဆြဲ နွင့/္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္အေပၚ သေဘာတညီမႈမရွေသးသလို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းလည္း မရွေသးသည့္ မေက်နပ္မမ
ႈ ်ား။
(က) ေျဖရွငး္ ုႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွနေ
္ ပၚတြငရ
္ ွေန- ေျဖရွင္းခ်က္ကသ
ို ေဘာတညီျပီး ေျဖရွငး္ ေပးုႏိုင္ရန္
ေမ်ွာ္လင့္။
(ခ)

ေျဖရွငး္ ုႏိုင္ရန္ မေသခ်ာ- ေျဖရွင္းခ်က္အေပၚ သေဘာတညီမႈရရွရန္ ခက္ခြဲေန နွင့/္ သို႔မဟိုတ္ ေျဖရွင္း
ခ်က္အေပၚ တင္ျပသမွ သေဘာတညီုႏိုင္မႈမရွျခင္း။



အေျခအေနအေပၚမတည္၍ ေျဖရွငး္ ျပီး- သေဘာတညီေသာေျဖရွငး္ ခ်က္တစ္ခိုရရွရန္ မျဖစ္ုႏိုင္ေသာ မေက်
နပ္မႈ သို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္မႈကို လက္ခံရရွျပီး (၂)လခန္႔အၾကာတြင္ တင္ျပသအား ဆက္သယ္၍ မရႏုင္ဘြဲ
မည္သည့္အရပ္သ႔ု ေရ က္ရေနသည္
ွ
ကု ေျခရ ခံႏုင္ျခင္ူးမရွေသ မေက်နပ္မႈမ် ူး။ အဆုပါမေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု
“အေျခအေနေပၚမတည္၍ေျဖရွငး္ ျပီး”ဟိုသတ္မွတက
္ ာ ဘုတ္အဖြ႔မ
ြဲ ွ ပတ္သမ္ူးရန္ ခင့္ျပ်ိဳၿပီူးပါက အခ်က္အ
လက္ေဒတာေဘ့စတ
္ ြင္ အက်ဳးအေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ုႏွင့္အတ ထည့္သြငး္ မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။

(ဂ)

လထိုဆက္ဆေ
ံ ရးအဖြ႔သ
ြဲ ည္

ကစၥရပ္တစ္ခခ
ု ်င္ူးစီအတက္

ပတ္သမ္ူးၿပီူးအေျခအေနအေသူးစတ္ႏွင့္အတ

အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စတ
္ ြင္ အခ်န္ုႏွင့္တေျပးညီ ထည့္သြင္းရန္ တာဝန္ရွပါသည္။
(ဃ) ေျဖရွငူး္ ခ်က္အေပၚသေဘ တညီမႈရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ၊ ကစၥရပ္တစ္ခအ
ု ဆံုူးတင္ လထိုဆက္ဆံေရး
အဖြ႔သ
ြဲ ည္

မေက်နပ္မႈမ် ူး

စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္

လုပ္ငန္ူးစဥ္ႏွင့္

ရလဒ္မ် ူးအေပၚ

စတ္ေက်နပ္မႈအတုင္ူး

အတ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပသထံမွ တိုန႔ျ္ ပန္ခ်က္ ရယရပါမည္။

၉။

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ူး၍မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးစီမခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္ူးစဥ္ကု

ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးအ ူးသရွေစရန္ ေၾကညာျခင္းနွင့ ္ ပးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
(က) သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္စီမက
ံ န္း၏ အတိုင္းအတာ၊ သေဘ သဘ ဝတ႔ႏ
ု ွင့္ လုက္ေလ် ညီေထရွမည့္ ပံုစံ၊
အမ် ူးျပည္သႏွင့္ သင့္ေလ် ္မႈရွသည့္ပုစ
ံ ံမ််ိဳူးျဖင့္ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆင
ု ္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ကု အမ် ူးျပည္သ
သရွလ ေစရန္
အထးသျဖင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကည သ ူးပါမည္။

(ဥပမ -

သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုနသ
္ ည္

ျဖန္႔ေဝသည့္နည္ူးလမ္ူး၊
ဤလိုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဘ သ စက ူးစသည္)
ဥပမ အမ်ားဆံိုး

အသံိုးျပဳမည့္/စီမံခန္႔ခမ
ြြဲ ည့္သမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သမ်ား၊ ေဒသဆင
ို ္ရာ အာဏာပင
ို ္မ်ား၊ ရင္းုႏွီးျမႇဳပ္ုႏွံသမ်ားုႏွင့္
ကန္ထရက
ို ္တာမ်ားစသည္တ႔က
ို ို ဦးတည္ကာ ထိုတ္ျပန္ေၾကညာသြားပါမည္။
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
အသေပးေၾကညာရာတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ ပါဝင္ပါမည္။


သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍မေက်နပ္မႈမ် ူးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္ူးစဥ္အေၾက င္ူးအက်ဥ္ူးခ််ိဳပ္ႏွင့္
၎လုပ္ငန္ူးစဥ္အ ူး မည္သ႔အ
ု သံုူးျပ်ိဳႏုင္သည္/မည္သ႔အ
ု သံုူးျပ်ိဳသင့္သည္



မေက်နပ္မမ
ႈ ်ားကို မည္သက လက္ခက
ံ ာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ တာဝန္ရွသည္စသည့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္
မေက်နပ္မဆ
ႈ ုငရ
္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ဆ
ႈ ုင္ရ လိုပင
္ န္းစဥ္အေသးစတ္ုႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ မေက်နပ္မတ
ႈ င္ျပခ်က္မ်ား
ကို လက္ခံုႏိုင္ေသာ ျပင္ပအဖြ႔အ
ြဲ စည္း

(ခ)



ပါဝင္ပတ္သက္ေသာသမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်န္တြင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈကလ
ို က္ခံရရွုႏိုင္သည္



တင္ျပသ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ဳ ဝွက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္

သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္သည္ ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ နည္းလမ္းအမ်ဳးမ်ဳး (ဥပမ - လက္ကမ္းစာေစာင္၊
ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံိုေဆြးေုႏြးမႈမ်ား၊ ေက်းရြာအိုပ္စ/ို ေက်းရြာ/ရပ္ကက
ြ ္အပ
ို ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းမ်ား၊ ေဒသဆိုငရ
္ ာအစးို ရ
နွင့္ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ြဲ င္မ်ားတဆင့္)ကို အသံိုးျပဳျပီး ေဆြးေုႏြးတင
ို ္ပင္သြားပါမည္။ စီမံကန္ူးေၾက င့္ ထခက
ု ္နစ္န မႈရွ
သည့္ ေဒသခံမ် ူးအ ူးလံုူးအေနျဖင့္ ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္အ ူး စတင္က်င့္သုူးံ အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရ တင္
မည္သ႔အ
ု သံုူးျပ်ိဳရမည္ဆသ
ု ည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍

စြမ္းရည္ျမႇင့တ
္ င္ေရးအစီအစဥ္/သင္တန္းမ်ား

တက္ေရ က္ရန္

အခင့္အေရူးရရွပါမည္။
(ဂ)

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္အေၾက င္ူးကု သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္ဖ႔ံၿြ ဖဳးေရးုႏွင့္ လိုပင
္ န္းလည္ပတ္ေရးအတြက္ အေထာက္
အပံ့ျပဳလိုပ္ငန္းေဆာင္ရြကေ
္ နၾကေသာ ရင္းုႏွီးျမႇဳပ္ုႏွံသမ်ားုႏွင့္ ကန္ထရက
ို ္တာမ်ားထံ အသေပးရွင္းျပသြားပါမည္။
ဤလိုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းုႏွင့္ ဆက္သြယရ
္ မည့္လပ္စာအေသးစတ္တ႔က
ို ို ျမန္မာ၊ အဂၤလပ္၊ ဂ်ပန္ဘာသာမ်ားျဖင့္
ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္/လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရက
ို ္ုႏွပ္ျဖန္႔ေဝေပးသြားပါမည္။

(ဃ) အသေပူးအေၾက င္ူးၾက ူးသည့္က လႏွင့္ စတင္ေဆ င္ရက္သည့္က လတ႔တ
ု င္ သီလဝါအထးစီးပြားေရးဇိုန္သည္
ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္အ ူး

မည္သ႔တ
ု ိုးတက္ေစရန္

ေဆာင္ရြကရ
္ မည္ုႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုန႔ျ္ ပန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

လက္ခံသြားပါမည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤလိုပ္ငန္းစဥ္အား ျပင္ဆင္ေရးဆြသ
ြဲ ည့္အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြား
ပါမည္။

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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၁၀။

လုပင
္ န္ူးေဆ င္ရက္ခ်က္မ် ူးကု ေစ င့္ၾကည့္စစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့ ္ အစီရင္ခတ
ံ င္ျပျခင္ူး

(က) သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အေနျဖင့္ ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္ေအ က္တင္ ေဆ င္ရက္သည့္ လုပ္ငန္ူးမ် ူးႏွင့္ပတ္သက္၍
ေစ င့္ၾကည့္စစ္ေဆူးသည့္အခ်က္အလက္မ် ူးကု စုေဆ င္ူးက

အစီရင္ခစ
ံ ေရူးသ ူးျပ်ိဳစတ
ု င္ျပရန္ တ ဝန္ရွပါ

သည္။
(ခ)

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ေအ က္တင္ ေက က္ယစုေဆ င္ူးထ ူးေသ

အခ်က္အလက္မ် ူး၊ အခ်က္အလက္ေဒတ ေဘ့စ္

တင္ သမ္ူးဆည္ူးထ ူးေသ အခ်က္အလက္မ် ူးကု ေအ က္ပါတ႔အ
ု တက္ (၃)လတစ္ႀကမ္ ျပန္လည္သုူးံ သပ္သ ူးပါ
မည္။

(ဂ)



မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးအ ူး မွန္ကန္စ အမ််ိဳူးအစ ူးချြဲ ခ ူးထ ူးျခင္ူးရွ/မရွ အကြဲျဖတ္ရန္



တင္ျပလ သည့္ မေက်နပ္မႈမ် ူး၏ ေျပ င္ူးလြဲလ ေသ အေျခအေနကု သတ္မွတေ
္ ဖ ္ထတ
ု ္ရန္



မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးကု ေသေသခ် ခ် ေျဖရွင္ူးေပူးႏုင္ေစရန္

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ေအ က္တင္ ေက က္ယစုေဆ င္ူးထ ူးေသ

အခ်က္အလက္မ် ူး၊ အခ်က္အလက္ေဒတ ေဘ့စ္

တင္ သမ္ူးဆည္ူးထ ူးေသ အခ်က္အလက္မ် ူးကု ေအ က္ပါတ႔အ
ု တက္ (၁)ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကမ္ ျပန္လည္သုူးံ သပ္
သ ူးပါမည္။


ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္တင္ ပါရွသည့္ လုပင
္ န္ူးအဆင့္ဆင့္ကု လုက္န ေဆ င္ရက္မႈရ/မရွ
ွ
အကြဲျဖတ္ရန္



ေဆူးေႏူးပရ
ြဲ ည္မန
ွ ္ူးခ်က္မ် ူး၏ တုူးတက္မႈအေျခအေနကု ဆန္ူးစစ္ရန္



ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္၏ တုူးတက္မအ
ႈ ေျခအေနကု သတ္မွတေ
္ ဖ ္ထုတရ
္ န္ႏွင့္ ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္ကု လုအပ္သလု
ျပင္ဆင္ေရူးဆရ
ြဲ န္

(ဃ) လတ္တေလ အခ်န္တင္ ေအ က္ေဖ ္ျပပါ ရႈေထ င့္မ် ူးအေပၚ အရည္အေသူးပုငူး္ ဆင
ု ္ရ ဆန္ူးစစ္မမ
ႈ ် ူးကုလည္ူး
ေဆ င္ရက္သ ူးပါမည္။


ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးကု အသပည ေပူးျခင္ူး (ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး ပူးေပါင္ူး
ပါဝင္သည့္ လုပင
္ န္ူးစဥ္မ် ူးမွ တဆင့္)



ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္အေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး၏ ယံုၾကည္ကူးု စ ူးမႈ (ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး ပူးေပါင္ူးပါဝင္သည့္
လုပ္ငန္ူးစဥ္မ် ူးမွ တဆင့္)

(င)

ဤသ႔အ
ု ကြဲျဖတ္မရ
ႈ လဒ္မ် ူးအေပၚအေျခခံက
အပုအစီအမံမ် ူး၊

ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္အ ူး ပုမုလယ္ကစ ရရွၿပီူးထေတ႔အသံုူးျပ်ိဳႏုင္မည့္

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ေအ က္တင္

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသမ် ူးအေနျဖင့္

ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္အေပၚ

ယံုၾကည္မႈပမ
ု ုရရွေစမည့္ အစီအစဥ္မ် ူးကု သင့္ေလ် ္သလု အသေပူးမတ္ဆက္ေပူးသ ူးပါမည္။
(စ)

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အေနျဖင့္ လက္ခံရရွသည့္ မေက်နပ္မႈမ် ူး၏ ေျပ င္ူးလြဲလ သည့္အေျခအေနမ် ူးကု
ဆန္ူးစစ္ရန္ႏွင့္ ထုမေက်နပ္မႈမ် ူးေန က္ကယ္တင္ တည္ရေနသည္
ွ
့ စနစ္ပင
ု ္ူးဆုင္ရ အခက္အခြဲ/ျပႆန မ် ူးကု
ေဖ ္ထုတ္ႏုင္ရန္အတက္ လုပ္ငန္ူးေဆ င္ရက္မဆ
ႈ ုငရ
္ အဓကဆႊန္ူးကန္ူးမ် ူးကု ေက က္ယသ ူးပါမည္။

(ဆ) အဆုပါဆႊန္ူးကန္ူးမ် ူးႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍ အခါအ ူးေလ် ္စ

ျပ်ိဳစေ
ု ရူးသ ူးသည့္ အစီရင္ခစ
ံ မ် ူးကလ
ု ည္ူး အမ် ူးျပည္

သသရွေလ့လ ႏုင္ေစရန္အတက္ သင့္ေလ် ္သည့္ပံုစံျဖင့္ အနည္ူးဆံုူး(၃)လတစ္ႀကမ္ ထုတ္ျပန္ေပူးသ ူးပါမည္။
(ဇ)

ထုသ႔(ု ၃)လတစ္ႀကမ္ ေစ င့္ၾကည့္စစ္ေဆူးမႈအစီရင္ခံစ ေရူးသ ူး ထုတ္ျပန္ရ တင္ ေအ က္ပါအခ်က္အလက္/
အေသူးစတ္တ႔ု ပါဝင္ပါမည္။


သက္ဆုငရ
္ အုပ္စ/ု အမ််ိဳူးအစ ူးအလက
ု ္ လက္ခံရရွသည့္ မေက်နပ္မႈအေရအတက္

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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(စ်)



သက္ဆုငရ
္ အုပ္စ/ု အမ််ိဳူးအစ ူးအလက
ု ္ လက္ရွေဆ င္ရက္ဆြဲ မေက်နပ္မအ
ႈ ေရအတက္



သက္ဆုငရ
္ အုပ္စ/ု အမ််ိဳူးအစ ူးအလက
ု ္ မေက်နပ္မႈမ် ူး ပတ္သမ္ူးႏု္င္မည့္ သတ္မွတအ
္ ခ်န္က လ



မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးႏွင္စ
့ ပ္လ်ဥ္ူး၍ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန၏
္ ႀက်ိဳူးပမ္ူးအ ူးထုတ္မအ
ႈ ေျခအေန



တညီသည့္ပါဝင္ပတ္သက္သမွ ထပ္က ထပ္က တင္ျပသည့္ မေက်နပ္မႈ



အေထေထေသ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူးမွ ထပ္က ထပ္က တင္ျပသည့္ မေက်နပ္မႈ

မေက်နပ္မဆ
ႈ ္င
ု ္ရ အခ်က္အလက္မ် ူးကု လက္ခံရရွထ ူးေသ

မေက်နပ္မႈအမ််ိဳူးအစ ူးအေပၚမတည္၍ ချြဲ ခ ူး

သ ူးပါမည္။
(ည) သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေက ္မတီဥကၠဌသည္ မေက်နပ္မႈမ် ူးမွ ရရွသည့္ သင္ခန္ူးစ မ် ူးအေပၚ
အေျခခံက သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဝါဒမ် ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ အေလ့အက်င့္မ် ူးကု ေျပ င္ူးလြဲ
ရန္အတက္ ေထ က္ခံခ်က္မ် ူးေပူးရန္ တ ဝန္ရပါသည္
ွ
။

၁၁။

သတင္ူးအခ်က္အလက္မ် ူးကု လွ််ိဳ႕ဝွကထ
္
ူးရွျခင္ူး

၁၁.၁။ သတင္ူးအခ်က္အလက္မ် ူး လွ််ိဳ႕ဝွကထ
္
ူးရွရမည့္ တ ဝန္
(က) သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္သည္ မေက်နပ္မက
ႈ ုတင္ျပသ၏ ဂုဏသ
္ ကၡ ကု က ကယ္က တရ ူးဥပေဒ၏လအ
ု ပ္
ခ်က္ႏွင့အ
္ ညီသ

ပုဂၢ်ိဳလ္ေရူးဆင
ု ္ရ အခ်က္အလက္မ် ူးကု ကုငတ
္ ယ္ေဆ င္ရက္ရန္ သႏၷ႒ န္ခ်ထ ူးပါသည္။

အဆုပါတ ဝန္မွ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆင
ု ္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္တင္ ပူးေပါင္ူးပါဝင္ေဆ င္ရက္ေနၾကေသ သီလ
ဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနမ
္ ွ အလုပ္သမ ူးမ် ူး သု႔မဟုတ္ ကုယ္စ ူးလွယ္မ် ူးႏွင့္ ရင္ူးႏွီူးျမႇ်ိဳပႏ
္ ွံသမ် ူးအေပၚတင္ လည္ူး
တေျပူးညီပင္ က်င့္သံုူးေဆ င္ရက္သ ူးပါမည္။
(ခ)

မေက်နပ္မႏ
ႈ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူးသည့္ အခ်က္အလက္မ် ူးကု မျဖစ္မေနသထ ူးသင့္ေသ

အခ်က္အလက္မ် ူးအေနျဖင့္

လည္ူးေက င္ူး၊ ဤလုပ္ငန္ူးစဥ္ေအ က္ရွ ေဆ င္ရက္ရန္ရသည္
ွ
့ လုပ္ငန္ူးအဆင့္တစ္ခု ၿပီူးေျမ က္ေအ င္ျမင္ေစရန္
အတက္ လုအပ္သည့္အတုင္ူးအတ တစ္ခုအထသ လည္ူးေက င္ူး သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနအ
္ တင္ူး မွ်ေဝသ ူး
ပါမည္။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ လအ
ု ပ္မသ
ွ
သ႔မ
ု ဟုတ္ တင္ျပသ ခင့္ျပ်ိဳမွသ ပုဂၢ်ိဳလေ
္ ရူး
ဆုင္ရ အခ်က္အလက္မ် ူးကု တတယအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးထံ မွ်ေဝေပူးသ ူးပါမည္။
(ဂ)

သက္ဆုငရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမ် ူးအ ူးလံုူး၏ ခင့္ျပ်ိဳခ်က္မရွဘြဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႔ၿံ ဖ်ိဳူးတုူးတက္ေစရန္ ရည္ရယ္ခ်က္ျဖင့္မွ
လ၍
ြဲ သတ္မတ
ွ ္သတင္ူးအခ်က္အလက္မ် ူးပါဝင္သည့္ မည္သည့္မေက်နပ္မက
ႈ ုမွ် ပံုႏွပ္ထုတေ
္ ဝျခင္ူး၊ ျပင္ပအဖ႔ြဲ
အစည္ူးတစ္ခုခထ
ု ံ ေပူးအပ္ျခင္ူးစသည္တ႔ု ေဆ င္ရက္မည္မဟုတပ
္ ါ။

၁၁.၂။ ပုဂ်ိဳၢ လေ
္ ရူးဆင
ု ရ
္ အခ်က္အလက္မ် ူး
(က) မေက်နပ္မဆ
ႈ ုငရ
္ အခ်က္အလက္မ် ူးေဒတ ေဘ့စတ
္ င္ သမ္ူးဆည္ူးထ ူးသည့္ ပုဂၢ်ိဳလ္ေရူးဆင
ု ္ရ အခ်က္အလက္
မ် ူးကု မေက်နပ္မႏ
ႈ ွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္ူးခ်က္ကု အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရန္
အတက္ လုအပ္သည့္အခ်န္အထသ

သမ္ူးဆည္ူးထ ူးပါမည္။ ထ႔ေ
ု န က္ အဆုပါပုဂၢ်ိဳလ္ေရူးဆုင္ရ အခ်က္

အလက္မ် ူးကု သတင္ူးအခ်က္အလက္လုၿံ ခံ်ိဳေရူးဆင
ု ္ရ မဝါဒမ် ူးႏွင္အ
့ ညီ ဖ်က္ဆီူးျခင္ူး သ႔မ
ု ဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္ူး
စသည္တ႔က
ု ု ေဆ င္ရက္သ ူးပါ မည္။

၁၂။

အက််ိဳူးစီူးပ ူးဆင
ု ရ
္ ပဋပကၡမ် ူး

(က) မမ၏အလုပ္သမ ူး သု႔မဟုတ္ ကန္ထရက
ု ္တ ၏ အက််ိဳူးစီူးပ ူးႏွင့္ ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္ေအ က္တင္ တ ဝန္ယေဆ င္
ရက္ေနရသည့္ မမ၏ တ ဝန္ဝတၱရ ူးတ႔ု မတညီသည့္အခါ အက််ိဳူးစီူးပ ူးဆုငရ
္
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

ပဋပကၡမ် ူး ေပၚေပါက္ႏုင္ၿပီူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
အဆုပါပုဂၢ်ိဳလ္၏

ေဆ င္ရက္ခ်က္မ် ူးသည္

မမ၏ကယ
ု ပ
္ ုင္အက််ိဳူးစီူးပ ူးကု

က ကယ္ေဆ င္ရက္ျခင္ူးရွ/မရွ

အမွီအခုကင္ူးေသ ျပင္ပေလ့လ ေစ င့္ၾကည့္သတစ္ဦူးဦူးမွ ေမူးခန္ူးထုတႏ
္ ုင္ပါသည္။
(ခ)

သ႔ျု ဖစ္ပါ၍

ဤလုပင
္ န္ူးစဥ္တင္

မေက်နပ္မႈကု

ကုငတ
္ ယ္ေျဖရွင္ူးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ လ
ႈ ုပ္ငန္ူးစဥ္တင္ပါဝင္ေသ

အလုပန
္ ွင့တ
္
ဝန္ရွမႈကတ
ု စ္ဥူးီ တစ္ေယ က္တည္ူးအေပၚတင္စုပုံထ ူးျခင္ူးမရွဘြဲအမ် ူးအ ူးခေ
ြဲ ဝျခင္ူးႏွင့္ သေဘ
ထ ူးကလ
ြဲ မ
ြဲ ႈျဖစ္ေပၚႏုင္ေသ ေနရ တင္တစ္ဦူးတစ္ေယ က္တည္ူးေသ ပုဂၢ်ိဳလအ
္ ူးတ ဝန္ေပူးအပ္ျခင္ူးမျပ်ိဳဘြဲ
အက််ိဳူးစီူးပ ူးဆုငရ
္ ပဋပကၡေပၚေပါက္ႏုင္မႈကထ
ု န္ူးခ််ိဳပထ
္
ူးပါသည္။မေက်နပ္မသ
ႈ ည္အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန(္ သ႔)ု
ကန္ထရက
ု ္တ ဝန္ထမ္ူးမ် ူးႏွင့သ
္ က္ဆုင္မရ
ႈ ွပါကထသ
ု သည္မေက်နပ္မက
ႈ က
ု ုငတ
္ ယ္ေျဖရွင္ူးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ လ
ႈ ုပ္ငန္ူး
စဥ္တင္ထည့္သင္ူးျခင္ူးမျပ်ိဳပါ။

၁၃။

လက္တန
ု ႔ျ္ ပန္မမ
ႈ ရွေစရန္ က ကယ္ျခင္ူး

(က) လက္တုန႔ျ္ ပန္ျခင္ူးသည္
ေျဖရွငူး္ ေဆ င္ရက္သည့္

ဤသီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန၏
္ မေက်နပ္မႈမ် ူးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလပ
ု ္ငန္ူးစဥ္ကုအသံုူးျပ်ိဳက
လုပင
္ န္ူးမ် ူး

ေအ င္ျမင္မႈမရရွ

ေစရန္ရည္ရယ္ခ်က္ျဖင့္

မေက်နပ္မႈ၊

အလုပသ
္ မ ူးတစ္ဦူးဦူး သ႔မ
ု ဟုတ္ ကန္ထရက
ု တ
္
တစ္ဦူးဦူးအ ူး ဆန္႔က်င္၍ ကဖ်က္ယဖ်က္လပ
ု ္ျခင္ူးျဖစ္ပါသည္။
သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အေနျဖင့္
လက္တုန႔ျ္ ပန္ျခင္ူး

သ႔မ
ု ဟုတ္

ထက
ု ြဲ့သ႔ေ
ု သ

ျပ်ိဳမေဆ င္ရက္မမ
ႈ ် ူးကု

တရ ူးခံရွ ျခင္ူးစသည့္

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္စီမခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈေက ္မတီႏွင့္

စုူးရမ္ပပန္မမ
ႈ ် ူး

လံုူးဝသည္ူးခံမည္မဟုတပ
္ ါ။
ေပၚေပါက္လ

ပါက

ျမန္မ -ဂ်ပန္သီလဝါဖ႔ၿံ ဖ်ိဳူးတုူးတက္ေရူးကုမၸဏတ
ီ ႔ု

ပူးေပါင္ူး

ဖြဲ႔စည္ူးထ ူးသည့္ လထုဆက္ဆံေရူးဖ႔မ
ြဲ ွ လုအပ္သလု စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးအေရူးယသ ူးပါမည္။

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

17

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

ေန က္ဆက္တြဲ (၁)

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆင
ု ရ
္

လုပ္ ငန္ူးစဥ္၏

အဓကဦူးတည္ ေဒသခံျပည္သမ် ူး
(က) ေအ က္ပါ ေက်ူးရ အုပ္စမ
ု ် ူးႏွင့္ ရပ္ကက္မ် ူးသည္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနစ
္ ီမက
ံ န္ူးမွ တုက္ရက
ု ္ သက္ေရ က္
မႈရွေသ ဧရယ မ် ူးအျဖစ္

သတ္မတ
ွ ္ထ ူးပါသည္။

အဆုပါဧရယ မ် ူးရွ

ေဒသခံမ် ူးမွ

ဤအစီအစဥ္အ ူး

အေက င္အထည္ေဖ ္ေဆ င္ရက္ရ တင္ ကနဦူး ‘ဦူးတည္ေဒသခံမ် ူး’ ျဖစ္ၾကပါသည္။
(ခ)

အဆုပါေဒသခံမ် ူးအနက္

လက္ရအခ်
ွ
န္အထ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္

ပုမုပတ္သက္ဆက္ဆံရဆံုူး

ေက်ူးရ အုပစ
္ ုႏွင့္ ရပ္ကက္မ် ူးကု အျပ ေရ င္ ျဖင့္ေဖ ္ျပထ ူးၿပီူး ပါဝင္ပတ္သက္ရမႈအတင
ု ္ူးအတ ကု လုက္၍
အစဥ္လုက္ ေဖ ္ျပထ ူးက ၎တ႔က
ု ု ဦူးစ ူးေပူးအေနျဖင့္ ေဆ င္ရက္သ ူးပါမည္။
(ဂ)

၎တ႔မ
ု ွ

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္

ဇုန-္ ဘီ၏

စက္မႈဧရယ အတက္

ေဆ င္ရက္ထ ူးေသ

သဘ ဝ

ပတ္ဝန္ူးက်င္ထခက
ု ္မႈ ေလ့လ ဆန္ူးစစ္ခ်က္တင္ပါဝင္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ် ူး ပူးေပါင္ူးေဆ င္ရက္မႈ အစီအစဥ္မွ
“ေဒသခံေက်ူးရ မ် ူး”စပ္လ်ဥ္ူးေသ အခ်က္အလက္မ် ူးႏွင့္ လုကေ
္ လ် ညီေထရွပါသည္။

[တက
ု ရ
္ က
ု သ
္ က္ေရ က္မရ
ႈ ေသ
ွ
ဧရယ (Direct AOI)ရွ]
ေက်ူးရ အုပစ
္ မ
ု ် ူး /ရပ္ကက္မ် ူး
သန္လ်င္ၿမ်ိဳ႕နယ္

ေက် က္တန္ူးၿမ်ိဳ႔နယ္

(က) အလမ္ူးဆတ္

(က) ေရႊျပည္သ ယ

(ခ)

လက္ယက္စမ္ူး

(ခ)

ေအူးျမသီတ

(ဂ)

ဘုရ ူးကုနူး္

(ဂ)

ေည င္ဝင
ု ူး္

(ဃ) ေက် င္ူးကုနူး္ ဆပ္ႀကီူး

(ဃ) သီတ ၿမ်ိဳင္

(င)

(င)

ေရႊေပ် က္

(စ)

အေန က္ပင
ု ူး္ ရပ္ကက္ (ၿမ်ိဳ႕ျ့ ပ)

ဗလ
ု ခ
္ ််ိဳပ္

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

ေန က္ဆက္တြဲ (၂)

မေက်နပ္မမ
ႈ ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြြဲ ရးအတြက္ ျဖည့္စက
ြ ရ
္ မည့္ပိုစ
ံ ံ
ျပင္ဆင္ခ်က္

အတည္ျပ်ိဳသ

ေန႔စြဲ

(ပ)အႀကမ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုဝင္ဘ လ(၂၁)ရက္

(ဒု)အႀကမ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္္လ (၂၇)ရက္

သ႕ု
သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႕ြဲ
Thilawa Special Economic Zone (SEZ) Community Relations Team
အမွတစ
္ ဥ္

ေန႔စ ြဲ

Application No.

Date

မေက်နပ္မဆ
ႈ င
ု ရ
္ စီမခ
ံ န္႕ခမ
ြဲ ျႈ ဖည့္စက္ပုစ
ံ ံ/ Complaints Management Form
ေဒသခံလထု (သ႔မ
ု ဟုတ)္ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနလ
္ ထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔မ
ြဲ ျွ ဖည့္စက္ရပါမည္။

To be completed by Community Member (or) TSEZ Community Relations Team (CRT)

၁။ ေဒသခံလထု၏ ကယ
ု ေ
္ ရူးအခ်က္အလက္ / Personal information of Community Member/s
တင
ု ၾ္ က ူးသအမည္ *
Name of complainant: *
ေက်ူးရ
Village
ေက်ူးရ အုပစ
္ /ု ရပ္ကက္
Village Tract/ Ward
ၿမ်ိဳ႔နယ္
Township
ေနရပ္လပ္စ အျပည့္အစံု *
Full Address
ႏုငင
္ သ
ံ
ူးမတ
ွ ပ
္ ုတ
ံ င္အမွတ္ *
NRC number
အသက္
Age
က် ူး/မ
Sex
တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုင္ရ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
ဆက္သယ္ရန္ဖန
ု ူး္ နံပါတ္ *
Contact telephone number
အီူးေမူးလ္
Email
အဖ႕ြဲ အစည္ူး (သက္ဆုငပ
္ ါက)
Organisation (if applicable)
* မျဖစ္မေနျဖည့္သင္ူးေရူးသ ူးရပါမည္။
* Mandatory
မွတ္ခ်က္။ ။အဖ႕ြဲ လုကတ
္ ုင္ၾက ူးသည့္ကစၥရပ္မ် ူးတင္အဓကဆက္သယ္ရမည့္လပုဂၢ်ိဳလ္၏အမည္ကုထည့္ပါ။ ျဖည့္စက္ပံုစံတစ္ေစ င္တင္ မေက်နပ္မႈ
တစ္ခုတည္ူးသ တင္ျပပါ။ တစ္ခထ
ု က္ပ၍
ု တင္ျပလုပါက ေန က္ထပ္သူးီ ျခ ူး ျဖည့္စက္ပုစ
ံ ံတစ္ခုတင္ ထပ္မံျဖည့္စက္တင္ျပႏုင္သည္။

If the complaint relates to several complainants, please provide the details of the main contact/s.
Only one complaint should be recorded on each Complaints Management Form. If a community member has more
than one complaint, please complete an individual form for each complaint.
၂။ မေက်နပ္ခ်က္အ ူးေဖ ္ျပခ်က္ / Description of Complaint
မေက်နပ္ခ်က္အ ူးေသခ် စ တင္ျပနင
ု ္ရန္အတက္
လုအပ္ပါက

အေထ က္အကျဖစ္ေစမည့္

ေအ က္ေဖ ္ျပပါေမူးခန္ူးတစ္ခုခ်င္ူးစီတင္
မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္

အေသူးစတ္အခ်က္အလက္မ် ူးကု

သက္ဆုင္ေသ

ေဖ ္ျပပါ။

ေန က္ဆက္တစ
ြဲ ရက္စ တမ္ူးမ် ူးကု

ပူးတတ
ြဲ င္ျပပါ။အကယ္၍မေက်နပ္ခ်က္တုင္ၾက ူးသသည္တစ္ဦူးထက္ပပ
ု ါကတုင္ၾက ူးသအ ူးလံုူး၏အမည္ႏွင့္ဆက္သယ္ရမည့္ဖုန္ူးနံပါတ္မ် ူးကု
ပူးတ၍
ြဲ တင္ျပေပူးပါ။

For your complaint to be properly addressed, please provide detailed information for each question below. You
may attach additional supporting documentation if necessary. If the complaint relates to several complainants, a
list of these people and their contact telephone numbers should also be attached.
ျပႆန ျဖစ္ပ ူးခသ
ြဲ့ ည့္ျဖစ္စဥ္မ် ူးကေ
ု ဖ ္ျပပါ။ (မည္သည့္ကစၥျဖစ္ပ ူးခြဲပ
့ ါသနည္ူး ။)
Description of the event that led to raising this complaint (what happened?):

[လုအပ္ပါကစ ရက္အပုထပ္ထည့္ႏုင္သည္။]
[Add pages if needed]
ဤျပႆန အ ူးမည္သ႔ေ
ု ျဖရွငူး္ သင့္သည္ဟသ
ု င္ထင္ပါသနည္ူး။ (ဘ လုပသ
္ င့္ပါသလြဲ။)
What do you think will resolve this complaint (what should be done)?

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
တင
ု ၾ္ က ူးသကယ
ု တ
္ င
ု ္ မွနက
္ န္ေၾက င္ူးဝန္ခက
ံ တျပ်ိဳခ်က္
Certification (by the Complainant)
အထက္ေဖ ္ျပပါအေၾက င္ူးအရ မ် ူးသည္ မွန္ကန္ေၾက င္ူးတုငၾ္ က ူးသကုယ္တုင္ဝန္ခံကတျပ်ိဳအပ္ပါသည္။
I, the Complainant, hereby certify that all information submitted on this form is true and complete to the
best of my knowledge.
လက္မတ
ွ ္
Signature
တင
ု ၾ္ က ူးသအမည္
Name
ႏုငင
္ သ
ံ
ူးမတ
ွ ပ
္ ုတ
ံ င္အမွတ္
NRC No
တင္ျပသည့္ရက္စ ြဲ
Date of submission

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

CRT အဖ႔မ
ြဲ ွ ျဖည့္စက္ရန္

၃။ လက္ခထ
ံ
ူးေသ တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္ႏွင့ ္ ပတ္သက္္သည့္ အေသူးစတ္အခ်က္အလက္မ် ူး

လက္ခသ
ံ ည့္ေန႔စ ြဲ

တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္လက္ခထ
ံ
ူးသ
၏အမည္ *
ရ ထူး
အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး
ဆက္သယ္ရမည့္ ဖုနူး္ နံပါတ္
အီူးေမူးလ္

* ရင္ူးႏွီူးျမွပႏ
္ ွံသ (သု႔) အျခ ူးအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမွ ရရွလ ေသ

တုင္ၾက ူးခ်က္မ် ူးကု လထုဆက္ဆံေရူးအဖ႔ြဲ (CRT) ၏

လက္ခံထ ူးသမွ ျပည့္စုေ
ံ အ င္ေဆ င္ရက္ေပူးရမည္။
တုင္ၾက ူးသေပူးေသ သတင္ူးအခ်က္အလက္အျပင္ေန က္ထပ္သရွေသ သတင္ူးအခ်က္အလက္မ် ူးရွလွ်င္ေဖ ္ျပေပူးပါ။
တုင္ၾက ူးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသ အေသူးစတ္ေဖ ္ျပမႈသည္ ေသခ် မႈရွေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေျပလည္ေအ င္ေျဖရွင္ူးခ်က္သည္အလ်င္လုပါသလ ူး။ (တင
ု ္ၾက ူးသသည္ခ်က္ခ်င္ူးေဘူးအႏၱရ ယ္ရွပါသလ ူး။)

☐

ရွသည္

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
၄။ တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္အမ််ိဳူးအစ ူးမ် ူး
အသင့္ေလ် ္ဆုံူးတုင္ၾက ူးခ်က္အမ််ိဳူးအစ ူးကအ
ု မွန္ျခစ္ပါ။
၁ ☐ ေလ် ္ေၾကူး

☐ အမ္ျခံေျမ

☐ စုက္ပ််ိဳူးေျမ

☐ ေက က္ပသ
ြဲ ီူးႏွံ

☐ အျခ ူး

၂ ☐ အသက္ေမူးဝမ္ူးေက် င္ူးမလအေျခအေနသ႔ု ျပန္လည္ေရ က္ရွေစျခင္ူး
၃ ☐ ျပန္လည္ေနရ ခ်ထ ူးျခင္ူးနွင့ျ္ ပန္လည္ေနရ ခ်ထ ူးေသ ေနရ
၄☐

သဘ ဝပတ္ဝန္ူးက်င္ဆုငရ
္

☐ေလထုညစ္ညမ္ူးျခင္ူး

☐ ဖုန္ထျခင္ူး
☐

စန္႔ပစ္အစုငအ
္ ခြဲပစၥည္ူး

☐ လမ္ူးပ်က္စီူးျခင္ူး / တံတ ူးပ်က္စီူးျခင္ူး

၅ ☐ အေျခခံအေဆ က္အဦ
၆☐

☐ ဆညံျခင္ူး

☐ စန္႔ပစ္ေရဆုူး
☐ အျခ ူး
☐ေရအရင္ူးအျမစ္ေလ် ့နည္ူးလ ျခင္ူး

☐ အျခ ူး

အလုပ္သမ ူး(ဥပမ ။ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္ူး၊လုပခ
္ လစ ၊အလုပခ
္ ်န္(သ႔)ု အလုပ္လုပရ
္ ေသ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္
စသည္)

၇ ☐ လမ္ူးပန္ူးဆက္သယ္ေရူး

☐ ယ ဥ္ေၾက ပတ္ျခင္ူး

☐ ယ ဥ္အႏၱရ ယ္ကင္ူးရွင္ူးေရူး

☐ ယ ဥ္မေတ ္တဆျဖစ္ျခင္ူး

☐ အျခ ူး

၈ ☐ ဝန္ထမ္ူး/အလုပ္သမ ူး အျပ်ိဳအမ(ဥပမ ။ လုံျခံ်ိဳေရူး၊စသည္)
၉ ☐ အျခ ူး
မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ခုမကေရူးခ်ယ္နုင္ပါသည္။

၅ ။ တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္ ေျဖရွငူး္ ရန္အတက္ သက္ဆင
ု ရ
္ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး (တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္အမ််ိဳူးအစ ူးအလက
ု တ
္ ဝန္ရွေသ
အဖ႕ြဲ အစည္ူးသ႕ု တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္မ် ူးကု လႊြဲအပ္ျခင္ူး)
(၁)ရန္ကန
ု ္တုင္ူးေဒသၾကီူးအစုူးရ
(၂)သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္စမ
ီ ခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ ႈ
ေက ္မတီ
ေန က္ထပ္အေသူးစတ္အခ်က္အလက္မ် ူး
လုအပ္ပါက ထပ္ျဖည့္ေပူးပါ ။
အဖ႔အ
ြဲ စည္ူး

(၃) MJTD

ဥပမ - ရင္ူးႏွီူးျမ်ိဳပ္ႏွံသအမည္ (သ႔)ု
ေဆ က္လုပေ
္ ရူး ကန္ထရုက္တ

(၄) OSSC သဘ ဝပတ္ဝန္ူးက်င္ဌ န
(၅) OSSC အလုပ္သမ ူးဌ န
(၆) အျခ ူး

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

ဆက္သယ္ရမည့္သ၏

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၁

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၂

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၁

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၂

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၁

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၂

အမည္
ဆက္သယ္ရမည့္သ၏
ဖုနူး္ နံပါတ္
အီူးေမူးလ္

၆။ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့တ
္ င
ု ၾ္ က ူးသအၾက ူးပတ္သက္မ ႈ
ေလ် ္ေၾကူး ရရွထ ူးေသ အမ္ေထ င္စု

☐

[စီမံကန္ူးေၾက င့္ ထခုက္နစ္န သ

☐

(PAP)]

စီမံကန္ူးေၾက င့္ ထခုက္နစ္န ေသ
ေဒသတင္ေနထုင္ေသ လထု (PAC)

☐

အမ် ူးျပည္သ

(စီမံကန္ူးေၾက င့္ ထခုက္နစ္န

(လက္ရွအေက င္အထည္ေဖ ္ေန

ေသ ေနရ မွ မဟုတ္ေသ သ

ေသ စီမံကန္ူးဧရယ အရ )

(သု႔) တုက္ရက္
ု အမ္နီူးခ်င္ူးမဟုတ္
ေသ သ)

☐

ေဒသခံလုပ္သ ူး
(အထူးစီူးပ ူးေရူးဇုန္အတင္ူး)

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

☐

အျခ ူး
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္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
တ ဝန္ရွေသ အဖ႔အ
ြဲ စည္ူးမွ ျဖည့္စက္ရန္

၇။ တင
ု ၾ္ က ူးခ်က္ကု စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့ ္ ေျဖရွငူး္ ျခင္ူး
တုင္ၾက ူးခ်က္ကေ
ု လ့လ စံုစမ္ူးရန္ႏွင့တ
္ ုင္ၾက ူးခ်က္အ ူးေျဖရွင္ူးႏုင္ရန္တ ဝန္ရွအဖ႔အ
ြဲ စည္ူးအေနျဖင့္

တုင္ၾက ူးသတင္ျပ

ေသ တုင္ၾက ူးခ်က္အေၾက င္ူးအရ မ် ူးကု ျပည့္စံုလ်င္ျမန္စ ေလ့လ စံုစမ္ူးရမည္။
စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးမႈနွင့သ
္ က္ဆုင္ေသ ေန က္ဆက္တစ
ြဲ ရက္စ တမ္ူးမ် ူးကပ
ု ူးတတ
ြဲ င္ျပပါ။ထ႔အ
ု ျပင္ ဤျဖည့္စြက္ပိုံစံတင္
တုင္ၾက ူးသတင္ျပထ ူးေသ အခ်က္မ် ူးအ ူးလုံူးအ ူးသင္သည္ေလ့လ စုစ
ံ မ္ူးစစ္ေဆူးမႈမ် ူးျပ်ိဳလပ
ု ္ရ တင္ေျပလည္ေအ င္
ကုင္တယ္ေျဖရွင္ူးသ ူးေၾက င္ူး ေသခ် ေအ င္လပ
ု ္ပါ။

ေဆ င္ရက္ထ ူးၿပီူးေသ ေလ့လ စံုစမ္ူးစစ္ေဆူးမႈမ် ူးနွင့လ
္ ပ
ု ေ
္ ဆ င္ခ်က္မ် ူးကု ေဖ ္ျပျခင္ူး

ေဆ င္ရက္ထ ူးၿပီူးေသ ေဆ င္ရက္ခ်က္မ် ူးႏွင့ ္ ရလဒ္မ် ူးကု ေဖ ္ျပျခင္ူး

လအ
ု ပ္ေသ ေန က္ဆက္တေ
ြဲ ဆ င္ရက္ခ်က္မ် ူးကု ေဖ ္ျပျခင္ူး
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သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)
မွနက
္ န္ေၾက င္ူးဝန္ခက
ံ တျပ်ိဳျခင္ူး (တ ဝန္ရွေသ အဖ႕ြဲ အစည္ူး)
ဤေဖ င္တင္တင္ျပထ ူးေသ အခ်က္အလက္မ် ူးသည္ မမသသေလ က္ မွန္ကန္ေၾက င္ူးနွင့္ ျပည့္စုံေၾက င္ူး
ကုယ္တုင္ဝန္ခံကတျပ်ိဳအပ္ပါသည္။

အမည္

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၁

လပုဂၢ်ိဳလ္ ၂

လက္မတ
ွ ္
အဖ႕ြဲ အစည္ူး / အဖ႕ြဲ
ရက္စ ြဲ

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး

26

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးေရူးဇုနႏ
္ ွင့္စပ္လ်ဥ္ူး၍ မေက်နပ္မႈမ် ူး စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရူးဆုငရ
္ လုပ္ငန္ူးစဥ္ (TCMP)

ေန က္ဆက္တြဲ (၄)

TSMC ႏွင့္ MJTDတ႔ ု ပူးေပါင္ူးဖ႔စ
ြဲ ည္ူးထ ူးေသ လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔ ြဲ

လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔၏
ြဲ ဖ႔စ
ြဲ ည္ူးပံုဇယ ူး
ေဒၚစုူးစုူးေအူး

ေဒၚအအခင
ု ္

ေခါင္ူးေဆ င္

တဖ
ြဲ က္ေခါင္ူးေဆ င္

TSMCႏွင့္ MJTDတု႔ ပူးေပါင္ူးဖ႔စ
ြဲ ည္ူး

TSMCႏွင့္ MJTDတု႔ ပူးေပါင္ူးဖ႔စ
ြဲ ည္ူး

ထ ူးေသ လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔ြဲ

ထ ူးေသ လထုဆက္ဆေ
ံ ရူးအဖ႔ြဲ

လထုဆက္ဆေ
ံ ရူး
အဖ႔ြဲ တ ဝန္ခံမ် ူး

ေဒၚငုဝါလႈင္

ေဒၚခင္မ႔မ
ု ႔ေ
ု အူး

ေဒၚနီလ ေဆထန္ူး

လထုဆက္ဆံေရူး တ ဝန္ခံ

လထုဆက္ဆံေရူး တ ဝန္ခံ

လထုဆက္ဆံေရူးတ ဝန္ခံ

MJTD

TSMC

TSMC

တတယအႀကမ္ ျပင္ဆင္ေရူးဆျြဲ ခင္ူး
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