နိုင်ငဳေော်၏အေိုင်ပင်ခဳပုဂ္ဂိုလ်၏ (၂၃-၆-၂၀၁၆) ရက်ေေ့မှ (၂၅-၆-၂၀၁၆)ရက်ေေ့အထိ
ထိုင်ဵနိုင်ငဳ သွာဵေရာက်ခဲဴေသာ ေရာဵဝင်ချစ်က
ြ ည်ေရဵခရီဵစဥ်ဆိုင်ရာ
သေင်ဵထုေ်ြပေ်ချက်

၁။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမေ်မာနိုင်ငဳေော်၊
နိုင်ငဳေော်၏
အေိုင်ပင်ခဳပုဂ္ဂိုလ်
ေေါ်ေအာင်ဆေ်ဵစုက
ြ ည်သည် ထိုင်ဵနိုင်ငဳဝေ်က
ြ ီဵချုပ် ဗိုလ်ချုပ်က
ြ ီဵ ပရာယုေ်ချေ်အိုချာ(ြငိမ်ဵ)၏
ဖိေ်က
ြ ာဵချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၂၃ ရက်ေေ့မှ ၂၅ ရက်ေေ့အထိ ထိုင်ဵနိုင်ငဳသို့ ေရာဵဝင်
ချစ်က
ြ ည်ေရဵခရီဵသွာဵေရာက်ခဲဴပါသည်။ ခရီဵစဥ်အေွင်ဵ ထိုင်ဵနိုင်ငဳဝေ်က
ြ ီဵချုပ်နှင်ဴ နှစ်နိုင်ငဳ
ေေွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲကျင်ဵပခဲဴြပီဵ၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳေရာက် ြမေ်မာေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငဳ
ေယ်စပ်ရှိ ေုက္ခသည်စခေ်ဵမျာဵမှ ြမေ်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵအာဵ ေေရပ်သို့ ြပေ်လည်ပို့ေဆာင်ေရဵကိစ္စ၊
နှစ်နိုင်ငဳအ ြကာဵ ေယ်ေိမိေ် ြပေ်လည်ေိုင်ဵောေရဵကိစ္စမျာဵအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငဳ အကျိုဵေူပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေရဵကိစ္စမျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဲဴ ြကပါသည်။
၂။
ထို့ ြပင်ခရီဵစဥ်အေွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမေ်မာနိုင်ငဳအစိုဵရနှင်ဴ ထိုင်ဵဘုရင်ဴနိုင်ငဳ
အစိုဵရေို့အ ြကာဵအလုပ်သမာဵေရဵရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵောဵလည်မှုစာချွေ်လှော၊အလုပ်သမာဵ
မျာဵ အလုပခ် ေ့်ထာဵေရဵဆိုင်ရာ သေဘာေူညီချက်စာချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မေြမေ်မာနိုင်ငဳေော်
အစိုဵရ နှင်ဴ ထိုင်ဵဘုရင်ဴနိုင်ငဳအစိုဵရေို့၏ နှစ်နိုင်ငဳအ ြကာဵ ေယ်စပ်ြဖေ်သေ်ဵသွာဵလာေရဵဆိုင်ရာ
သေဘာေူစာချုပ်ေို့ကို လက်မှေ်ေရဵထိုဵခဲဴ ြကပါသည်။
၃။
နှစ်နိုင်ငဳ ေယ်ေိမိေ်ေိုင်ဵောေရဵကိစ္စအာဵ ယခင်အစိုဵရ အဆက်ဆက်လက်ထက်က
ြပေ်လည်စေင်နိုင်ခဲဴြခင်ဵမရှိဘဲ အစဥ်ေစိုက် ေရှေ့ဆိုင်ဵထာဵခဲဴရာမှ ယခုခရီဵစဥ်အေွင်ဵ ေောင်
မျိုဵဆက်သစ်မျာဵအေွက် ေကာင်ဵမွေ်သည်ဴ အောဂေ်ကို ထာဵရှိနိုင်ရေ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ နှစ်နိုင်ငဳ
အ ြကာဵ ေယ်ေိမိေ် ေိုင်ဵောေရဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵကို ြပေ်လည်စေင်သွာဵက
ြ ရေ် နှစ်ဖက်ေဆွဵေနွဵ
သေဘာေူညီမှုရရှိခဲဴပါသည်။ ထို့ေ ြကာင်ဴ ြမေ်မာအစိုဵရအေေဖ
ြ င်ဴ ေယ်ေိမိေ်ေိုင်ဵောေရဵ
လုပ်ငေ်ဵစဥ်မျာဵ စေင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရေ် ပူဵေွဲေယ်ေိမိေ်ေကာ်မေီ အစည်ဵအေ၀ဵ (Joint
Boundary Committee- JBC) ကို ြမေ်မာနိုင်ငဳေွင် ေခါ်ယူကျင်ဵပနိုင်ေရဵအေွက် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ
ဘက်သို့ သဳေမေ်လမ်ဵေက
ြ ာင်ဵမှေစ်ဆင်ဴ ညှိနိှုင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။
အလုပ်သမာဵေရဵရာသေဘာေူညီချက်မျာဵအရ ဗီဇာသက်ေမ်ဵ ၂ နှစ် မကျေ်ေောဴ
သည်ဴ ယာယီနိုင်ငဳကူဵလက်မှေ် ကိငု ်ေဆာင်ထာဵေသာ ြမေ်မာေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊
ထိုင်ဵနိုင်ငဳအစိုဵရမှ ထုေ်ေပဵထာဵေသာ ယာယီေေထိုင်အလုပ်လုပက
် ိုင်ခွင်ဴလက်မှေ် (TR-38/
Pink Card) ကိုင်ေဆာင်ထာဵသည်ဴ အေထာက်အထာဵမဲဴ ြမေ်မာအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ မည်သူ
မည်ဝါဖ
ြ စ်ေ ြကာင်ဵသက်ေသခဳလက်မှေ် (C of I) မျာဵကို ထုေ်ေပဵသွာဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငဳသာဵစိစစ်မှုလုပ်ငေ်ဵစဥ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြပီဵစီဵချိေ်ေွင် သာမေ်နိုင်ငဳကူဵလက်မှေ်သို့ ေပ
ြ ာင်ဵလဲ
ထုေ်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ရာ ေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵအလုပသ
် မာဵမျာဵ၏ လူမှုဘဝလုဳြခုဳေရဵ၊ ကျေ်ဵမာေရဵနှင်ဴ
ဘဝအာမခဳချက် အကျိုဵခဳစာဵခွငမ်ဴ ျာဵပိုမိုရရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ
အေရဵနှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍ နှစ်နိုင်ငဳသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မျာဵအ ြကာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု ေိုဵ ြမှင်ဴ
ြခင်ဵ ြဖင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ ေစ်ောဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵမှ ကာကွယ်ောဵဆီဵေပဵနိုင်
ေရဵအေွက် ညှိနိှုင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။
ထို့ ြပင် အလုပသ
် မာဵမျာဵခေ့်ထာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ သေဘာေူစာချုပ်အရ ေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵ
အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ဥပေေအရ အကာအကွယန် ှင်ဴ အကျိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ ြပည်ဴဝစွာရရှိခဳစာဵ
နိုငေ် စမည်ြဖစ်ြပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ လုပ်ငေ်ဵခွင်သို့ ေစလှေေ်ြခင်ဵမပ
ြ ုမီ အသိပညာေပဵမှုမျာဵ၊
အ ြကိုလုပ်ငေ်ဵခွင်သင်ေေ်ဵေပဵခ
ြ င်ဵမျာဵကို ြပုလုပ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ ြပင် အလုပ်ခေ့်ထာဵ
ြခင်ဵအေွက် လက်ခဳသည်ဴနိုင်ငဳ၏ ေယ်ေြမအေွင်ဵ ဝင်ေရာက်လာသည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵသည်
ယင်ဵနိုင်ငဳသာဵမျာဵကဲဴသို့ ေေ်ဵေူအခွင်ဴအေရဵရရှိေစမည်ြဖစ်ြပီဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ ေစလှေေ်ြခင်ဵ
နှင်ဴ လက်ခဳြခင်ဵမျာဵကို စေစ်ေကျေဆာင်ရွက်သွာဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵ ေေထိုင်
ခွင်ဴဗီဇာ၊ အလုပ်အကိုငခ် ွင်ဴြပုချက်မျာဵ အချိေ်မီရရှိေစေရဵ၊ ကျေ်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ ရရှိ
ေစေရဵ၊ အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမာဵအင
ြ င်ဵပွာဵမှုမျာဵဖ
ြ စ်ပွာဵပါက ထိေရာက်စွာေြဖရှင်ဵေပဵနိုင်ေရဵ၊
ေေရပ်ြပေ်လည် ပို့ေဆာင်သည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵကို နှစ်နိုင်ငဳအ ြကာဵ ေရာဵဝင်လမ်ဵေက
ြ ာင်ဵမှ
လှေဲေြပာင်ဵေပဵနိုငေ် ရဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုင်ဵနိုင်ငဳငါဵဖမ်ဵ
လုပ်ငေ်ဵမျာဵေွင် ေရာက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေေက
ြ ေသာ အေထာက်အထာဵမဲဴ ြမေ်မာအလုပ်သမာဵ
မျာဵ လူကုေ်ကူဵခဳရြခင်ဵ၊ နှိပ်စက်ခဳရြခင်ဵ၊ လုပ်ခလစာေခါင်ဵပုဳြဖေ်ခဳရြခင်ဵမျာဵမှ ကာကွယ်ထာဵဆီဵ
နိုင်ေစေရဵနှင်ဴ ေရာဵဝင်အလုပ်သမာဵမျာဵ ြဖစ်ေစေရဵအေွက် အေထာက်အထာဵ စာရွက်စာေမ်ဵ
မျာဵရရှိေစရေ်လည်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

၆။
နှစ်နိုင်ငဳအ ြကာဵ ေယ်စပ်ြဖေ်သေ်ဵသွာဵလာေရဵဆိုင်ရာ သေဘာေူစာချုပ်အရ
ြမေ်မာ-ထိုင်ဵ ေယ်စပ်ဂိေမ် ျာဵဖ
ြ စ်ေသာ ောချီလိေ်- မယ်ဆိုင်၊ ြမဝေီ-မဲေဆာက်၊ ေကာဴေသာင်ဵရေောင်ဵ ေို့အ ြပင် ထီခီဵ-ဖူောရွေ် ေယ်စပ်ဂိေက
် ို ေရာဵဝင်ေိုဵချဲ့ဖွင်ဴလှစမ် ည်ြဖစ်ြပီဵ၊ ယင်ဵ ေယ်စပ်
ဂိေမ် ျာဵမှ ေေ့စဥ် (သို့မဟုေ်) ရာသီအလိုက်အလုပ်သမာဵမျာဵ သွာဵေရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နိုင်
ြကမည်ဴအ ြပင် ေယ်စပ်ြဖေ်သေ်ဵခွင်ဴ လက်မှေ်ကိုင်ေဆာင်သူမျာဵသည် ေယ်စပ်ေေသအေွင်ဵ
ေစ်က
ြ ိမ်လျှင် ရက် (၃၀) အထိ ေေထိုင်ခွင်ဴ ရရှိ ြကမည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။
ထို့ြပင် ေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၏သာဵသမီဵမျာဵအာဵ ေမွဵစာရင်ဵမျာဵထုေ်ေပဵ
နိုင်ေရဵ၊ သာဵသမီဵမျာဵ၏ အေေ်ဵပညာေရဵ ထိခိုက်ေစ်ောမှုမရှိေစရေ် ြပည်ပစာစစ်ဌာေမျာဵေွင်
စာေမဵပွဲ ေြဖဆိခု ွင်ဴရရှိေရဵ၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ အကျဥ်ဵေထာင်မျာဵေွင် အေက
ြ ာင်ဵအမျိုဵမျိုဵေက
ြ ာင်ဴ
အကျဥ်ဵကျခဳေေက
ြ ရသည်ဴ ြမေ်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵအာဵ ဥပေေေဘာင်အေွင်ဵမှ လိုအပ်သည်ဴကူညီ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ ေပဵအပ်သွာဵေရဵအေွက် ြမေ်မာနိုင်ငဳသဳရုဳဵအေေဖ
ြ င်ဴ သက်ဆငို ်ရာအာဏာပိုင်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြမေ်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵအကျိုဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
နှင်ဴ ပိုမိုေိုဵြမှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရှေ့ေပ
ြ ာင်ဵအလုပ်သမာဵေရဵရာကိစ္စ
ရပ်မျာဵပိုမိုအေလဵေပဵေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအေွက် ြမေ်မာနိုင်ငသ
ဳ ဳရုဳဵ၏စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမှင်ဴေင်ေရဵ
နှင်ဴ ဝေ်ထမ်ဵအင်အာဵ ေိုဵချဲ့ောဝေ်ေပဵအပ်ေရဵေို့ကိုလည်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
၈။
ထိုင်ဵနိုင်ငဳ ေယ်စပ်ရှိ ေုက္ခသည်စခေ်ဵမျာဵေွင် ေရာက်ရှိေေသည်ဴ ေုက္ခသည်မျာဵအာဵ
မူရင်ဵေေရပ်သို့ ေခါ်ေဆာင်ေရဵအေွက် နှစ်နိုင်ငဳအစိုဵရမျာဵ အချင်ဵချင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကသ
် ွာဵ
ရေ်နှင်ဴ ၎င်ဵေို့၏ မူရင်ဵေေရပ်ေွင် အလုပ်အကိုငအ
် ခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ၊ ပညာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊
ကျေ်ဵမာေရဵဝေ်ေဆာင်မှု အေြခအေေေကာင်ဵမျာဵကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်သည်ဴအချိေ်မှသာ
ြပေ်လည်ပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငေ်ဵမျာဵကို စေင်သွာဵရေ် သေဘာေူညီခဲဴ ြကပါသည်။ လေ်ေေလာ
အေြခအေေေွင် ေေရပ်သို့ ြပေ်လာလိုေ ြကာင်ဵ ဆန္ဒြပုထာဵက
ြ သူ(၁၉၆)ဦဵအာဵ မူရင်ဵေေရပ်သို့
ြပေ်လည်ေခါ်ယူနိုင်ရေ် ြမေ်မာနိုင်ငအ
ဳ စိုဵရမှ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ ေစ်ဖွဲ့အာဵေစလှေေ်၍ နိုင်ငဳသာဵ
စိစစ်ေရဵလုပ်ငေ်ဵစဥ်မျာဵ ေဆာလျှင်စွာေဆာင်ရွက်ြပီဵ၊ ၎င်ဵေို့၏ မူရင်ဵေေရပ်မျာဵသို့ ြပေ်လည်
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ြပေ်လည်ေေရာချထာဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာဝေ်က
ြ ီဵဌာေမျာဵ ေပါင်ဵစပ်
ညှိနိှုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျေ်ရှိေေသည်ဴ ထိုင်ဵနိုင်ငဳေရာက် ြမေ်မာနိုင်ငဳမှ
ေုက္ခသည်မျာဵအာဵ စိစစ်၍ ေေရပ်သို့ ြပေ်ေခါ်နိုင်ေရဵအေွက် နိုင်ငဳေော်၏ အမျိုဵသာဵ ြပေ်လည်

သင်ဴြမေ်ေရဵနှင်ဴ ြငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလုပ်ငေ်ဵစဥ်၏ လုပ်ငေ်ဵစဥ်ေစ်ရပ်အ ြဖစ် ကာလေို၊ ကာလရှည်
အစီအမဳမျာဵချမှေ်ကာ ြကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝေ်က
ြ ီဵဌာေ၊
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၂၉ ရက် ။

