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အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ တို့အရ

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းများကို စစ်တဆးပခင်း

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်

တည်ဆဲဥပတဒများ

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားတရးရာအဖွဲ့ရုံး ပမန်မာ

အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ဘဲ့လမ်း (သစ္စာလမ်း)၊

ရန်ကင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မမန်မာ။

ဖုန်း  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉
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အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ တို့အရ

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းများကို စစ်တဆးပခင်း

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်

တည်ဆဲဥပတဒများ

အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ၎င်း၏ (၅၇) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (၈ ရက် ဧမပီလ ၁၉၃၂ ခုနှစ်) တွင် သရဘာတူလက်ခံခဲ့မပီး၊ 

၎င်း၏ (၈၂) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (၅ ရက် ရဖရဖာ်ေါရီလ ၁၉၃၈ ခုနှစ်)၊ (၂၁၂) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (၇ ရက် 

မတ်လ ၁၉၈၀ ခုနှစ်) နှင့် (၂၉၁) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (၁၈ ရက် နိုေင်ဘာလ ၂၀၀၄ ခုနှစ်) တို့၌ မပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ 

သည်။

နိဒါန်း

၁။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းများကို စစ်ရဆးမခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တည်ဆဲဥပရေများ 

ကို အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ၎င်း၏ (၅၆) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (ဇန်နေါရီလ ၁၉၃၂ ခုနှစ်) တွင် သရဘာတူ 

လက်ခံခဲ့မပီး ပုံစံ၏အချ ို ့အချက်အလက်များကို ၎င်း၏ (၂၁၂) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (ရဖရဖာ်ေါရီလ - 

မတ်လ ၁၉၈၀ ခုနှစ်) တွင် မပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ 

၂။ ၎င်း၏ (၂၉၁) ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရေး (နိုေင်ဘာလ ၂၀၀၄ ခုနှစ်) ၌ ထပ်မံမပင်ဆင်မွမ်းမံမှုများကို သရဘာတူ 

လက်ခံရာတွင်၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည်၊ တည်ဆဲအမိန့်များနှင့်အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် 

တည်ဆဲအမိန့်များ၏ ကကိုတင်မပင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်များနှင့် ကျင့်သုံးမှုတို့မှ 

ထွက်ရပါ်လာသည့်လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အတူ၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့အတွက် ရရေးချယ်နှိုင်မှုများကိုညွှန်မပလျှက်၊ လုပ်

ထုံးလုပ်နည်း၏အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးကို အကျဉ်းချုပ်ရဖာ်မပထားသည့် ဤနိေါန်းမှတ်စုမဖင့် တည်ဆဲအမိန့်များကို 

ပဏာမပျ ိုးရန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည်။

၃။ တည်ဆဲအမိန့်များတွင် ရခါင်းစဉ်ရမခာက်ခုဖွဲ့စည်းပါေင်သည်၊ ၎င်း၏ ပထမငါးခုသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ 

အဓိကအဆင့်များနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ အတိအကျဆိုရရသာ် -  (၁) ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်မှ လက်ခံရရှိမခင်း၊ (၂) ကိုယ် 

စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်း၏ လက်ခံနိုင်မှုကိုစစ်ရဆးမခင်း၊ (၃) ရကာ်မတီတစ်ခုသို့ လွှဲရမပာင်းရပးမှုအရပါ် 

ဆုံးမဖတ်မခင်း၊ (၄) ရကာ်မတီမှ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းကို စစ်ရဆးမခင်းနှင့် (၅) အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ 

စစ်ရဆးမခင်းတို့ မဖစ်သည်။ တည်ဆဲအမိန့်များ၏ ဆဌမရမမာက်ရခါင်းစဉ်သည် အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 

မဟုတ်သည့်နိုင်ငံတစ်ခုအရပါ် တိကျရသာမဖစ်စဉ်တွင် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းတစ်ခု၏ လုပ်ထုံးလုပ် 

နည်းကို အသုံးချမခင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သည်။        
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အတထွတထွသတ်မှတ်ချက်

၄။ တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုေ်ခွဲ ၁ သည် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းမပုလုပ်ခံရသည့် အစိုးရအား အရကကာင်း 

ကကားသည့် အိုင်အယ်လ်အို၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်မှ၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမှုများကို လက်ခံရရှိမှုနှင့် 

သက်ဆိုင်သည်။

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းကိုလက်ခံနိုင်မှု

၅။ လက်ခံနိုင်မှုကို စစ်ရဆးမခင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်၏ အဆိုးအရကာင်းများကို စစ်ရဆး 

ရန်နှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များကိုရဖာ်ထုတ်ရန် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ဆက်လက်ရဆာင်ရေက်မခင်းမမပုနိုင်မီ 

မဖည့်ဆည်းထားရမည့် ကကိုတင်အရနအထားများအား မဖည့်ဆည်းထားခဲ့မှုရှိမရှိကို ဆုံးမဖတ်မခင်းမဖစ်သည်။

၆။ လက်ခံနိုင်မှုကို စစ်ရဆးမခင်းအား၊ ပထမဆုံးအရနမဖင့်၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အရာရှိများထံသို့ တာေန်ရပး၍၊ 

၎င်းတို့ထံ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်မှ လက်ခံရရှိရသာ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းများအားလုံးကို ရပးပို့ 

သည်။ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အရာရှိများသည် လက်ခံနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုမပုချက်တစ်ခုမပုလုပ်မပီး ၎င်းကို 

အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်သည် - ထို့ရနာက်အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ၎င်းအရနမဖင့် တင်မပရတာင်းဆိုချက် 

ကို လက်ခံနိုင်သည်ဟု ယူဆရကကာင်း၊ မယူဆရကကာင်းကို ဆုံးမဖတ်သည်။ ဤအဆင့်တွင်၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့ 

သည် တင်မပရတာင်းဆိုချက်၏ အဆိုးအရကာင်းများကို ရဆွးရနွးမခင်းမမပုရဟု တည်ဆဲဥပရေများမှ သတ်မှတ် 

ထားရသာ်မငားလည်း၊ ၎င်း၏ အရာရှိများ၏ လက်ခံနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရကာက်ချက်ချမခင်းများသည် ရဆွး 

ရနွးမှုများ၏ အရကကာင်းအရာ မဖစ်နိုင်သည်။

၇။ တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုေ်ခွဲ ၇၊ အပုေ် ၁ နှင့်အညီ၊ အကယ်၍ ထိုအစိုးရသည် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင် 

တစ်ဦးမဟုတ်ပါက၊ ရုံးသည် သက်ဆိုင်သည့်အစိုးရအား ဤစဉ်းစားဆင်မခင်မှုများတွင် ပါေင်ရဆာင်ရေက်ရန် 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ရစလွှတ်ရန် ဖိတ်ကကားသည်။

၈။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းများအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုေ်ခွဲ ၂၊ အပုေ် ၂ 

တွင် ချမှတ်ထားသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှရလးခုသည် (အပုေ် ၂ (က)၊ (ဂ)၊ (ဃ) နှင့် (င)) တင်သွင်းမှုပုံစံမဖင့်သာ 

စပ်ဆိုင်မပီး၊ ကျန်စည်းကမ်းချက်နှစ်ခုသည် တင်မပရတာင်းဆိုမခင်းကို ပိုမိုနက်နဲစွာစစ်ရဆးရာ၌ လိုအပ်နိုင်သည် 

- ဤသည်တို့တွင် တစ်ဖက်၌၊ တင်မပရတာင်းဆိုမခင်းမပုလုပ်သည့်အစည်းအရုံး၏ လုပ်ငန်းေိရသသလက္ခဏာနှင့် 

ပတ်သက်မပီး (အပုေ် ၂ (ခ))၊ အမခားတစ်ဖက်၌၊ မည်သည့်အရကကာင်းအချက်တွင် သက်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံသည် 

တင်မပရတာင်းဆိုမခင်းနှင့် နှီးနွှယ်ရနရသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ကို ထိရရာက်စွာလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုရှိခဲ့သည်ဟု 

စွပ်စွဲခံရသည်ကို ညွှန်မပရနမခင်းမဖစ်သည် (အပုေ် ၂ (စ))။
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ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းသည် အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏

လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှစတင်ပဖစ်တပါ်လာရမည်။ (တည်ဆဲအမိန့်များ၏အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၂(ခ))

၉။ ရအာက်ပါဥပရေသများသည် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့အား ဤသတ်မှတ်ချက်ကို ၎င်း၏အသုံးချမှု၌ လမ်းညွှန်ရပးနိုင် 

သည် -

 - မည်သည့်အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမဆို အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်သမားရုံးသို့ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမှုတစ်ခုကို မပုလုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အရရးကို အကန့်အ 

သတ်မရှိ ခွင့်မပုထားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေတွင် ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အရေယ်အစား သို့မဟုတ် 

နိုင်ငံသားနှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ထားမခင်းမရှိပါ။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆို 

မခင်းများကို မည်သည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှမဆို အဖွဲ့ေင်အရရအတွက် မည်မျှပင်မဖစ်ရစ သို့မဟုတ် 

၎င်းအဖွဲ့အစည်းကိုမည်သည့် နိုင်ငံတွင် တည်ရထာင်ထားသည်မဖစ်ရစ မပုလုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အ 

စည်းသည် လုံးလုံးလျားလျား ရေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အမပည်မပည် 

ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မဖစ်နိုင်သည်။1

 - ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်မပုလုပ်သည့် အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်း 

အဖွဲ့ အစည်း၏ ပကတိေိရသသလက္ခဏာကို ဆုံးမဖတ်ရာတွင် အုပ်ချုပ် ရရးအဖွဲ့၌ တစ်ဦးတည်း ဆုံးမဖတ် 

ပိုင်ခွင့် အာဏာကို မဖစ်နိုင်သ၍လွှဲထားရပးသင့်သည်။ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ ထိုဆက်သွယ်မှုတွင် အသုံးချ 

မည့် စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အဖွဲ့အစည်း၏ အရထွရထွမူေါေကို လက်ရှိအချနိ်အထိ လမ်းညွှန်ရပးထား 

သည်များ မဖစ်သင့်မပီး နိုင်ငံများ၏ အမျ ိုးသားဥပရေအရ ချမှတ်ထားသည်များ မမဖစ်သင့်ပါ။2

 - ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်မပုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းသည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေနှင့် တည်ဆဲ 

ဥပရေများ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်အတွင်း သက်ရရာက်ရသာ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်း 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ အမှန်အားမဖင့်၊ ဟုတ်မဟုတ်ကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျစွာစစ်ရဆးရန် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့တွင် 

တာေန်ရှိသည်။ ကိုယ်စားမပု တင်မပရတာင်းဆိုချက် စတင်ရပါ်ရပါက်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းသည်၊ အမှန် 

အားမဖင့်၊ စကားရပ်များ၏အနက် အဓိပ္ပါယ်အတိုင်း “အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း”တစ်ခု ဟုတ်မဟုတ်၊ အသုံးမပုခဲ့သည့် အသုံးအနှုန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းအရပါ် အရမခ 

အရနအရပ်ရပ်ရကကာင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ၎င်းမှရရေးချယ်ခဲ့သည့် အမည်ကို၊ အမှုကိစ္စတစ်ခုစီ 

တိုင်း၌၊ သီးမခားစွာဆုံးမဖတ်ရန်သည် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ တာေန်မဖစ်သည်။ အထူးသမဖင့်၊ အဖွဲ့အစည်း 

တစ်ခုသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားသည့်အခါ၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့အား “လုပ်ငန်း 

အဖွဲ့အစည်း” ဟူသည့်ရေါဟာရကို မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်မျှ ချည်ရနှာင်၍ 

မရပါ။3

၁ မငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူစာချုပ်၏ အပိုေ်ခွဲ ၄၀၉၊ ၄၁၀၊ ၄၁၁ နှင့် gg ၄ နှင့် ၅၊ တို့ကိုအသုံးချမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုမပုခဲ့သည့် တည် 
ဆဲအမိန့်များ၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏တည်ဆဲအမိန့်များရကာ်မတီသို့ ၎င်း၏ (၅၆) ကကိမ်ရမမာက်အစည်း 
အရေး (၁၉၃၂) ၌ တင်သွင်းခဲ့သည့် ရှင်းလင်းချက်မှတ်စုကိုကကည့်ပါ။

၂ အထက်စာပုေ်၌ ရဖာ်မပခဲ့မပီး၊
၃ ရမာ်ရစ်ရှကျွန်း၏ အလုပ်သမားအဖွဲ့ကိုယ်စား အမပည်မပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားမပဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျွန်းတွင်အသုံးချမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

Dr. J.M cure မှ တင်သွင်းသည့် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်း၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ရကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၎င်း၏ ၇၆ ကကိမ်ရမမာက် 
အစည်းအရေး၌ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ သရဘာတူလက်ခံခဲ့သည်) ၊အိုင်အယ်လ်အို၊ တရားေင်မပန်တမ်း၊ အတွဲ ၂၂ (၁၉၃၇) pp ၇၁ - ၇၂၊ အပုေ် 
၆-၇ တွင်ကကည့်ပါ။
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၁၀။ ထို့အမပင်၊ အုပ်ချုပ် ရရးအဖွဲ့သည် လက်ခံနိုင်မှုအရပါ်၌ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ 

မှ မပုစုပျ ိုးရထာင်ခဲ့ရသာ mutatis mutandis ဥပရေသများကို လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းကို 

ချ ိုးရဖာက်ခံရသည်ဟု စွပ်စွဲရနသည့် တိုင်တန်းသူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးချရကာင်းချနိုင် 

သည်။ ထိုဥပရေသများကို ရအာက်ပါအတိုင်းရဖာ်ထုတ်ထားသည် -

 - ရကာ်မတီသည်၊ ၎င်း၏ ဇန်နေါရီလ ၁၉၅၂ ခုနှစ် အစည်းအရေးတွင် (ပထမအစီရင်ခံစာ၊ အရထွရထွ 

ရလ့လာရတွ့ရှိချက်များ၊ အပုေ် ၂၈)၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အိုင်အယ်လ်အိုဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ၏ 

အနက်အဓိပ္ပါယ်အတွင်း အလုပ်ရှင်များ၏ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏အဖွဲ့အစည်းဟု ယူဆနိုင်မခင်း 

မနိုင်မခင်းကို ဆုံးမဖတ်ရန် ၎င်း၌ လွတ်လပ်မှုအမပည့်အေရှိမပီး၊ ၎င်းအားမည်သည့်နိုင်ငံ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို 

ချက် အသုံးအနှုန်းကမျှချည်ရနှာင်မှုရှိသည်ဟု မယူဆရကကာင်း ဥပရေသကို သရဘာတူလက်ခံခဲ့သည်။ 

 - ရကာ်မတီသည်၊ ရမးခွန်းထုတ်ခံရသည့် အစိုးရမပုတ်ကျသွားခဲ့မခင်း၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားမပု၍တိုင်တန်း 

ချက် မပုလုပ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်းအား ဖျက်သိမ်းရန်အဆိုမပုခဲ့မခင်း၊ သို့မဟုတ် တိုင်တန်းမှုမပုလုပ်သည့်

ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တိုင်းတပါးတွင် ခိုလှုံခွင့်ယူခဲ့ရုံမျှနှင့် မည်သည့်တိုင်တန်းချက်ကိုမျှ 

လက်ခံနိုင်မှုမရှိဟု မယူမှတ်ပါ။ 

 - အလုပ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုသည် နိုင်ငံရတာ်ဥပရေများမှ လိုအပ်ချက်ရှိနိုင်ရသာ ၎င်း၏ သမဂ္ဂဆိုင်ရာစည်း 

မျဉ်းများကို ကကိုတင်ရပးထားခဲ့မခင်းမရှိသည့် အချက်သည်၊ လွပ်လပ်စွာအသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာ 

ဥပရေသများတွင် အလုပ်သမားများသည် ယခင်ခွင့်မပုမိန့်မရှိရသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရရေးချယ်မှု 

အရ အဖွဲ့အစည်းများကို တည်ရထာင်နိုင်ရမည်ဟု၊ တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် ၎င်း၏တိုင် 

ကကားချက်ကို လက်ခံနိုင်မှုမရှိဟု မပုရန်အတွက် မလုံရလာက်ပါ။ 

 - အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တရားေင်အသိအမှတ်မမပုရရသးဟူရသာအချက်သည်၊ ဤအဖွဲ့အစည်းအရနမဖင့် 

အနည်းဆုံးလက်ရတွ့တွင်အသက်ေင်တည်ရှိရနရကကာင်း တိုင်ကကားချက်များအရ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဖစ် 

ရနသည့်အခါ၊ စွပ်စွဲချက်များကို မငင်းပယ်မခင်းသည် ခိုင်လုံမှုမရှိပါ။ 

 - တိကျရသာသတင်းအချက်အလက်များ မရရှိနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ တင်မပထားသည့် တိုင်ကကား 

ချက်များကိုစစ်ရဆးရန် ရကာ်မတီကိုရတာင်းဆိုသည့် ကိစ္စရပ်များတွင်၊ ၎င်း၏အဖွဲ့ေင်အရေယ်အစား၊ 

၎င်း၏ လွှတ်ရတာ်မှ အတည်မပုသည့် ဥပရေများ၊ ၎င်း၏ နိုင်ငံဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ 

ဆက်သွယ်ရပါင်းစည်းမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို မဖည့်ဆည်းရပးရန်၊ နှင့် 

ရယဘုယျအားမဖင့်၊ တိုင်ကကားချက်ကို လက်ခံနိုင်မှုအတွက် မည်သည့်စစ်ရဆးချက်မဆို၌၊ တွက်ချက် 

ထားသည့် အမခားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို၊ တိုင်ကကားသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ တိကျမှန် 

ကန်ရသာသရဘာသဘာေကို ပိုမိုအရလးထားမှုသို့ ဦးတည်ရစရန်၊ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်အရနမဖင့် အဖွဲ့ 

အစည်းအား ရတာင်းဆိုရန်အခွင့်အာဏာရှိသည်။၊ 

 - ရကာ်မတီသည်၊ တုန့်မပန်လက်စားရချမှုများကို စိုးရိမ်ရနသည့်အတွက်၊ ၎င်းတို့၏ အမည်များ သို့မဟုတ် 

တိုင်ကကား ချက်များ၏ ဇစ်မမစ်ကိုဖွင့်ဟထုတ်ရဖာ်မှုမမပုရန် ရမတ္တာရပ်ခံသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များက တင်မပ 

သည့် တိုင်ကကားမှုများကို၊ အကယ်၍ ညွှန်ကကား ရရးမှူးချုပ်က၊ ရမးခွန်းထုတ်ထားသည့် တိုင်ကကားချက် 

ကို စစ်ရဆးမပီးရသာအခါ၊ ၎င်းတွင် ရကာ်မတီမှ ယခင်ကစစ်ရဆးခဲ့မခင်းမရှိရသာ ရလးနက်မှုအတိုင်း 

အတာအချ ို ့ရှိသည့် စွပ်စွဲချက်များ ပါေင်ရနသည်ဟု ရကာ်မတီသို့ အရကကာင်းကကားမှသာလျှင်၊ အရလး 
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ထား စဉ်းစားမည်။ ထို့ရနာက်တွင်ရကာ်မတီသည် ထိုကဲ့သို့ရသာ တိုင်ကကားချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ 

အကယ်၍ရှိခဲ့ပါက၊ မည်သည့်အရရးယူရဆာင်ရေက်မှုကို မပုလုပ်သင့်ရကကာင်း ဆုံးမဖတ်နိုင်သည်။4

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုချက်တွင် ဆိုခဲ့သည့်ပပဋ္ဌာန်းချက်၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း

ထိတရာက်တသာ လိုက်နာတဆာင်ရွက်မှုကို ပျက်ကွက်သည့်အဖွဲ့ဝင်အား 

မည်သည့်အတြကာင်းအရာပဖင့်စပ်လျဉ်း၍ စွပ်စွဲချက်ပပုလုပ်သည်ကို တဖာ်ညွှန်းရမည်။

(တည်ဆဲဥပတဒများ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၂ (စ))

၁၁။ ဤလက်ခံရရှိနိုင်မှုအရမခအရနကို စစ်ရဆးရာတွင်၊ ၎င်း၏အရာရှိများ၏ အစီရင်ခံစာအရပါ်အရမခခံ၍ လက်ခံ 

ရရှနိိငုမ်ှု နငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ဆုံးမဖတခ်ျကတ်စခ်ခုျမတှရ်ာ၌၊ အပုခ်ျုပရ်ရးအဖွဲ့သည ်ကိယုစ်ားမပုတငမ်ပ ရတာင်းဆိ ု

ချက်၏ အနှစ်သာရကို ရဆွးရနွးမခင်းတစ်ခုတွင် ပါေင်မပတ်သက်ရဟု မပဋ္ဌာန်းထားသည့်၊ တည်ဆဲအမိန့် များ၏ 

အပုိေ်ခဲွ ၂၊ အပုေ် ၄ ကုိ အထူးအရရးရပးထားသည်။ သ့ုိရာတွင် အုပ်ချုပ်ရရးအဖဲွ့သ့ုိ တင်မပသည့် ၎င်းတ့ုိ၏ အဆုိမပု 

ချက်သည် တရားေင်အရထာက်အထား ခိုင်လုံမှုမဖစ်ရစရရးအတွက်၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပ ရတာင်းဆိုမခင်းသည် 

အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အရာရှိများအတွက် လုံရလာက်ရသာ တိကျမှန်ကန်မှုရှိရန် အရရးကကီးသည်။

တကာ်မတီတစ်ခုသို့လွှဲတပပာင်းတပးပခင်း

၁၂။ အကယ်၍ အုပ်ချုပ်မှုရကာ်မတီသည်၊ ၎င်း၏အရာရှိများ၏ အစီရင်ခံစာအရပါ်အရမခခံ၍၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပ 

ချက်တစ်ခုသည် လက်ခံနိုင်သည်ဟု ယူဆပါက၊ ၎င်းသည် ကိုယ်စားမပုတင်မပချက်ကို စစ်ရဆးရန် ပုံမှန်အရနမဖင့် 

သုံးပွင့်ဆိုင် ရကာ်မတီတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းရမည်။ (အပိုေ်ခွဲ ၃၊ အပုေ် ၁)။ သို့ရသာ်မငားလည်း ကိုယ်စားမပုတင်မပ 

ရတာင်းဆိုချက်၏ ပါေင်သည့်အရကကာင်းအရာအရပါ်မူတည်၍၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့တွင် အချ ို ့ရသာအရမခအရန 

များ၌ အမခားရရေးချယ်မှုများ ရှိနိုင်သည်။ 

 (က) အကယ်၍ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်သည် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အရရးများကို ကိုင်တွယ်ရမဖ 

ရှင်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်ဆက်နွှယ်ရနပါက၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ အပိုေ်ခွဲ 

၂၄ နှင့် ၂၅ နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာရကာ်မတီသို့ စစ်ရဆးရန်အတွက် 

၎င်းကိုလွှဲရမပာင်းရပးရန် ဆုံးမဖတ်နိုင်သည် (အပိုေ်ခွဲ ၃၊ အပုေ် ၂) –

 (ခ) အကယ်၍ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်သည် ယခင်တင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခု၏ အရကကာင်းအ 

ရာမဖစ်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စွပ်စွဲချက်များတို့နှင့် ဆင်တူယိုးမှားမဖစ်ရသာ ဆက်နွှယ်မှုရှိပါက၊ ယခင် 

ကိုယ်စားမပု တင်မပရတာင်းဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှသရဘာတူလက်ခံခဲ့သည့် အကကံမပု 

တိုက်တွန်းချက်များ၏ ရနာက်ဆက်တွဲ ရဆာင်ရေက်မှုကို မပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များ 

အရပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ရကာ်မတီ (CEACR) မှ ၎င်း၏ ရနာက်လာမည့်ညီလာခံ၌ 

၄ အချက်အလက်ရှာရဖွရရးနှင့်ညှိနှိုင်းဖျန်ရမဖရရးရကာ်မရှင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပုေ် ၃၅ - ၄၀ နှင့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခ
င်းကိုချ ိုးရဖာက်မှုများအားစွပ်စွဲသည့် တိုင်ကကားချက်များကိုစစ်ရဆးရန် လွတ်လပ်စွာအသင်း အပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာရကာ်မတီ (လွတ်လ
ပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်း၏ ဆုံးမဖတ်ချက်များနှင့် ဥပရေသများ အတိုချုပ်၊ စတုတ္ထအကကိမ်ထုတ်ရေမခင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ရနာက်ဆက်တွဲ 
၁) ကိုကကည့်ပါ။
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ဆက်လက်စစ်ရဆးမှုမပုလုပ်မပီးသည်အထိ   တင်မပရတာင်းဆိုချက်အသစ်အား စစ်ရဆးရန် ရကာ်မတီခန့် 

အပ်မှုကို ရရှေ့ဆိုင်းရန်၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့အရနမဖင့် ဆုံးမဖတ်နိုင်သည်။ (အပိုေ်ခွဲ ၃၊ အပုေ် ၃)

၁၃။ အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ကို လက်ခံရရှိနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အရာရှိများ၏ အစီရင်ခံစာအ 

တွက် ရကာ်မတီတစ်ခုထံသို့ လွှဲရမပာင်းရပးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းရသာ အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်တစ်ခုကိုလည်း ထည့် 

သွင်းရသည်မှာ ဓရလ့ထုံစံမဖစ်သည်။ သုံးပွင့်ဆိုင်ရကာ်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါေင်သည့်အဖွဲ့ေင်များကို အပိုေ်ခွဲ 

၃၊ အပုေ် ၁ တွင် ရဆာက်တည်ခဲ့ရသာ အရမခအရနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ အုပ်ချုပ်ရရးရကာ်မတီမှ ခန့် 

အပ်ရန်မဖစ်သည်။ 

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုချက်အား တကာ်မတီမှစစ်တဆးပခင်း

၁၄။ အပိုေ် ၆ အရ၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခုကို စစ်ရဆးရန်တာေန်ရပးခံရသည့် သုံးပွင့်ဆိုင်ရကာ်မတီ 

သည် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တွင် တင်မပခဲ့ရသာမငင်းဆိုချက်များအရပါ် ၎င်း၏ ရကာက်ချက်များကို 

တင်မပရမည်မဖစ်မပီး အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ဆုံးမဖတ်ချက်များမပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ အကကံမပုတိုက်တွန်းချက် 

များအား ရဖာ်ထုတ်ရမည်။ ရကာ်မတီသည်၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ေင်အရနမဖင့် ထိုအဖွဲ့ေင်က အတည်မပုခဲ့သည့် 

မပဋ္ဌာန်းချက် သို့မဟုတ် မပဋ္ဌာန်းချက်များအရပါ်ထိရရာက်သည့် လိုက်နာရဆာင်ရေက်မှုကို မပုလုပ်ရန်ပျက်ကွက် 

ခဲ့မှုနှင့် တင်မပရတာင်းဆိုချက်တွင် ရဖာ်မပခဲ့သည့် တင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို ရရးသားသူမှမပုလုပ်ခဲ့သည့် စွပ်စွဲ 

ချက်၏ အဆိုးအရကာင်းများကို စစ်ရဆးသည်။ 

၁၅။ ကုိယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆုိချက်အား ၎င်း၏ စစ်ရဆးစဉ်ကာလအတွင်း သံုးပွင့်ဆုိင်ရကာ်မတီ၏ အခွင့်အာဏာ 

များကို အပိုေ်ခွဲ ၄ တွင် ချမှတ်ထားသည်။ အပိုေ်ခွဲ ၅ သည်၊ အကယ်၍ရကာ်မတီမှ တင်မပရတာင်းဆိုချက်၏ 

အရကကာင်းအရာအရပါ် ထုတ်မပန်ချက်တစ်ခုမပုရန် ၎င်းအားဖိတ်ကကားခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ၏ အခွင့်အ 

ရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၁၆။ ထို့အမပင်၊ ရကာ်မတီအရနမဖင့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာရကာ်မတီမှ မပုစုခဲ့ရသာဥပရေသ 

နှစ်ခုမဖစ်သည့် mutatis mutandis ကို အသုံးချနိုင်သည် -

 (က) ကိယုစ်ားမပုတငမ်ပရတာင်းဆိခုျကက်ိ ုအရမခခထံားသည့က်စိ္စရပမ်ျားကိ ုတညရ်ဆာကရ်ာတငွ၊် ကိယုစ်ားမပု 

တင်မပရတာင်းဆိုချက်များကို စစ်ရဆးမခင်းအတွက် တရားေင်ကာလမပဋ္ဌာန်းမခင်းကို သတ်မှတ်မှုမရှိရသး 

မခင်းရကကာင့်၊ အလွန်ကကာမမင့်သည့် အချနိ်ကာလတစ်ခုက မဖစ်ပျက်ခဲ့သည် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ 

အရသးစိတ်မပန်ကကားရန် အစိုးရတစ်ရပ်အတွက် - အကယ်၍မဖစ်နိုင်ရမခမရှိမခင်း မဟုတ်လျှင် -  ၎င်းမှာ 

အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်ဟု၊ ရကာ်မတီအရနမဖင့် ယူဆနိုင်သည်။5 

 (ခ) အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏ အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များကို ရဖာ်ထုတ်ရာ 

၌၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆုိချက်မပုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းအရနမဖင့် တင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို အရရး 

ယူရဆာင်ရေက်ရန် တွန်းအားရပးမှုအရမခအရနနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ပါေင်စားမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် 

သည။် အကယ၍် တငမ်ပရတာင်းဆိခုျကသ်ည၊် ဤကစိ္စရပအ်ရပါ် တိကုရ်ိကုစ်တိေ်ငစ်ားမှုရှသိည့ ်အမျ ိုးသား 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ၊ အိုင်အယ်လ်အိုနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခံသည့် အဆင့်အတန်းရှိရသာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်သမားများ၏ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှ၊ သို့မဟုတ်  သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားမပု 

၅ အပုေ် ၆၇ ၌ရဖာ်မပခဲ့မပီး၊ 
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တင်မပရတာင်းဆိုချက်များသည် ၎င်းတို့ အသင်းေင်ထားရသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက်အကျ ိုး 

သက်ရရာက်မှုရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ရနရသာ အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များ၏ 

အမခားအမပည်မပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ စတင်လာပါက၊ ယင်းကဲ့သို့ရသာ စိတ်ပါေင်စားမှုကို ရတွ့ 

နိုင်သည်။6

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းအား အုပ်ချုပ် တရးအဖွဲ့မှဆင်ပခင်သုံးသပ်ပခင်း

၁၇။ သုံးပွင့်ဆိုင်ရကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအရပါ်အရမခခံ၍၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆို 

ချက်မှ ရဖာ်ထုတ်ခဲ့သည့် အရကကာင်းကိစ္စများ၏အနှစ်သာရနှင့် မည်သို့ရသာဆက်လက်ရဆာင်ရေက်မှုမပုမည်

ကို ဆင်မခင်သုံးသပ်သည်။ အပိုေ်ခွဲ ရ သည် သက်ဆိုင်သည့်အစိုးရများ၏ စဉ်းစားဆင်မခင်မှုများတွင် ပူးရပါင်း 

ပါေင်မခင်းအတွက် မဖစ်နိုင်ရမခရှိသည့် နည်းလမ်းများကို ဆုံးမဖတ်ရပးသည်။

၁၈။ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့အရနမဖင့် ဤအရရးယူရဆာင်ရေက်မှုများမပုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် မမပုလုပ်ရန်ကို ဆက်လက်လွတ် 

လပ်မှုရှိရနမခင်းကို နားလည်သရဘာရပါက်ထားသည့်အားရလျှာ်စွာ၊ အကယ်၍အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားမပု 

တင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခုကို ခိုင်လုံမှုရှိသည်ဟု ဆုံးမဖတ်ပါက၊ ၎င်းအတွက် လမ်းဖွင့်ထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ 

အရမခခံဥပရေမှ မပဋ္ဌာန်းထားသည့် ရရေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုကို တည်ဆဲဥပရေများမှ မပန်လည်ရုတ်သိမ်းမပီးစိစစ် 

သည်။ 

 (က) ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ၏ အပိုေ်ခွဲ ၂၅ တွင်ချမှတ်ထားရသာ သတ်မှတ်ချက်များအရ၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့ 

သည် လက်ခံရရှိရသာ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်နှင့်၊ အကယ်၍ အသုံးတည့်ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရမှမပုလုပ်ရသာ ထုတ်မပန်ချက်ကို ထုတ်မပန်ရကကမငာနိုင်သည် - ထိုသို့ဆုံးမဖတ်မခင်းမဖစ်ခဲ့လျှင်၊ အုပ် 

ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ရကကမငာချက် ထုတ်မပန်သည့်ပုံစံနှင့် ရက်စွဲကိုလည်း ဆုံးမဖတ်သည်။

 (ခ) အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ၏ အပိုေ်ခွဲ ၂၆၊ အပုေ် ၄ နှင့်အညီ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 

အရပါ်နှင့် မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိရရာက်ရသာလိုက်နာရဆာင်ရေက်မှုအတွက် ကန့်ကွက်သည့်အ 

ရပါ်၊ အပိုေ်ခွဲ ၂၆ နှင့် ရနာက်ဆက်တွဲ အပိုေ်ခွဲများတွင် သတ်မှတ်ထားရသာတိုင်ကကားချက်၏ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းကို၊ အချနိ်မရရေး၊ သရဘာတူလက်ခံနိုင်သည်။ (တည်ဆဲဥပရေ များ၏အပိုေ်ခွဲ ၁၀)

၁၉။ ထို့အမပင်၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည်၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမှလိုက်နာရဆာင်ရေက်ရန်အတွက်၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ 

သရဘာတူလက်ခံခဲ့ရသာ အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်အရပါ် မည်သည့်ရနာက်ဆက်တွဲရဆာင်ရေက်ချက်မဆိုနှင့်  

စပ်လျဉ်းသည့် အရကကာင်းကိစ္စများကို မပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များအရပါ် အသုံးချမှုဆိုင်

ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ရကာ်မတီ (CEACR) သို့ လွှဲရမပာင်းရပးပို့ရန် ဆုံးမဖတ်နိုင်သည်။ ထိုရကာ်မတီသည်၊ 

၎င်းမှအဖွဲ့တစ်ခုမဖစ်ရသာ မပဋ္ဌာန်းချက်များ၏ သတ်မှတ်ချက်များအား သက်ရရာက်မှုရှိရစရန် အစိုးရမှ အရရးယူ 

ရဆာင်ရေက်ခဲ့မှုများနှင့် အုပ်ချုပ် ရရးအဖွဲ့မှ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သရဘာတူလက်ခံခဲ့ရသာ အကကံမပုတိုက်တွန်း 

ချက်များကို စစ်ရဆးရမည်။ 

၆ အပုေ် ၃၄ ၌ရဖာ်မပခဲ့မပီး၊
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အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူများအတပါ် ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းများ

၂၀။ ဖွဲ့စည်းပုံ အရမခခံဥပရေ၏ အပိုေ်ခွဲ ၁၊ အပုေ် ၅  ကိုအရင်းခံ၍၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်တစ်ဦး နှုတ်ထွက်သွား 

မခင်းသည် ၎င်းကအတည်မပုမပီးသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်များအရ သို့မဟုတ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရပါ်ရပါက်လာရသာ 

တာေန်ေတ္တရားများ၏ ဆက်လက်တရားေင်မှုကို မထိခိုက်ရစရဟု သတ်မှတ်ထားသည်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ 

ေင်တစ်ဦးမဟုတ်ရတာ့သည့် နိုင်ငံတစ်ခုအရပါ် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုလည်း တည်ဆဲ 

အမိန့်များနှင့်အညီ စစ်ရဆးနိုင်သည်ဟု တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုေ်ခွဲ ၁၁ က မပဋ္ဌာန်းထားသည်။  

********
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အတထွတထွသတ်မှတ်ချက်

အပိုဒ်ခွဲ ၁

ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းတစ်ခုကို အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ၏ အပိုေ်ခွဲ ၂၄ အရ အမပည်မပည်ဆိုင် 

ရာ အလုပ်သမားရုံးသို့ မပုလုပ်သည့်အခါ၊ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်သည် ၎င်း၏လက်ခံရရှိမှုကို အသိအမှတ်မပုမပီးရနာက် 

တင်မပရတာင်းဆိုမခင်းမပုလုပ်ခံရသည့် အစိုးရထံသို့ အရကကာင်းကကားရမည်။

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းကိုလက်ခံနိုင်မှု

အပိုဒ်ခွဲ ၂

၁။ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်သည် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အရာရှိများရရှ့ရမှာက်သို့ 

ချက်ချင်းတင်မပရမည်။

၂။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခု၏လက်ခံနိုင်မှုသည် ရအာက်ပါအရမခအရနများရပါ်တွင်မူတည်သည်။

 (က) ၎င်းသည်အမပည်မပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးသ့ုိ စာမဖင့် ဆက်သွယ်မခင်းမဖစ်ရမည် -

 (ခ) ၎င်းသည်အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ စတင်မဖစ်ရပါ်လာရမည် - 

 (ဂ) ၎င်းသည် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ၏ အပိုေ်ခွဲ ၂၄ ကို တိကျစွာ ရည်ညွှန်းချက်မပုလုပ်ရမည်-

 (ဃ) ၎င်းသည် အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ရမည်-

 (င) ၎င်းသည် တင်မပရတာင်းဆိုမှုအမပုခံရသည့်အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုကို ရည် 

ညွှန်းရမည် -

 (စ) ၎င်းသည် ထိုအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းရှိသည့် အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက်အရပါ် ထိရရာက်ရသာ 

လိုက်နာရဆာင်ရေက်မှုကိုမပုလုပ်ရန် မည်သည့်အချက်၌ ပျက်ကွက်ခဲ့မခင်းရကကာင့် ၎င်းစွပ်စွဲခံရသည်ကို 

ရဖာ်မပရမည်။

၃။ အရာရှိများသည်အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့ထံ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိနိုင်မှုအရပါ် အစီရင်ခံရ 

မည်။

၄။ ၎င်း၏အရာရှိများ၏ အစီရင်ခံစာအရပါ်အရမခခံ၍ လက်ခံရရှိနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးမဖတ်ချက်တစ်ခုချမှတ် 

ရာ၌၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်၏ အနှစ်သာရကို ရဆွးရနွးမခင်းတစ်ခုတွင် 

ပါေင်မပတ်သက်ရ။

တကာ်မတီတစ်ခုသို့လွှဲတပပာင်းတပးပခင်း

အပိုဒ်ခွဲ ၃

၁။ အကယ်၍အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည်၊ ၎င်း၏ အရာရှိများ၏ အစီရင်ခံစာအရပါ်အရမခခံ၍၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်း 

ဆိုချက်တစ်ခုသည် လက်ခံနိုင်မှုရှိသည်ဟု ဆုံးမဖတ်ခဲ့ပါက၊ ၎င်းသည် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ရဆးရန်အတွက် 

အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့များမှ တူညီသည့်အရရအတွက်မဖင့် ရရေးချယ်ထားသည့် 

အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်များပါေင်သည့် ရကာ်မတီတစ်ခုကိုဖွဲစည်းရမည်။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက် 
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တစ်ခုမပုလုပ်ခံရရသာ နိုင်ငံ၏ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား၊ နှင့် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက် 

မပုလုပ်ခဲ့ရသာ အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ နိုင်ငံရတာ်အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားေင်ရာထူးတစ်ခု 

ရယူထားရသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်၊ ၎င်းရကာ်မတီ၏ အဖွဲ့ေင်တစ်ဦးမမဖစ်နိုင်ပါ။

၂။ ဤအပိုေ်ခွဲ၏ အပုေ် ၁ ပါသတ်မှတ်ချက်များ၌ မည်သို့ပင်ဆိုရစကာမူ၊ အကယ်၍ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့က လက်ခံနိုင် 

သည်ဟု ဆုံးမဖတ်ထားသည့် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းခံချက်တစ်ခုသည် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အရရးများ 

ကို ကိုင်တွယ်ရမဖရှင်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်ဆက်နွယ်ရနပါက၊ ၎င်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ ဥပရေအပိုေ်ခွဲ ၂၄ 

နှင့် ၂၅ နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာ ရကာ်မတီသို့ လွှဲရမပာင်းရပးနိုင်သည်။  

၃။ ဤအပိုေ်ခွဲ၏ အပုေ် ၁ ပါသတ်မှတ်ချက်များ၌ မည်သို့ပင်ဆိုရစကာမူ၊ အကယ်၍အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့က လက်ခံနိုင် 

သည်ဟု ဆုံးမဖတ်ထားသည့် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခုသည် အရစာပိုင်းက တင်မပရတာင်းဆိုချက် 

တစ်ခု၏ အရကကာင်းအရာမဖစ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် စွပ်စွဲချက်များတို့နှင့် ဆင်တူယိုးမှားမဖစ်ရသာ ဆက် 

နွယ်မှုရှိပါက၊ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ယခင်ကသရဘာတူလက်ခံခဲ့ရသာ အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များ၏ ရနာက် 

ဆက်တွဲရဆာင်ရေက်မှုကို မပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များအရပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် 

ပညာရှင်များရကာ်မတီ (CEACR) မှ စစ်ရဆးမှုမပုလုပ်မပီးရနစဉ်အတွင်း တင်မပရတာင်းဆိုချက်အသစ်အား စစ် 

ရဆးရန်ရကာ်မတီခန့်အပ်မှုကို ရရှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည်။ 

၄။ ဤအပိုေ်ခွဲ၏ အပုေ် ၁ နှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့က ခန့်အပ်ထားရသာရကာ်မတီ၏ အစည်းအရေးများကို သီး 

သန့်ကျင်းပရမည်မဖစ်မပီး ရကာ်မတီရရှ့ရမှာက်ရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ အဆင့်များအားလုံးသည် လျှ ို ့ေှက်မဖစ် 

ရမည်။

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုချက်အားတကာ်မတီမှစစ်တဆးပခင်း

အပိုဒ်ခွဲ ၄

၁။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို ၎င်း၏ စစ်ရဆးရနစဉ်ကာလအတွင်း၊ ရကာ်မတီသည် -  

 (က) ရကာမ်တမီ ှသတမ်တှထ်ားသည့အ်ချနိအ်တငွ်း ရနာကထ်ပသ်တင်းအချကအ်လကမ်ျားကိ ုမဖည့ဆ်ည်းရပး 

ရန် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို မပုလုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းအား ရတာင်းဆိုနိုင်သည် -

 (ခ) ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်ကို မပုလုပ်ခံထားရသည့်အစိုးရထံ မည်သည့်ထုတ်မပန်ချက်ကိုမဆို 

မပန်ကကားမခင်းမပုလုပ်ရန် ထိုအစိုးရကို မဖိတ်ကကားဘဲ ၎င်းကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် -

 (ဂ) ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက် (ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုမခင်းကို မပုလုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ 

ရနာက်ထပ်မဖည့်ဆည်းသည့် သတင်းအချက်အလက်အားလုံးအပါအေင်) ကို မပုလုပ်ခံထားရသည့် အစိုးရ 

ထံ ဆက်သွယ်၍၊ ၎င်းအား အရကကာင်းအရာအရပါ် ရကာ်မတီမှသတ်မှတ်ထားသည့် အချနိ်အတွင်း ထုတ် 

မပန်ချက်တစ်ခုမပုလုပ်ရန် ဖိတ်ကကားနိုင်သည် -

 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရထံမှ ထုတ်မပန်ချက်တစ်ခုလက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ ရနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် 

များကို ရကာ်မတီမှသတ်မှတ်ထားသည့်အချနိ်အတွင်း မဖည့်ဆည်းရပးရန် ၎င်းအားရတာင်းဆိုနိုင်သည် -

 (င) ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်မပုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ရကာ်မတီ၏ 

ရရှ့ရမှာက်တွင် ရနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကို နှုတ်မဖင့်မဖည့်ဆည်းရပးရန် ဖိတ်ရခါ်နိုင်သည်။
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၂။  ရကာ်မတီသည် အပိုေ်ခွဲ၏ အပုေ် ၁ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် မည်သည့်အချနိ်ကန့်သတ်ချက်ကိုမဆို၊ အထူး 

သမဖင့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမှ ရတာင်းဆိုပါက၊ အချနိ်ဆွဲရပးနိုင်သည်။ 

အပိုဒ်ခွဲ ၅

၁။ အကယ်၍ရကာ်မတီသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရကို ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်၏ အရကကာင်းအရာအရပါ် 

ထုတ်မပန်ချက်တစ်ခုမပုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ရနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်မဖည့်ဆည်းရန်ဖိတ်ကကားပါက၊ 

အစိုးရအရနမဖင့် -  

 (က) ယင်းကဲ့သို့ထုတ်မပန်ချက် သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကို စာမဖင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် - 

 (ခ) အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ကကားနာစစ်ရဆးရန် ရကာ်မတီကိုရတာင်းဆိုနိုင်သည် - 

 (င) ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ၎င်း၏နိုင်ငံသို့လာရရာက်၍၊ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များ 

နှင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိရတွ့ဆက်ဆံမှုများအားမဖင့် ရကာ်မတီသို့တင်မပရန်အတွက်၊ ကိုယ် 

စားမပုတင်မပရတာင်းဆုိချက်၏အရကကာင်းအရာအရပါ် သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ရတာင်းဆုိနုိင်သည်။

အပိုဒ်ခွဲ ၆

ရကာ်မတီသည် ၎င်း၏ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အနှစ်သာရကို စစ်ရဆးမပီးစီးသည့်အခါ၊ 

ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်ကိုစစ်ရဆးရာ၌ ၎င်းမှရဆာင်ရေက်ခဲ့သည့်အဆင့်များကိုရဖာ်မပ၍ ထိုမှထွက်ရပါ်လာ 

သည့် အရကကာင်းကိစ္စများအရပါ် ၎င်း၏ရကာက်ချက်များကို အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သို့တင်မပရန် အစီရင်ခံစာတစ်ရစာင်နှင့်၊ 

အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့မှ ၎င်း၏အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးမဖတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် ပုံရဖာ် 

ရပးရမည်။ 

ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းအား အုပ်ချုပ် တရးအဖွဲ့မှဆင်ပခင်သုံးသပ်ပခင်း

အပိုဒ်ခွဲ ၇

၁။ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ၎င်း၏အရာရှိများ၏ လက်ခံနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အရကကာင်းကိစ္စနှင့် ၎င်း၏ရကာ်မတီ 

၏ အနှစ်သာရ၏ အရကကာင်းကိစ္စများအရပါ် အစီရင်ခံစာများကိုဆင်မခင်သုံးသပ်သည့်အခါ၊ သက်ဆိုင်သည့် 

အစိုးရအား၊ အကယ်၍ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့တွင် ကိုယ်စားမပုထားမခင်းမရှိရသးပါက၊ ဤကိစ္စကိုသုံးသပ်ရနစဉ် 

၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုတွင် ပါေင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ရစလွှတ်ရန် ဖိတ်ကကားမခင်းခံရမည်။ ၎င်းအရကကာင်း 

ကိစ္စအားသုံးသပ်မည့် ရက်စွဲကို အစိုးရအား လုံရလာက်သည့် အသိရပးမှုမပုရမည်။

၂။ ထိုကဲ့သို့ရသာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့ေင်တစ်ဦးကဲ့သို့ တူညီရသာအရမခအရနများရအာက် 

တွင် စကားရမပာရန် အခွင့်အရရးရှိရမည်မဖစ်ရသာ်လည်း၊ မဲရပးရန်အခွင့်အရရးမရှိပါ။

၃။ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခုနှင့် ဆက်နွယ်သည့်ရမးခွန်းများကိုသုံးသပ်သည့် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ 

အစည်းအရေးများကို သီးသန့်ကျင်းပရမည်မဖစ်မည်။
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အပိုဒ်ခွဲ ၈

အကယ်၍ အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့သည် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်နှင့် ထုတ်မပန်ချက်၊ အကယ်၍ ၎င်းကိုမပန်ကကားမှု 

တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၊ တို့ကိုထုတ်မပန်ရကကမငာရန်ဆုံးမဖတ်သည့်အခါ ၎င်းသည် ရကကမငာချက်ထုတ်မပန်မည့် ပုံစံနှင့် ရက်စွဲ 

ကို ဆုံးမဖတ်ရမည်။ ယင်းကဲ့သို့ရသာ ထုတ်မပန်ရကကမငာချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ ၂၄ နှင့် ၂၅ အရ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းကို အမပီးသတ်ရစရမည်။  

အပိုဒ်ခွဲ ၉

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးသည် အုပ်ချုပ်ရရးအဖွဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရနှင့် ကိုယ်စားမပု 

တင်မပရတာင်းဆိုမခင်းမပုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းသို့ အရကကာင်းကကားရမည်။

အပိုဒ်ခွဲ ၁၀

ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ အပိုေ်ခွဲ ၂၄ ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်အတွင်းသက်ရရာက်ရသာ အဖွဲ့အစည်း၏ တင်မပရတာင်းဆိုချက် 

တစ်ခုသည် အုပ်ချုပ် ရရးအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်လာသည့်အခါ၊ ၎င်းသည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ အပိုေ်ခွဲ ၂၆ ၏ အပုေ် ၄ နှင့် 

အညီ၊ ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်မပုလုပ်ခံရသည့် အစိုးရနှင့် မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ထိရရာက်ရသာလိုက်နာ  

ရဆာင်ရေက်မှုကိုမငင်းဆိုသည့်အရပါ်၊ အပိုေ်ခွဲ ၂၆ နှင့်ရနာက်ဆက်တွဲအပိုေ်ခွဲများတွင် သတ်မှတ်ထားရသာ တိုင်ကကားချက် 

၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို၊  အချနိ်မရရေး သရဘာတူလက်ခံနိုင်သည်။ 

အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သူများအတပါ် ကိုယ်စားပပုတင်ပပတတာင်းဆိုပခင်းများ

အပိုဒ်ခွဲ ၁၁

အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်ခုမဟုတ်ရတာ့သည့် နိုင်ငံတစ်ခုအရပါ် ကိုယ်စားမပုတင်မပရတာင်းဆိုချက်တစ်ခု မပု 

လုပ်သည့်အမှုတွင်၊ ၎င်းဆက်လက်၍အဖွဲ့အမဖစ်ရှိရနသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ 

အပိုေ်ခွဲ ၁၊ အပုေ် ၅ ကို အရင်းခံ၍ ထိုတည်ဆဲဥပရေများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးချရမည်။
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The translation this publication is funded by the European Union and

delivered by the Trade for Decent Work Project.

ဤ ဘာသာမပန်ဆိုမှုကို ဥရရာပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးမှုမဖင့် မမန်မာလုပ်သားရစျးကွက်

အုပ်ချုပ်စီမံရရးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းက မပုစုထုတ်ရေသည်။

Disclaimer: This publication is not an official translation of ILO documents. While every effort has 

been made to provide an accurate translation, the ILO is not responsible for any loss arising as a 

result of relying on the content of this publication. The ILO is not responsible for any inaccuracies 

or differences in the interpretation of the ILO documents in this publication.

ရှင်းလင်းချက် - ဤစာရစာင်သည် အိုင်အယ်(လ်)အို စာရေက်စာတမ်းများ၏ တရားေင်ဘာသာမပန်ဆိုမှု 

မဟုတ်ပါ။ တိကျရသာ ဘာသာမပန်ဆိုမှုမဖစ်ရစရန် အစွမ်းကုန်ကကိုးပမ်းရဆာင်ရေက်ထားရသာ်မငားလည်း ဤ 

စာရစာင်ပါ အရကကာင်းအရာများကို အားကိုရာမှကကုံရတွ့ရသည် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ 

တာေန်ခံမခင်းမရှိပါ။ ဤစာရစာင်ပါ အိုင်အယ်(လ်)အို စာရေက်စာတမ်းများကို အနက်အဓိပ္ပာယ် ရကာက်ယူရာ၌ 

မတိကျမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုများအတွက်  အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ တာေန်မခံပါ။


