ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်၏ (၂၃၂၃-၆-၂၀၁၆)
၂၀၁၆) ရက်ေနမှ (၂၅၂၅-၆-၂၀၁၆)
၂၀၁၆)ရက်ေနအထိ
ထိုင်းိုင်ငံ သွားေရာက်ခဲ့ေသာ တရားဝင်ချစ် +ကည်ေရးခရီ
ရးခရီးစဥ်ဆိုင်ရာ
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၁။
ြပည်ေထာင်စုသမ2တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊
ိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်
ေဒ5ေအာင်ဆန်းစု +ကည်သည် ထိုင်းိုင်ငံဝန် 6ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 6ကီး ပရာယုဒ်ချန်အိုချာ(ြငိမ်း)၏
ဖိတ် +ကားချက်အရ ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်ေနမှ ၂၅ ရက်ေနအထိ ထိုင်းိုင်ငံသို တရားဝင်
ချစ် +ကည်ေရးခရီးသွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။ ခရီးစဥ်အတွင်း ထိုင်းိုင်ငံဝန် 6ကီးချပ်ှင့် ှစ်ိုင်ငံ
ေတွ<ဆုံေဆွးေွးပွဲကျင်းပခဲ့=ပီး၊ ထိုင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာေရ><ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားများကိစ?၊ ှစ်ိုင်ငံ
နယ်စပ်ရှိ ဒုက@သည်စခန်းများမှ ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ေနရပ်သို ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေရးကိစ?၊
ှစ်ိုင်ငံအ +ကား နယ်နိမိတ် ြပန်လည်တိုင်းတာေရးကိစ?များအပါအဝင် ှစ်ိုင်ငံ အကျိးတူပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်ေရးကိစ?များကို ေဆွးေွးခဲ့ +ကပါသည်။
၂။
ထို ြပင်ခရီးစဥ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုသမ2တြမန်မာိုင်ငံအစိုးရှင့် ထိုင်းဘုရင့်ိုင်ငံ
အစိုးရတိုအ +ကားအလုပ်သမားေရးရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်းနားလည်မCစာခDန်လ>ာ၊အလုပ်သမား
များ အလုပ်ခန်ထားေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချပ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမ2တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
အစိုးရ ှင့် ထိုင်းဘုရင့်ိုင်ငံအစိုးရတို၏ ှစ်ိုင်ငံအ +ကား နယ်စပ်ြဖတ်သန်းသွားလာေရးဆိုင်ရာ
သေဘာတူစာချပ်တိုကို လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ +ကပါသည်။
၃။
ှစ်ိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာေရးကိစ?အား ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက်လက်ထက်က
ြပန်လည်စတင်ိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ အစဥ်တစိုက် ေရ><ဆိုင်းထားခဲ့ရာမှ ယခုခရီးစဥ်အတွင်း ေနာင်
မျိးဆက်သစ်များအတွက် ေကာင်းမွန်သည့် အနာဂတ်ကို ထားရှိိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ှစ်ိုင်ငံ
အက
+ ား နယ်နိမိတ် တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများကို ြပန်လည်စတင်သွား +ကရန် ှစ်ဖက်ေဆွးေွး
သေဘာတူညီမCရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုေ +ကာင့် ြမန်မာအစိုးရအေနဖ
ြ င့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာေရး
လုပ်ငန်းစဥ်များ စတင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် ပူးတွဲနယ်နိမိတ်ေကာ်မတီ အစည်းအေ၀း (Joint
Boundary Committee- JBC) ကို ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေခ5ယူကျင်းပိုင်ေရးအတွက် ထိုင်းိုင်ငံ
ဘက်သို သံတမန်လမ်းေ +ကာင်းမှတစ်ဆင့် ညSိိCင်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။
အလုပ်သမားေရးရာသေဘာတူညီချက်များအရ ဗီဇာသက်တမ်း ၂ ှစ် မကျန်ေတာ့
သည့် ယာယီိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ ြမန်မာေရ><ေ ြပာင်း အလုပ်သမားများ၊
ထိုင်းိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (TR-38/
Pink Card) ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် အေထာက်အထားမဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမားများအား မည်သူ
မည်ဝါဖ
ြ စ်ေ +ကာင်းသက်ေသခံလက်မှတ် (C of I) များကို ထုတ်ေပးသွားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံသားစိစစ်မCလုပ်ငန်းစဥ်များ ေဆာင်ရွက်=ပီးစီးချိန်တွင် သာမန်ိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို ေပ
ြ ာင်းလဲ
ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ရာ ေရ><ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားများ၏ လူမCဘဝလုံ =ခံေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့်
ဘဝအာမခံချက် အကျိးခံစားခွင့်များပိုမိုရရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရ><ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားများ
အေရးှင့်စပ်လျဥ်း၍ ှစ်ိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအက
+ ား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC တိုး ြမSင့်
ြခင်း ြဖင့် အလုပ်သမားများအား မလိုလားအပ်ေသာ နစ်နာဆုံး`CံးမCများမှ ကာကွယ်တားဆီးေပးိုင်
ေရးအတွက် ညSိိCင်းေဆာင်ရွက်သွားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။
ထို ြပင် အလုပ်သမားများခန်ထားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်အရ ေရ><ေပ
ြ ာင်း
အလုပ်သမားများအား ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်များ ြပည့်ဝစွာရရှိခံစား
ိုင်ေစမည်ြဖစ်=ပီး အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင်သို ေစလ>တ် ြခင်းမပ
ြ မီ အသိပညာေပးမCများ၊
အက
6 ိလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးခ
ြ င်းများကို ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို ြပင် အလုပ်ခန်ထား
ြခင်းအတွက် လက်ခံသည့်ိုင်ငံ၏ နယ်ေြမအတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့် အလုပ်သမားများသည်
ယင်းိုင်ငံသားများကဲ့သို တန်းတူအခွင့်အေရးရရှိေစမည် ြဖစ်=ပီး၊ အလုပ်သမားများ ေစလ>တ်ြခင်း
ှင့် လက်ခံြခင်းများကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်သွားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားများ ေနထိုင်
ခွင့်ဗီဇာ၊ အလုပ်အကိုင်ခွင့်ြပချက်များ အချိန်မီရရှိေစေရး၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မCများ ရရှိ
ေစေရး၊ အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမားအင
ြ င်းပွားမCများဖ
ြ စ်ပွားပါက ထိေရာက်စွာေြဖရှင်းေပးိုင်ေရး၊
ေနရပ် ြပန်လည် ပိုေဆာင်သည့် အလုပ်သမားများကို ှစ်ိုင်ငံအ +ကား တရားဝင်လမ်းေ +ကာင်းမှ
လ>ဲေ ြပာင်းေပးိုင်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်သွားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံငါးဖမ်း
လုပ်ငန်းများတွင် ေရာက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနက
+ ေသာ အေထာက်အထားမဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမား
များ လူကုန်ကူးခံရြခင်း၊ ှိပ်စက်ခံရြခင်း၊ လုပ်ခလစာေခါင်းပုံ ြဖတ်ခံရ ြခင်းများမှ ကာကွယ်ထားဆီး
ိုင်ေစေရးှင့် တရားဝင်အလုပ်သမားများ ြဖစ်ေစေရးအတွက် အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း
များရရှိေစရန်လည်း ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

၆။
ှစ်ိုင်ငံအ +ကား နယ်စပ်ြဖတ်သန်းသွားလာေရးဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ်အရ
ြမန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဂိတ်များဖ
ြ စ်ေသာ တာချီလိတ်- မယ်ဆိုင်၊ ြမဝတီ-မဲေဆာက်၊ ေကာ့ေသာင်းရေနာင်း တိုအ ြပင် ထီခီး-ဖူနာရွန် နယ်စပ်ဂိတ်ကို တရားဝင်တိုးချဲ<ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်=ပီး၊ ယင်း နယ်စပ်
ဂိတ်များမှ ေနစဥ် (သိုမဟုတ်) ရာသီအလိုက်အလုပ်သမားများ သွားေရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်
+ကမည့်အ ြပင် နယ်စပ်ြဖတ်သန်းခွင့် လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်သူများသည် နယ်စပ်ေဒသအတွင်း
တစ် 6ကိမ်လbင် ရက် (၃၀) အထိ ေနထိုင်ခွင့် ရရှိ +ကမည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။
ထို ြပင် ေရ><ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားများ၏သားသမီးများအား ေမွးစာရင်းများထုတ်ေပး
ိုင်ေရး၊ သားသမီးများ၏ အတန်းပညာေရး ထိခိုက်နစ်နာမCမရှိေစရန် ြပည်ပစာစစ်ဌာနများတွင်
စာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိေရး၊ ထိုင်းိုင်ငံ အကျဥ်းေထာင်များတွင် အေ +ကာင်းအမျိးမျိးေ +ကာင့်
အကျဥ်းကျခံေန +ကရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်းမှ လိုအပ်သည့်ကူညီ
ေစာင့်ေရှာက်မCများ ေပးအပ်သွားေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံသံ`ုံးအေနဖ
ြ င့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်
အဖွဲ<အစည်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံသားများအကျိး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမCေရးအဖွဲ<အစည်းများ
ှင့် ပိုမိုတိုး ြမSင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရ><ေပ
ြ ာင်းအလုပ်သမားေရးရာကိစ?
ရပ်များပိုမိုအေလးေပးေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံသံ`ုံး၏စွမ်းေဆာင်ရည် ြမSင့်တင်ေရး
ှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးချဲ<တာဝန်ေပးအပ်ေရးတိုကိုလည်း ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၈။
ထိုင်းိုင်ငံ နယ်စပ်ရှိ ဒုက@သည်စခန်းများတွင် ေရာက်ရှိေနသည့် ဒုက@သည်များအား
မူရင်းေနရပ်သို ေခ5ေဆာင်ေရးအတွက် ှစ်ိုင်ငံအစိုးရများ အချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွား
ရန်ှင့် ၎င်းတို၏ မူရင်းေနရပ်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပညာေရး၊ လူမCေရး၊
ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မC အေြခအေနေကာင်းများကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်သည့်အချိန်မှသာ
ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို စတင်သွားရန် သေဘာတူညီခဲ့ +ကပါသည်။ လတ်တေလာ
အေြခအေနတွင် ေနရပ်သို ြပန်လာလိုေ +ကာင်း ဆgြပထား +ကသူ(၁၉၆)ဦးအား မူရင်းေနရပ်သို
ြပန်လည်ေခ5ယူိုင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ< တစ်ဖွဲ<အားေစလ>တ်၍ ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဥ်များ ေဆာလbင်စွာေဆာင်ရွက်=ပီး၊ ၎င်းတို၏ မူရင်းေနရပ်များသို ြပန်လည်
ပိုေဆာင်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးကိစ?ရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာဝန် 6ကီးဌာနများ ေပါင်းစပ်
ညSိိCင်းေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိေနသည့် ထိုင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာိုင်ငံမှ
ဒုက@သည်များအား စိစစ်၍ ေနရပ်သို ြပန်ေခ5ိုင်ေရးအတွက် ိုင်ငံေတာ်၏ အမျိးသား ြပန်လည်

သင့်ြမတ်ေရးှင့် ြငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဥ်၏ လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ရပ်အ ြဖစ် ကာလတို၊ ကာလရှည်
အစီအမံများချမှတ်ကာ 6ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံြခားေရးဝန် 6ကီးဌာန၊
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ။

