
ACT မြန်ြာ - အလုပ်သြာားအခွင ်အရ ားြ ာား1က ုရလားစာားလ ုက်နာ န် မြန်ဆန်စွာ 

အမငင်ားပွာားြှုရမြေ ှင်ားရ ားယန္တ ာား/ နည်ားလြ်ား 

ACT မြနြ်ာန ိုင်ငကံ ိုယ်စာားမ ြုအဖ  ွဲ့ြ ှ၂၅ရက်၊ ြတ်လ၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှတ် င ်သဘ ာတူ အတည်မ ြုခ ဲ့သည်။ 

အဆင ် (၁)။ အြှုတွွဲအာား လကခ်ံ  ှ မခင်ား န္ှင ် သက်ဆ ုင် ာ စက်ရံုအာား အသ ရပားအရ ကာင်ား ကာားမခင်ား 

1.1 ACT အတ င်ားဘရားြ ားအဖ  ွဲ့ထံသ ိုို့ မြန်ြာန ိုင်ငံကိုန်ထိုတ်နှငဲ့်စက်ြ လက်ြ အလို ်သြာားသြဂ္ဂအဖ  ွဲ့ခ ြု ် 

(IWFM)ြှ အြ တ  အာား ဘ ား  ိုို့ြည်။ ACT အတ င်ားဘရားြ ားအဖ  ွဲ့ြှ အြ တ  နငှဲ့ ်သက်ဆ ိုင်သညဲ့ ်စက်ရံိုသည် ACT 

အဖ  ွဲ့၀င် ကိုန်အြှတ် တဆံ  ်အာား ခ ြု လ်ို ်ဘနြ  ရှ ြရှ  စစ်ဘဆားြည်။ ACT အတ င်ားဘရားြ ားအဖ  ွဲ့ြှ 

အြ တ  နင်ှဲ့သကဆ် ိုင်ဘသာ သကဘ်သအဘထာက်အထာားြ ာား၊ အဆ ိုမ ြုထာားဘသာ မ န်လည် ကိုစာားရန ်

အခ က်ြ ာား အာားလံိုားက ို သက်ဆ ိုင်သညဲ့ ် ကိုနအ်ြတှတ်ံဆ  ်(ြ ာား)၊ ကြဘာလံိုားဆ ိုင်ရာအလို ်သြာား 

သြဂ္ဂအဖ  ွဲ့ခ ြု ် IndustriALL တ ိုို့ထံသ ိုို့ ဘ ား  ိုို့ကာ မြန်ြာန ိုင်ငံကိုန်ထိုတ်နှငဲ့်စက်ြ လက်ြ  အလို ်သြာား 

သြဂ္ဂအဖ  ွဲ့ခ ြု ် (IWFM) သ ိုို့လည်ား ြ တတူ ဘ ား  ိုို့သ ာားြည်။2 ACT အတ င်ားဘရားြ ားအဖ  ွဲ့ြှ လ ိုအ သ်လ ို စာရွက် 

စာတြ်ားြ ာားအာား  ာသာမ နဆ် ိုြ က ို စီစဉဘ် ားြည် မဖစ်သည်။  

အခ  န်ကာလ - ၁ ရက ် 

1.2 သက်ဆ ိုင်ရာ ကိုန်အြှတ်တဆံ  ်(ြ ာား) သည် အြ တ  အာား လကခ်ံရရှ ြ  နှငဲ့် စက်ရံိုရှ ၄င်ားတ ိုို့၏ 

စီား  ာားဘရားလို ်ငနာ်းြ ာားရှ ြရှ အာား အဘ ကာင်ားမ န်ြည် မဖစ်ပ ီား အြ တ  နငှဲ့်  တ်သက၍် စက်ရံိုနငှဲ့် 

ဆက်သ ယ်ြ  မ ြုလို ်ြည်မဖစ်ဘ ကာင်ား အတည်မ ြုြည်။  
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1.3 ကိုန်အြှတတ်ံဆ  ်(ြ ာား) သည် သကဆ် ိုင်ရာ စက်ရံို/တင်  ိုို့သူနှငဲ့ ် ဆက်သ ယ်ကာ  အြ တ  နငှဲ့် 

 တ်သက်သည်ြ ာားက ို ရှင်ားလင်ားဘစပ ီား ၄င်ားတ ိုို့၏ လို ်  ိုင်ခ ငဲ့်ဘ ာင်အတ င်ား အြ တ  နငှဲ့်သကဆ် ိုင်သညဲ့် 

နှစ်ဖက်ဘသာ သူြ ာားအ ကာား အမ န်အလှနဘ်ဆ ားဘန ားြ က ို  ံဲ့  ိုားကာ အြ အာား ဘမဖရှင်ားခ က် တစ်စံိုတစရ်ာ 

ရရှ ဘစရန ်ကက ြုား ြ်ားသ ာားြည်မဖစ်သည်။  

                                                             
1 အလို ်သြာား၏ အခ ငဲ့်အဘရားြ ာားဆ ိုရာတ င် လ တ်လ ်စ ာအသင်ားအ င်ားဖ  ွဲ့စည်ားခ ငဲ့် တစ်ခိုတည်ားက ို အကနိ်ု့အသတ်ြထာား   ၄င်ားအခ ငဲ့်အဘရားအ ါအ၀င် 

အမခာားဘသာ အလို ်သြာားအခ ငဲ့်အဘရားက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 
2 IndustriALL နငှဲ့် ကြဘာလံိုားဆ ိုင်ရာြူဘ ာင်သဘ ာတူညီခ က် GFA ရှ သညဲ့အ်ြှတ်တံဆ  ်အတ က်ဘကာ၊ အမခာား ACT အြှတ်တံဆ  ်ြ ာားအတ က်ဘကာ 

ထိုတ်လို ်ဘနသညဲ့စ်က်ရံိုတစ်ခိုနှငဲ့်  တ်သက်၍ တ ိုင် ကာားခ က်တစ်ခို တင်မ လာလျှင်  ထြအဆငဲ့်အဘနမဖငဲ့်တ ိုင် ကာားြ ယနတရာားနှငဲ့်သက်ဆ ိုင်ဘသာ GFA 

Channel က ို GFA ရှ ဘသာ ကိုန်အြှတ်တံဆ  ်နငှဲ့် IndustriALL အ ကာားသက်ဝင်လ  ်ရှာားလ ြဲ့်ြည်။ ဒိုတ ယအဆငဲ့်အဘနမဖငဲ့် GFA ြရှ ဘသာ ACT 

အြှတ်တံဆ  ်ြ ာားနငှဲ့် ဘဆ ားဘန ားြ ြ ာားတ င် ါ ၀ င်ြ က ိုလည်ားဘဆာင်ရွက်လ ြဲ့်ြည်။ 

 



အခ  န်ကာလ - ၅ ရက်အတ င်ား3 (စက်ရံိုနှငဲ့် မြန်ြာန ိုင်ငံကိုန်ထိုတ်နှငဲ့်စက်ြ လက်ြ  အလို ်သြာား သြဂ္ဂ 

အဖ  ွဲ့ခ ြု ် (IWFM) သဘ ာတူညီြ  ြရရှ ခ ဲ့လျှင် ...)  

အဆင ် (၂)။ ရစ စပ်မြေန်ရမြေမခင်ား  

2.1   အြ ဘမဖရှင်ားန ိုင်ြ ြရှ ခ ဲ့ ါက ACT အတ င်ားဘရားြ ားအဖ  ွဲ့ြှ မ င်  ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖမခင်ားအာား စီစဉဘ် ားြည်။ မ င်   

ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖြ  ကျွြ်ားက င်သူ4 သည် စက်ရံို/တင်  ိုို့သူ၊ IWFM နှငဲ့် လ ိုအ ်လျှင် သကဆ် ိုင်ရာ ကိုန်အြှတ် 

တဆံ  ် တ ိုို့နှငဲ့် ဆက်သ ယ်ကာ အြ အာား  ကာား၀င်ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖသ ာားြည်။  

 အခ  န်ကာလ - ၁၄ ရက်အတ င်ား5 (စက်ရံိုနှငဲ့် မြန်ြာန ိုင်ငံကိုန်ထိုတ်နှငဲ့်စက်ြ လက်ြ  အလို ်သြာား သြဂ္ဂ 

အဖ  ွဲ့ခ ြု ် (IWFM) သဘ ာတူညီြ  ြရရှ ခ ဲ့လျှင် ...) 

2.2 ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖမခင်ားမဖငဲ့် သဘ ာတူညီြ တစ်စံိုတစ်ရာ ြရရှ ခ ဲ့ ါက မ င်  ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖသူသည် ၄င်ား၏ 

ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖြ  ကျွြာ်းက င်သူထင်မြန်ခ က် အာား ထိုတ်မ န်သ ာားြည်။  
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အဆင ် (၃)။ အမငင်ားပွာားြှုရမြေ ှင်ားရ ားယန္တ ာားအာားမြေင ်   ှ လာရသာ  လဒ်အာား အရကာင်အထည်ရြော်မခင်ား  

3.1 IndustriALL နငှဲ့ ် ACT အဖ  ွဲ့၀င် ကိုန်အြှတ်တဆံ  ်ြ ာားအ ကာား သဘ ာတူထာားခ ဲ့သညဲ့် န ားလည်ြ  

စာချွန်လ ာ အရ ကိုန်အြှတတ်ံဆ  ်အဘနမဖငဲ့် သက်ဆ ိုင်ရာ အလို ်ရှင်သည် အမငင်ား  ာားြ  

ဘမဖရှင်ားဘရားယနတရာား အာားမဖငဲ့် အြ  ဘမဖရှင်ားရာတ င်  ါ၀င်ရန ်နှငဲ့်၊ ထ က်ရှ လာဘသာ ရလဒ်ြ ာား6အာား လ ိုက်န  

ဘဆာင်ရကွရ်န် လ ိုအ ်ဘ ကာင်ား က ို ထ ်ဘလာင်ား အသ ဘ ားြည်။ အလို ်ရှင်ြှ ဘလားစာားလ ိုက်န  ရန် 

                                                             
3 ကိုန်အြှတ်တံဆ  ်ြ ာားသည်ဘြျှာ်လငဲ့်ထာားသညဲ့အ်ခ  နက်ာလနငှဲ့်က ိုက်ညရီနအ်တတ်န ိုင်ဆံိုားလို ်ဘဆာင် သ ာားြည်မဖစပ် ီား က စစရ ်က ိုထ ဘရာက်စ ာ 

ဘမဖရှင်ားရာတ င် အဘထာက်အကူမ ြုန ိုင်ရန ်အခ  နက်ာလတ ိုားခ  ွဲ့ဖ ိုို့ လ ိုအ ်သည်ဟိုယူဆ ါက IWFM ထံသ ိုို့ ရှင်ားမ ရန ်အခ ငဲ့်အဘရားရြည်မဖစသ်ည်။ 

အခ  န်ကာလတ ိုားခ  ွဲ့ရန်ဆံိုားမဖတ်ခ က်က ို IWFM နငှဲ့်စက်ရံိုြ ာားလက်ထ တ င်သာရှ သည်။  

4 ဘစဲ့စ ်ဖ နဘ်မဖသူက ိုဘရွားခ ယ်ရာတ င် IWFM / IndustriALL နငှဲ့်ကိုန်အြှတ်တံဆ  ်ြ ာားြှ ယခင်နှစ ်ဦား နှစဖ်က်သဘ ာတူထာားသညဲ့်ဖ န်ဘမဖသူြ ာားစာရင်ားြှ 

မဖစသ်ငဲ့်သည်။  
5 ကိုန်အြှတ်တဆံ  ်ြ ာားသည် က စစရ ်က ိုထ ဘရာက်စ ာ ဘမဖရှင်ားရာတ င် အဘထာက်အကူမ ြုန ိုင်ရန် ဘစဲ့စ ်မဖနဘ်မဖြ အခ  နက်ာလတ ိုားခ  ွဲ့ဖ ိုို့ 

လ ိုအ ်သည်ဟိုယူဆ ါက IWFM ထံသ ိုို့ ရှင်ားမ ရန ်အခ ငဲ့်အဘရားရြည်မဖစသ်ည်။ အခ  န်ကာလတ ိုားခ  ွဲ့ရန်ဆံိုားမဖတ်ခ က်က ို IWFM 

နငှဲ့်စက်ရံိုြ ာားလက်ထ တ င်သာရှ သည်။ 
6 DRM ၏အဘမခအဘနတ င် ရလဒ် ဆ ိုသည်ြှာ IWFM နငှဲ့်စက်ရံိုြ ာားအ ကာားသဘ ာတူညီြ တစ်ခို သ ိုို့ြဟိုတ် ဘစဲ့စ ်မဖနဘ်မဖြ ကျွြ်ားက င်သူ 

၏ထင်မြင်ခ က်က ိုရည်ည နာ်းသည်။ 

 



  က်က က်မခင်ား ဘန က်ဆံိုားဘသာ7 ရလဒ်အဘနမဖငဲ့် ACT အဖ  ွဲ့၀င် ကိုန်အြှတ်တံဆ  ်ြ ာားနှငဲ့် အလို ်ရှင် 

အ ကာား စီား  ာားဘရားဆ ိုင်ရာ ဆက်ဆံြ အာား ရ ်စ သ ာားြည်။8  

3.2 ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖြ  ကျွြာ်းက င်သူ ထင်မြင်ခ က ် ထိုတ်မ န်ခ ဲ့ ါက ၄င်ား ထိုတ်မ န်ခ က ် အမြင် အဘ ေါ် 

သက်ဆ ိုင်ရာ ကိုန်အြှတတ်ံဆ  ် နှငဲ့်/ သ ိုို့ြဟိုတ် IndustriALL/ IWFM တ ိုို့ြှ အဘလားအနက ် ထာား 

စ ိုားရ ြ် ူ န်သညဲ့် အခ က် တစ်စံိုတစရ်ာ ြမ ြုခ ဲ့ ါက သကဆ် ိုင်ရာ ကိုနအ်ြတှ်တဆံ  ်အဘနမဖငဲ့် 

တင်  ိုို့သူ/စက်ရံို အာား ၄င်ားကျွြ်ားက င်သူ ထင်မြင်ခ က် အတ ိုင်ား လ ိုက်န  အဘကာင်အထည်ဘဖာရ်န် 

တ ိုက်တ နာ်းသ ာား ြည်မဖစ်ပ ီား IWFM ြှလည်ား ၄င်ားကျွြ်ားက င်သူ အမြင် အတ ိုင်ား လ ိုက်န  

အဘကာင်အထည်ဘဖာ်သ ာားြည်။ ယခိုက စရ ်တ င် ကိုန်အြှတ်တံဆ  ် နှငဲ့်/ သ ိုို့ြဟိုတ် IndustriALL/ IWFM 

တစ်ဖက်ဖက်ြှ အမခာားတစ်ဖက်ဘသာ အဖ  ွဲ့နှငဲ့ ် ဘန ကဆ်ကတ်   လို ်ဘဆာင်ရန်အတ က် 

ဘတ ွဲ့ဆံိုဘဆ ားဘန ားလ ို ါက အစည်ားအ ဘ ၀ားအာား ကျွြာ်းက င်သူ၏ ထင်မြင်ခ က် ရရှ ပ ီား ၂ ရက်အတ င်ား 

ဘတာင်ားဆ ိုန ိုင်သည်။  

 အခ  န်ကာလ - ၂ ရက်9  

3.3  ကိုန်အြှတတ်ံဆ  ်သည် တင်  ိုို့သူ/အလို ်ရှင်အာား DRM ရလဒ်အဘ ေါ် အဘကာင်အထည်ဘဖာ ်လို ်ဘဆာင် 

ဘစရန် နှငဲ့် အဘကာင်အထည်ဘဖာ် လို ်ဘဆာင်ဘနြ က ို IndustriALL၊  IWFM နှငဲ့် အတ င်ားဘရားြ ားအဖ  ွဲ့ထံသ ိုို့ 

အစီရင်ခံစာ တင်  ိုို့သ ာားြည်။ ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖြ  ကျွြာ်းက င်သူထင်မြင်ခ က် တ င် “အာားလံိုားခခံြုငံိုြ သည်ဲ့” 

ြူအာား အဘမခခဘံသာ မ န်လည်ကိုစာားရန် နည်ားလြ်ား ဘထာက်ခခံ ကတ်စ်ရ ်  ါ၀င်ြည်။  

 အခ  န်ကာလ - ၅ ရက်အတ င်ား10 (စက်ရံိုနှငဲ့ ် မြန်ြာန ိုင်ငံကိုနထ်ိုတ်နှငဲ့်စက်ြ လက်ြ  အလို ်သြာား သြဂ္ဂ 

အဖ  ွဲ့ခ ြု ် (IWFM) သဘ ာတူညီြ  ြရရှ ခ ဲ့လျှင် ... (သ ိုို့ြဟိုတ်) ဘစဲ့စ ်မဖန်ဘမဖြ  ကျွြာ်းက င်သူအမြင် ြှ 

ဘထာကခ်ံခ က် ြထိုတ်မ န်ခ ဲ့လျှင်)  

                                                             
7 “န ောက်ဆ  ုံး” ၏အဓိပ္ပောယ်ဖွင ်ဆိ ချက်တွင်  ACT အဖွ ွဲ့ဝင်အမှတ်တ ဆိပ်္မျောုံး နငှ ် IndustriALL တိ  အကကောုံးသန ောတူညီထောုံးနသော 

အချိ က်ောလနငှ ်တိ ုံးမမြှင ်အဆင ်မျောုံး ပ္ါ၀င်သည်။ "န ောက်ဆ  ုံးတွင်" ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင ်ဆိ ချက်ကိ  OECD Due Diligenceလမ်ုံးညွှ တွ်င် ပ္ါ၀ငန်သောစကောုံးရပ်္ 

မဖစ်သည ် ဖယ်ရှောုံးမခင်ုံး/ဆက်ဆ နရုံး ရပ်္စ မခင်ုံးသည် “န ောက်ဆ  ုံးအဆင ”် မဖစ်သည်ဟ  ရှင်ုံးလင်ုံးထောုံးသည်။  

8 အကယ်၍ DRM ရလဒမ်ျောုံးကိ မပ္ကခဒ ိရ်က် ၃၀ အတွင်ုံးအနကောင်အထည်မနဖော်ပ္ါကအပိ္ ဒ ်၃.၁ ကိ အသ  ုံးမပ္ြုလိမ ်မည်။ 

9 က  အ်မှတ်တ ဆိပ်္မျောုံးသည်နမ ော်လင ်ထောုံးသည ်အချိ က်ောလနငှ ်ကိ က်ညီရ အ်တတ်နိ င်ဆ  ုံးလ ပ်္နဆောင် သွောုံးမည်မဖစ်ပပီ္ုံး ကိစစရပ်္ကိ ထိနရောက်စွော 

နမဖရှင်ုံးရောတွင် အနထောက်အကူမပ္ြုနိ င်ရ  ်အချိ ်ကောလတိ ုံးချ ွဲ့ ဖိ   လိ အပ်္သည်ဟ ယူဆပ္ါက IWFM ထ သိ   ရှင်ုံးမပ္ရ  ်အခွင ်အနရုံးရမည်မဖစ်သည်။  

10 ၅ ရက်သည် စ သတ်မှတ်ရက် မဖစ်သင ်သည်။ အနကောင်အထည်နဖော်ရ အ်တွက်အမျောုံးဆ  ုံးရက်နပ္ါင်ုံး ၃၀ အထိလက်ခ နိ င်သည်။ ထိ ကိစစတွင် 

စက်ရ  /တင်ပိ္  သူသည် DRM ရလဒအ်မပ္င် ရက်နပ္ါင်ုံး ၃၀ အတွက် အလ ပ်္သမောုံးအောုံး နလျော်နကကုံးနပ္ုံးရ ်လိ အပ်္သည်။ 

 



 အြ ာားမပည်သူပွင ်လင်ားမြင်သာြှု - IWFM နှငဲ့် IndustriALL သည် DRM ရလဒ်က ို အဘကာင်အထည် 

ဘဖာ်မခင်ားနှငဲ့်  တ်သက၍် လူသ ရှင် ကာားအစရီင်ခတံင်မ  ါြည်။  


