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SEVEN & i Group စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးး၏ လပုေ္ဆ င္္  ကဆ္ဆငု္္  လမီ္း  န္္  ကမ္  ီး 

I. မဆတဆ္က ္

⚫ SEVEN & i Group အေနျဖင့္ အဖ ြဲ႕အစညီ္းဆဆငု္္  ာေေ တ္ ီး္ခံ ယ္  ကအ္္ စဆတေ္္ ကဆုံ ပ္ါ 
ႏွစစ ္မစမပေ္ဆ င္္  က္္ န ္ႀကဆမီးပမီ္းလ က္္ စဆာလဆ ုေ္္စညတ္ညတ္ခေ့ာ အဖ ြဲ႕အစညီ္းတစ္္ အုျဖစ ္္ပတ္ည ္
ာ  ီးႏွဆုင္္ နလ္ညီ္း အေက ငအ္ထညေ္ဖ ္ေဆ င္္  ကလ္ က္္ စဆပါာညသ္ည္။ 
 
အဖ ြဲ႕အစညီ္းဆဆငု္္ ာာေေ တ္ ီး္ခံ ယ္ က္ 
ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ ဝံ္ ယံာုခီးစ ြဲာယမ  ီး ံုခၾကည္္ ာည့္ စစ္မစနေ္ာ ကုမမၸ တစ္္ အုျဖစ္္ ပတ္ညႏ္ွဆုင္္ န ္ေမစ  ္မစနီ္းပါာညသ္ည္။ 
ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ စ ီးပ  ီးဖက္မ  ီး၊ အက ဆမီးာက္ဆဆငု္ာယမ  ီး ႏွစင့္ ေ ာ္ခလယိအဖ ြဲ႕အစည္ီးမ  ီး ံုခၾကည္္ ာည့ ္စစမ္စနေ္ာ  
ကုမမၸ တစ္္ အုျဖစ္္ ပတ္ညႏ္ွဆငု္္န ္ေမစ  ္မစန္ီးပါာညသ္ည္။ 
ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ ဝန္ထမ္ီးမ  ီး ံုခၾကည္္ ာည့ ္စစမ္စနေ္ာ ကုမမၸ တစ္္ အုျဖစ္္ ပတ္ညႏ္ွဆငု္္န ္ေမစ  ္မစနီ္းပါာညသ္ည္။ 

 
⚫ ကၽ ႏွ္ုပတ္ဆုိး၏ စ ီးပ  ီးဖကမ္  ီးႏွစင့္ ႏွစစ ္ ီးႏွစစဖ္ကအ္က ဆမီး္စဆော  ဆကဆ္ခေ္ီးမ  ီးကဆ ုတညေ္ဆ ကႏ္ွဆငု္္ နႏ္ွစင့္ 

“ေ္္စညဖ္ ခိ႔ဖဆမီးတဆီုးတကေ္္ီးအတ က ္၂၀၃၀ လပုင္နီ္းစ ”္အ္ “ေန ကက္ န္္ ြဲာ့ယမ္စဆေစ္” ဟယော  ္ညမ္စနီ္း္ ကက္ဆ ု
အေက ငအ္ထညေ္ဖ ္ႏွဆငု္္ န ္ႀကဆမီးပမီ္းေဆ င္္  ကလ္ က္္ စဆပါာညသ္ည္။ 

 
ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ စ ီးပ  ီးဖက္မ  ီးႏွစင့္အတယတက  “လယိအ္ င့္အေ္ီးေလီးစ ီးလဆက္ုန မာ္ စဆေ္ီးႏွစင့္ က က ံ္ေ္ီး”၊ 

“ကမၻ ပ့တ္ဝနီ္းက င္ထဆန္ီးာဆမ္ီးေ္ီး”ႏွစင့္ “စည္ီးမ  ္ီး ပေ မ  ီးေလီးစ ီးလဆုက္န ေ္ီး” ာေေ တ္ ီးမ  ီးကဆ ု
 မစင့္တင္္ န္ႏွစင့္ ေ္္စညတ္ညတ္ခ့ော  လယအိဖ ြဲ႕အစည္ီးတစ္္ အုျဖစ ္တညေ္ထ င္္  တ င္ အေထ က္အကယယျပမႏွဆုင္္ န ္
တဆုိအတ က္ ႀကဆမီးပမ္ီးေဆ င္္  က္လ က္္စဆပါာည္သည္။ 
ဝံ္ ယံာုခီးစ ြဲာယမ  ီးအတ က္ ေေီးကင္ီးလုချ္ခမမာ္ စဆ႔ပ ီး ံုခၾကညစ္ဆတ္္ ္ော  ထုတ္ကုန္မ  ီး၊ ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီးကဆ ု
ပခ့ပဆီုးေပီးႏွဆုင္္ န္ႏွစင့္ က နီ္းမ ာ၍ ႂက ံ္ဝ္ မီ္းာ ော  အန ဂတ္တစ္္ ုကဆ ုဖနတ္ ီးႏွဆုင္္န္တဆုိအတ က္ ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ 
စ ီးပ  ီးဖက္မ  ီးႏွစင့္အတယတက  ႀကဆမီးပမ္ီးေဆ င္္  က္လ က္္စဆပါာည္သည္။ 
ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ စ ီးပ  ီးဖက္မ  ီးႏွစင့္အတယတက  လယအဖ ြဲ႕အစည္ီးတ င္ီးဖံ္ၾက မ္ာကဆု ျဖစ္ေပေေစာည့္ လယမာေ္ီးကဆစစမ  ီးကဆ ု
ကဆုင္တ ံ ေ္ျဖ္စငီ္းာ၍ မည္ာယတစ္  ီးတစေ္ံ က္ကဆုမစ  ဖံ္ၾက ္ထ ီး္ခ္ ျ္ငီ္းမ္စဆာည့္ လယအဖ ြဲ႕အစည္ီးတစ္္ ုကဆ ု
ဖနတ္ ီးျ္ငီ္းအ ီး  မစင့္တငေ္ဆ င္္ က္ႏွဆငု္္ န္ ႀကဆမီးပမ္ီးလ က္္စဆပါာည္သည္။ 

II. “SEVEN & i Group စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးး၏ ေ္္စညတ္ညတ္ခေ့စမည့္ လပုေ္ဆ င္္  ကဆ္ဆငု္္   
လမီ္း  န္္  ကမ္  ီး” ကဆ ုက င့္ာုခီးျ္ငီ္း 

 
SEVEN & i Group အေနျဖင့္ စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးအ ီးလုခီးာည ္“SEVEN & i Groupာစ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးး၏ 
ေ္္စညတ္ညတ္ခေ့စမည့္ာလပုေ္ဆ င္္  ကဆ္ဆငု္္  လမီ္း  န္္  ကမ္  ီး်က္မ်ား” ကဆ ုာဆ္ စဆန ီးလညထ္ ီး႔ပ ီး လဆကုန္ က င့္ာုခီးၾက္န ္
 ေတ ငီ္းဆဆအုပပ္ါာညသ္ည္။ 
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၁သည္။ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးအ ီးလုခီးာည ္ဤ SEVEN & i Groupာစ ီးပ  ီးဖက္လုပ္ငနီ္းမ  ီးး၏ာေ္္စည္တည္တခေ့စမည့္ာ
လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမီ္း  န္္  က္မ  ီး (ေအ က္တ င ္“စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္  
လမ္ီး  န္္ က္မ  ီး” ဟု ေဖ ္ျပမည)္ ကဆ ုာဆ္စဆန ီးလညထ္ ီးက  လဆက္ုန က င့္ာုခီး႔ပ ီး SEVEN & i Group ႏွစင့္ 
ာက္ဆဆငု္ာည္ ့ထုတ္ကုန္မ  ီးကဆု ေထ က္ပခေ့ပီးာည့္ ကုနပ္စစည္ီးာ င္ီးာယမ  ီးာညလ္ည္ီး စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ 
လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမီ္း  န္္  က္မ  ီးကဆ ုာဆ္ စဆန ီးလညထ္ ီး္မည္သည္။ 

၂သည္။ လဆုအပ္လ ပါက စ ီးပ  ီးဖက္လုပ္ငနီ္းမ  ီးာည ္စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္နီ္းမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမ္ီး  န္္  က္မ  ီးကဆ ု
လဆုက္န က င့္ာုခီးေနာည့္ အေျ္အေနမ  ီးး၏ အ္ က္အလက္မ  ီးကဆု SEVEN & i Group ထခ တင္ျပေပီး္န ္
 ေတ ငီ္းဆဆအုပ္ပါာညသ္ည္။ 

၃သည္။ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမီ္း  န္္  က္မ  ီးကဆ ု္ ဆမီးေဖ က္ာညဟု္ ယံဆ္ာည္ ့
ထဆ္ဆုက္ ၸ္္ ္္စဆေစော  မေတ ္တဆမာမ  ီး၊ လယအ္ င့္အေ္ီးအလ ြဲာုခီးစ ီးလပု္ျ္င္ီးႏွစင့္ စညီ္းမ  ္ီး ပေ မ  ီးကဆု 
မလဆုက္န ျ္ငီ္းတဆုိအပါအဝင္ ဆဆုီး႐ြား  ီးော လုပ္္ ပမ္  ီးကဆု SEVEN & i Group လုပင္န္ီးလည္ပတ္ေနော  ကုမမၸ  
တစ္္ ု္ င္ီးစ မစ ာက္ဆဆငု္္  တ ဝန္္စဆာယမ  ီးထခာဆု ိ္ က္္ င္ီးအေၾက ငီ္းၾက ီး္မညသ္ည္။ အဆဆပုါလုပ္္ ပမ္  ီးအတ က္ 
္ က္္ င္ီးတည့္မတ္ေဆ င္္  က္ျ္ငီ္းႏွစင့္ ေျဖ္စငီ္း္ က္ကုထခုီးမ  ီးပခ့ပဆီုးေပီးျ္င္ီးတဆုိကဆု ေဆ င္္  က္္မည္ျဖစ္႔ပ ီး 
အထဆအ္ဆုက္နညီ္းပါီးေစ္န၊္ အေၾက ငီ္း္ငီ္းကဆ ုေဖ ္ထုတ္္န္ ႏွစင့္ အလ ီးတယကဆစစ္ပမ္  ီး ထပမ္ခာ၍ မျဖစပ္  ီးေစ္န္တဆုိ 
အတ က္ အ ီးစဆုက္ေဆ င္္  က္္ပါမညသ္ည္။ 

၄သည္။ SEVEN & i Group း၏ ကဆုံ ္ပဆငုအ္မစတ္တခဆဆပ္ထုတ္ကုနမ္  ီး ာဆုိမဟုတ္ ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီး (ေအ က္တ င္ “P B 
ထုတ္ကုန္မ  ီး”ဟု ေဖ ္ျပမည္) ကဆ ုထုတ္လုပ္ျ္ငီ္းႏွစင့္ ပခပ့ဆီုးေပီးျ္င္ီးတဆုိတ င ္ပါဝင္ာည့္ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္နီ္းမ  ီးာည္ 
စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္  လမ္ီး  န္္  က္မ  ီးကြဲ့ာဆုိ တယည ော  စည္ီးကမ္ီး္ က္မ  ီးပါဝင္ာည့္ 
မယဝါ တစ္္ ုကဆ ုထ ီး္စဆျ္ငီ္း၊ ကုမမၸ တ င္ီး ာဆုိမဟုတ္ ကုမမၸ ျပငပ္မယဝါ ကဆ ုမစ ေဝက င့္ာုခီးျ္ငီ္း၊ မယဝါ ကဆု  မစင့္တငမ္ည့္ 
မယေေ င္တစ္္ဖုန္တ ီးျ္င္ီး၊ မယဝါ ႏွစင့္ မယေေ ငႏ္ွစစ္္လုုခီးကဆ ုအေက ငအ္ထည္ေဖ ္္န္ ႀကဆမီးပမ္ီးျ္ငီ္းတဆုိကဆု ျပမလုပ္္ မညသ္ည္။ 

 စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးာည ္မဆမဆတဆုိး၏ကုမမၸ ္စဆျပ န မ  ီးကဆု ေဖ ္ထုတ္ျ္ငီ္း၊ ေျဖ္စင္ီး္ က္ကုထုခီးမ  ီး ပခ့ပဆီုးျ္င္ီး၊ 
 ေဖ ္ထုတ္ာဆ္ စဆလ ော  ျပ န မ  ီးကဆ ုတည့္မတ္ေဆ င္္ က္ျ္င္ီးႏွစင့္ အလ ီးတယကဆစစ္ပ္မ  ီး ထပမ္ခာ၍ 
မျဖစပ္  ီးေစ္န ္လုပ္ေဆ င္ျ္င္ီးတဆုိအတ က္ အမစန္တကံ္အေျ္အေနမ  ီးကဆု ပုခမစနစ္စေ္ဆီးမာျပမလုပ္္ပါမညသ္ည္။ 

၅သည္။ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမီ္း  န္္  က္မ  ီးအ္ လဆုက္န က င့္ာုခီးမာမ္စဆျ္ငီ္းကဆ ုျဖစ္ေစာည့္ 
လယိအ္ င့္အေ္ီးႏွစင့္  ပေ မ  ီးကဆု ္ ဆမီးေဖ က္ျ္င္ီးမ  ီးအပါအဝင ္ဆဆီုး႐ြား  ီးော  လုပ္္ ပမ္  ီးကဆု ္စ ေဖ ေတ ႕္စဆ္ ပါက 
လုပင္နီ္းမ  ီးကဆ ုေ္တတ္ပ္ဆဆငု္ီးထ ီးႏွဆုင္ာည ္ာဆုိမဟုတ္ စ ္ မပ္မ  ီးကဆ ုပံ္ဖ က္လဆုက္ႏွဆုငာ္ည္သည္။ ထဆုကြဲာ့ဆုိကဆစစ္ပ္တ င ္
ထဆ္ဆုက္မာမ  ီး ျဖစပ္  ီး္ြဲ့လစ င္ပင ္ဆုခီး္ာခီးမာအတ က္ေလ  ္ေၾကီးေပီးျ္ငီ္း ာဆုိမဟုတ္ နစန္ ေၾကီးေပီးျ္င္ီးမ  ီးကဆု SEVEN & 
i Group ႏွစင့္ ၎း၏ လုပင္န္ီးလညပ္တ္ေနော ကုမမၸ မ  ီးမစ ္ င့္ျပမမညမ္ဟုတ္ပါသည္။ 

 

III. SEVEN & i Group စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးး၏ ေ္္စညတ္ညတ္ခေ့စမည့္ လပုေ္ဆ င္္  ကဆ္ဆငု္္   
လမီ္း  န္္  ကမ္  ီး 

၁သည္။ လယိအ  ္င့္အေ္ီးေလီးစ ီးလဆကုန္ မာ္စဆေ္ီးႏွစင့္ က က ံေ္္ီး 

စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုင္နီ္းမ  ီးတ င ္ပါဝငာ္ယအ ီးလုခီးး၏ လယိအ္ င့္အေ္ီးကဆ ုထဆပဆ္ုခီး  ီးစ ီးေပီးာ၍ ေလီးစ ီးက က ံ္္ ပါမညသ္ည္။ 
ထတုလ္ပုမ္ာစ မီ္းအ ီးကဆ ုတဆီုး မစင့္္နႀ္ကဆမီးပမီ္း္ငီ္း ံုခၾကည္္ ော ဆကဆ္ခေ္ီးမ  ီးကဆ ုတညေ္ဆ က္္ ပါမညသ္ည္။ 
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၁သည္။ “အျပည္ျပည္ဆဆငု္္  လယိအ္ င့္အေ္ီး ပေ မယၾကမီ္း” ႏွစင့္ “လုပ ညငန ညးခ  င ည အ ေ ျခ ခ တ ွညးေ  မ ညး ွညး ေ ညးေ  မးးမ်ား၊ 

အခ  ငံညအေရ းေ  မး်ားရင ံည ဆ ည ပ ညသွံည အျပည္ျပညဆ္ဆုင္္  အလုပ္ာမ ီးေ္ီး္ အဖ ြဲ႕အစည္ီး (ILO) ထုတ္ျပန္္ က္” 
ကြဲ့ာဆု ိအျပည္ျပည္ဆဆငု္္   ထုတ္ျပန္္  က္မ  ီးကဆ ုေလီးစ ီးလဆက္ုန ္ပါမည္သည္။ 

၂သည္။ လယိအ္ င့္အေ္ီး္ ဆမီးေဖ က္မာတ င ္တဆုက္႐ြားဆုက္ ာဆုိမဟုတ္ ာ ံ္ဝဆုက္ပါဝငမ္ာ မ္စဆ္ပါသည္။ 
၃သည္။ ႏွဆုငင္ခတစႏ္ွဆငု္ငခ ာဆုိမဟုတ္ ေ ာတစ္္ ုတ င ္လယိအ္ င့္အေ္ီးအတ က္  ပေ မ  ီး၊ စညီ္းမ  ္ီးာတ္မစတ္္ က္မ  ီးျဖင့္ 

လုခလုခေလ က္ေလ က္အက အက ံ္ေပီးမထ ီးပါက “ကမၻ လုခီးဆဆငု္္   လယိအ္ င့္အေ္ီးထုတ္ျပန္္ က္” ႏွစင့္ 
“လုပ ညင န ညးခ  င ည အ ေ ျခခ တ ွညးေ  မ ညး ွညး ေ ညးေ  မးးမ်ား၊ အခ  ငံညအေရ းေ  မး်ားရင ံည ဆ ည ပ ညသွံည 
အျပည္ျပည္ဆဆငု္္  အလုပာ္မ ီးေ္ီး္ အဖ ြဲ႕အစညီ္း (ILO) ထုတ္ျပန္္  က္” အပါအဝင ္အျပည္ျပည္ဆဆငု္္   
ထုတ္ျပန္္ က္မ  ီးး၏ စခာတ္မစတ္္ က္မ  ီးအ္ က က ံ္မာမ  ီး ျပမလုပ္္ ပါမည္သည္။ 

၄သည္။ လယိအ္ င့္အေ္ီးေလီးစ ီးလဆက္ုန မာ္စဆေ္ီးႏွစင့္ာက က ံ္ေ္ီးအ ီး စ ီးပ  ီးေ္ီးဆဆုင္္  အေၾက ငီ္းျပ္ က္မ  ီးေၾက င့္ 
လ စ္လ ်ဴမ႐ြားာာင့္ပါသည္။ 

၅သည္။ လယိအ္ င့္အေ္ီး္ ဆမီးေဖ က္မာတစ္မ မဆီးမ ဆမီးကဆ ုေတ ႕္စဆ္ ပါက ေျဖ္စင္ီး္ က္ကုထုခီးမ  ီးကဆ ုအဆဆပုါဝန္ထမ္ီးအတ က္ 
အာုခီးျပမ္မည္သည္။ 

၆သည္။ လယိအ္ င့္အေ္ီးကဆု ေလီးစ ီးလဆက္ုန မာ္ စဆေ္ီးႏွစင့္ာက က ံ္ေ္ီးတဆုိအတ က္္ည္္  ံ္ာ၍ မယဝါ မ  ီး္ မစတ္ျ္ငီ္း၊ 
စနစမ္  ီးတညေ္ဆ က္ျ္င္ီး၊ ာင္တန္ီးေပီးေဆ င္္  က္ျ္ငီ္းႏွစင့္ အဖ ြဲ႕အစညီ္းတ င္ီးအစ ္ င္္ ခတဆငု္ၾက ီးမာစနစမ္  ီး 
ထ ီး္စဆျ္င္ီးစာည္တဆုိကဆု ေဆ င္္ က္္မည္သည္။ 

၂သည္။ စညီ္းမ  ီ္း ပေ မ  ီးေလီးစ ီးလဆကုန္ ေ္ီး 

၁သည္။ ႏွဆုငင္ခတစႏ္ွဆငု္ငခ၊ ေ ာတစ္္ ုႏွစင့္ ာက္ဆဆငုေ္ာ  ပေ မ  ီးး၏ ျပပ နီ္း္ က္မ  ီး၊ ာတ္မစတ္္ က္မ  ီးာ မက 
အျပည္ျပည္ဆဆငု္္  စည္ီးမ  ္ီးမ  ီးကဆုပါ လဆုက္န ၾက္မညသ္ည္။ 

၂သည္။ စညီ္းမ  ္ီး ပေ မ  ီးေလီးစ ီးလဆုက္န ေ္ီးအတ က္ ္ည္္ ံ ာ္၍ မယဝါ မ  ီး္ မစတ္ျ္ငီ္း၊ စနစ္မ  ီးတညေ္ဆ က္ျ္င္ီး၊ 
ာင္တန္ီးေပီးေဆ င္္  က္ျ္ငီ္းႏွစင့္ အဖ ြဲ႕အစညီ္းတ င္ီးအစ ္ င္္ ခတဆငု္ၾက ီးမာစနစမ္  ီးထ ီး္စဆျ္င္ီး စာညတ္ဆုိကဆ ု
 ေဆ င္္  က္္မညသ္ည္။ 

၃သည္။ ကေလီးလပုာ္ ီးမ္န္ိအပ္ေ္ီးႏွစင့္ လယငံလ္ပုာ္ ီးမ  ီးကဆ ုအက အက ံေ္ပီးေ္ီး 

ကေလီးာယငံမ္  ီးပည တတေ္ျမ ကေ္္ီးာည္ ေအ ငျ္မငာ္၍ ေ္္စညတ္ညတ္ခေ့ာ  လယိအဖ ြဲ႕အစညီ္းတစ္္ ပ ္ဖ ခိ႔ဖဆမီးေ္ီး 
အတ က ္အလ နအ္ေ္ီးပါပါာညသ္ည္။ အဆဆပုါပည တတေ္ျမ ကေ္္ီး အ  ္င့္အလမီ္းကဆ ုတ ီးဆ ီးမည့္ ကေလီးလပုာ္ ီး္န္ိအပ ္
ျ္ငီ္းကဆ ုပဆတပ္ငတ္ ီးျမစ္္ ပါမညသ္ည္။ လယငံလ္ပုာ္ ီးမ  ီးာည ္လယိအဖ ြဲ႕အစညီ္းတ င ္ာင့္တင့္ေလ  ကပ္တေ္အ င ္
ေနထဆငု္္ န ္အေတ ႕အၾကခမမ္စဆောီးာည့္အတ က ္အျပည့္အဝက က ံေ္ပီး္ပါမညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ အလုပ္္ န္ိအပ္္  တ င္ ဝန္ထမီ္းး၏ အာက္ကဆ ုအတည္ျပမစစေ္ဆီး္ပါမည္သည္။ 
၂သည္။ အျပည္ျပည္ဆဆငု္္  အလုပာ္မ ီးေ္ီး္ အဖ ြဲ႕အစညီ္း (ILO) ာေေ တယည ္  က္မ  ီးႏွစင့္ ာက္ဆဆုင္္  ေ ာ္ခ 

 ပေ မ  ီးအ္ တ ီးျမစ္ထ ီးာည့္ ကေလီးလပု္ာ ီးအာုခီးျပမမာမ္စဆ္ပါသည္။ 
 *ILO ာေေ တယည ္  က္မ  ီးတ င ္ဝန္ထမ္ီးမ  ီးာည ္မာငမ္ေန္ပည ေ္ီးကဆ ုာင္ ယံေန္မည့္အာက္အ္ ံ္ထက္ 
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ငံ္္ ံ္မေနေြဲ မညာ္ည့္အေျ္အေနတ ငမ္ဆဆ ုအာက္ ၁၅ ႏွစစ္ အနည္ီးဆုခီး္စဆ္ မည္ျဖစ္ေၾက င္ီး 
ာတ္မစတ္ထ ီးပါာည္သည္။ (ာဆုိော  ္အႏၲွ္ ံ္မ  ီးာည့္လုပ္ငန္ီး္ င္တ င္ လုပ္ကဆငုမ္ည့္ဝန္ထမ္ီးမ  ီးာည ္
မညာ္ည့္ႏွဆငု္ငခတ ငမ္ဆဆ ုအနည္ီးဆုခီးအာက္ ၁၈ ႏွစစ ္္စဆ္မည္ျဖစ္ာည္ ာဆုိမဟုတ္ ဖ ခိ႔ဖဆမီးဆြဲႏွဆုင္ငခမ  ီးတ င ္
အကယီးအေျပ ငီ္းက လအတ ငီ္း အနညီ္းဆုခီးအာက္ ၁၄ ႏွစစ္္ စဆ္ပါမညသ္ည္။ ေပါ့ပါီးော အလုပ ္ာဆုိမဟုတ္ လ ံ္ကယော  
အလုပအ္မ ဆမီးအစ ီးမ  ီးအတ က္ ္ၽ ငီ္း္ က္္စဆပါာညသ္ည္။) 

၃သည္။ ညေက္လုပင္န္ီး္ ငမ္  ီးတ င္ျဖစ္ေစ အႏၲွ္ ံ္မ  ီးော လုပင္နီ္း္ ငမ္  ီးတ င္ျဖစေ္စ အာက္ ၁၈ ႏွစစေ္အ က္ 
လုပ္ာ ီးမ  ီးကဆ ုအာုခီးမျပမ္ပါသည္။ 

၄သည္။ အတငီ္းအၾကပ္္ ဆုငီ္းေစျ္ငီ္းမ္စဆေစေ္ီး 

ဝနထ္မီ္းမ  ီးး၏ ဆႏွၵအေလ  ကလ္ပုက္ဆငုလ္ဆေုာ  အလပုမ္  ီးအတ ကာ္  ္န္ိအပထ္ ီးာင့္႔ပ ီး အတငီ္းအၾကပ ္
္ဆငုီ္းေစျ္ငီ္းမ  ီး မ္စဆာင့္ပါသည္။ တ ီးျမစထ္ ီးော  အလပုာ္မ ီးဆဆငု္္  အေလအ့က င့္မ  ီးတ င ္လပုာ္ ီးး၏ စဆတဆ္ႏွၵမပါ္စဆေြဲ 
အလပု ္ာဆုိမဟတု ္ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီးလပုက္ဆငုေ္စျ္ငီ္းအျပင ္ျပစ ္ၸက္ဆေုၾက က္္  ခ႕ော ေၾက င့္ လပုက္ဆငုေ္ပီး္ော  
အတငီ္းအၾကပ္္ ဆငုီ္းေစျ္ငီ္းမ  ီး ပါဝငာ္ညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ အတင္ီးအၾကပ္္ ဆုငီ္းေစျ္ငီ္း၊ ထဆန္ီး္ မပ္္ ဆငု္ီးေစျ္င္ီး ႏွစင့္ အတင္ီးအၾကပ္ကၽ န္ျပမ္ဆုငီ္းေစျ္ငီ္းတဆုိကဆု မျပမလုပ္္ပါသည္။ 
၂သည္။ အ မ္ခေင  ာဆုိမဟုတ္ ာက္ော္ခကတ္ျပ ီးမယယ္ င္ီးမ  ီးကဆ ုအ မ္ခအျဖစ္ေပီးအပ္ထ ီး္န ္ဝန္ထမ္ီးမ  ီးကဆ ု

အတင္ီးအၾကပမ္ေတ ငီ္းဆဆုာင့္ပါသည္။ 
၃သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးး၏ စဆတ္ဆႏွၵအတဆငု္ီး အလုပ္ထ က္ႏွဆငု္္န ္္ င့္ျပမ္မညသ္ည္။ 
၄သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးာည္ အလုပ္္  ဆန္႔ပ ီးေန က္ လုပ္ငန္ီး္ ငမ္စ ထ က္္  ႏွဆုင္႔ပ ီး ဝန္ထမီ္းး၏ ာေေ တယည ္  က္မပါ္စဆေြဲ 

အ္ ဆနပ္ဆအုလုပ္ကဆ ုမေဆ င္္  က္္န္ ္ င့္ျပမေပီး္မည္သည္။ 
၅သည္။ လုချ္ခမေ္ီးကငမ္္ မ  ီးအာုခီးျပမျ္ငီ္းႏွစင့္ လုချ္ခမေ္ီးဝနထ္မီ္းမ  ီး္န္ိထ ီးျ္ငီ္းတဆုိာည ္္ ဇဝတ္မာမ  ီးကဆ ုက က ံ ္္န္၊ 

ာတငီ္းအ္ က္အလက္မ  ီးကဆ ုစ မခ္ န္ိ္ ြ္ဲ န္၊ လုပ္ငန္ီး္ င္လုချ္ခမမာ စ မခ္ န္ိ္ ြ္ဲ နတ္ဆုိအတ က္ ္ည္္  ံ္႔ပ ီး ဝန္ထမ္ီးမ  ီးကဆု 
 ေစ င့္ၾကည့္္န ္မ္ည္္ ံ ္ာင့္ပါသည္။ 

၅သည္။ စ ီးဝတေ္နႏွဆုငာ္ည့္ လပု္္လစ ေပီးအပျ္္ငီ္း 

စဆနေ္္ေမာ္ စဆ႔ပ ီး လယာ ီး္ ငီ္းစ န ေထ ကထ္ ီးော  အလပုအ္ကဆငုအ္  ္င့္အလမီ္းမ  ီးကဆု ေထ ကပ္ခေ့ပီး႔ပ ီး 
က နီ္းမ ေ္ီးႏွစင့္ည   တာ္၍ ေက ငီ္းမ နစ္  ေနထဆငုႏ္ွဆငု္္ န္ လုခေလ ကာ္ည့္ လပု္္ လစ ေပီးႏွဆုင္္ န ္ႀကဆမီးပမီ္း္မညသ္ည္။ 
စ ီးဝတေ္နႏွဆုငာ္ည့္လပု္္ လစ ကဆု ေပီးထ ီးျ္ငီ္းျဖင့္ ကေလီးလပုာ္ ီးကဆ ုလုခီးဝပေပ  ကေ္စ႔ပ ီး လယိအဖ ြဲ႕အစညီ္းတ ငီ္း 
တည႔္ငဆမမ္ာကဆလုညီ္း ္္စဆႏွဆုငပ္ါမညသ္ည္။ 
၁သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအတ က္ ာက္ဆဆငု္္ ေ ာ္ခ ပေ မ  ီးအ္ ာဆုိမဟုတ္ လုပင္နီ္းနံ္ပံ္အတ င္ီး ာတ္မစတ္ထ ီးော  

အနညီ္းဆုခီးလုပ္္ လစ ႏွစင့္အထက္ ေပီး္မညသ္ည္။ အဆဆပုါတဆုိအနက္ ပဆာု၍ျမင့္မ ီးာည့္ လုပ္္ ပမ ၸကဆ ု
အေျ္္ခာ၍ ေပီး္မညသ္ည္။ 

၂သည္။ အ္ ဆနပ္ဆုလုပအ္ ီး္ာည္ တ္ ီးဝင္လုပအ္ ီး္ႏွစင့္အည ျဖစ္္ မည္ ာဆုိမဟုတ္ ၎ထက္ပဆာု၍ျမင့္္မည္သည္။ 
၃သည္။  ပေ အ္ လဆအုပေ္ာ ေထ က္ပခေ့ၾကီးမ  ီးႏွစင့္ ဝန္ထမ္ီးး၏္ခစ ီး္ င့္မ  ီးအ ီးလုခီးကဆ ုဝန္ထမီ္းမ  ီးအ ီး 

 ေထ က္ပခ့ေပီး္မည္သည္။ 
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၄သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအတ က္ ႏွဆုငင္ခတစႏ္ွဆုငင္ခ၊ ေ ာတစ္္ ုတ င ္ေနထဆငု္စ ီးော က္ႏွဆငုေ္လ က္ာည့္ လဆုအပမ္ာအရ 
ေပီးအပေ္ာ  လုခေလ က္ာည့္လုပ္္ပမ ၸကဆ ုေပီး္မညသ္ည္။ 

၅သည္။ ဝနထ္မီ္း္န္ိအပ္ျ္င္ီးစည္ီးကမီ္း္ က္မ  ီးကဆ ုလ ံ္ကယစ  န ီးလည္ႏွဆငု္္ န ္စ ္ က္လ  တစ္္ ုတ င္ ေ္ီးာ ီးထ ီး္မည္ 
ျဖစ္႔ပ ီး လဆအုပေ္ာ အ္ ဆန္တ င ္္္စဆႏွဆုင္္မည္သည္။ 

၆သည္။ လုပ္္ လစ ေပီးာည့္အ္ါတဆငုီ္းတ င ္လုပ္္ ေပီးော  အ္ ဆနပ္မ ၸႏွစင့္ လုပ္္ ္ ြဲေဝေပီးျ္င္ီးတဆုိကဆ ုဝန္ထမ္ီးမ  ီးအ ီး 
ျပာ္မည္သည္။ 

၇သည္။ လုပ္္ လစ မ  ီးကဆ ုတဆက စ  တ က္္ က္ေပီး္မည္ျဖစ္႔ပ ီး အေထ က္အထ ီးမ  ီးကဆလုညီ္း တင္ျပေပီး္မညသ္ည္။ 

၆သည္။ အလ ြဲာုခီးစ ီးမာ၊ ထဆပါီးေႏွစ င့္ံစကမ္ာ၊ ္ ြဲျ္ ီးဆကဆ္ခမာ ႏွစင့္ အျပစေ္ပီးမာ 

အလ ြဲာုခီးစ ီးမာ၊ ထဆပါီးေႏွစ င့္ံစကမ္ာ၊  ္ြဲျ္ ီးဆကဆ္ခမာ ႏွစင့္ အျပစေ္ပီးမာတဆုိကဆ ုတ ီးျမစ္္ မညျ္ဖစ႔္ပ ီး လယာ ီး္ ငီ္း 
စ န ေထ ကထ္ ီးာ၍ စဆနေ္္ေမာ္ စဆော လပုင္နီ္း  ္ငတ္စ္္ အုျဖစ္  မစင့္တငႏ္ွဆငု္္ န ္ႀကဆမီးပမီ္းေဆ င္္  က္္ ပါမညသ္ည္။ 
္ ြဲျ္ ီးဆကဆ္ခမာာည ္အလပုအ္ကဆငုအ္  ္င့္အလမီ္းမ  ီးကဆု လ နက္ြဲစ  ေလ  က့ ေစျ္ငီ္း၊ အေျ္္ခလယိအ  ္င့္အေ္ီးမ  ီးကဆ ု
္ ဆမီးေဖ ကျ္္ငီ္းတဆုိကဆ ုျဖစပ္  ီးေစ႐ြားုခာ မက ာဆာဆာ ာ လယမာ႕ဆုခီး္ာခီးမာတစ္္ ျုဖစေ္စာည့္ လယိအဖ ြဲ႕အစညီ္းကဆအုက ဆမီးျပမမည့္ 
အလ ီးအလ ေက ငီ္းော  လယာ ီးအ္ငီ္းအျမစမ္  ီးျဖစတ္ညမ္ာကဆလုညီ္း ပဆတပ္ငဟ္န႕္တ ီးာညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ ႐ြားုပပ္ဆငု္ီးဆဆုင္္   ာဆုိမဟုတ္ စဆတ္ပဆုငီ္းဆဆငု္္  ႏွစဆပစ္က္ စငီ္းပနီ္းမာ၊ ႔္ဆမ္ီးေျ္ က္ႏွစဆပစ္က္ စငီ္းပနီ္းမာ ာဆုိမဟုတ္ အ ၸ ကဆ ု

အလ ြဲာုခီးစ ီးျပမမာ၊ လဆငပ္ဆုငီ္းဆဆငု္္  ထဆပါီးေႏွစ င့္ စံက္မာႏွစင့္ အျ္ ီးထဆပါီးေႏွစ င့္ စံက္မာမ  ီးအ ီးလခုီးကဆ ုပဆတ္ပင္ထ ီး္မည္ 
ျဖစ္႔ပ ီး ႀကဆမတငက္ က ံ္ေ္ီးလုပင္နီ္းမ  ီးကဆ ုေဆ င္္ က္ထ ီး္မည္သည္။ 

၂သည္။ ဝနထ္မီ္း္န္ိအပ္ျ္င္ီး၊ နစ္န ေၾကီးေပီးျ္င္ီး၊ ္ ထယီးတဆုီး မစင့္ေပီးျ္ငီ္း၊ တ ဝန္လ ြဲေျပ ငီ္း္န္ိအပျ္္ငီ္း၊ အလုပမ္စထုတ္ပံ္ 
ျ္ငီ္း ာဆုိမဟုတ္ အလုပမ္စ္ ပန္ ီးထ က္္  ျ္င္ီးစော  အေျ္အေနမ  ီးတ ငာ္လယမ ဆမီး၊ အာ ီးအေ္ င္၊ က  ီး/မ၊ ကဆုီးက ံ  ္
ာည့္ေ ာ ၊ ႏွဆငုင္ခေ္ီးအျမင၊္ ေမ ီးဖ  ီး္ ဇ တဆ၊ လယမာအဆင့္အတန္ီး၊ အာက္အ္ ံ္၊ ကဆုံ ္္ႏွၶ  မာနစ္ မ္ီးမာ၊ HIV/ 
AIDS ပဆီုးကယီးစက္္ခထ ီး္ျ္င္ီး၊ အလုပ္ာမ ီးာမၼဂၢအဖ ြဲ႕ဝင္ထ ီးမာ၊ လဆငစ္ဆတ္တဆမ္ီး  တ္မာ၊ က  ီး/မာတ္မစတ္မာ 
ာဆုိမဟုတ္ အျ္ ီးအေျ္အေနမ  ီးေပေမယတညာ္၍ ္ ြဲျ္ ီးဆက္ဆခမာမ  ီးကဆ ုမျဖစပ္  ီးေစ္န ္အစ မီ္းကနု္ႀကဆမီးစ ီးာ၍ 
ပဆတ္ပငတ္ ီးျမစ္္ င္ီး တန္ီးတယအ္ င့္အေ္ီးမ  ီးကဆ ု္ ယံၾက္ပါမည္သည္။ 

၃သည္။ အလ ြဲာုခီးစ ီးမာ၊ ထဆပါီးေႏွစ င့္ စံက္မာ၊ ္ ြဲျ္ ီးဆက္ဆခမာ ာဆုိမဟုတ္ အျပစေ္ပီးမာတဆုိကဆု ္စ ေဖ ေတ ႕္စဆ္ပါက အဆဆပုါဝန္ထမ္ီး 
အတ က္ ေျဖ္စင္ီး္ က္ကုထုခီးမ  ီးကဆ ုပခပ့ဆုီးေပီးမညသ္ည္။ 

၄သည္။ ေ ာ္ခ ပေ မ  ီးး၏ ာတ္မစတ္ထ ီးော အတဆငု္ီးအတ အတဆုင္ီး  ၸ္ေၾကီးေင ကဆု ေပီးေဆ င္္ မညသ္ည္။ စည္ီးကမ္ီး 
ထဆန္ီးာဆမီ္းေ္ီးလပု္ထခုီးလုပန္ည္ီးမ  ီးႏွစင့္  ၸ္ေၾကီးေင ပမ ၸတဆုိကဆု  ပေ အ္ ္ င့္ျပမထ ီးော  အတဆငု္ီးအတ ႏွစင့္ 
ဝနထ္မီ္းမ  ီးး၏ ေဝေနထဆငုမ္ာကဆု မထဆ္ ဆုက္မည့္အတဆငု္ီးအတ တဆုိအတ ငီ္းထ ီး္စဆ ဆုခီးျဖတပ္ါမညသ္ည္။ ဤကဆစစ္ပမ္  ီးကဆ ု
အလုပ္ာမ ီး စညီ္းမ  ္ီးမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ အျ္ ီးစညီ္းမ  ္ီးမ  ီးတ င ္္စငီ္းလင္ီးစ  ေဖ ္ျပထ ီး႔ပ ီး ဝန္ထမီ္းအ ီးလုခီးမစ 
ႏွစခိစပစ္   န ီးလည္ာေေ ေပါက္ထ ီး္မညသ္ည္။ 

၇သည္။ ဝနထ္မီ္း္န္ိအပျ္္ငီ္းႏွစင့္ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအက အက ံေ္ပီးေ္ီး 

စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုင္နီ္းမ  ီးတ ငာ္ပါဝငေ္ဆ င္္  ကၾ္ကာယမ  ီးအ ီးလုခီးး၏ လယိအ  ္င့္အေ္ီးက က ံေ္ပီးမာ၊ာာေေီးကငီ္းလုချ္ခမမာ၊ 
က နီ္းမ ေ္ီးႏွစင့္ ည   တမ္ာတဆုိကဆ ုထည့္ာ ငီ္းစ ီ္းစ ီးေပီးာည့္ ာန္ိ္စငီ္းော ၊ာလကေ္တ ိအာုခီးဝငေ္ာ ၊ စဆနေ္္ေမာ 
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္စဆော ၊ာလယာ ီး္ ငီ္းစ န ေထ ကထ္ ီးော ာလပုင္နီ္း  ္ငတ္ ငာ္ာင့္တင့္ေလ  ကပ္တစ္  ္န္ိအပထ္ ီး္မညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ ဝနထ္မီ္း္န္ိအပ္္  တ င္ ာက္ဆဆုင္္  ေ ာ္ခ ပေ မ  ီးအ္ ဝနထ္မီ္းမ  ီးႏွစင့္ ာင့္ေလ  ္ော  အလုပ္ာမ ီးစ ္ မပက္ဆု 

္ မပ္ဆဆု္ ပါမည္သည္။ 
၂သည္။ အလုပ္္  ဆန္၊ န ီး္ ဆနႏ္ွစင့္ အ ီးလပ္္က္မ  ီးကဆ ုာက္ဆဆငု္္  ေ ာ္ခ ပေ မ  ီးအ္ ာဆုိမဟုတ္ လုပ္ငန္ီးနံ္ပံ္က 

ာတ္မစတ္ထ ီးော စခာတ္မစတ္္ က္မ  ီးအ္ (၎တဆုိအနက္ လုပ္ာ ီးမ  ီးအတ က္ ပဆုမဆာု၍အက ဆမီး္စဆေစမည့္ 
ာတ္မစတ္္ က္အ္) ာတ္မစတ္ပါမညသ္ည္။ 

၃သည္။ အ္ ဆနပ္ဆအုလုပ္ကဆ ုဝန္ထမ္ီးး၏ စဆတ္ဆႏွၵမပါ္စဆေြဲ မ္ဆငု္ီးေစာင့္ပါသည္။ 
၄သည္။ အျပည္ျပည္ဆဆငု္္  အလုပာ္မ ီးေ္ီး္ အဖ ြဲ႕အစညီ္း (ILO) း၏ အၾကချပမ္ က္အ္ အလုပ္္  ဆနစ္ခာတ္မစတ္္ က္မ  ီးကဆု 

က င့္ာုခီးလဆုက္န ္န ္ႀကဆမီးပမ္ီးေဆ င္္  က္္မညသ္ည္။ 
 *ILOး၏ “အလုပ္္  ဆနေ္လစ  ့္  ေ္ီး အၾကချပမ္ က္၊ ၁၉၆၂” (စဆက္ုပ ဆမီးေ္ီး၊ ပဆုိေဆ ငေ္္ီးႏွစင့္ ပင္လံ္ျပငင္ါီးဖမ္ီးလပုင္န္ီး 

မ  ီးး၏ ဝန္ထမ္ီးမ  ီးမစအပ) 
▪ န ္ ေလီးဆံ္္က္ာတတပတ္စညီ္းကမ္ီး္ က္ကဆ ုလယမာစခာတ္မစတ္္ က္တစ္္အုျဖစ ္တျဖညီ္းျဖည္ီး ေအ င္ျမင္စ   

က င့္ာုခီး္မညသ္ည္။ 
▪ ေလစ  ့္  လဆုက္ော  အလုပ္္ ဆန္မ  ီးအတဆငု္ီး ဝန္ထမီ္းး၏ လုပ္္ လစ ီးမ  ီးကဆု ေလစ  ့္  ျ္င္ီးမျပမ္သည္။ 
▪ ပုခမစန္လုပ္ကဆငုေ္နော ္က္ာတတပတ္က လာည္ ေလီးဆံ့္္စစ္န ္ ထက္ေက  ္လ န္ာ  ီးပါက ၎ကဆ ု၄၈ 

န ္ အတဆုငီ္းအတ ထဆေ္ က္ေအ င ္ေလစ  ့္  ာ  ီး္န ္္ က္္ ငီ္းအေ္ီး ယံေဆ င္္  က္္ပါမည္သည္။ 
၅သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးာည္ အလုပ္ာမ ီးာမၼဂၢတစ္္ ုကဆ ုဖ ြဲ႕စညီ္းျပ ီး ေ ာ္ခ ပေ မ  ီးေပေအေျ္္ခာည့္ ကဆုံ္ပဆုငဆု္ခီးျဖတ္ 

ႏွဆုငေ္ာ  အလုပ္ာမ ီးာမၼဂၢး၏အဖ ြဲ႕ဝင္တစ္  ီးျဖစ္လ ္ပါမည္သည္။ 
၆သည္။ အလုပ္ာမ ီးာမၼဂၢတစ္္ ုကဆဖု ြဲ႕စည္ီးျ္ငီ္း၊ အလုပ္ာမ ီးာမၼဂၢအဖ ြဲ႕ဝင္ျဖစလ္ ျ္င္ီး၊ ဝန္ထမ္ီး္စ ေဖ ျ္င္ီးႏွစင့္ ္ ထယီး 

 မစင့္တင္္  တ င ္ဆုခီးျဖတ္္ က္္ ျ္င္ီး၊ ဝနထ္မီ္းထုတ္ပံ္ျ္ငီ္း ာဆုိမဟုတ္ ဝနထ္မီ္းလ ြဲေျပ င္ီးျ္ငီ္းတဆုိကြဲ့ာဆု ိ
လုပေ္ဆ င္္  က္မ  ီးႏွစင့္ ဆက္စပာ္၍ ္ ြဲျ္ ီးဆက္ဆချ္ငီ္းကဆ ုပဆတ္ပင္တ ီးျမစ္ာည့္ မယဝါ မ  ီးႏွစင့္ လုပ္ထုခီးလပု္နည္ီးမ  ီး 
ကဆ ုအေက ငအ္ထညေ္ဖ ္္ပါမညသ္ည္။ 

၇သည္။ အလုပ္္ စင္၊ အလုပ္ာမ ီးာမၼဂၢ၊ ဝန္ထမ္ီးမ  ီးကဆုံ္စ ီးလစံ္တဆုိာည ္မဆမဆတဆုိအ ီးလုခီးအတ က္ ေက နပေ္စမည့္ 
ာေေ တယည ္  က္ကဆေု္ က္္စဆ္နႏ္ွစင့္ အလုပ္္ စင္-ဝန္ထမီ္းဆက္ဆခေ္ီးေက င္ီးတစ္္ ုကဆ ုဖနတ္ ီးႏွဆုင္္န ္
 ျပ န ္ပမ္  ီးကဆု လ တ္လပစ္  ေဆ ီးေႏွ ီး္မညသ္ည္။ 

၈သည္။ လုပင္နီ္း္ ငအ္ေဆ က္အ  မ  ီးႏွစင့္ ကဆ္ဆံ  တန္ဆ ပလ မ  ီး၊ ဝန္ထမ္ီးမ  ီးအတ က္ ေနထဆုင္္  အဆမ/္အ္နီ္းမ  ီးာည္ 
ဝနထ္မီ္းမ  ီးေေီးကငီ္းလုချ္ခမေ္ီးအတ က္ အ မ္ခႏွဆုငေ္လ က္ော  စခာတ္မစတ္္ က္မ  ီးႏွစင့္ည   တ္ာ၍၊ ေ ာ္ခ 
အေဆ က္အ  စခာတ္မစတ္္ က္ ပေ မ  ီးႏွစင့္ စည္ီးမ  ီ္းစည္ီးကမ္ီးမ  ီးအ္ ္ င့္ျပမမဆန္ိႏွစင့္ အတည္ျပမ္ က္မ  ီး 
္္စဆထ ီးက  အဆဆပုါအေဆ က္အ  မ  ီးကဆ ုစနစ္တက စစ္ေဆီးထ ီး႔ပ ီး စမီ္းာပမ္ာမ  ီးကဆလုည္ီး ေအ င္ျမငထ္ ီး္မညသ္ည္။ 

၉သည္။ လုပင္နီ္း္ ငႏ္ွစင့္ ဝန္ထမ္ီးမ  ီးအတ က္ ေနထဆငု္္ အဆမ/္အ္န္ီးမ  ီးတ င ္ေ ာ္ခ ပေ မ  ီးႏွစင့္ စညီ္းမ  ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ  ီး 
အ္ ္ မစတ္ထ ီးော စခာတ္မစတ္္ က္မ  ီးျဖင့္ ကဆုက္ည ာည့္ အေ္ီးေပေထ က္ေပါက္မ  ီး၊ ေေီးကငီ္းလုချ္ခမ္ ာဆုိ 
ထ က္ေျပီးႏွဆုင္ာည့္လမီ္းေၾက င္ီးမ  ီး၊ ာေကၤတမ  ီးထ ီး္စဆာင့္႔ပ ီး၊ ပုခမစနစ္စေ္ဆီးေဆ င္္  က္ျ္ငီ္းမ  ီးႏွစင့္ ေေီးကငီ္း 
လုချ္ခမ္ ာဆုိထ က္ေျပီးျ္င္ီးအတ က္ ေလ့က င့္ေပီးျ္င္ီးတဆုိကဆု ေဆ င္္  က္္ပါမည္သည္။  

၁၀သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအတ က္ က န္ီးမ ေ္ီးနစင့္ည   တ္ော  ာန္ိစင္္ နီ္းမ  ီး၊ ာန္ိ္စငီ္းော ော က္ေ္မ  ီး 
 ေထ က္ပခ့ေပီးာင့္႔ပ ီး အလုပ္္  ဆနအ္တ င္ီး အာုခီးျပမမာကဆ ုမတ ီးျမစ္ာင့္ပါသည္။ 

၁၁သည္။ မဆမဆကဆုံ္ကဆကု က ံ္ေ္ီးကဆ္ ဆံ  ၊ မည္ာဆုိအလုပ္လုပ္္မည့္အေၾက ငီ္းလမ္ီး  န္္  က္မ  ီးႏွစင့္ ာင္တန္ီးေပီးျ္ငီ္း 
တဆုိအပါအဝင ္ဝန္ထမ္ီးမ  ီးး၏ အလုပအ္တ က္လဆုအပေ္ာ  အေထ က္အကယမ  ီးကဆု ပခပ့ဆုီးေပီး္မညသ္ည္။ 
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၁၂သည္။ ဓ တုပစစည္ီးမ  ီးကဆု စနစ္တက  ကဆုငတ္ ံ္ာဆမ္ီးဆညီ္းထ ီး္မညသ္ည္။ မေတ ္တဆမာမ  ီးကဆ ုက က ံ္္နႏ္ွစင္ ့
မေတ ္တဆမာျဖစပ္  ီး္ြဲပ့ါက ထဆ္ဆုက္မာျဖစပ္  ီးျ္င္ီးကဆ ု္ပတ္န္ိႏွဆုင္္ န္ အ ီးထုတ္ႀကဆမီးပမ္ီး္မည္သည္။ 

၁၃သည္။ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအက ဆမီး္ခစ ီး္ င့္ဆဆငု္္  ပေ မ  ီးကဆု လဆုက္န ာ၍ ဝနထ္မီ္းမ  ီးက မဆမဆတဆုိး၏အလုပ္ကဆ ုအလ န္အကၽ ခ 
စဆတ္ပယပန္ျ္ငီ္းမ  ီးမ္စဆေြဲ လုပက္ဆုငႏ္ွဆုင္္ န ္ဝန္ထမ္ီးအက ဆမီး္ခစ ီး္ င့္ဆဆုင္္  အစ အစ ္တစ္္ကုဆု ဖနတ္ ီးထ ီး္စဆ္မည္သည္။ 

၈သည္။ ကမၻ ပ့တဝ္နီ္းက ငထ္ဆနီ္းာဆမီ္းေ္ီး 

စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုက္ဆငု္္  ဝံ ္ေ္္စညတ္ညတ္ခမ့ည့္လယိအဖ ြဲ႕အစညီ္းတစ္္ တုညေ္ထ င္္  တ င္ အေထ ကအ္ကယျပမာည့္ 
ကနုၾ္ကမီ္းပစစညီ္းမ  ီး္ံယျ္ငီ္း၊ ထတုလ္ပုျ္္ငီ္းႏွစင့္ ပခပ့ဆီုးျ္ငီ္းတဆုိကြဲာ့ဆုိ ကမၻ ပ့တဝ္နီ္းက ငဆ္ဆငု္္   အ္နီ္းကကမ  ီး 
အ ီးလုခီးကဆပုါ ထည့္ာ ငီ္းစ ီ္းစ ီးေဆ င္္  က္္ မညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ ႏွဆုငင္ခတစႏ္ွဆငု္ငခ၊ ေ ာတစ္္ ု္ င္ီးစ း၏ ပတ္ဝန္ီးက င္ဆဆငု္္   ပေ မ  ီး၊ စည္ီးမ  ီ္းစည္ီးကမီ္းမ  ီးႏွစင့္ ႏွဆ္ငုင္ခတက  

ာေေ တယည ္  က္မ  ီးကဆ ုလဆက္ုန က င့္ာုခီး္မည္သည္။ 
၂သည္။ ႏွဆုငင္ခတက ာေေ တယည ္  က္မ  ီး ာဆုိမဟုတ္ ေ ာ္ခ ပေ  ာဆုိမဟုတ္ SEVEN & i Group း၏ 

လုပင္နီ္းလည္ပတ္ေနော ကုမမၸ မ  ီးက တ ီးျမစ္ထ ီးော  ဓ တုပစစည္ီးမ  ီးကဆု အာုခီးျပမမာမ  ီးမ္စဆ္ ပါသည္။ 
၃သည္။ ပတ္ဝနီ္းက င္ညစ္ညမီ္းမာမ္စဆေစ္န ္စ န္ိပစပ္စစည္ီးမ  ီး၊ မ ီး္ဆီုးေင ႕မ  ီးႏွစင့္ အာုခီးျပမ႔ပ ီးေ္မ  ီးကဆ ုစနစ္တက  

စ မခေဆ င္္  က္္မညသ္ည္။ 
၄သည္။ ပတ္ဝနီ္းက င္အေပေ စ ီးပ  ီးေ္ီးလုပင္နီ္းမ  ီးး၏ ာက္ေ္ က္မာမ  ီးကဆ ုေက င္ီးမ န္ော္  စ  န ီးလည္ထ ီး္မည္သည္။ 
၅သည္။ ဇ ဝမ ဆမီးစုခမ ဆမီးက ြဲမ  ီးး၏ အေ္ီးပါမာကဆ ုာဆ္ စဆန ီးလည္႔ပ ီး ဇ ဝမ ဆမီးစုခမ ဆမီးက ြဲမ  ီးကဆ ုထဆန္ီးာဆမီ္းေစ င့္ေ္စ က္္မည္သည္။ 
၆သည္။ SEVEN & i Group း၏ လုပင္န္ီးလညပ္တ္ေနော ကုမမၸ မ  ီးမစ PBထုတ္ကုနမ္  ီးကဆု ကဆုငတ္ ံ္ာည့ ္စ ီးပ  ီးဖက္ 

လုပင္နီ္းမ  ီးက ၎တဆုိး၏“ျမစဆမ္ီးေ္ ငစ္ဆနေ္္ေမာ ၂၀၅၀” အ္ GROUP း၏ပနီ္းတဆငုမ္  ီးကဆေု္ က္္စဆႏွဆ္ုင္္န ္
ပယီးေပါင္ီးေဆ င္္  က္ာ  ီးၾက္မညသ္ည္။ 
▪ က ဗ န္ ဆုငေ္အ က္ဆဆု ္ထုတ္လ တ္မာမ  ီးကဆ ုေလစ  ့္  ္န ္
▪ ၂၀၅၀တ င ္မယ္ င္ီးထတ္ုကုန္မ  ီးထုပပ္ဆီုးျ္င္ီးအတ က္ ပတ္ဝန္ီးက င္မထဆ္ဆုက္ုေစော ပစစည္ီးမ  ီးကဆ ု္ ႏွာနီ္းျပည့္ 

အာုခီးျပမႏွဆုင္္ န ္
▪ ၂၀၅၀တ င ္အစ ီးအစ စ န္ိပစပ္စစည္ီးမ  ီးကဆု ္ ႏွာန္ီးျပည့္ျပနလ္ညအ္ာုခီးျပမႏွဆုင္္ န ္
▪ ၂၀၅၀တ င ္မယ္ င္ီးအစ ီးအစ ထုတ္ကုန္မ  ီးအတ က္ ေ္္စည္တညတ္ခ့ော  ကုန္ၾကမီ္းပစစည္ီးမ  ီးကဆုာ  

္ ႏွာနီ္းျပည့္ အာခုီးျပမႏွဆုင္္န ္
၇သည္။ ပတ္ဝနီ္းက င္မထဆ္ဆက္ုေစမည့္နညီ္းပည မ  ီးကဆ ုတ ထ ငဖ္နတ္ ီးာ၍ ၎တဆုိကဆ ု မစင့္တင္ေဆ င္္ က္္န ္အ ီးထတ္ု္မည္ 

ျဖစ္ာညသ္ည္။ အဆဆပုါနညီ္းပည မ  ီးကဆ ုအစ တ္စဆက္ု အာခုီးျပမၾက္မညသ္ည္။  

၉သည္။ လစ ဆမ႕ဝစကအ္္ ကအ္လကေ္ပါကၾ္က ီးျ္ငီ္းကဆု က က ံေ္္ီးႏွစင့္ ာတငီ္းအ္ ကအ္လက ္စ မခ္ န္ိ္ ြဲမာ 

ာတငီ္းအ္ ကအ္လကအ္္ငီ္းအျမစမ္  ီးကဆ ု‘လ စဆမ႕ဝစက’္  ‘႔ပ ီးဆုခီး’  နစင့္ ‘္္စဆႏွဆုငေ္ာ ’ ဟယာ၍ထဆနီ္းာဆမီ္းထ ီး္စဆ႔ပ ီး ေပါကၾ္က ီးမာ၊ 
္ဆီုးံယမာ၊ လဆမလ္ညလ္စည့္ဖ  ီးမာ၊ ္ည္္  ံ္္  က္္ စဆ္ စဆ လပုေ္ဆ ငမ္ာ ာဆုိမဟတု ္ေပါဆ့မာတဆုိေၾက င့္ ျဖစေ္ပေော  ထဆ္ ဆကုမ္ာမ  ီးမစ 
က က ံ္္ မညသ္ည္။ 
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၁သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္လုချ္ခမေ္ီးကဆ ုထဆန္ီးာဆမီ္း္နန္စင့္ စ မခ္ န္ိ္ ြ္ဲ န္တဆုိအတ က္ နည္ီးစနစက္ ော  မယေေ ငတ္စ္္  ု
္ မစတ္ာင့္႔ပ ီး ၎း၏အ္နီ္းကကနစင့္ တ ဝန္ကဆ ုာတ္မစတ္ထ ီး္စဆ္မည္သည္။ 

၂သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္အ မးလုတး   ုစ ီးပ  ီးေ္ီး္ညမ္စန္ီး္ က္မ  ီးျပည့္မ နဆငုေ္္ီးအတ က္ာ  ္ည္္  ံ္အာုခီးျပမ္မညသ္ည္။ 
အျ္ ီး္ည္္  ံ္္ က္မ  ီး၊ ပဂုၢဆမလ္ေ္ီး္ည္္  ံ္္ က္တဆုိအတ က္ အာုခီးျပမျ္င္ီးကဆ ုတ ီးျမစ္္ မည္ျဖစာ္ညသ္ည္။ 

၃သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္လုခ႔္မခေ္ီးနစင့္ာက္ဆဆုငေ္ာ  စညီ္းကမ္ီး္ က္မ  ီး ္ မစတ္႔ပ ီးလဆုက္န ္မညသ္ည္။ ထဆုိျပင္ 
ဝနထ္မီ္းအ ီးလုခီးအတ က္ ပည ေပီးအ္ င့္အလမီ္းမ  ီးနစင့္ ေလ့က င့္ာင္တန္ီးမ  ီးကဆု ပုခမစနစ္ စ ္ျဖည့္ဆည္ီးေပီး္မညသ္ည္။ 

၄သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္လုချ္ခမေ္ီးျပ န မ  ီး ာဆုိမဟုတ္ မေတ ္တဆမာမ  ီးအတ က္ ႀကဆမတင္ျပင္ဆငမ္ာအေနျဖင့္ 
ထဆေ္ က္ော ေျဖ္စင္ီးမာမ  ီး ္ က္္ င္ီးျပမလုပ္ႏွဆငုမ္ည့္မယေေ င္တစ္္ ုကဆု ထ ီး္စဆ႔ပ ီး လုပထု္ခီးလုပန္ညီ္းမ  ီးကဆုလည္ီး 
ာတ္မစတ္ထ ီး္စဆ္ မညသ္ည္။ 

၅သည္။ ာေ ဝေေီးအႏၲွ္ ံ္မ  ီး၊ မေတ ္တဆမာမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ အျ္ ီးအေျ္အေနမ  ီးအတ က္ ႀကဆမတင္ျပင္ဆငမ္ာ 
အေနျဖင့္ လုပင္န္ီးဆက္လက္လညပ္တ္ႏွဆုငေ္္ီးအစ အစ ္တစ္္ထု ီး္စဆ႔ပ ီး ာတင္ီးအ္ က္အလက္လုချ္ခမေ္ီးကဆ ု
ော္  စ   ထဆနီ္းာဆမ္ီး္မညသ္ည္။ 

၆သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္လုချ္ခမေ္ီးႏွစင့္ာက္ဆဆုငေ္ာ   ပေ မ  ီး၊ စည္ီးမ  ီ္းစည္ီးကမီ္းမ  ီးႏွစင့္ စ ္ မပစ္ တမီ္းဆဆငု္္  
တ ဝန္္ ခမာမ  ီးကဆု ေစ င့္ၾကပ္္မညသ္ည္။ 

၇သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္လုခ႔္မခေ္ီးဆဆငု္္   စည္ီးမ  ္ီးမ  ီးနစင့္ ကဆက္ုည မာ္စဆေၾက င္ီးော္  ေစ္န္ မဆမဆကဆုံ္ကဆ ု
စဆစစ္ျ္ငီ္းမ  ီး၊ အဖ ြဲိအစညီ္းတ င္ီးစ ္ငီ္းစစ္ျ္ငီ္းမ  ီးတဆုကိဆု ေဆ င္္  က္႔ပ ီး ာတင္ီးအ္ က္အလက္လုခ႔္မခေ္ီး 
္ဆုငမ္ မာအတ က္ ေဆ င္္  က္ာည့္ စ မခ္ န္ိ္ ြဲမာလမ္ီးစ ္မ  ီးး၏ က ဆမီးေၾက ငီ္းဆ ေလ  ္မာ၊ ထဆေ္ က္မာကဆ ု
အတည္ျပမစစေ္ဆီး္မည္သည္။  ေဖ ္ထုတ္ေတ ိ္စဆာည့္ ျပ န မ  ီးကဆ ုျပင္ဆင္္ မညသ္ည္။ 

၈သည္။ ာတငီ္းအ္ က္အလက္ေပါက္ၾက ီးမာ၊ ဝန္ထမ္ီးမ  ီးး၏ လယမာက န္္က္အာုခီးျပမမာေၾက င့္ျဖစေ္ပောည့္ လယိအ္ င့္အေ္ီး 
္ ဆမီးေဖ က္မာမ  ီး၊  ပေ ႏွစင့္ဆန္ိက င္ော အျပမအမယမ  ီးကဆု က က ံ္္န ္လယမာက န္္ က္အာုခီးျပမမာအတ က္ 
စညီ္းကမ္ီး္ က္မ  ီး္ မစတ္႔ပ ီး ဝန္ထမ္ီးမ  ီးအ ီး ာင္တနီ္းေပီးျ္ငီ္းမ  ီးျဖင့္ ၎စည္ီးကမီ္း္ က္မ  ီးကဆု 
ာဆ္စဆန ီးလညေ္စ္မည္သည္။ 

၁၀သည္။ ပုဂၢဆမလေ္္ီးအ္ ကအ္လက ္စ မခ္န္ိ္ ြဲမာ 

ပဂုၢဆမလေ္္ီးအ္ ကအ္လကက္ က ံျ္္ငီ္းာည ္စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုက္ဆငု္္  တ င ္အေ္ီးႀက ီးာည့္ကဆစစ္ပတ္စ္္ ျုဖစ႔္ပ ီး 
ျဖည့္ဆညီ္း္မည့္ လယမာက င့္ဝတတ္စ္္ ျုဖစာ္ညသ္ည္။ အမာေဆ ငအ္္ ္စဆမ  ီးနစင့္ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအ ီးလုခီးး၏ တ ဝနတ္စ္္ ပအ္ျဖစ ္
မစတ္ံ ယ္ မည့္အ္ လညီ္းျဖစာ္ညသ္ည္။ အမာေဆ ငမ္  ီးအ ီးလုခီးနစင့္ ဝနထ္မီ္းမ  ီးအ ီးလုခီး မဆမဆတဆုိအလပုမ္  ီးကဆ ု
ာင့္ေလ  ္ာည့္အမယအက င့္နစင့္ ေဆ င္္  ကၾ္က္ေပမညသ္ည္။ 

 
၁သည္။ ာတ္မစတ္ထ ီးာည္ ့္ည္္  ံ္္ က္မ  ီးမစအပ အျ္ ီး္ည္္  ံ ္္ က္မ  ီးအတ က္ ပဂုၢဆမလ္ေ္ီးအ္ က္အလက္မ  ီးကဆု 

အာုခီးမျပမ္ပါသည္။ ာတ္မစတ္္ည္္  ံ္္ က္မ  ီးထက္ေက  ္လ နေ္နပါက ပုဂၢဆမလ္ေ္ီးအ္ က္အလက္မ  ီးကဆ ုအာုခီးမျပမမ  
ထဆုပဂုၢဆမလ္း၏္ င့္ျပမ္ က္ကဆ ု္ ယ္ံ နအ္ပပ္ါာညသ္ည္။ 

၂သည္။ ပုဂၢဆမလ္ေ္ီးအ္ က္အလက္မ  ီးကဆု က က ံ္္န ္စနစ္က ာည့္မယေေ င္တစ္္ ု္  မစတ္က  ၎း၏အ္နီ္းကကနစင့္ 
တ ဝန္ကဆ ု္ မစတ္ထ ီး္မညသ္ည္။ 

၃သည္။ ပုဂၢဆမလ္ေ္ီးအ္ က္အလက္မ  ီးကုဆ  ပေ ၊ စည္ီးမ  ္ီးစညီ္းကမီ္းမ  ီးနစင့္အည  ာင့္ေလ  ္ာည့္လမ္ီးစ ္ျဖင့္ ္ ယံ၊ 
စ မခ္ န္ိ္ ြဲ၊ အာုခီးျပမက  ျဖည့္ဆည္ီးေပီး္မည္သည္။ 

၄သည္။ ပုဂၢဆမလ္ေ္ီးအ္ က္အလက္ေပါက္ၾက ီးေစော  ျဖစ္္ ပ္၊ မေတ ္တဆမာမစန္ာမစ ကဆ ုာက္ဆဆုင္္  အဖ ြဲ႕အစညီ္းမ  ီးနစင့္ 
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SEVEN & i Group ္စဆ လုပင္နီ္းလညပ္တ္ေနော ကုမမၸ မ  ီးး၏ ာက္ဆဆငု္္ တ ဝန္္ စဆာယမ  ီးထခ ္ က္္ ငီ္းတင္ျပ 
္မညသ္ည္။ ထဆ္ဆက္ုမာမႀက ီးထ  ီးေစ္န ္လဆအုပ္ာည္မ  ီးကဆ ုေဆ င္္ က္္မည္သည္။ 

၁၁သည္။ အ္ညအ္ော ီးထဆနီ္း္ မပ္မာနစင့္ ကဆုံ က္ င့္တ္ ီးဆဆငု္္  တုခိျပနမ္ာ 

လယမာအာဆငုီ္းအဝဆငုီ္းတ င ္ေက ငီ္းမ နျ္ပည့္စုခစ  နစင့္ က နီ္းမ စ  ေနထဆငုန္ဆငု္္ န ္ေေီးကငီ္းမာ၊ ံုခၾကညစ္ဆတ္္  ္မာ၊ ဆနီ္းာစ ္
ဖနတ္ ီးမာနစင့္ အ္ညအ္ော ီးျမင့္မ ီးမာတဆုိကဆ ု္စ ေဖ ပခပ့ဆီုးေပီး္မညသ္ည္။ ထဆုိျပင ္ဝံ္ံ ယာုခီးစ ြဲာယမ  ီးကဆ ု
စဆတေ္က နပဖ္ ံေ္က ငီ္းော  ထတုက္နုမ္  ီးနစင့္ ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီးျဖင့္ျဖည့္ဆညီ္းေပီးနဆငု္္ န ္ႀကဆမီးစ ီးအ ီးထတု္္ မညသ္ည္။ 
လုခ႔္မခော ၊ စဆတ္္  ္ော ၊ က င့္ဝတႏ္ွစင့္ည ာည့္ ထတုက္နုမ္  ီးကဆ ုဝံ္ံ ယာုခီးစ ြဲာယမ  ီးထခပဆုိေဆ ငေ္ပီးနဆငု္္ န ္ာကဆ္ဆငု္္   
SEVEN & I Group လပုင္နီ္းလညပ္တေ္နော ကမုမၸ မ  ီးး၏ အ္ညအ္ော ီးစခႏွာနီ္းမ  ီးနစင့္ ကဆကုည္ မာ္ စဆ္ မညျ္ဖစက္  
 ေအ ကပ္ါအ္ ကမ္  ီးကဆ ုလဆကုန္ ္မည ္- 
၁သည္။ လယိအ္ င့္အေ္ီးမ  ီးေလီးစ ီးလဆုက္န ေ္ီးႏွစင့္ က က ံ္ေ္ီး၊ ေျဖ္စငီ္း္ က္ကုထုခီးမ  ီး ျဖည့္ဆည္ီးေပီးေ္ီး၊ 

အလုပ္္ န္ိအပ္ျ္င္ီးႏွစင့္ လုပ္ငနီ္း္ ငအ္ေပေ အေလီးထ ီးအ ္ုခစဆုက္ေ္ီး၊ ကမၻ ပ့တ္ဝနီ္းက ငထ္ဆန္ီးာဆမီ္းေ္ီးတဆုိအတ က္ 
တ ဝနဝ္တတ္  ီးမ  ီးကဆ ုထုတ္ကုနမ္  ီးနစင့္ ဝန္ေဆ ငမ္ာမ  ီးျဖည့္ဆည္ီးေပီး္န ္ေဆ င္္ က္္ာည့္ လုပင္န္ီးစ ္မ  ီး 
ျဖစေ္ာ  ကုန္ၾကမ္ီးပစစည္ီးမ  ီးဝံ္ ယံျ္ငီ္း၊ ထုတ္ကုနမ္  ီးထုတ္လုပ္ျ္ငီ္း၊ ပဆုိေဆ င္ျ္ငီ္း၊ အဆုခီးာတ္ 
ဝံ္ ယံာုခီးစ ြဲာယမ  ီးထချဖည့္ဆည္ီးေပီးျ္င္ီး၊ စ န္ိပစပ္စစည္ီးမ  ီး္စငီ္းလင္ီးျ္ငီ္းစာည့္ အဆင့္အ ီးလုခီးတ င ္
လဆုက္န ေဆ င္္  က္္မညသ္ည္။ 

၂သည္။ ထုတ္လုပ္ာည့္ႏွဆငုင္ခနစင္ ့ေ္ ငီ္း္ ာည့္ႏွဆုငင္ခ  ္ု႔တ င ္္ မစတ္ထ ီးော အ္ညအ္ော ီးနစင့္ အမစတ္တခဆဆပက္ပန္စဆပ္ျ္င္ီး 
စခႏွာနီ္းမ  ီးကဆ ုလဆုက္န ္မညသ္ည္။ 

၃သည္။ ထုတ္ကုန္မ  ီးနစင့္ ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီးကဆ ုဝံ္ ယံာုခီးစ ြဲာယး၏႐ြားာေထ င့္အျမငမ္စ ထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္ီးေပီး္မည္ျဖစ္႔ပ ီး 
အဆုခီးာတ္္ညမ္စန္ီးာည့္ ဝံ္ ယံာုခီးစ ြဲာယမ  ီးေက နပေ္လ က္ာညအ္ထဆ ထုတ္ကုန္မ  ီးနစင့္ ဝန္ေဆ ငမ္ာမ  ီးး၏ 
အ္ညအ္ော ီးကဆုျမစင့္တင္္ မည္သည္။  

၄သည္။ ထုတ္ကုန္ႏွစင့ ္ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီး ဖ ခိ႔ဖဆမီးတဆီုးတက္ေစမာ၊ ပခပ့ဆုီးေပီးမာႏွစင့္ပတ္ာက္ာ၍ ျမင့္မ ီးာည့္က င့္ဝတ္မ  ီးအ္ 
 ပေ မ  ီး၊ လယမာစခႏွာန္ီးမ  ီးကဆု လဆုက္န ္မညသ္ည္။ 

၅သည္။ အဆုခီးာတ္္ညမ္စန္ီးာည့္ ဝံ္ ယံစ ီးာုခီးာယမ  ီးအတ က္ ထုတ္ကုန္မ  ီး၊ ဝနေ္ဆ င္မာမ  ီးႏွစင့္ပတ္ာက္ာည့္ 
လဆုအပေ္ာ အ္ က္အလက္မ  ီးကဆု ာင့္ေလ  ္က န ီးလညလ္ ံ္ာည့္နည္ီးျဖင့္ ေဖ ္ျပေပီး္မညသ္ည္။ 

၆သည္။ ကေလီးမ  ီးအတ က္္ည္္  ံ္ော  ာဆုိမဟုတ္ ကေလီးမ  ီးအာုခီးျပမႏွဆုငေ္ာ  ထုတ္ကုနမ္  ီးႏွစင့္ ဝနေ္ဆ ငမ္ာမ  ီးာည ္
လုခ႔္မခမာ္ စဆ႔ပ ီး ကေလီးမ  ီးး၏ စဆတ္ပဆငု္ီးဆဆငု္္  ၊ ကဆုံ္က င့္တ္ ီးဆဆငု္္ ၊ ္ပု္ပဆငု္ီးဆဆုင္္   ထဆ္ ဆက္ုမာမ္စဆေစ္ပါသည္။ 

၁၂သည္။ ေ ာတ ငီ္း၊ ႏွဆငု္ငခတက အာဆငုီ္းအဝဆငုီ္းမ  ီးႏွစင့္ ဆကဆ္ခေ္ီး 

စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုင္နီ္းမ  ီးလပုေ္ဆ င္္   ႏွဆငုင္ခႏွစင့္ေ ာမ  ီး္စဆ လယိအ္ င့္အေ္ီးမ  ီး၊ ပတဝ္နီ္းက င၊္ ံ ေ္က ီးမာ၊ 
ေ ာ တ္ ီးမ  ီး၊ ဓေလထ့ုခီးတမီ္းမ  ီးစာညတ္ဆုိကဆ ုေလီးစ ီးမာ္ စဆ္ မညသ္ည္။ ေ္္စညတ္ညတ္ခေ့ာ  လယိအဖ ြဲ႕အစညီ္း 
ဖ ခိ႔ဖဆမီးတဆီုးတကမ္ာအတ က ္  ီးတညေ္ဆ င္္  က္္ မညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ ႏွဆုငင္ခတက ႏွစင့္ ေ ာတ င္ီးအာဆုင္ီးအဝန္ီးမ  ီး္စဆ လယမာေ္ီးျပ န မ  ီးစ  ကဆ ုအျပန္အလစန္ေျပ ဆဆနု ီးေထ င္ျ္ငီ္းျဖင့္ 

န ီးလညမ္ာတည္ေဆ က္ျ္ငီ္း၊ ထဆုျပ န မ  ီးကဆု အျ္ ီးာယမ  ီးႏွစင့္ ပယီးေပါငီ္းေဆ င္္ က္ျ္င္ီး၊ ေပါင္ီးစညီ္းလပု္ကဆငု္ျ္င္ီး 
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နစင့္ စ ီးပ  ီးေ္ီးလုပင္န္ီးလပု္ကဆငု္ျ္င္ီးတဆုိမစတစဆ္င့္ အက ဆမီးျပမေျဖ္စင္ီးျ္ငီ္းတဆုိ္စဆ္မည္သည္။ 
၂သည္။ ေ ာ္ခမ  ီးး၏ အာက္အဆီုးအဆမက္ဆု အႏွတ္ ံ္ျဖစ္ေစော ၊ က န္ီးမ ေ္ီးထဆ္ ဆုက္ေစော  စ ီးပ  ီးေ္ီးလာပ္္ စ ီးမာမ  ီး 

မလုပ္ေဆ င္္ပါသည္။ 
၃သည္။ စနစ္တက ဖ ြဲိစညီ္းထ ီးော   ုစ္ဆက္ုအုပစ္မု  ီး၊ ထဆအုပု္စဝုငမ္  ီး၊ ထဆအုပုစ္ုမ  ီးႏွစင့္ ာက္ဆဆုငာ္ည့္ ကုမမၸ မ  ီး၊ 

ကုမမၸ အပု္စမု  ီး၊ ေက ္ပဆု္ ဆတ္အေံ င္ေဆ င္မ  ီး(sokaiya)၊ လယမာေ္ီးလာပ္္ စ ီးမာမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ 
ႏွဆုငင္ခေ္ီးလယပ္္ စ ီးမာမ  ီး အမည္္ ခက  ္ ဇဝတ္မာမ  ီးက ်ဴီးလ နာ္ည့္အုပစ္မု  ီး၊ ဉ ၸပစစည္ီးပဆုငဆ္ဆုငမ္ာ ပေ ကဆ ု
္ ဆမီးေဖ က္ာည့္  ုစ႐ြားဆက္ုအပုစ္မု  ီး ာဆုိမဟုတ္ လယမာဆန္ိက ငေ္္ီးအငအ္ ီးစုမ  ီးကဆ ု္နပ္ုခေင ၊ အက ဆမီး္ခစ ီး္ င့္မ  ီး 
ျဖည့္ဆည္ီးေပီးေနာည့္ လယပဂုၢဆမလ္နစင့္အပုစ္ုမ  ီးႏွစင့္ ႏွစ ီးႏွ ံ ္ျ္င္ီး လုခီးဝမ္စဆေစ္ပါသည္။ 

၄သည္။ လယမာဆန္ိက င္ေ္ီးအငအ္ ီးစမု  ီးႏွစင့္ ဆက္ဆခေ္ီးလုခီးဝမ္စဆေစ္န ္ေဆ င္္  က္မာမ  ီး္စဆ္ မညသ္ည္။ ထဆုိျပင ္
စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးႏွစင့္ အေ္ ငီ္းအဝံ္ျပမလုပ္ေနော  ေထ က္ပခ့ာယမ  ီး္စဆာည့္ ကုမမၸ မ  ီးအ ီးလုခီးာည ္
လယမာဆန္ိက င္ေ္ီးအငအ္ ီးစမု  ီးမဟုတ္ေၾက ငီ္း အတည္ျပမ္မညသ္ည္။ စ ္ မပတ္ဆုငီ္းတ င္ လယမာဆန္ိက င္ေ္ီး 
အင္အ ီးစုမ  ီးကဆ ုပဆတ္ပင္ျ္ငီ္းႏွစင့္ာက္ဆဆငု္ာည့္ျပ္ န္ီး္ က္မ  ီးပါ္စဆ္မည္သည္။ 

၁၃သည္။ အက င့္ပ ကျ္္စ ီးမာဆန္ိက ငေ္္ီးႏွစင့္ မစ တာည့္စ ီးပ  ီးေ္ီးအေလအ့က င့္မ  ီး 

စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုင္နီ္းမ  ီးကဆ ုမစ တော ၊ ပ င့္လငီ္းျမငာ္ ော ၊ ာင့္တင့္ေလ  ကပ္တေ္ာ  အမယအက င့္ႏွစင့္ လ တလ္ပစ္   
ံစ ႔္ပဆမငႏ္ွဆငုမ္ာတဆုိကဆ ုလဆကုန္ လပုေ္ဆ င္္ မညသ္ည္။ ႏွဆငုင္ခေ္ီးအဖ ြဲိအစညီ္းမ  ီး၊ အစဆီုး္ေအဂ ငစ္ မ  ီးႏွစင့္ ာင့္ေလ  ္ာ၍ 
အဆငေ္ျပေ္  ေမ ႕ော ဆကဆ္ခေ္ီးမ  ီး ထဆနီ္းာဆမီ္းထ ီး္စဆ္ မညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ ေင ညစစ္ျ္င္ီး၊ လ ေ္ေပီးလ ေ္ ယံျ္င္ီးအပါအဝင္ ျ္စ ီးမာမစန္ာမစ တ င ္ပါဝငပ္တ္ာက္ျ္ငီ္းမ္စဆေစ္ပါသည္။ 
၂သည္။ လဆမ္လညမ္ာ၊  ပေ ႏွစင့္ဆန္ိက င္ာည့္ အျပမအမယမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ ံုခၾကည္မာေဖ က္ဖ က္မာတဆုိျဖစေ္စႏွဆုင္ာည့္ 

လက္ေဆ ငမ္  ီး၊ ္န္ပုခေင မ  ီး၊ ဆုလ ေ္မ  ီး၊ အေလ  ္ေပီးမာမ  ီး၊ အျ္ ီးအက ဆမီး္ခစ ီး္ င့္မ  ီးစာည္တဆုိကဆု 
လုပင္နီ္းလပုေ္ဆ င္္ တ င္ တဆုက္္ဆက္ုျဖစ္ေစ၊ ာ ံ္ဝဆုက္ာ၍ျဖစေ္စ ျဖည့္ဆညီ္းျ္င္ီး ာဆုိမဟုတ္ လက္္ချ္င္ီးတဆုိ 
မျပမလုပေ္စ္ပါသည္။ 

၃သည္။ အက င့္ပ က္ျ္စ ီးမာတဆုက္ဖ က္ေ္ီးအတ က္ မယဝါ မ  ီးနစင့္ ာငတ္န္ီးေပီးျ္ငီ္းစနစမ္  ီး ထ ီး္စဆ္ မညသ္ည္။ 
၄သည္။ လ တ္လပ္႔ပ ီး မစ တော  စံ ္႔ပဆမငမ္ာကဆ ုေလီးစ ီး္မည္သည္။ လက္ဝါီးႀက ီးအပုမ္ာဆန္ိက င္ာည့္မယဝါ  ႏွစင့္ အဖ ြဲိတ ငီ္း 

စညီ္းကမ္ီး္ က္မ  ီးစာည့္ ာက္ဆဆုင္္    ပေ မ  ီး၊ စည္ီးမ  ္ီးမ  ီးကဆ ုလဆက္ုန ္မညသ္ည္။ 
၅သည္။ စ ီးပ  ီးေ္ီးအေလ့အက င့္ေက င္ီးမ  ီး္္စဆေစ္န ္ာင့္ေလ  ္ာည့္ စညီ္းမ  ီ္းာတ္မစတ္္ က္မ  ီးအတဆုငီ္း အေ္ င္ီးအဝံ္ 

လုပင္နီ္းမ  ီး လုပ္ေဆ င္႔ပ ီး ပဂုၢဆမလ္ေ္ီး အက ဆမီးအျမတ္၊ ္ခစ ီး္ င့္မ  ီးကဆု လက္မ္ခေစ္ပါသည္။ 
၆သည္။ ကၽ ႏု္ွပ္တဆုိး၏ စ ီးပ  ီးဖက္လုပ္ငနီ္းမ  ီးာည ္ႏွဆုငင္ခတစ္္ စု း၏  ပေ ႏွစင့္ စည္ီးမ  ္ီးမ  ီးကဆလုဆုက္န ္မညသ္ည္။ ျပညတ္ ငီ္းျပည္ပ 

အစဆုီး္အ္ ္စဆမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ အလ ီးတယလယပဂုၢဆမလ္မ  ီးကဆ ုႏွဆငုင္ခေ္ီးဆဆငု္္  အက ဆမီးျပမမာမ  ီး၊ လက္ေဆ ငမ္  ီး၊ 
 ေဖ  ္ေျဖမာမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ ေင ေၾကီးအက ဆမီး္ခစ ီး္ င့္မ  ီးျဖည့္ဆည္ီးေပီးာ၍ ႏွဆငုင္ခေ္ီးအဖ ြဲိအစည္ီးမ  ီး၊ 
အစဆုီး္ေအဂ င္စ မ  ီးႏွစင့္ ာင့္ေလ  ္ာည့္ဆက္ဆခေ္ီးမ  ီး တည္ေဆ က္္မညသ္ည္။ 

၁၄သည္။ ဉ ၸပစစညီ္းကဆ ုက က ံေ္္ီး 

၁သည္။ တစ ္ ီးတစေ္ံ က္း၏ ကုမမၸ ကပဆငု္ဆဆငု္ော  ာဆုိမဟုတ္ လက္ဝံ္ထ ီး္စဆော  ဉ ၸပစစည္ီးမယပဆငု္္  င့္ကဆု 
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က က ံ မ္ာေပီး႔ပ ီး ျပငပ္အဖ ြဲိအစညီ္းတစ္္ကု ္ ဆမီးေဖ က္္ ယံမာကုဆလညီ္း တ ီးဆ ီးႏွဆုင္္ န္ ေစ င့္ေ္စ က္ထ ီး္စဆ္ပါမညသ္ည္။ 
၂သည္။ အ္ င့္အေ္ီး္ ဆမီးေဖ က္မာအ ီးလုခီး၊  ပမ အ ီးျဖင့္ ျပငပ္အဖ ြဲိအစညီ္းး၏ မယပဆုင္္  င့္မ  ီး၊ တ ထ င္မာ မယပဆုင္္  င့္မ  ီး၊   ဇဆငု္ီးမ  ီး၊ 

ကုန္ာ ံ ္အမစတ္တခဆဆပ္မ  ီး၊ ကုန္ာ ံ ္မာလစ ဆမ႕ဝစက္္ က္မ  ီး၊ မ   ံ အမ ဆမီးမ ဆမီးမစတစ္ဆင့္ စ အပု္မ  ီးႏွစင့္ 
အ္ က္အလက္မ  ီးကဆ ု္ င့္ျပမ္ က္မ္ ယံေြဲ ကယီး ယံျ္င္ီး၊ ္ င့္ျပမ္ က္မ္စဆေြဲ ေဆ ဖ့ဝ္ြဲမ  ီးအာုခီးျပမျ္င္ီးစာည္ျဖင့္ 
ဉ ၸပစစည္ီးကဆ ု္ င့္ျပမ္ က္မြဲ့္ ယံျ္ငီ္း ာဆုိမဟုတ္ အာုခီးျပမျ္င္ီး စာညတ္ဆုိတ င္ပါဝင္ပတ္ာက္ျ္ငီ္း လုခီးဝမ္စဆေစ္ပါသည္။ 

၁၅သည္။ ကနုတ္င္ပဆုိမာႏွစင့္ တငာ္ ငီ္းမာ စ မခ္ န္ိ္ ြဲေ္ီး 

၁သည္။ ထုတ္ကုန္မ  ီးႏွစင္ ့ကုန္ၾကမီ္းပစစည္ီးမ  ီး တငပ္ဆုိမာႏွစင့္ တင္ာ ငီ္းမာဆဆငု္္    ပေ မ  ီးႏွစင့္ စည္ီးမ  ီ္းမ  ီးအ ီးလုခီးကဆ ု
လဆုက္န ္မညသ္ည္။ 

၂သည္။ နဆုငင္ခတက စ ီးပ  ီးေ္ီးပဆတ္ဆဆုိမာတ ငအ္က မခီးဝင္ာည့္ ႏွဆုငင္ခမ  ီး၊ ေ ာမ  ီး၊ အဖ ြဲိအစည္ီးမ  ီး ာဆုိမဟုတ္ 
လယပဂုၢဆမလ္မ  ီးႏွစင့္စပ္လ  ီ္း႔ပ ီး ထုတ္ကုန္မ  ီး၊ ကုန္ၾကမ္ီးပစစည္ီးမ  ီးအတ က္ ္န္ပုခေင ေထ က္ပခ့ျ္ငီ္း ာုဆိမဟုတ္ 
လုပအ္ ီးအတ က္ အ္ေၾကီးေင ေပီးျ္င္ီးစာည့္ ဆက္ႏွ ံ္မာမ  ီး မ္စဆေစ္ပါသည္။ 

၁၆သည္။ အဖ ြဲအိစညီ္းတ ငီ္း တငျ္ပတဆုငၾ္က ီးျ္ငီ္းစနစ္မ  ီး ထ ီး္စဆေ္ီး 

လဆမလ္ညလ္စည့္ဖ  ီးမာႏွစင့္ာကဆ္ဆငုေ္ာ  အဖ ြဲိအစညီ္း၊ လယပဂုၢဆမလႏ္ွစင့္ အႀကခဉ ၸေ္ပီးာယမ  ီးး၏ က ်ဴီးလ နလ္ဆမလ္ညမ္ာမ  ီးကဆ ု
ကမုမၸ အတ ငီ္းမစ ာဆုိမဟတု ္ျပငပ္မစ တဆငုၾ္က ီးလ ပါက ော္  စ  ကဆငုတ္ ံေ္ျဖ္စငီ္းႏွဆငု္္ န ္မယေေ ငတ္စ္္ ု္  မစတ္္ မညသ္ည္။ 
လယိအ္ င့္ေ္ီး္ ဆမီးေဖ ကမ္ာမ  ီးႏွစင့္ လဆမလ္ညမ္ာကဆ ုႀကဆမတငက္ က ံထ္ ီး္န၊္ ေစ လ ငစ္  စစေ္ဆီးေတ ိ္စဆနဆငု္္ န၊္ ၎တဆုိကဆ ု
ျပငဆ္ငႏ္ွဆငု္္ န ္လယိအ  ္င့္အေ္ီးက က ံေ္္ီးႏွစင့္ စညီ္းမ  ီ္းမ  ီးလဆကုန္ ထဆနီ္းာဆမီ္းေ္ီးတဆုိျဖင့္ အ ီးထတုလ္ပုေ္ဆ င္္ မညသ္ည္။ 

၁၇သည္။ ာေ ဝေေီးအႏွတ္ ံအ္တ က ္ႀကဆမတငျ္ပငဆ္င္မာ 

ာေ ဝေေီးအႏွတ္ ံမ္  ီးက က ံေ္္ီးအတ ကျ္ပငဆ္င္္ န ္အဓဆက  ီးစ ီးေပီးျဖစာ္ည့္ ဝနထ္မီ္းမ  ီးႏွစင့္ ေ ာ္ခမ  ီးး၏ 
လုခ႔္မခေ္ီးကဆ ုော္  စ  က က ံမ္ာေပီး္နႏ္ွစင့္ ထဆ္ ဆကုမ္ာအနညီ္းဆုခီးျဖစေ္စ္န ္ႀကဆမတငျ္ပငဆ္ငမ္ာမ  ီး ျပမလပုထ္ ီး္မညသ္ည္။ 
စ ီးပ  ီးေ္ီးလပုင္နီ္း အ္ငီ္းအျမစမ္  ီးကဆ ုထဆ္ ဆကုမ္ာအနညီ္းဆုခီးျဖစေ္စ္န၊္ လပုင္နီ္းလညပ္တမ္ာမ္ပတ္န္ိေစ္န၊္ 
ပုခမစနလ္ညပ္တမ္ာမ  ီး ေစ လ ငစ္   ျပနလ္ညလ္ပုေ္ဆ ငႏ္ွဆငုေ္စ္န ္လပုင္နီ္းဆကလ္ကလ္ညပ္တႏ္ွဆငုေ္္ီးအစ အစ က္ဆလုညီ္း 
ဖနတ္ ီးထ ီး္မညသ္ည္။ အစ အစ က္ဆ ုျပနလ္ညာ္ုခီးာပ္္ န ္ပုခမစနာ္႐ြားပုျ္ပေလက့ င့္ျ္ငီ္းမ  ီးကဆ ုျပမလပု္္ မညသ္ည္။ 

၁၈သည္။ ေထ ကပ္ချ့ဖည့္ဆညီ္းမာက ငီ္းဆကဖ္ ခိ႔ဖဆမီးတဆီုးတကေ္္ီး 

စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးအတ က ္ကနုပ္စစညီ္းေထ ကပ္ခာ့ယမ  ီးာည ္စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးး၏ လပုေ္ဆ င္္  ကဆ္ဆငု္္   
လမီ္းည န္္  ကမ္  ီးကဆ ုန ီးလညေ္စ္န၊္ ၎လမီ္း  န္္  ကမ္  ီးအ္ ျပမမယေဆ င္္  ကေ္စ္နတ္ဆုိအတ က ္ကၽ ႏု္ွပတ္ဆုိ 
စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးက ႀကဆမီးစ ီးအ ီးထတု္္ မညသ္ည္။ အ္ါအ ီးေလ  ္စ   လဆအုပာ္ည့္အေထ ကအ္ပခ၊့ ျပငဆ္ငမ္ာမ  ီး 
ျဖည့္ဆညီ္းေပီး္မညသ္ည္။  
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၁၉သည္။ ေစ င့္ၾကည့္ေလလ့ ျ္ငီ္း 

ေစ င့္ၾကည့္ေလလ့ ျ္ငီ္းး၏ ္ည္္  ံ္္  ကမ္စ  “ကၽ ႏွ္ုပတ္ဆုိး၏ ဝံ္ံ ယာုခီးစ ြဲာယမ  ီးကဆ ုေေီးကငီ္းမာႏွစင့္ ံုခၾကညစ္ဆတ္္  ္မာ 
ကဆေုပီး္န”္၊ “စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးနစင့္ အျပနအ္လစနအ္က ဆမီး္စဆော  ဆကဆ္ခေ္ီးမ  ီး တညေ္ဆ ကႏ္ွဆငု္္ န”္၊ 
“စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးး၏ လပုေ္ဆ င္္  ကဆ္ဆငု္္  လမီ္းည န္္  ကမ္  ီးကဆု ျမစင့္တင္္ န”္ ျဖစာ္ညသ္ည္။ ေစ င့္ၾကည့္ေလလ့ ျ္ငီ္း 
လပုင္နီ္းစ တ္ င ္ကၽ န္ုပတ္ဆုိး၏ စ ီးပ  ီးဖကလ္ပုင္နီ္းမ  ီးက ကယည ေဆ င္္  ကေ္ပီးၾကပါ္န ္ေလီးစ ီးစ  ေတ ငီ္းဆဆလုဆကု္္ ပါ 
ာညသ္ည္။ 
 
၁သည္။ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမီ္းည န္္  က္မ  ီးအ္ လဆုက္န ေဆ င္္ က္မာကဆ ုစဆစစ္္ န္ 

 ေစ င့္ၾကည့္ေလ့လ ေ္ီးလပုင္နီ္းကဆ ုေဆ င္္ က္ော အ္ါတ င ္စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္နီ္းမ  ီးက ပယီးေပါင္ီးပါဝင္ၾက္မညသ္ည္။ 
၂သည္။ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္ လမီ္းည န္္  က္မ  ီးအ ီး လဆက္ုန မာကဆု အေထ က္အကယျပမာည့္ 

အေထ က္အထ ီးျပ စ ္ က္စ တမီ္းမ  ီး၊ စ မ္ီးေဆ င္္ ညမ္စတ္တမီ္းမ  ီးကဆ ုာင့္ေလ  ္စ  ျပငဆ္င္ျ္င္ီး၊ ထဆန္ီးာဆမီ္းျ္င္ီး 
တဆုိလုပေ္ဆ င္္ မညသ္ည္။ SEVEN & i Group က ေတ ငီ္းဆဆုာည့္အ္ါ အဆဆုပါစ ္ က္စ တမီ္းမ  ီးကဆ ုေဖ ္ျပျ္ငီ္း၊ 
မစ ေဝျ္င္ီးျပမလုပ္ပါမညသ္ည္။ 

၃သည္။ စ ီးပ  ီးဖက္လုပင္န္ီးမ  ီးး၏ လုပေ္ဆ င္္  က္ဆဆငု္္  လမ္ီးည န္္  က္မ  ီးအ ီး လဆုက္န မာမ္စဆျ္င္ီးမ  ီးကဆ ု
 ေစ င့္ၾကည့္ေလ့လ ေနစ ္ေတ ိ္စဆ္ ပါက အမစ ီးျပငဆ္င္္ န္၊ တည့္မတ္္န ္ေဆ င္္ က္မာမ  ီး္စဆမည္ျဖစ္ာညသ္ည္။ 

 

 
၂၀၀၇ ္ႏုွစစ္ မတ္လတ င ္ေ္ီးဆ ြဲာည ္

၂၀၁၇ ဧ႔ပ လတ င ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ာည ္
၂၀၁၉   ဇင္ေ တ င ္ျပန္လညျ္ပင္ဆင္ာည ္
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