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ု ပ်ေသာအေလးထားစိစစ်မ: လမ်းUVန်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း များသည် စီးပွားေရး၊ ပတ်ဝ န်း ကျင်6ှင့် လူမ:ဆုိင် ရာတိုး တက်ေရးတိ>ုအ တွက် ပံ့ပိုး ရာတွင် အေရးAကီး ေသာ
အခန်း ကCမှ ပါဝင်ပ ါသည်။ သို>ေသာ် လည်း ထိုသ>ုိ လုပ်ေဆာင်6ုိင် ရန် မိမိတို>၏ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ:မ ျား6ှင့် ဆက် စ ပ်
သက်ေရာက်သ ည့် ဆိးု ကျuိ းများကိုလ ည်း ကိုင်တွယ်စီမံ6ုိင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုအ ပ်ေ သာ အေလးထားစိစစ်မ: ဆုိသ ည်မှာ စီး ပွားေရး
လုပ်ငန်းများက မိမိတို>၏ လုပ်ငန်း လည်ပ တ်မ:မ ျား6ှင့် ဆက်စ ပ်၍ လည်း ေကာင်း၊ မိမိတို>၏ ထုတ် လုပ်ြဖန>ခ
် ျိမ: လုပ်ငန်း ကွငး် ဆက်မ ျား
တစ်ေလMာက်လည်း ေကာင်း Nိုက်ခ တ်လျက်ရှိ သည့်၊ Nိုက်ခ တ်ရန်အ လားအလာရှိ သည့် ဆိးု ကျိuးများကို ေဖာ်ထုတ် တု>ံြပန်6ုိ င် သ ည့်
လုပ်ငန်းစဉ်တ စ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် ဆင့်6ှင့် ဦးတည်ချက်များ ပါ၀င်

၂၀၁၈ ခု6ှစ်တွင် အတည်ြပuကျင့်သုံး သည့် တာဝန်ယူမ:ရိှ သည့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝ တ်ဆုိင်ရာ အိုအီး စီဒီ၏ လိုအ ပ်ေသာ အေလးထားစိစ စ် မ:
လမ်း UVန် သည် 6ိုင်ငံေပါင်းစုံလုပ်ငန်း Aကီးများအတွက် အိုအီး စီဒီလမ်း UVန်တွင် အWကံြပuထားသည့် အ တိုင်း မည်သို> အေလးထား
စိစ စ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ကို လက်ေတွXကျYပီး လွ ယ်ကူ သည့် ရှင်း လင်းချက်များ ေပးြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်းများအား အေထာက် အ ကူ

ြပuပါသည်။ 6ိုင်ငံတိုင်း စီးပွားေရးကCတိုင်း တွင် လည်ပ တ် လျက်ရိှသည့် ကုမZဏီ အ မျိuးအစား အားလုံး အတွက် သင့်ေ လျာ်Y ပီး
ပထမဦးဆုံး ေသာ အစိုး ရကိုယ် တိုင်က ရည်UVန်းေထာက်ခံသ ည့် အေလးထားစိစ စ်မ:လည်း ြဖစ်ပ ါသည်။
ဤလမ်း Uွန်သည် အစိုး ရများ6ှင့် အကျိuးဆက်စ ပ်သူမ ျားအWကား

တာဝန်ယူမ:ရိှ သည့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝ တ်အ တွက် လိုအ ပ်ေ သာ

အေလးထားစိစ စ်မ: 6ှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မ:တ စ်ညီတ ည်း ြဖစ် ေစသည့် အ ြပင်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 6ှင့် လူ>အ ခွင့်အ ေရးဆိုင် ရ ာ
ကုလသမဂ_ လမ်း UVန်စ ည်း မျဉ်း များ ၊ 6ိုင်ငံေပါင်း စုံ လုပ်ငန်းAကီး များ6ှင့် လူမ:ေရး မူဝါဒဆိုင်ရာ ILO ၏ သုံး ပွင့်ဆိုင် ေWကညာ ချက် တို>
အရ လုပ်ငန်း များ လိုအ ပ်ေသာအေလးထားစိစ စ်ရန် ေမMာ်မှန်းချက်မ ျားကို လုပ်င န်းများက တု>ံြပန် ေဆာင်ရွက်ရန် အတွ က်

အ6gရာယ်အေြခြပu

အသုံးြပu6ိုင်သည့် လမ်း UVန်လည်း ြဖစ်ပ ါသည်။ အိုအီး စီဒီ6ိုင်ငံမ ျား6ှင့် အိုအီးစီဒီ အဖွဲXဝင်မ ဟုတ်ေသာ6ိုင်ငံမ ျားမှ ကိုယ်စ ားလှ ယ်မ ျား၊
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲXအစည်း များ၊ စီး ပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမားသမဂ_များ6ှင့် အရပ်ဖ က် အဖွဲXအစည်းများ ပါဝင် သ ည့်
အကျိuးဆက်စ ပ်သူေပါင်း စုံြဖင့်ေဆာင်ရွက် သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် ြပuစုထားြခင်း ြဖစ်ပ ါသည်။

“

ဆိုးကျိuးNိုက်ခတ် မ:များတားဆီး

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အသိုက်အ ဝန်း သည် လူမ:အ သိုင်း အဝိုငး် အတွက် အေြခခံက ျသည့် အချက်များကိုလည်း ေကာင်း ၊
မိမိတို>၏ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ:ေWကာင့် Nိုက်ခ တ်မ:များကို လည်း ေကာင်း ထည့် သွင်း စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ရိှပါသည်။ ဤလမ်း UVန်မှာ တာဝန်ယူမ:ရိှသ ည့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝ တ်များ၊

ထုတ် လုပ်ြဖန>ခ
် ျမ
ိ :လုပ်ငန်း ကွငး် ဆက်တ စ်ေ လMာက် လိုအ ပ်ေ သာ အေလးထားစိစစ်မ:များကို အစိုး ရ6ှင့် လုပ်ငန်း များ က
ကျင့်သံုး ကာ၊ ကမbာတစ်လVား၌ အားလုံး ပါဝင်Yပီး တည်တ့ံခုိင်Yမဲသည့် တိးု တက်မ:ကုိ ေပးစွမ်း ရန်အ တွက်

တာဝန် ပခုံးလVဲြခင်းမရှိ

လက်တဲွေ ဆာင်ရွက်6ုိင်ေစမည့် အဓိက သမိုင်း မှတ်တုိင်တ စ်ခြု ဖစ်ပါသည်။
Angel Gurr ía− အိုအီး စီဒီ အတွ င်း ေရးမှfးချuပ်

လိုအပ်ေသာ အေလးထားစိစစ်မ:လ
 ပ
ု င
် န်းစဉ်6ှင့် ပံပ
့ းုိ သည့အ
် စီ အမံများ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေြခအေန6ှငက
့် ိုက် ညီေစ

ဆက်သွယ်ဆက် ဆံသည့်လုပ်ငန်းများ၏အ
ကန>်အသတ်များအလိုက် ချိန် ညhိေဆာင်ရွက်

တက်Wကွ၊
စဉ်ဆက်မြပတ် ၊တုံ>ြပန်မ:အားေကာင်း

စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက် ဆံမ:ရှိ
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အကျိuးဆက်စပ်သူများ6ှင့်ထိေတွ Xသြဖင့် အေြခအေနသိ

လိုအ ပ်ေသာ အေလးထားစိစ စ်မ:ြဖင့် 6ိုင်ငံေပါင်း စုံလုပ်ငန်းAကီး များအတွက် အိုအီး စီဒီ လမ်း UVန်ချက်မ ျားတွင်ပ ါရှိေသာ ေအာက်ပါအခန်း များ6ှင့်သက်ဆို င်သ ည့်
ဆိးု ကျuိ းသက်ေရာက်မ:မ ျားကိုကုိင်တွယ်ေြဖရှင်း ရန် ရည်ရွ ယ်ပ ါသည်။

လူ>အ ခွင့်အ ေရး

ပတ်ဝ န်း ကျင်

အလုပ်အ ကိုင်6ှင့် လုပ်ငန်း တွင်း ဆက်ဆံေရး

လဘ်ေပးလာဘ် ယူရန် ြမhf ဆွ ယ်မ:6ှင့်
ေငွညhစ်မ: ကိုတိုက်ဖ ျက်မ:

စားသုံး သူ အကျိuးစီးပွား

ဖွင့်ဟ ေြပာWကားမ:

အိုအီး စီဒီလမ်း UVန်များသည် ပွင့် လင်းြမင်သာသည့် 6ိုင်ငံေပါင်း ရင်း 6ှီးြမhuပ်6ှံမ:ဝန်း ကျင် ေဖာ်ေဆာင်6ိုင်ရန်6ှင့် စီး ပွားေရး6ှင့် လူမ:ေရး တိုး တက်မ:အ ေပj 6ိုင်ငံေပါင်း စုံ လု ပ်ငန်းAကီး
များ၏ အေပါင်း လကkဏ ာေဆာင်ေသာ ထည့်ဝ င်မ: အားေပးရန် ရည်ရွယ်ပ ါသည်။ တာဝန်ယူမ:ရိှ သည့် လုပ် ငန်း ကျင့်ဝ တ်ဆုိသည့် ဖွင့်ဆိုခ ျက်အ ေပj အစိုး ရများကိုယ်တိုင်၏ အWကံြပu
ချက်များပါဝင်သည့် ကျယ်ေြပာြပည့်စံုလှေသာ အချက်အ လက်မ ျားြဖစ်ပ ါသည်။ အိုအီး စီဒီ လမ်း UVန်များကို လိုက်န ာကျင့်သံုး သည့် အစိုး ရများတွင် ကမbာ့ထိပ်သီး စီးပွားေရး 6ိုင်ငံ အချိ uX
ပါဝင်Yပီး၊ ထိုအ စိုး ရများက မိမိတို>6ိုင်ငံတွင်ြဖစ်ေစ၊ မိမိတို>6ိုင်ငံမ ျားမှြဖစ်စ ေ လည်ပ တ်သည့် လုပ်ငန်း က ထို အိုအီး စီဒီ လမ်း UVန်ပ ါ စည်း မျဉ်း များ စံ6ှuန်းများကိုလိုက်န ာကျင့်သုံ း ရန်
အWကံြပuထားပါသည်။

ကCဆိ ု င် ရာ လိုအ ပ်ေသာအေလးထားစိစ စ်မ:လမ်း Uွန်

ဤလမ်း UVန်တွင် စိုက်ပျိuးေရး၊ သတlu6ှင့် တူး ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း များ၊ အဝတ်အ ထည်6ှ င့် ဖိန ပ်လုပ်ငန်း များ6ှင့် ေငွေရးေWကးေရးကCများအပါအဝင် ကCအလိုက် 6ှင့် ထု တ် လု ပ်
ြဖန>ခ
် ျိမ:လုပ်ငန်း ကွင်း ဆက် အလိုက် တာဝန်ယူမ:ရိှ သည့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝ တ်အ တွက် လိုအ ပ်ေသာအေလးထားစိစ စ်မ: အေကာင်အ ထည်ေဖာ်ရာတွင် အေထာက်အ ကူ ြဖစ်ေစရန်
အတွက် အိုအီး စီဒီမှ ြပuစုသည့် လက်ရိှရ င်းြမစ်မ ျားကို ထပ်မံြဖည့် ဆ ည်း ထားပါသည်။
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