
႐ုိလန္ဘာဂါ (Roland Berger) ၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ - 
ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ ေျခရာေကာက္ျခင္း စီမံခ်က္ 
ေရးသားသူ -  ႐ုိလန္ဘာဂါ (Roland Berger) 
ေရးသားသည့္အခ်ိန္ - ၇ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၆ 
(ဤတုံ႔ျပန္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ “ျမန္မာ ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈကိ ု ေျခရာေကာက္ျခင္းစီမံခ်က”္ မွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားအတြင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ေျခရာ 
ေကာက္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္မႈအစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္) 
 
၁။ သင့္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳထားပါသလား/ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန 
ပါသလား သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳရန္/ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနပါၿပီလား? 
ေဆာင္႐ြက္ေန/စဥ္းစားေနပါက မည္သုိ႔ေသာ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/ လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္ကုိေဖာ္ျပၿပီး မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ျဖစ္သည္၊ မည္သုိ႔ေသာ လူထုမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
 
႐ုိလန္ဘာဂါ (Roland Berger) ကုိ ၁၉၆၇-ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး ဥေရာပတြင္အေျခစုိက္ကာ ကမၻာ 
တစ္ဝွမ္း႐ွိ မဟာဗ်ဴဟာေရးရာ အႀကံေပးအဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံႏွင္ ့ အျခားအေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္င ံ (၃၄) ႏုိင္ငံတြင္ ႐ုံးေပါင္း (၅ဝ) ႐ွိေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္ကတည္းက ႐ိွေနခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴ ဟာ 
အႀကံျပဳမႈမ်ားကိ ုပံ့ပုိးေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး၊ အျမင္သာဆုံး အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု 
အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးရမည့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြင္း ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ အႀကံေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္မွသည္ မိုဘုိင္းဝန္ေဆာင္မႈရယူသံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈကိ ုေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ သိသာလွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလေဲစခဲ့ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျခားေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုံ စီမံခ်က ္
ျဖစ္ၿပီး (၂ဝ၁၄-ခုႏွစ ္ဇြန္လမွစတင္ကာ) ၿပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုံ 
ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုံစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအား အႀကံေပးေနခ့ဲပါသည္။ 
 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက႑မ်ားအျပင ္ ႐ိုလန္ဘာဂါအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ေစ း်ကြက္အတြင္း က႑ေပါင္းစုံမွ 
ဝင္ေရာက္လာၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာအတြက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလ်က႐ိွ္ပါသည္။ 
 
ရလဒ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားထံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက အက်ဳိးျပဳေနသက့ဲသို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံလည္း သြယ္ဝိုက္လ်က ္အက်ဳ ိးျပဳေနပါသည္ 
(ဥပမာ - တယ္လီကြန္းက႑ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစရန ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
အထိ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လႊမ္းၿခံဳေစျခင္းမွတဆင့္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးႁမႇင့္ 
လာေစျခင္းမွတဆင့္) 



၂။ သင္၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
လူထုတြင္းပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထား႐ိွက်င့္သုံး 
ေနပါသလား (ဥပမာအားျဖင့္ - လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္)? 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳျခင္းအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
႐ိွခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတင္၍ မွ်ေဝမႈျပဳလုိပါသလား? မွ်ေဝလုိပါက စာသားဖုိင္ (Word) 
သုိ႔မဟုတ္ အလြယ္တကူဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္ဖုိင္ (PDF) သုိ႔မဟုတ္ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္လမ္းၫႊန္ (hyperlink) 
ကုိ ေကး်ဇူးျပဳ၍ ေပးပုိ႔ပါ။ 
 
ကမၻာတစ္ဝွမ္း လုပ္ငန္းေဆာင႐္ြက္ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္သျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ တာဝန္ယူမႈ႐ိွစြာဆက္ဆံျခင္းမွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ 
တာဝန္ယူမႈကုိ ႁမႇင့္တင္ရပါသည္။ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႐ုိလန္ဘာဂါသည္ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က ္ (UN Global Compact) အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎ကိ ု ေလးစားလုိက္နာပါသည္။ အဆုိပါ 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာ၊ လူမႈေရးရာအရ 
တာဝန္ယူမႈ႐ိွေသာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲက်င့္သံုးရန္ႏွင္ ့ ၎မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိ ု သတင္းပုိ႔ 
တင္ျပရန္အတြက ္ ကုလသမဂၢ၏ အစျပဳအားထုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစျပဳအားထုတ္မႈတြင္ က႑ (၄) 
ရပ္ ပါဝင္ၿပီး - လူ႔အခြင့္အေရး၊ လုပ္သားစံႏႈန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ၎က႑တစ္ခုစီႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
 
အဆုိပါစံႏႈန္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ က်င့္သံုးသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ 
ေရးသားထားပါၿပီး ျပင္ဆင္ခ့ဲမႈမ်ားစြာလည္း ႐ိွပါသည္။ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားမႈတစ္ခုကိ ု ေအာက္ပါ 
လမ္းၫႊန္တြင္ သြားေရာက္ၾကည္႐့ႈႏုိင္ပါသည ္- 
https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_un_global_compact_roland_berger_gm
bh_reporting.html 
 
ယခင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါလမ္းၫႊန္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္ - 
• https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_communication_on_progress_for_the

_un_global_compact_2014.html 
• https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_first_communication_on_progress_re

port_issued_to_the_united_nations_global_compact.html 
 
ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ႐ိွေသာစီးပြားေရးကိ ုေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ လိုအပ္သည္ဟ ုခံယူၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ စီးပြားေရးခ်ဥ္းကပ္မႈဟုပင ္ ယူဆပါသည္။ တာဝန္ယူမႈ႐ွိေသာာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအရ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မွ်တစြာေပါင္းစည္းေပး 
ပါသည္။ ထုိသို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စုစည္းလာေသာအခါ ရလဒ္မွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာပင္ျဖစ္သည္။ 
 
 
 



၃။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမ႐ိွေသးပါက၊ စတင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ 
႐ိွပါသလား? ထုိသုိ႔အစီအစဥ္႐ိွပါက ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါ 
သနည္း (သုိ႔) မည္သည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျပဳရန္ စီစဥ္ေနပါသနည္း? 
 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမးခြန္း(၂) အတြက္ အေျဖကိုၾကည့္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ႐ွင္းလင္းေသာ တာဝန္ယူမႈ႐ိွသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထား႐ိွက်င့္သံုးလ်က္႐ွိပါသည္။ 
 
 
၄။ ေမးခြန္း(၃) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ (႐ိွခ့ဲပါက) ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္း႐ိွ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္၊ တဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္၊ 
အျခားေသာ လုပ္ငန္းမိတ္ဘက္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ိွပါသလား? အဆုိပါ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပလုိပါသလား? 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ 
လမ္းၫႊန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွသည္။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ - လူ႔အခြင့္အေရး၊ လုပ္သားစံႏႈန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး က႑မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က ္
(၁၀) ခ်က္ကိ ုလိုက္နာပါသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒသ (၁၀) ခ်က္မွာ - 
 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 

၁) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရမည္/ ကာကြယ ္
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္ 

၂) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမ႐ိွေစရ 
 
လုပ္သားစံႏႈန္းမ်ား 

၁) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကိ ု ေထာက္ကူျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး စုေပါင္း 
အေရးဆုိခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရမည္ 

၂) အဓမၼခုိင္းေစျခင္းႏွင္ ့လုပ္အားေပးျခင္းပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳ ိးကိ ုအဆံုးသတ္ရမည္ 
၃) ထိေရာက္မႈ႐ိွေသာ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ 
၄) အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရာတြင္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး 

 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

၁) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္သတိျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈကိ ု
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္ 

၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ပုိမုိ၍ တာဝန္ယူမႈ႐ိွေသာ အစျပဳေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
၃) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ေပၚထြန္းမႈႏွင္ ့ ျဖန္႔ေဝမႈကိ ု

အားေပးရမည္ 
 



အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး 
၁) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း အပါအဝင္ အက်င့္ပ်က ္

ျခစားမႈ ပုံစံအမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးကုိ ဆန္႔က်င္ရမည္ 
 
 
၅။ သင္၏စီမံခ်က္/ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ၊ လူမႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ၊ 
က်န္းမာေရးအေပၚ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မ်ားအား သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲပါ 
သလား? ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက အဆုိပါေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚ မွ်ေဝတင္ျပလုိပါ 
သလား? 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ၊ လူမႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ၊ က်န္းမာေရးအေပၚ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား သံုးသပ္ရမည့္အဖြဲ႔မဟုတ္ပါ။ 
သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတကြေဆာင္႐ြက္ေနေသာ၊ အႀကံရယူေနေသာ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား (ကၽြႏု္ပ္တို႔အပါအဝင္) သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေစသည့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
ပုိမို၍ တာဝန္ယူမႈ႐ွိေစရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ နည္းပညာမ်ား ဖန္တီးမႈ/ ပ်႕ံႏံွ႔ 
သံုးစြဲမႈျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
 
ဥပမာအားျဖင့္ - ထားဝယ္စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူလူထုကုိ ေျပာင္းေ႐ြ႕ 
ေနရာခ်ထားရာ၌ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနရာခ်ေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကးဆုိင္ရာ သီးျခားကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ခန္႔ထားရန္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုံ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ထံ အႀကံျပဳခ့ဲပါသည္။ 
 
 
၆။ သင့္ကုမၸဏီတြင္ ေအာက္ပါက႑မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထား႐ိွက်င့္သုံးေန 
ပါသလား? 
(က) ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္အခြင့္အေရးမ်ား (ေ႐ြ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
အျခား ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္) 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမႈေရးရာအႀကံျပဳလုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္အတြက ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား 
ေပးေလ်ာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ျခင္းမ႐ိွပါ။ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းတြင္ ထုိသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳ ိးမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
 
(ခ) အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္း၊ လုပ္ခလစာၫႇိႏိႈင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ ကေလးလုပ္သား၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင္ ့အျခား ကိစၥရပ္မ်ား 
 
႐ုိလန္ဘာဂါ (Roland Berger) သည္ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က ္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနႏွင္ ့ လုပ္သားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာဥပေဒသမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရ 
ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင္ ့ စုေပါင္းအေရးဆုိခြင့္မ်ားကိ ု



အသိအမွတ္ျပဳ ပ့ံပုိးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး - 
 အဓမၼေစခုိင္းမႈႏွင့္ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ 
 ကေလးလုပ္သား ထိေရာက္စြာ ပေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ 
 အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ အဆုံးသတ္ရန္ 

တို႔ကုိလည္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ားသည္ အဆိုပါ တင္းၾကပ္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရ 
ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္လည္း 
အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ 
 
 
၇။ သင့္လုပ္ငန္းမ်ား/ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသည့္ လူထုႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္၊ 
၎တုိ႔ကုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ မူဝါဒမ်ား/ အစီအစဥ္မ်ား႐ိွပါသလား? ႐ိွပါက အဆုိပါ 
မူဝါဒမ်ား/ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံပ့ံပုိးေပးပါ။ 
 
သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတြင္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳ ိးမ်ား တိုက္႐ုိက္မပါဝင္ပါ။ 
 
 
၈။ သင့္ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကုိ လက္ခံ 
ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္မည့္ ယႏၲရား/စနစ္မ်ား႐ိွပါသလား? ႐ိွပါက ၎စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား 
(တာဝန္႐ိွပုဂၢိဳလ/္ဌာန၏ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္) ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမႈေရးရာအႀကံျပဳလုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္အတြက ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား 
ေပးေလ်ာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ျခင္းမ႐ိွပါ။ 
သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းတြင္ ထိုသုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳ ိးမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
 
 
၉။ ရပ႐္ြာလူထု (သုိ႔) လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ သင္၏ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/ လုပ္ငန္းအေပၚ 
၎တုိ႔၏ ေမးခြန္း/စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ိွခ့ဲပါက မည္သူ႔ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသနည္း? ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးေပးပါ။ 
 
Dieter Billen: +959452216076, dieter.billen@rolandberger.com 
Tan Jin Kien: +6590610463, jinkien.tan@rolandberger.com 
 
 
  



ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈအေပၚ ေျခရာေကာက္ျခင္းစီမံခ်က္အတြင္း ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေမးျမန္းေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား 
 

၁။ သင့္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳထားပါသလား/ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန 
ပါသလား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳရန္/ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနပါၿပီလား? 
ေဆာင္႐ြက္ေန/စဥ္းစားေနပါက မည္သုိ႔ေသာ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/ လုပ္ငန္းမ်ဳ ိးျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ျပၿပီး 
မည္သည့္ ေနရာတြင္ျဖစ္သည္၊ မည္သို႔ေသာ လူထုမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၂။ သင္၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငအံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
လူထုတြင္းပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထား႐ိွက်င့္သုံး 
ေနပါသလား (ဥပမာအားျဖင့္ - လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္)? 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳျခင္းအတြက ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား႐ိွခ့ဲပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္၍ မွ်ေဝမႈျပဳလုိပါသလား? မွ်ေဝလိုပါက 
စာသားဖုိင္ (Word) သုိ႔မဟုတ္ အလြယ္တကူဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္ဖုိင္ (PDF) သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္ဖတ႐္ႈ 
ႏုိင္မည့္လမ္းၫႊန ္(hyperlink) ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးပုိ႔ပါ။ 

၃။ ေမးခြန္း (၂) တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မူဝါဒႏွင္ ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက ္ မည္သူက ဦးေဆာင္၍ 
တာဝန္ယူထားပါသနည္း? 

၄။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမ႐ိွေသးပါက၊ စတင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ 
႐ိွပါသလား? ထိုသို႔အစီအစဥ္႐ွိပါက ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန 
ပါသနည္း (သို႔) မည္သည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျပဳရန္ စီစဥ္ေနပါသနည္း? 

၅။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔) အနီးနား႐ိွ လူထုမ်ားထံ အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈ႐ိွႏုိင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
မည္သုိ႔ ကာကြယ္/ေလ်ာ့ခ်ပါသနည္း (လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ လူထုမၿငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင္ ့အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား အပါအဝင္)? လူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆုံၫႇိႏိႈင္းျခင္း၊ အက်ဳ ိးအျမတ္ခြဲေဝေရး  
သေဘာတူညီမႈမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား? 

၆။ ရပ္႐ြာလူထု (သို႔) လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ သင္၏ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/ လုပ္ငန္းအေပၚ 
၎တို႔၏ ေမးခြန္း/စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိခ့ဲပါက မည္သူ႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသနည္း? ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးေပးပါ။ 

၇။ သင့္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက ္ ထပ္မံဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။ ေအာက္ပါ 
က႑မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႐ိွပါသလား? ႐ိွခ့ဲပါက အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ - 
(က) လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆုိခြင့္ 
(ခ) လုပ္ခလစာ ၫႇႏိႈင္းျခင္း 
(ဂ) လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ 
(ဃ) ကေလးလုပ္သား 
(င) အဓမၼေစခိုင္းမႈ 
(စ) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း (လူမ်ဳိး၊ က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ 

စသျဖင့္) 
(ဆ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
(ဇ) ေျမယာအခြင့္အေရး 
(စ်) ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနရာခ်ထားျခင္း 



ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈအေပၚ ေျခရာေကာက္ျခင္းစီမံခ်က္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုံမွ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
 

၁။ သင့္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳထားပါသလား/ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန 
ပါသလား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳရန္/ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနပါၿပီလား? 
ေဆာင္႐ြက္ေန/စဥ္းစားေနပါက မည္သုိ႔ေသာ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/ လုပ္ငန္းမ်ဳ ိးျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ျပၿပီး 
မည္သည့္ ေနရာတြင္ျဖစ္သည္၊ မည္သို႔ေသာ လူထုမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၂။ သင္၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
လူထုတြင္းပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထား႐ိွက်င့္သုံး 
ေနပါသလား (ဥပမာအားျဖင့္ - လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္)? 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳျခင္းအတြက ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား႐ိွခ့ဲပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္၍ မွ်ေဝမႈျပဳလုိပါသလား? မွ်ေဝလိုပါက 
စာသားဖုိင္ (Word) သုိ႔မဟုတ္ အလြယ္တကူဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္ဖုိင္ (PDF) သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္ဖတ႐္ႈ 
ႏုိင္မည့္လမ္းၫႊန ္(hyperlink) ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးပုိ႔ပါ။ 

၃။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမ႐ိွေသးပါက၊ စတင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ 
႐ိွပါသလား? ထိုသို႔အစီအစဥ္႐ွိပါက ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန 
ပါသနည္း (သို႔) မည္သည့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျပဳရန္ စီစဥ္ေနပါသနည္း? 

၄။ ေမးခြန္း(၃) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ (႐ိွခ့ဲပါက) ျမန္မာႏိုင္င ံ
အတြင္း႐ွိ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္၊ တဆင့္ခ ံ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္၊ 
အျခားေသာ လုပ္ငန္းမိတ္ဘက္မ်ားအတြက္ အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈ႐ိွပါသလား? အဆုိပါ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပလိုပါသလား? 

၅။ သင္၏စီမံခ်က္/ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ၊ လူမႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ၊ 
က်န္းမာေရးအေပၚ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မ်ားအား သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ ့
ပါသလား? ျပဳလုပ္ခ့ဲပါက အဆိုပါေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚ မွ်ေဝတင္ျပလိုပါ 
သလား? 

၆။ သင့္ကုမၸဏီတြင္ ေအာက္ပါက႑မ်ားအတြက ္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထား႐ိွက်င့္သံုးေန 
ပါသလား - ေျမယာႏွင္ ့အိုးအိမ္အခြင့္အေရးမ်ား (ေ႐ြ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္း၊ နစ္နာေၾကး 
ေပးျခင္းႏွင္ ့ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္)၊ လုပ္သားအခြင့္အေရးမ်ား (အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ 
စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္း၊ လုပ္ခလစာၫႇိႏိႈင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ 
ကေလးလုပ္သား၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ား) 

၇။ သင့္လုပ္ငန္းမ်ား/ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ထိခုိက္ခံစားရသည့္ လူထုႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္၊ 
၎တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ မူဝါဒမ်ား/ အစီအစဥ္မ်ား႐ိွပါသလား? ႐ိွပါက အဆုိပါ 
မူဝါဒမ်ား/ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံပ့ံပိုးေပးပါ။ 

၈။ သင့္ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏွံမႈ/လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကုိ လက္ခံေျဖ႐ွင္း 
ေပးႏုိင္မည္ ့ ယႏၲရား/စနစ္မ်ား႐ိွပါသလား? ႐ိွပါက ၎စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
(တာဝန္႐ိွပုဂၢိဳလ/္ဌာန၏ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္) ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၉။ ရပ္႐ြာလူထု (သို႔) လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ သင္၏ ရင္းႏီွးႁမႇဳပ္ႏံွမႈ/ လုပ္ငန္းအေပၚ 
၎တို႔၏ ေမးခြန္း/စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိခ့ဲပါက မည္သူ႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသနည္း? ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးေပးပါ။ 


