ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငေံ တာ်တွင် ကျင်းပမည့် ဆဌမအကိမ် (EPS-TOPIK)
ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာေမးပွဲေ ကညာချက်
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငေံ တာ် အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန ှင့် ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ၊
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနတို သည် ှစ် ိုင်ငံသေဘာတူညီမစာခ န်လာအရ ိုင်ငံ ြခားသားလုပ်သားေခ ယူမစနစ် ြဖ င့် ကိုရီးယားသမတ
ိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဆ ရှိေသာ လုပ်သားများအားလုံးသည် ကိုရီးယားအလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အရ
ကိုရီးယားလူ စွမ်း အားဖွံ ဖိ းမ အဖွဲ အစည်းမှ စီစဥ်ကျင်းပေသာ ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲအ ား ေအာင်ြမင်ရမည်
ြဖစ် ပီး ထိုစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူသာလင် ိုင်ငံြခားသားလုပ်သားေခ ယူမစနစ်အရ အလုပ်ေလ ာက်လာတင်ြခ င်း စသည့်လုပ်ငန်းစဥ်
များ ေဆာင်ရွက် ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၁။ စာေမးပွဲေနရက် ှင့်အချိန်
(က) (၉-၁၁-၂၀၁၃) (စေနေန) ှင့် (၁၀-၁၁-၂၀၁၃)(တနဂေ ွေန)
(ခ) (၁၀း၃၀)နာရီမှ(၁၁း၄၀)နာရီထိ(ပထမပိုင်း) ှင်(့ ၁၅း၀၀)နာရီမှ(၁၆း၁၀)နာရီထိ(ဒုတိယပိုင်း) ှစ် ကိမ်ခွဲ၍စစ်ေဆးမည်။
- စာေမးပွဲေြဖဆိုသူများအားအသိပညာေပးြခင်းရှိပါသဖ
ြ င့် ပထမပိုင်းေ ြဖဆိုမည့်သူများသည် (၀၉း၃၀)နာရီတွင်လည်းေကာင်း၊
ဒုတိယပိုင်းေဖ
ြ ဆိုမည့်သူများသည်(၁၄း၀၀)နာရီတွင်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာစာေမးပွဲခန်းများတွင်ေနရာယူ ပီးြဖစ်ရပါမည်။
၂။ လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် ေခ ဆိုမည့်ဦးေရ(ခန် မှန်း)
လုပ်ငန်းအမျိ းအစား
စုစုေပါင်းဦးေရ
စိုက်ပျိ းေရး/ေမွးြမ ေရး
ေဆာက်လုပ်ေရး

ေအာင် ြမင်သူဦးေရ(ခန် မှန်း)
၃၅၀၀
၂၅၀၀
၁၀၀၀

ေအာင်စာရင်းသတ်မှတ်ချက်
အမှတ် ြပည့်(၂၀၀)ရှိသည့်အနက်အမှတ်(၈၀) ှင့်အ ထက်
ရရှိသူများအားအမှတ်အနည်း/အများအလိုက်
သတ်မှတ်အေရအတွက်သာေအာင်ြမ င်ခွင့်(ခန် မှန်းဦးေရ)

- လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက်ေအာင် ြမ င်ခွင့်(ခန် မှန်းဦးေရ)ကို လုပ်သားလိုအပ်ချက်များအေပ မူတည် ပ ီး အတိုး/အေလျာ့ရှိ ိုင်
ပါသည်။
- စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ေလ ာက်လာဖ
ြ ည့်စွက်စဥ် မိမိေလ ာက်ထားလိုသည့် အလုပ်အကိုင်အမျိ းအစားအား“စိုက်ပျိ းေရး/ေမွး ြမ ေရး
(သို မဟုတ်) ေဆာက်လုပ်ေရး”လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသာ ေရွးချယ်ရမည်ြဖစ် ပီး ေရွးချယ်ထားပီးေသာ လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအား
သတ်မှတ်စည်း မျဥ်းအရ ေပ
ြ ာင်းလဲခွင့်မရှိပါသဖ
ြ င့် ဂ ုြပ ြဖည့်စွက်ရပါမည်။
၃။ စာေမးပွဲေအာင် ြမင်သူများအား (Skill Test) ကမ်းကျင်မ စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း၊
ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်သူများထဲမှ ကမ်းကျင်မစမ်းသပ်စ စ်ေဆး ြခင်းစာေမးပွဲေြဖဆိုရန် ဆ ရှိသူများ
အတွက် ကမ်းကျင်မစမ်းသပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းအား ြပ လုပ်သွားရန်ရှိပါမည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း
ေကညာမည့်ေနရက်တွင် ထုတ် ြပန်ေ ကညာေပးသွားမည် ြဖစ်ပါေ ကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။
၄။ သတ်မှတ်ချက်များ
(က) အသက်(၁၈) ှစမ် ှ (၃၉) ှစ်အတွင်း
(၁၉၇၃ခု ှစ်၊ (၁၁)လပိုင်း (၁၂)ရက်ေနမှ ၁၉၉၅ခု ှစ်(၁၁)လပိုင်း(၁၁)ရက်ေနအတွင်းေမွးဖွားသူ)
(ခ) ေထာင်ဒဏ်ကျခံဘူး ြခ င်းမရှိသူ/မိခင် ိုင်ငံမှ ြပည်ပသို ထွက်ခွာရန်တားြမစ် ြခ င်းမခံရသူ
(ဂ) ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံမှ ှင်ထုတ်ထားခ
ြ င်း/ ြပန်ပို ြခ င်းမခံရသူ(တရားမဝင်ေနထိုင်ခဲ့ ဘူးြခင်းမရှိသူြဖ စ်ရမည်)
(ဃ) ကျန်မာေရးေကာင်းမွန်သူ(ကျန်းမာေရးအတွက်ေဆးစစ် ြခင်းြပ လုပ်ပါမည်)
၅။ စာေမးပွဲေလာက်လာတင်သွင်းြခင်း
(က)ေလာက်လာထုတ်ေပး/လက်ခံမည့်ရက် း(၃၀-၉-၂၀၁၃)မှ(၃-၁၀-၂၀၁၃)ရက်အတွင်း(ေနစဥ်(၀၉း၀၀)မှ(၁၈း၀၀)နာရီထိ)
(ခ) ေလ ာက်လာထုတ်ေပး/လက်ခံဌာန
း အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာန၊“ပင်လုံခန်းမ”(၄၃)ရပ်ကွက်၊
မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း ှင့်ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံ မိ သစ်(ေမ
ြ ာက်ပိုင်း)
(ဂ) ေလ ာက်လာတင်ရမည့်နည်းလမ်း
း ေလာက်ထားသူကိုယ်တိုင်လာေရာက်တင်ရမည်။
(ဃ) လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
(၁) စာေမးပွဲေလ ာက်လာ(စာေမးပွဲခုံနံပါတ် ပါရှိ ပီး ြဖစ်ပါ၍ (၁)ဦးလ င်(၁)ေစာင်သာ ထုတ်ေပးမည်။)
(၂) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း ှင့် မိတ (၁)ေစာင်၊
စာေမးပွဲေလ ာက်လာတွင် သက်တ မ်း ရှိေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ အား ကပ်ေပးရပါမည်။
(၃) (၃.၅စမ x၄.၅စမ) ပတ်စ်ပို ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (၆လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာဓါတ်ပုံ)
(၄) စာေမးပွဲေြဖ ဆိုခ ေပးသွင်းထားသည့် ေငွရေပ
ြ စာ
(င) စာေမးပွဲေြဖဆိုခ - အေမရိကန်ေဒ လာ- ၂၄ ( 24 USD) (သို မဟုတ်) ( 24 USD ှင့် ညီမ ေသာ ြမန်မာကျပ်ေငွ)
ေလာက်ထားသူများသည် အေကာင်းအမျိ းမျိ းေကာင့် ေလ ာက်လာပယ်ဖျက်လိုလ င် ေလာက်လာလက်ခံသည့်
ကာလအတွင်းေလ ာက်ထားလာပါက ပယ်ဖျက်ေပးမည့်အြပ င် စာေမးပွဲေ ကးအား ြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်။
(စ) ေလ ာက်ထားလိုသူအားလုံးအတွက် ေလ ာက်လာများအလုံအေလာက်ထုတ်ေပးပါမည်။

-၂၆။ စာစစ်ဌာန ငှ ့် ေနရက်၊အချိန် ေကညာချက်
- အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ုံးမှ (၁-၁၁-၂၀၁၃)ရက်ေန၊ (ေသာကာေန)တွင် ထုတ်ြပန်ေ ကညာမည်။
၇။ စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထုတ် ြပန်ေ ကညာခ
ြ င်း
(က)ေကညာမည့်ရက် (၂၂-၁၁-၂၀၁၃)ရက်ေန၊ (ေသာကာေန)
(ခ) ေ ကညာမည့်နည်းလမ်း
(၁) အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ုံး၊
(၂)ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားသားလုပ်သားေခ ယူမစနစ်/ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်း စစ်စာေမးပွဲ(EPS-TOPIK)
ှင့် ကိုရီးယားလူ စွမ်းအားဖွံ ဖိ းမအဖွဲ အစည်းတို ၏ Homepage (http;//www.eps.go.kr), Homepage
(http;//epstopik.hrdkorea.or.kr), (http;//www.hrdkorea.go.kr)
(၃) စာေမးပွဲသက်တမ်း(၂၂-၁၁-၂၀၁၃)မှ(၂၁-၁၁ -၂၀၁၅)ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေ က ြင ာသည့်ေနမှ (၂) ှစ်တာ
၈။ စာေမးပွဲေမးခွန်းပုံစံ ှင့်အမှတ်ေပးစည်းမျဥ်း
ေမးခွန်းပုံစံ
အဖတ်စွမ်းရည်
(Reading)
အကားစွမ်းရည်
(Listening)
စုစုေပါင်း

ေမးခွန်းအေရအတွက်
၂၅ပုဒ်

အမှတ်ေပါင်း
၁၀၀

ေဖ
ြ ဆိုချိန်
၄၀မိနစ်

၂၅ပုဒ်

၁၀၀

၃၀မိနစ်

၅၀ပုဒ်

၂၀၀

၇၀မိနစ်

မှတ်ချက်
အကား စွမ်းရည် ှင့်
အဖတ်စွမ်းရည်စာေမးပွဲ
အား နားချိန် မထားဘဲ
ဆက်တိုက်ေြဖဆိုရမည်

ေမးခွန်းပုံစံ
း (a Multiple-Choice question)
ေလ့လာကိုးကားရန် း (The standard textbook for EPS-TOPIK)စာေမးပွဲလမ်း န်စာအုပ်ကို ေလ့လာကိုးကားထားရပါမည်။
၉။ စာေမးပွဲေြဖဆိုသည့်ေနတွင် ေဖ
ြ ဆိုသူယူေဆာင်လာရန်
(က) ေဖ
ြ ဆိုခွငက
့် ဒ်ြပ ား
(ခ) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်(စာေမးပွဲေလ ာက်လာတွင် ကပ်ထားခဲ့ေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်)
(ဂ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပား
အထက်အပိုဒ်(က)၊(ခ)၊(ဂ)ပါအေထာက်အထားများယူေဆာင်လာခ
ြ င်းမရှိပါက စာေမးပွဲအား ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့် မရှိပါ။
(ဃ) အေဖ
ြ လာအတွကအ
် နက်ေရာင် ကွန်ပျ တာသုံးေဆာ့ပင်(Felt tip pen)(သို မဟုတ်) အနက်ေရာင်ေဘာလ်ပင်သာ အသုံးြပ ရ
မည်။
(၁) အပ
ြ ာေရာင်ေဘာလ်ပ င်၊ ခဲတံ စသည့်တို အား အသုံးြပ ပါက မှားယွင်းေသာအေ ြဖအဖ
ြ စ်သာ သတ်မှတ်သွားမည်။
(၂) အေဖ
ြ လာများတွင်ြပ င်ဆင်ြခ င်း ှင့်လဲလှယ်ြခင်းများပ
ြ လုပ်ပါကမှားယွင်း ေသာအေ ြဖအ ြဖ စ်သာ သတ်မှတ်သွားမည်။
၁၀။ သတိ ြပ ရန်အချက်များ
(က) စာေမးပွဲေြဖဆိုချိန်တွင်မမှန်ကန်သည့်နည်းလမ်း ြဖ င့် ြပ လုပ် ိုင်သည့်စ က်ပစည်းများ အားယူေဆာင်လာခွင့်မရှိပါ။
(ခ) စာေမးပွဲအတွင်း မမှန်ကန်သည့်အ ြပ အမူများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့လ င် ေဖ
ြ ဆိုခွင့်အား (၂) ှစ် ကာ ပိတ်ပင်ြခ င်းခံရမည် ြဖ စ်ပါသည်။
(ဂ) စာေမးပွဲေလ ာက်လာတွင် ေရးသားဖ
ြ ည့်စွက်ခဲ့ေသာ အမည်၊ ေမွးသကရာဇ်၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အ မှတ် စသည့်အချက်များသည်
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ပါရှိေသာ အချက်အလက်များ ှငတ
့် ူညီရန်လိုအပ် ပီး ကွဲလွဲမရှိခဲ့လ င် အမည်စာရင်း ထည့်သွင်းြခင်း ှင့်
အလုပ်ခွင၀် င်ေရာက်ခွင့်များ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ေရးသားဖ
ြ ည့်စွက်သူ ကာယကံရှင်၏ တာ၀န်သာဖ
ြ စ်ေ ကာင်း အထူးသတိေပး
အပ်ပါသည်။
(ဃ) ိုင်ငံြခားသားလုပ်သားများ၏ ကိုရီးယားဘာသာစကားက မ်းကျင်မ တိုးတက်ြမင့်မားရန် ရည်ရွယ်၍ (The Standard
Textbooks for EPS-TOPIK) စာေမးပွဲလမ်း န်စာအုပ်ကို ကိုးကားပီး လမ်း န်စာအုပ်ေလ့ကျင့်ခန်းပါ ေမးခွန်းများ
မဟုတ်ဘဲ ေမးခွန်းသစ်များ ထုတ်ြပ န်ေမးသွားမည် ြဖ စ်ပါသည်။
(င) စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွး ြမ ေရးလုပ်ငန်းများသို ေလ ာက်ထားလိုသူများသည် ယင်းလုပ်ငန်းတွင် လက်ေတွ လုပ်ကိုင်ေနသူများ
လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးသူများဖ
ြ စ်ရပါမည်။ ထိုသို လုပ်ကိုင်ေနေကာင်း၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးေ ကာင်း ယုံ ကည်ေသာ သက်ေသအေထာက်
အထား(သို မဟုတ)် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ ေကျးရွာအုပ်ချ ပ်ေရးမှ းတို မှ ေထာက်ခံချက်များ ပူးတွဲတ င် ြပ ိုင်သူြဖစ်ရပါမည်။

-၃(စ) လုပ်ငန်းသေဘာသဘာ၀အရ အမိုးအကာမရှိေသာ လယ်ကွင်းများ၊ ေတာင်ေစာင်း ၊ ေတာင်ကုန်းများတွင် လုပ်ကိုင် ိုင်သူများ၊
အချိ ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းများ ဥပမာ- ကန်စွန်းစိုက်ပျိ းခ
ြ င်း လုပ်ငန်းမျိ းတွင် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ေရထဲဆင်း၍
တစ်ေနကုန်လုပ်ရြခင်းမျိ းကို လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်းရှိသူများ၊ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ၏ရာသီဥတု (ေဆာင်းရာသီတွင(် -၁၉)ဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ်)ကို ခံ ိုင်စွမ်းရှိသူများသာ ေလ ာက်ထားသင့်ပါသည်။
(ဆ) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းတွင် ေလ ာက်ထားလိုသူများသည် လုပ်ငန်းသဘာ၀အရ အပင်ပန်းခံ ိုင်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှိရာေနရာ
များသို ေရ ေပ
ြ ာင်းလုပ်ကိုင် ိုင်သူများ ြဖ စ်ရပါမည်။
(ဇ) မိမေိ ရွးချယ်ေလ ာက်ထားခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအမျိ းအစားမှလွဲ၍ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း အမျိ းအစားတစ်ခုခုသို ေပ
ြ ာင်းလဲ
ေလာက်ထားခွင့်မရှိပါ။
(စျ) အလုပ်ရှင် ှင့်ချ ပ်ဆိုရေသာ အလုပ်အကိုင်စာချ ပ်ပါ ှစ်ကာလအတိုင်း လုပ်ကိုင် ိုင်သူြဖ စ်ရပါမည်။
(ည) ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ၊ အင်ခ န်းေလဆိပ်ေရာက်ရှိ ပီးမှ တရားမဝင်ထွက်ေ ြပးခ
ြ င်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်ေရာက်ရှိ ပီး
ေနာက်တွင်လည်း တရားဝင်ခွင့် ြပ ချက် ြဖင့် အလုပ်ေြပာင်းြခင်းမဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ေြပးခ
ြ င်းများ တစတစတိုးပွား
လာရာ ှစ် ိုင်ငံအလုပ်သမား ေပးပို ြခင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် (MoU)ကို ထိခိုက်လာ ိုင်သ ြဖင့် ယင်းအေခ
ြ အေနကို
တားဆီးရန် အာမခံေ ကးေငွ ြဖ င့် ၁၅၀၀၀၀၀ိ/- (ကျပ်တ စ်ဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ)ကို ြမန်မာ ိုင်ငံမှမထွက်ခွာမီ ြမန်မာ့စီးပွားေရး
ဘဏ် (ေနပ
ြ ည်ေတာ်)၊ အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းအမှတ် ( OA-010254 )သို ေပးသွင်းရမည်။
အလုပ်အကိုင်စာချ ပ်ကို သေဘာတူလက်ခံ ပီးေနာက် ေဖာ် ြပ ပါအချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ခဲ့လ င် အာမခံေ ကးေငွ ဆုံး ံးခံရ
မည် ြဖစ်ေ ကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

 ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲအား ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်တိုင်ေအာင် အလုပ်ေလ ာက်လ ာစာရင်းတွင် ပါဝင်

ုငိ ်ခွင့်ရရှိ ုံမ သာဖ
ြ စ် ပီး၊ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံသို ကျိန်းေသသွားေရာက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိရန် ရာ န်းြပည့် အာမခံ
ိုင်ြခင်းမရှိပါ။ အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှ အလုပ်ေလ ာက်ထားသူစာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသူများကို
သာ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံမှ လုပ်သားေခ ယူလိုသူက ေခ ယူမည် ြဖ စ်ပါသည်။
 ထို ြပင်ကျန ်းမာေရးစစ်ေဆးမမေအာင် ြမင် ြခ င်း၊ တရားမဝင်ေနထိုင်ခဲ့သည့် မှတ်တ မ်းရှိြခင်းအစရှိသ ြဖ င့် ကိုရီးယားသမတ
ိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ ်ပင် ြခင်းခံရသူသည် အလုပ်ေလ ာက်ထားသူအ ြဖစ် ေရွးချယ် ြခင်းမခံရ ိုင်ေ ကာင်း အသိေပး
အပ်ပါသည်။
 ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပ်သ မားဝန် ကီးဌာန (MOEL) ှင့် ြပည်ေထာင်စုသ မတ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်၊

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အ ကိုင် ှင့် လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန (MOLES)တို မှ ှစ်ဦး ှစ်ဘက် လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ
သေဘာတူညီချက် MoU အရ အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ တစ်ခုတည်းသာလ င် ြမန်မာအလုပ်သမားများအား
ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံသို ပို ေဆာင်ေပး ိုင်ေသာ တရား၀င်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိထားပါသည်။
 ကိရ
ု ီယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေအာင် ြမင် ပီး အစိုးရပ
ြ ည်ပ အလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမတ
ှ စ်ဆင့် အလုပ်
ေလာက်လာတင်သွင်း မှတ်ပုံတ င်ထားသူများကိုသာ အလုပ်ရှင်မှ ေခ ယူသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
 EPS စနစ်အရ အလုပ်သ မားများေစလတ်သည့်ကိစတွင် ေဆာင်ရွက် ိုင်ခွင့်မရှိေသာ ပုဂိ လ်များ၊ အဖွဲ အစည်းများ
အေနဖ
ြ င့် ပါ၀င်ပတ်သက်မရှိခပဲ့ ါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။



ုိင်ငံြခားသားလုပ်သ ားေခ ယူမစနစ်အရ ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေ ကး အေမရိကန်ေဒ လာ-၂၄
ှင့် စာေမးပွဲေအာင် ြမင် ပီးေနာက်ကိုရီးယား ိုင်ငံသို ေရာက်ရှိသည်အထိ အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီသို
တရားဝင် သတ်မှတ ်ထားသည့် ပို ေဆာင်စရိတ်မ သာ ေပးသွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သို ပါ၍ အလုပ်အကိုင် ှင့်
ပတ်သက် ပီး တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှြဖ စ်ေစ၊ အဖွဲ အစည်းများမှြဖ စ်ေစ လိမ်လည်ေတာင်းဆိုမများတွင် ဆုံး ံးနစ်နာမများ
မခံရေစရန် အထူးသတိြပ ေစလိုပါသည်။

