ြပင်သစ်နိင်င စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာင်စီဆိင်ရာအချက်အလက်များ

ြပင်သစ်နိင်ငရှိ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာင်စီဆိင်ရာ
အချက်အလက်များ
အကျဉ်းချုပ်
၁။

စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာ်စီ (ESEC) သည် ြပင်သစ်နိင်င

တွင်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နှင့်

ြမာက်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ
ပါသည်။

အာက်လတ် တာ်တိ ့၏ အာက်တွင်ရှိ သာ

တတိယ

ဆွး နွးညိနင်းမြပုလပ်သည်လ
့ တ် တာ်တစ်ရပ်ြဖစ်

ကာင်စအ
ီ နြဖင့် စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာနယ်ပယ်

များ၊ မတူညီ သာလူမ ရးဆိင်ရာစိတပ
် ါဝင်စားသူများ၏အဖွဲ ့အစည်းများအ ကား ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်မကိ တိးြမင့် စြခင်းနှင့် ၎င်းတိ ့အား မူဝါဒများ ရးဆွဲြခင်းနှင့် ြပန်လည်သးသပ်
ြပင်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်အားြဖည့် ဆာင်ရွက် စြခင်းတိ ့ြဖစ်ပါသည်။
၂။

စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာ်စီသည် စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာအ ြပာင်းအလဲများြပုလပ်သည့်အချိန်များတွင်
ပါဝင်လပ်ရှား ဆာင်ရွက် နပါသည်။

အဓိကအခန်းက

မှ

ကာင်စီသည် အစိးရ၊ လတ် တာ်နင
ှ ့် စီးပွား ရး၊

လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်
ဆာင်ရက
ွ သ
် မ
ူ ျားအား အ ကဉာဏ်များကိလည်း အ ထာက်အပ့ ပး နပါသည်။
၃။

ကာင်စအ
ီ ား

သက်ဆိင်ရာအခန်းက

ကိယ်စားလှယ်များ၊

Public

Figures

က မ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျား၊

၊ အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများြဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားပါသည်။ ြပင်သစ်

ြပည်သူ ပါင်း ြမာက်များစွာကိ ကိယ်စားြပု နသည့် ESEC ကာင်စီသည် အဓိကကျ သာ
လူမ ရးကိစ္စရပ်များအတွက် အ ရး ကီးဆး သာ နရာတွငရ
် ိှ ပီး ယ န ့နှင့်မနက်ြဖန်တိင်း
တွင်

ြပည်သူလူထ၏အသက်အိးအိမ်စည်းစိမ်တိ ့အ ပ

ကျ ရာက်လာနိင်သည့်

သက် ရာက်မများကိ ြဖရှင်းနိင် ရးအဆိများကိ တင်သင
ွ း် ြခင်းများအား
ရှိပါသည်။

အကျိုး

ဆာင်ရွက်လျက်
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အဓိကလပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာင်စီတွင် အဓိကလပ်ငန်းတာဝန်

ကီး (၅) ရပ်ရပ
ိှ ါသည်။ ၎င်းတိ ့မှာ(က)

အစိးရနှင့် လတ် တာ်အားအ ကဉာဏ် ပးြခင်းနှင့် စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒများ တိးတက် ရးတွင် ပါဝင်အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊

(ခ)

ြပည်သူလူထစိတ်ပါဝင်စားသည့်အဆိများအား အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်
ိ ရန်
စစည်းထားသည့် မတူညီသည့်အြမင်များနှင့်အတူ လူမက မ်းကျင် ရးဆိင်ရာ
အပ်စများအ ကား အြပန်အလှန် ဆွး နွးမများကိ တိးတက် စရန်အတွက်
ကာင်စီ၏ဖွဲ ့စည်းပအားအသးြပုြခင်း၊

(ဂ)

စီးပွာ ရး၊ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာကိစ္စရပ်များအတွက် ြပည်သူမူ့ ဝါဒ
သးသပ်ချက်များအား ထတ် ဝ ပးြခင်း၊

(ဃ)

အ ထာက်အကူြပုအြပန်အလှန် ဆွး နွးမများကိ
EU နှင့်အြခား သာနိင်ငများရှိ

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းနှင့်

ဒသခအစိးရနှင့် အဆင့်အတန်းတူပဂ္ဂိုလ်/

အရာရှိများအ ကား အတိင်ပင်ခ/အ က ပး ရးအဖွဲ ့နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်
ြခင်း၊
(င)

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အား အသိပညာ ပး ရးလပ်ငန်းများအား ကူညီ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
တိ ့ြဖစ်ပါသည်။

အဖွဲ ့ဝင်များ
၅။

ြပင်သစ်နင်
ိ င၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာ်စီ (ESEC) သည်

၁၉၃၆ ခနှစ်တွင် စတင်တည် ထာင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆး သာ စီးပွာ ရးနှင့်လူမ ရးရာ
ကာင်စီတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါကာလမှစတင်၍ နိင်င ပါင်း (၇၀) မှ ၎င်းကဲသ
့ ိ ့ သာ
ပစတူ ကာင်စီများကိ ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ က ပီး အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စီးပွား ရးနှင့်လူမ ရး
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ရာ ကာင်စီများနှင့် အလားတူအဖွဲ ့အစည်း (AICESIS) များအား ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ခဲ့ က
ပါသည်။

ကာင်စီအား ကိယ်စားလှယ် ပါင်း (၂၃၃) ဦးြဖင့်ဖွဲ ့စည်းထား ပီး ကိယ်စားလှယ်

များ၏သက်တမ်းမှာ (၅) နှစ်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ကိယ်စားလှယ် (၂၃၃) ဦးတိ ့အား
သက်ဆိင်ရာနယ်ပယ်အလိက် အာက်ပါအတိင်း ပါဝင်ဖွဲ ့စည်းထားပါသည်(က) စီ း ပွ ာ ရးကိ စ ္စ ရ ပ် မ ျားနှ င ် ့

လူ မ ရးရာညိ န င် း ဆွ း နွ း မများအတွ က ်

ကိယ်စားလှယ်(၁၄၀)ဦး၊
(ခ)

လူမ ရးနှင့် Territorial cohesion and community တိ ့အတွက် ကိယ်စား
လှယ် (၆၀)ဦး၊

(ဂ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် စာင့် ရှာက် ရးအတွက် ကိယ်စားလှယ်(၃၃)ဦး

တိ ့ြဖစ် ကပါသည်။ အဆိပါ ကိယ်စားလှယ်များသည်

ကာင်စီ၏အစီရင်ခစာများ

ရးသား

ြပုစရာတွင် လတ် တာ်အစည်းအ ဝးများ၊ ကိယ်စားလှယအ
် ဖွဲ ့များနှင့် ယာယီ ကာ်မရှင်များ
အစရှိသည့် လပ်ငန်းအဖွဲ ့(၁၂)ဖွဲ ့တွင် တာဝန်ခွဲ ဝ ပးအပ်ြခင်းခရပါသည်။ ြပင်သစ်အစိးရ
အ နြဖင့်

ကာင်စအ
ီ စည်းအ ဝးများတွင်

ပါဝင် ဆွး နွးနိင်ရန်အတွက်

သက်ဆိင်ရာ

က မ်းကျင်မပညာရပ်များအ ပ မူတည်၍ ယာယီက မ်းကျင်ပညာရှင်(၇၂)ဦးအား

ရွးချယ်

တင် ြမာက်ပင်
ိ ခင
ွ ရ
့် ပ
ိှ ါသည်။ အဆိပါယာယီအဖွဲ ့ဝင်များသည် ၎င်းတိ ့၏သက်ဆင်
ိ ရာလပ်ငန်း
အဖွဲ ့များ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ အဆင့်ြမင့်တင်နိင်ရန်အတွက် အြခားက မ်းကျင်ပညာရှင်
များအား ထပ်မ ခ ယူ ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ် တာဝန် ပးအပ်ထားသည့်လပ်ငန်း
တစ်ရပ်အတွက် အြခား သာ ကာင်စီအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် နသည့်အဖွဲ ့ဝင်
(၈)ဦးသာရှိရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းအဖွဲ ့ဝင်များသည် တာဝန်ရှိသူအ နြဖင့် အဆိတင်သင
ွ း် ြခင်း
နှင့်နည်းဥပ ဒများကိပင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ်လည်း အ မဲတမ်းအဖွဲ ့ဝင်များကဲ့သိ ့ ဥပ ဒ
ကမ်း ရးဆွဲ ရးအ ကဉာဏ်များအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်မရှိပါ။

ကာင်စီ၏လပ်ငန်းအဖွဲ ့

များအ နြဖင့် လတ် တာ်အစည်းအ ဝး(၉)ခနှင့် ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့(၃)ဖွဲ ့တိ ့တွင် ပါဝင်
ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတိ ့မှာ-
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(က) လူ မ ရးရာနှ င ် ့
အစည်းအ ဝး။

ကျန် း မာ ရးဆိ င် ရ ာကိ စ ္စ ရ ပ် မ ျားအတွ က ်
လူဦး ရတိးပွားလာမ၊

လတ် တာ်

မိသားစနှင့်လူမ ရးဆိင်ရာလြခုမ၊

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊

ကိုတင်ကာကွယမ
်

များ၊ လွတ်လပ် ရးနှင့်စည်းလး ရးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အထူးသီးသန် ့ကိစ္စ
ရပ်များအတွက် ကျင်းပသည်လ
့ တ် တာ်အစည်းအ ဝးြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

အလပ်အကိ င်န ှင ့်အ လပ်သမား ရးရာကိစ ္စရပ်မ ျားအတွက်
အစည်းအ ဝး။

လတ် တာ်

အလပ်သမား ရးရာကိစ ္စများ၊ အလပ်အ ကိ င်ဆိ င် ရာ

မူဝ ါဒ၊ အဖွဲ ့အစည်း ၊ အ ကာင်းအရာနှင့် အလပ်အကိ င်အဆင့်အ တန်း ၊
ရ ့ ြပာင်းလပ်ကိင်မ၊ လပ်ငန်းခွင်အ ြခအ နနှင့် လစာအခွင့်အ ရးတိ ့အြပင်
လစာမဲ့ဝန်ထမ်းများ၊ လပ်ငန်းခွင်ဆိင်ရာသင်တန်းများနှင့် ပညာဆက်လက်
သင် ကားခွငမ
့် ျားကိ ဆွး နွးရန်အတွက် ကျင်းပြပုလပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

စီးပွား ရးနှင့်ဘ
နှင့်ဘ

ာ ရးဆိင်ရာလတ် တာ်အစည်းအ ဝး။

ာ ရးဆိင်ရာမူဝါဒများ၊

စီးပွား ရး

နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာများြဖန် ့ ဝြခင်းနှင့် ငွစ

ငွ ချးလပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊

ြပည်သူ ့ဘ

ာ ငွနှင့်

အခွန်အခများ၊ ဘဏ်နှင့်အာမခလပ်ငန်းများကိ ဆွး နွးရန်အတွက် ကျင်းပ
သည်အ
့ စည်းအ ဝးြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) နယ်စ ပ် ရးရာကိစ ္စရပ်မ ျားအား
လတ် တာ်အစည်းအ ဝး။

စဉ်ဆက်မြပတ်စီမအပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ
အစိးရ၏လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာများအား

ဒသခအစိးရထသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း၊ ြပည်နယ်အလိက်ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မ၊
ြမယာစီမကိနး် များနှငအ
့် ဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဒသခဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မလပ်ငန်းများ၊

မို ့ြပစီမကိန်းများ၊ အိမ်ယာများ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး၊ ဆက်သွယ် ရးနှင့်
ခရီးသွားလပ်ငန်းများအတွက် အစည်းအ ဝးအားကျင်းပြပုလပ်ပါသည်။

5
(င)

ဥ ရာပနှင့် နိင်ငတကာ ရးရာကိစ္စရပ်များအတွက် လတ် တာ်အစည်းအ ဝး။
ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မဆိင်ရာအ ထာက်အပ့များနှင့်
နှစဦ
် းနှစဘ
် က်နင
ှ ့်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကမ
် များ၊

နှစဦ
် းနှစဘ
် က်ထက်ပိ သာကိစရ
္စ ပ်များအား ဆွး နွးြခင်း၊

နိင်ငတကာဆက်ဆ ရး၊

ရ ြပာင်းလူဦး ရ၊ ဥ ရာပ ရးရာကိစ္စရပ်များနှင့်

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဥ ရာပသမဂ္ဂနှင့်

မိတ်ဖက်နိင်ငများအ ကား

ဆက်ဆ ရးကိစရ
္စ ပ်များအား ဆွး နွး ကပါသည်။
(စ)

စိ က်ပျိုး ရး၊

မွး ြမူ ရးနှင့်အစားအ သာက် ရးရာကိစ ္စရပ်မ ျားအတွက ်

လတ် တာ်အစည်းအ ဝး။

စိက်ပျိုး ရး၊ ကျးလက် ရးရာကိစ္စများ၊

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလပ်ငန်း၊ ငါးနှင့် ရ ပ အပင်များစိက်ပျိုးြခင်း (Aquaculture)
လပ်ငန်းများ၊ သစ် တာစိက်ပျိုး ရး၊ အစားအ သာက်လြခုမနှငလ
့်
လာက်မ၊
စား သာက်ကန်လပ်ငန်းများနှင့် အစားအ သာက်နင
ှ မ
့် သက်ဆင်
ိ သည်စ
့ ာအပ်၊
ပရိ ဘာဂနှင့်အဝတ်အစားများထတ်လပ်မအတွက်

လိအပ် သာစိက်ပျိုး ရး

ထတ်ကန်များအားထတ်လပ်ြခင်း အစရှသ
ိ ည်က
့ စ
ိ မ
္စ ျားကိ ဆွး နွး ကပါသည်။
(ဆ)

သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ရးရာကိစ ္စရ ပ် မ ျားအား
အစည်းအ ဝး။

ဆွး နွ း သည် ့လ တ် တာ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာကာကွယထ
် န
ိ း် သိမး် မများ

နှင့်သတိြပုရမည့်အချက်များ၊ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမများ၊ အပင်နှင့်တိရ စ္ဆာန်
များအ ရအတွက်၊ ပင်လယ်နှင့်သမဒ္ဒရာများ၊ စွမ်းအင် ြပာင်းလဲမ၊ ကိုတင်
ကာကွယ်မ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမများအား စီမခန် ့ခွြဲ ခင်းနှင့် ြပုြပင်
ြပာင်းလဲ ရးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အ လ့အထတိ ့ကိ ဆွး နွး ကပါသည်။
(ဇ)

စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်လပ် ဆာင်ချက်များအတွက် လတ် တာ်အစည်း
အ ဝး။

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက် ကန် ကမ်းပစ္စညး် များ၊ စွမး် အင်

များ၊ စက်မလပ်ငန်းများ၊ ကန်သယ
ွ ် ရးလပ်ငန်းများ၊ စက်မလက်မလပ်ငန်း၊
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၊ လူမစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ ကန်ထတ်လပ်မများ၊

စားသးသူကာကွယ် ရးနှင့်
တီထင
ွ ်မများနှင့်

သ တသနြပုြခင်း၊

နည်းပညာဆိင်ရာဆန်းသစ်

ယှဉ် ပိုင်ထတ်လပ်နိင်မစွမ်းရည်များအစရှိသည်စီးပွား ရး

ကိစရ
္စ ပ်များအား ဆွး နွးရန်အတွက် ကျင်းပြပုလပ်ပါသည်။
(စျ)

ပညာ ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်းများအတွက် လတ် တာ်
အစည်းအ ဝး။

လပ်ငန်းခွငအ
် ကိုသင်တန်းများ ပးြခင်း၊

လူငယ်များ

အား အကူအညီနင
ှ ့်အ ကဉာဏ်များ ပးြခင်း၊ ပိမိအဆင်ြ့ မင်သ
့ ည်ပ
့ ညာ ရးနှင့်
သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း၊ နိင်ငသားအခွင့်အ ရးရရှိနိင်မ၊
သတင်းအချက်အလက်နင
ှ ဗ
့် ဟသတများ ဝမ ပးြခင်း၊ ယဉ် ကျးမ၊ အားကစား
နှင့်အားလပ်ရက်အပန်း ြဖ ရးအစီအစဉ်များ ပးြခင်းတိ ့ကိ

ဆွး နွးရန်

အတွက် အစည်းအ ဝးများကိကျင်းပြပုလပ်ပါသည်။
၆။

စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာင် စီ ၏ကိ ယ် စ ားလှယ ် အ ဖွ ဲ ့(၃)ဖွဲ ့

အ နြဖင့်

ကာလရှညစ
် မ
ီ ကိနး် များနှင့်

မူဝါဒများ ရးဆွြဲ ခင်းလပ်ငန်းများ၊

ြပည်ပ ရးရာ

ကိစရ
္စ ပ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၏တန်းတူညမ
ီ ရပိင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အ ရးများအတွက် တာဝန်ယူ
ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လတ် တာ်လပ်ငန်းစဉ်များ
၇။

ရှးဦးစွာ

တင်သွင်းလာသည့်အ ကာင်းအရာများအား

လပ်ငန်းအဖွဲ ့အသီးသီးသိ ့

တာဝန် ခ ွ ဲ ဝ ပးအပ် ပီ း လပ် င န် း အဖွ ဲ မ
့ ျားမှ အစည် း အ ဝးကိ ဦး ဆာင် တ ာဝန် ယ ူ
ဆာင်ရ ွ က်မည် ့ဥ က္က တစ်ဦ း

သိ ့မဟတ်

ဥက္က များကိ ရွ း ချယ် တင် ြမာက်ပ ါသည် ။

ထိ ့ နာက် အထူး ကားနာပွဲအ တာအတွင်း ခန် ့အပ်ထားသည့်က မ်းကျင်ပညာရှင်များသည်
၎င်းတိ ့၏အြမင်များကိ

ကာင်စီတွင် ဆွး နွး ကပါသည်။ ကားနာပွဲ ပီးသည့် နာက် ြပင်

ဆင်ချက်များရှပ
ိ ါက ြပင်ဆင် ရးသားမြပုလပ် က ပီးလ င် လတ် တာ်ဥက္က မှ အစည်းအ ဝး
သိ ့ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်အတွက် ဖတ် ကားတင်သင
ွ း် ပါသည်။ လတ် တာ်အစည်းအ ဝးများကိ
ပမှန် တစ်လလ င် (၄) ကိမ်ကျင်းပ လ့ရှိ ပီး စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ
ကာင်စီမှ နှစစ
် ဉ်အစီရင်ခစာအ စာင် ရ (၂၅) မှ (၃၀) အထိတင်သွင်းပါသည်။

ြပင်သစ်နိင်င စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာင်စ၏
ီ ဥ ရာပနှင့်
နိင်ငတကာ ရးရာဥက္က နှင့် ြပင်သစ်လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
H.E. Mr. Jean-Marie Cambaceres ၏ကိယ် ရးအကျဉ်း

Mr.

Jean-Marie

ကိ

၁၉၄၉

ခနှစ၊်

ဇွန်လ

၅ရက် န ့တွင် မွးဖွားခဲ့ ပီး

အာရှ ဒသဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးအတွက် အထူးြပု ဆာင်ရက
ွ ် နသည့် ြပင်သစ်လမ
ူ ျိုးစီးပွား ရး
သမားတစ်ဦးြဖစ်သည့်အြပင်

နိင်င ရးသမားတစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါသည်။

၎င်း၏နိင်င ရး

ပါတီအမည်မှာ ဆိရှယ်လစ်ပါတီြဖစ် ပီး ၁၉၇၃ ခနှစမ
် ှ ၁၉၉၂ ခနှစထ
် ိ တာဝန်များစွာကိ
ထမ်း ဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့အြပင် ၎င်းသည် ၁၉၈၆ ခနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခနှစထ
် ိ ဝန် ကီးဌာနများ
နှင့် အဖွဲ ့အစည်းများတွင် အတွငး် ရးမှူး၊ မို ့ တာ်ဝန်နှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းအစရှိသည့်
ရာထူးအသီးသီးြဖင့် တာဝန် ကျပွနစ
် ာွ ထမ်း ဆာင်ခသ
့ဲ တ
ူ စ်ဦးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်
၂၀၁၅ ခနှစမ
် စ
ှ တင် ပီး သမ္မတမှ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ထားသည့် စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ ကာင်စီ၏အဖွဲ ့ဝင်အ နြဖင့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ ပီး ဥ ရာပနှင့်
နိင်ငတကာ ရးရာအဖွဲ ့၏ဥက္က အြဖစ်လည်း တာဝန်ထမ်း ဆာင် နသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

