စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာလ

© ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ဖိုင္ဘာဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားေျမာင္းတူးေနၾကစဥ္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကို ယူေကအေျခစိုက္ Institute for
Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR)
တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားဝိုင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း
(platform) တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ
ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ လူမႈေရးတာဝန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ
တို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
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အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဒိန္းမတ္၊

အိုင္ယာလန္၊

နယ္သာလန္၊

ေနာ္ေဝ၊

ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္

ယူေကႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ

MCRB

အေပၚ

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနမႈမ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးမွ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာ (အိုင္စီတီ) က႑၏ သက္ေရာက္မႈအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း
(SWIA) မူၾကမ္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅၊ ဇြန္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္
လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းပြဲတင
ြ ္ တတ္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား အားလံုးကိုလည္း ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအားလံုးမွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ယင္းအျပင္ သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္
ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအားလည္း မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
အစီရင္ခံစာကို IHRB မွ Margaret Wachenfeld ႏွင့္ Donna Guest၊ Haley St. Dennis ႏွင့္ Lucy Purdon, MCRB
မွ Vicky Bowman, Kamran Emad ႏွင့္ သီသီသိမ္းတို႔က ေရးသားျပဳစုခဲ့ၾကၿပီး DIHR မွ Elin Wrzoncki ႏွင့္ Rikke
Frank Joergensen တို႔က ကူညီပံ့ပိုး ေရးသားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
MCRB ၏ အိုင္စီတီက႑ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သုေတသနအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Kamran
Emad၊ SWIA တာဝန္ခံ သီသီသိမ္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စႏၵာခ်ိဳဦး၊ လိႈင္မင္းဦးႏွင့္ ေက်ာ္သူရ
တို႔အားလည္း မိမိတို႔အဖြဲ႕မွ အထူးပင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
Lucy Purdon ႏွင့္ Margaret Wachenfeld တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏
အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိးု ရအဖြမ
႔ဲ ွ ရယူျခင္းတိအ
႔ု ေပၚ ေနာက္ဆက္တဲြ တိက
ု တ
္ န
ြ း္ အႀကံျပဳခ်က္မၾူ ကမ္းအား ေရးသား
ေပးခဲ့သည့္ Susan Morgan ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ၏ အထက္ပါအၾကာင္းက႑အတြက္ Susan Morgan အား ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၾကေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အားလံုးအားလည္း မိမိတို႔မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကား
လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္စီတီဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ
Fordham Law School ၏ အာရွဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တေရးဌာနမွ Joey Lee ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Alison
Cullen, Matthew Solomon ႏွင့္ Jennifer Whitman တို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
Kamran Emad၊ Delphia Lim၊ Ross Wilson တို႔ႏွင့္အတူ Peace Nexus မွ Dr Richard Horsey တို႔၏ MCRB
အတြက္ ေရးသားေပးခဲ့ၾကသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ဤ အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု၏ မာတိကာ
အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္

.......................................................................................................................................

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

......................................................................................................................................

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပည္တြင္း-ျပည္ပ အိုင္စီတီ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ဌာေနအစိုးရမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာ့အိုင္စီတီ က႑အတြင္း၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အိုင္စီတီအသံုးျပဳသူမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲအႀကံျပဳခ်က္မ်ား - ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္သြယ္ေရးၾကားျဖတ္ရယူျခင္းႏွင့္ အစိုးရမွ အသံုးျပဳသူမ်ား၏
အခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ ပံုစံ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား။
အခန္း (၁) နိဒါန္း

...............................................................................................................................................

အခန္း (၂) အိုင္စီတီဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား .........................
အခန္း ၃။ က႑အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

.......................................................................................................

အခန္း ၄။ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

..............................................................................................

အိုင္စီတီ သီးသန္႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား
၄.၁

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း

၄.၂

အမုန္းစကားေျပာၾကားျခင္း

၄.၃

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရး

၄.၄

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီသတင္း

		
၄.၅

အခ်က္အလက္ၾကားျဖတ္ရယူျခင္း
ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး။

အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ား
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အလုပ္သမားေရးရာ

၄.၇

ေျမယာကိစၥ

၄.၈

ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
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နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

		

အခန္းတိုင္းတြင္

က႑မ်ား၏

အသြင္ အျပင္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသားေရးရာ ဆက္စပ္မႈ
အေျခအေန။
ေျမျမင္ သုေတသန ေတြ႔ရွိ
ခ်က္မ်ား။
ကုမၸဏီမ်ားသို႔

တိုက္တြန္း

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

နစ္နာမႈတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ား

၄.၁ဝ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္
အခန္း (၅) စုေပါင္း သက္ေရာက္မႈမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA)
နည္းနိႆရ ေနာက္ခံသမိုင္း။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (အိုင္စီတီ) လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္
သိသာေသာ ေျပာင္းလဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄
ခုႏွစ္အတြင္း ၇ % မွ ၃၃ % အထိ တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း တုိးျမင့္လ်က္ရွိေနပါသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားရရွိ
အသံုးျပဳႏိုင္မႈ တိုးပြားလာျခင္းသည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ တိုးပြားလာရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္စီတီက႑ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး
(ဂ်ီဒီပီ) ၏ ၆.၄ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ) ခန္႔အထိ ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး၊ လုပ္သားအင္အား ႏွစ္သိန္းေလး
ေသာင္းခန္႔အထိ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
အိုင္စီတီက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေျပာင္းလဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံ
အတြင္း အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ - ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတည္ရွိခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိ
ပကၡမ်ား၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းမ်ား - မွ ႐ုန္းထြက္ကာ သက္ဆိုင္ရာ
က႑အလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အားနည္းမႈရွိကာ
စြန္႔စားရမႈျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေျခအေနတြင္ ရွိေနလ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းအေျခအေနတြင္ ကာလအတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ

ဆက္လက္၍လည္း

ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အိုင္စီတီက႑၏

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

တိုးျမႇင့္ရရွိေရး

အလွ်င္စလို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ား ျပည့္စံုမႈ
မရွိသည့္အေနအထားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကြန္ရက္တပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ယင္းမူေဘာင္မ်ား အားနည္းေနသလို၊ တိုးပြားလာေနေသာ အိုင္စီတီ အသံုးျပဳမႈမ်ား၏
လူမႈအသိုက္အဝန္းေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း - ဥပမာ
- ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္း “အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈမ်ား“ အား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ အားနည္းေနလ်က္ ရွိပါသည္။
မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ အုိင္စီတီ အသံုးျပဳရာတြင္
အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးမႈတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိေသာအခါ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာသင့္
သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား - အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ေရး
ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိုင္စီတီက႑တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ရွိလာႏိုင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္း
စားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစေရး ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မႈအေျခအေနကို နားလည္ၿပီး၊ ယင္းအေျခအေန၏
အကန္႔အသတ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ ခိုင္မာသည့္သံဓိဌာန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မယဥ္ပါးေသးသည့္ လူထုပညာေပးေရးႏွင့္ ပညာေပးေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ားကို တိုးျမႇင့္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားၾကားတြင္ တက္ၾကြ
ထိေတြ႕ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ရန္ အားေကာင္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (Sector Wide Impact Assessment – SWIA) ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ

MCRB ကို

ပူးတြတ
ဲ ည္ေထာင္ခသ
့ဲ ည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းႏွစရ
္ ပ္ျဖစ္သည့္ ယူေကအေျခစိက
ု ္ Institute of Human Rights and Business
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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(IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ Danish Institute of Human Rights (DIHR) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ

ျမန္မာ့

အိုင္စီတီက႑ကို အဓိကထားၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ရွိထားၿပီး
တစ္ဆင့္ရရွိေသာ စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ား သုေတသနျပဳလုပ္ေလ့လာျခင္း (desk research) ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို မႏ ၱေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ရွမ္း၊ မြန္ႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျချပဳ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားကို ေစ့ငံုနက္နဲစြာ သံုးသပ္ျခင္းအျပင္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး
အခ်င္းအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသံုးသပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အနာဂါတ္ အိုင္စီတီ က႑မွ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အေပၚ
လက္ေတြ႔ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အိုင္စီတီက႑ကို သံုးသပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပိုမို
နားလည္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိုင္စီတီက႑ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေလ့လာဆန္းစစ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) ကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္း
ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမွာ အိုင္စီတီက႑တြင္ အဓိက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ အႏ ၱရာယ္မ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္တင္ျပရန္ေပးရန္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အျပဳအမႈမ်ိဳးျဖစ္လာေစေရး
အိုင္စီတီက႑တြင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္
အလို႔ငွာ ျမန္မာအစိုးရအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။
ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ အနာဂါတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ဆန္းစစ္မႈျဖစ္ၿပီး အိုင္စီတီက႑၏ ေကာင္းက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစၿပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑
အလိုက္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) ေဆာင္ရြက္ခ်င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္တက်
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ အေသးစိတ္ကို အခန္း (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

အိုင္စီတီ က႑အတြင္းရွိ အဓိက ပါဝင္သူမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားက႑မ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ အိုင္စီတီက႑တစ္ခုလံုးကို စီမံႀကီးၾကပ္ရသည့္ အစိုးရဌာနမ်ားသည္
မႏုိင္ဝန္္ထမ္းေနရသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္ေပၚ တည္မွီကာ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအရွန
ိ တ
္ းုိ ျမႇငရ
့္ န္ႏင
ွ ့္ ကမ ာၻ လံးု ဆိင
ု ရ
္ ာဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးႏွင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္မမ
ႈ ်ားတြင္ ေနာက္က် အထီးက်န္
ေနမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား နည္းပညာမ်ား ထိေတြ႕ရယူႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ဆိုသည့္
အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ အိုင္စီတီနည္းပညာ အဓိကအသံုးခ် အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသည့္
(e-agenda) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သည့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္
စြမ္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ အိုင္စီတီက႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
သည္ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား စီစဥ္ထားရွိေရး၊ တိုးခ်ဲ႕ေရးမွသည္ ေပၚထြန္း
လာေနသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳစနစ္မ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ နည္းပညာစံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၂၁ ရာစုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပညာစံနစ္ ျပန္လည္ အားျဖည့္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအထိ - အလြန္
ႀကီးမားပါသည္။ အိုင္စီတီက႑၏ သေဘာသဘာဝသည္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းအခ်က္သည္
ပင္လွ်င္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ အကၽြမ္းတဝင္ မရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညြန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
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ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ဖံြၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား
သည္ နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာေထာက္ပမ
ံ့ မ
ႈ ်ား ေပးလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ အဆိပ
ု ါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နည္းပညာေထာက္ပမ
ံ့ မ
ႈ ်ားျဖင့္
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္ ပြင့္လင္္းျမင္သာစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့
သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
သို႔ေသာ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔တဓူဝ လုပ္ကိုင္ရင္ဆိုင္
ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ အစားထိုးႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိပါ။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားထဲတြင္ ဥပေဒ
မူေဘာင္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သလို၊ ယခင္ စစ္အစိုးရ
လက္ထက္က စိတ္ဝင္စားမႈနည္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္
ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ကန္႔သတ္ရန္ ဥပေဒမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းကာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို၊ နည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆန္က
႔ ်င္ဘက္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ကာ ႀကီးထြားလာေနေသာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးက႑၏ တည္ရိွ
ျဖစ္ေပၚေနမႈအား လြယ္လြယ္ကူကူ လက္မခံႏိုင္ျခင္းသည္ အဆိုပါေခတ္ကာလ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ တိုး
တက္ေနေသာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရး တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အိုင္စီတီမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား ကိုက္ညီေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ
ေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ဆီသို႔ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွစ္ရပ္လံုး၏ စိတ္ေန
သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ျမင္သာမႈအပိုင္း
တြင္ ပို၍အားနည္းေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္အပိုင္းတြင္မူ ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရွိေပ။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑၏
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) အစီရင္ခံစာသည္ အစိုးရမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ စဥ္းစားအေျဖရွာသင့္သည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာတြင္ အေရး
ႀကီးသည့္လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေထာက္ျပေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အိုင္စီတီ က႑အတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ အိုင္စီတီက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖစ္သည္။
ယင္္းတို႔တြင္ ေအာက္ေျခမွ အစျပဳႀကီးထြားလာသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား (local start-ups) မွသည္ ႏိုင္ငံတကာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအထိ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါသည္။ အျခားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ေတြ႕ရသည့္
နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ေအာက္ေျခမွအစျပဳ ႀကီးထြာလာသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား (tech start-ups)
ႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အိုင္စီတီက႑ရွိ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မၾကာခဏ ပါဝင္တက္ေရာက္ ထိေတြ႕ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို၊ ေျပာၾကားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရယူသိရွိႏုိင္ျခင္းလည္း မရရွိၾကပါ။ ထိုအခါ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းငယ္မ်ား သင္ယူ
လုပ္ကိုင္ရေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေရးတြင္
သာမက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းကိစၥရပ္၊ အလားတူ အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတြင္ ထားရွိသင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံတန္ဖိုးမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။
ကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အလွ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ကြန္ရက္တပ္ဆင္ေရး လုပ္
ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေနအျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရင္းျဖင့္
သင္ၾကားေနၾကသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခိုင္မာသည့္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပံုစံ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား
အတြက္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို မိမိတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္
အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမႈ စနစ္က်ေသာ
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ လူ႔အခြင့္
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ့လာရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္တပ္ဆင္
ျခင္းႏွင့္ ဖိုင္ဘာႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လိုက္နာမႈမရွိျခင္းႏွင့္
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အလြန္ဆိုးရြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပံုစံမ်ိဳးအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရပါ
သည္။
ေရတို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက္ အမ်ားရွာေဖြေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေစသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ယာယီ
အလုပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ တခါတစ္ရံတြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ိဳး
ျဖစ္သလို အလုပ္သမားမ်ားမွာ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝင္ေငြမ်ိဳးလည္း မရရွိၾကေပ။ ေရရွည္တြင္ အိုင္စီတီက႑
သည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာေပၚထြန္းလာႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ေပၚထြန္းလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးျမႇင့္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး
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ုိ ပ္သည္။ ယွဥၿ္ ပိဳင္မအ
ႈ ားမ်ားသည္ ေစ်းကြကအ
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ကြန္ရက္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာက္လုပ္ၾကသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းမ်ား က်င့္သံုးရန္ ေစ့ေဆာ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) သုေတသနလုပ္ငန္းကို ၂ဝ၁၄
ဇူလိုင္လတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ရာ ယင္းအခ်ိန္သည္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္ ကြန္ရက္တပ္ဆင္
ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔ကြန္ရက္အသစ္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳရန္ မိတ္ဆက္ႏိုင္ေရး အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ မရေသာ ဖိအား
မ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
သည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ စံႏႈန္းမ်ားထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲသည့္အေျခအေန၌ပင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ လိုက္နာလုပ္ကိုင္ရန္ ဆႏၵရွိၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္လိုပါက
အိုင္စီတီက႑တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ား ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္းလာေရး လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အိုင္စီတီ က႑အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္
အဓိကစိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳ
သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ က႑အတြင္း ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ထင္ရာွ းေစၿပီး၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚ သက္ေရာက္ခၿ့ဲ ပီးေသာ ျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားကို ျမင္သာေအာင္ ထုတႏ
္ တ
ႈ က
္ ာ၊ အိင
ု စ
္ တ
ီ ီ
က႑လည္ပတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခင္းအရာမ်ားထဲမွ အတုယူသင့္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ အိုင္စီတီက႑ရွိ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိနားလည္
သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) လုပ္ငန္းစဥ္မွ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားၾကားတြင္ ပိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

အုိင္စီတီအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ား
လက္ကိုင္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အင္တာနက္ ရယူအသံုးျပဳရန္ - အထူးသျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာေနသည့္ လူမႈ
ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈအား ခ်ိတ္ဆက္ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ - အတြက္ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵ ရွိေနၾကသည္ကို သုေတသန
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ျပဳစုရာတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ားမွ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အႏ ရ
ၱ ာယ္မ်ား သယ္လာ
ႏိုင္သည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္
လာႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း သံုးစြဲသူမ်ား နားလည္မႈနည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
နည္းပညာ နားလည္တတ္ေျမာက္ႏႈန္း (digital literacy) သည္ လြန္စြာ နိမ့္ပါးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းအခ်က္သည္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွ နားလည္လက္ခံထားသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားလံုၿခံဳေရး
ဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို အကၽြမ္းတဝင္မရွိျခင္းကို ျပသေနပါသည္။ အျပင္ေလာကတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း သေဘာတရားကို လက္ခံနားလည္မႈနည္းသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ရာ၊ ဒစ္ဂ်စ္
တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥရပ္၊ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကာကြယ္ေရးသေဘာတရားမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားၾကား သိရွိသူမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။
MCRB, IHRB ႏွင့္ DIHR တို႔မွ ျပဳလုပ္သည့္ အျခား SWIA မ်ားအတိုင္း ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ - အထူးသျဖင့္
ကြန္ရက္တပ္ဆင္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ - ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ားအား ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ အားနည္းေန
သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအပါအဝင္ အထူးသျဖင့္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြဆက္ဆံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ယူလုပ္ကိုင္ေရးမွာ
အထူးပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဆက္ဆံမႈ အျခအေနမ်ားအား ပိုမိုျပည့္ျပည့္စံုစံု
နားလည္သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ အိုင္စီတီနည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ားတြင္ရွိ
ႏိုင္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားကို အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားက သိရွိနားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္း
ရင္းသားေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ရက္ တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ရာ ယင္းအေျခအေနသည္ နည္းပညာသံုးစြဲ
နားလည္မႈပိုင္းတြင္ ကြာဟမႈမ်ားကို ပို၍နက္႐ိႈင္းသြားေစႏိုင္ၿပီး၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားသည္ အိုင္တီစီ
က႑မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မခံစားရဘဲ တိုးတက္မႈ မညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ပို၍ ဆိုးရြားေစႏုိင္
ပါသည္။

အိင
ု စ
္ တ
ီ က
ီ ႑၏ သက္ေရာက္မအ
ႈ ား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) မွ ေပၚထြကလ
္ ာသည့္ အဓိက
အေၾကာင္းအရာ ငါးရပ္မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္္းမူေဘာင္မ်ား၌ လစ္ဟာေနမႈမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီက႑မွ ထြက္ေပၚလာ
ႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအႏ ၱရာယ္ အမ်ားစုအတြက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒ
မ်ား မရွိေသးပါ။ ေခတ္မီဥပေဒမူေဘာင္မ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္း၊
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္၊ အသိ
အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး၊ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆိုက္ဘာ
မႈခင္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လစ္ဟာေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ အျခား
ေနရာေဒသမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူၿပီး လူ႔ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ရယူသံုးစဲြႏိုင္မႈ - လူတိုင္းအင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိေစမႈ (universal access) ႏွင့္ အိုင္စီတီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ ရရွိေအာင္ျမင္ေစေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ႔ခ်
ႏိုင္ေစမည့္္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ျဖန္႔က်က္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အားေကာင္းသည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္
ေပၚလာေရးကို အားေပးမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္
ကို ဖန္တီးေပးေနပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ရွာေဖြရ
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ယူနီကုတ္စနစ္ စံသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး
သည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာတိုးတက္မႈႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈမွ လူမႈ႕ဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ရရွိခံစားႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။
အြန္လိုင္းရွိ “ဒီဂ်စ္တယ္ အႏၱရာယ္မ်ား“ - ေခတ္သစ္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ စိုးရိမ္စရာမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အႏ ရ
ၱ ာယ္
မ်ားကိုပါ

သယ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္

အလက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ဆိုက္ဘာမႈခင္းမ်ား - ဥပမာ ကေလးငယ္
မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာ ေစာ္ကားသည့္ပံုမ်ား၊ တစ္ပါးသူကို နစ္နာေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုမ်ား
႐ိုက္ကူးျဖန္႔ေဝျခင္း - ဆိုက္ဘာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ “အမုန္းစကား ေျပာဆိုျခင္း“တို႔ ပါဝင္ပါ
သည္။ အျခားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အမိန္႔ျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အင္တာနက္
ကြန္ရက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားပါဝင္
သည္။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ လံုၿခံဳေသာ အျပဳအမႈမ်ား (ဥပမာ
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား အသံုး
ျပဳျခင္း (သို႔) ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔) အီးေမးလ္ျဖင့္ ပို႔ျခင္းတို႔ကို
မျပဳလုပ္ျခင္း) ကို လူအမ်ား သိရွိသတိထားမိေစေရး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ
ႏွင့္ App အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျမန္မာဘာသာ စကားအပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား
ျဖင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား သိရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား - ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိေရး
အတြက္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား တပ္ဆင္ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
တစ္ဆင့္ခံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲေနေသာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သိနား
လည္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကပါ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအေၾကာင္းကိုပင္ ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရ
ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္
လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ လြတ္လပ္ေသာသမဂၢမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရသည့္ အေျခအေန
မွ လြတ္ေျမာက္ထြက္ေပၚလာခါစ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေတြ႔အႀကံဳ ႏုနယ္ေန
ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခင္စစ္အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမိ်ဳးကို ယခု
အခါ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ ပံုစံ
အသစ္မ်ိဳး ပုဂၢလိကက႑တြင္ ေပၚထြက္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သုေတသနလုပ္ရာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္
ဥပမာတစ္ခုတြင္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တင္ရွိေနသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေငြရွင္စီးပြားေရးသမားမ်ားထံတြင္
အလုပ္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေပးဆပ္ခိုင္းျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရွိေရးတြင္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္လည္း ကြန္ရက္တပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္
အခဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ျမင္သာသည့္ ခြဲျခားခံရမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း (သို႔) ပို၍ဆိုးဝါးလာေစျခင္း - အိုင္စီတီ
အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ
ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးႏွစ္ခုစလံုး အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ အိုင္စီတီထြန္းကားမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ခြဲျခား
ဆက္ဆံခံရမႈကိစၥမ်ားတြင္
ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္
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တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခား

ယင္းတို႔ႏွင့္

ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚသည့္

မၾကာေသးသည့္ကာလမ်ားတြင္

ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား - အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ အသိုက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး
အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝေနသည္ကို သုေတသနႏွင့္ အျခားေသာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း အိုင္စီတီက႑သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္
ယခင္က ၄င္းတို႔ခံစားခြင့္မရရွိခဲ႔သည့္ ဝင္ေငြတိုးအခြင့္အလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္
အိုင္စီတီႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႔ရအမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္သည္ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္
ထက္ ပို၍မ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရွိရရာ အိုင္စီတီက႑သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
သစ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

မၾကာမီႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
တယ္လီဖုန္းကိရိယာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္
ျဖစ္ရာ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံဖုန္းမ်ားႏွင့္ သံုးၿပီးသားတယ္လီဖုန္း ေဟာင္းမ်ားကိုပင္လ်င္ လူအမ်ား၏ ဝယ္ယူလိုမႈ အား
ေကာင္းေနေသးသည့္

အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေတြ႕ရေသာ

လွ်ပ္စစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

(e-waste) သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ညစ္ညမ္းေစသည့္ျပႆနာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရွိရျခင္း မရွိ
ေသးပါ။ ယင္းျပႆနာမ်ား တစ္ခ်ိန္တြင္ ႀကံဳလာရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေခ်။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ႔လာဆန္းစစ္
ျခင္း (SWIA) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရႊ၊ ဒန္၊ သံ၊ ဒုတၳာ၊ တိုက္ေတနီယံ စသည့္ “သတၳဳထုတ္လုပ္မႈ ပဋိပကၡ” (Conflict
minerals) မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတၳဳအမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ ပထမသံုးမ်ိဳးကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း SWIA မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ယင္းသတၳဳမ်ား မည္သို႔ထုတ္
လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အနာဂါတ္ကာလ
အတြက္ ေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အသံုးဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ
အေျခခံမူမ်ားေအာက္တြင္ အစိုးရနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံေရးသားထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသလို၊ အိုင္စီတီႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ျပည္
တြင္း၊ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကုလ
သမဂၢ၏လမ္းညြန္မႈ အေျခခံမူမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားသည့္အဓိကအခ်က္မ်ားကို သိသာထင္ရွားေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဇယားထဲတြင္ထည့္ၿပီး ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိုင္စီတီက႑အတြက္ ႏိုင္ငံ
တကာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးလမ္းညြန္ခ်က္ကို ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ “ICT Sector Guide on Implemeting UN
Guiding Principles on Business and Human Rights” (2013) တြင္ ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသို႔ အႀကံံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ လံေ
ု လာက္သည့္ အကာအကြယေ
္ ပးမႈမ်ားႏွငအ
့္ တူ

အိင
ု စ
္ တ
ီ က
ီ က႑အတြက္

အေၾကာင္းအက်ိဳး

ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ မူဝါဒေဘာင္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ား - အစိုးရမွ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာဝန္
၁။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက က်ဴးလြန္လာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အကာ
အကြယ္ေပးရမည္။ ယင္းသို႔ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို
ခ်မွတ္ျခင္း၊ တရားစီရင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ အျပစ္
ေပးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။

၂။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ နယ္နမိတ္အတြင္း အေျခက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ တရား
စီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္းရွိေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အစိုးရသည္ နည္းပညာမ်ားကို လြယ္လင့္တကူရယူႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၏ အေရးပါပံုကို လက္ခံၿပီး
ျဖစ္သလို၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ “လူထုဗဟိုျပဳ”သည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း ကတိျပဳက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္
အတြက္ အိုင္စီတီက႑၏ အနာဂါတ္အလားအလာေကာင္းမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး တစ္ဆက္တည္းတြင္လည္း အိုင္စီတီ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တိုး
တက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို တြန္းအားေပးမည့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ (အခန္း
၂ တြင္ အိုင္စီတီ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ဖတ္႐ႈ
ႏိုင္ပါသည္။)
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
အိုင္စီတီက႑အတြက္ေရးဆြဲမည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္
ျဖစ္သင့္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ အကာအကြယ္မ်ား
ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္။ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္းသင့္သည့္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားမွာ အိုင္စီတီ မဟာစီမံကိန္း၊
နည္းပညာသံုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (E-Governance) မဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မဟာစီမံကိန္းတို႔ ပါဝင္သည္။
အႀကံျပဳထားသည့္ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား
ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) ၏ အခန္းတိုင္း၏ အဆံုးသတ္တြင္ ထင္ရွားစြာထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
ထို႔အျပင္ မဟာစီမံကိန္းတိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္
ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ႏိုင္ေစေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးသံဓိဌာန္တစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံၿပီး
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္သံဓိဌာန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရ
သည္ မဟာစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိလူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူေပါင္းပါဝင္ၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္
ေစရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ထားရွိေပးကာ ပြင့္လင္းၿပီး အမ်ားျပည္သူပါဝင္သည့္
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (အခန္း ၂
တြင္ အိုင္စီတီအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ဖတ္႐ႈ
ႏိုင္ပါသည္။)
အိုင္စီတီက႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အရွည္သျဖင့္ႏွင့္ စုေပါင္းမ်ားျပားလာႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာသက္ေရာက္
မႈကစ
ိ ရ
ၥ ပ္မ်ားကို အမ်ိဳးအမည္ ခြျဲ ခားျခင္း၊ ကာကြယျ္ ခင္းႏွင့္ ထိခက
ုိ မ
္ ေ
ႈ လ်ာ့နည္းေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းတိက
႔ု ုိ ေဆာင္
ရြက္ရန္။ အဆိုပါအခ်က္ကို ICT Parks မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ ျပင္ပ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အပ္ျခင္းမ်ား တိုးျမႇင့္ရရွိႏိုင္ေရးတို႔တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ အရွည္သျဖင့္ႏွင့္
စုေပါင္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။ (အခန္း ၅
တြင္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။) အစိုးရအေနျဖင့္ အိုင္စီတီက႑
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ႀကိဳတင္ခန္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား - အထူး
သျဖင့္ အိုင္စီတီႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမႈိက္မ်ား
(e-waste) အတြက္ စဥ္းစား စီမံထားသင့္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအား လြတ္လပ္သည့္အိုင္စီတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္
ရာႀကီးၾကပ္သည့္ ဌာနတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ (ISP) တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း တည္ေထာင္ကာ
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အေျပာင္းအလဲ လုပေ
္ ဆာင္မက
ႈ ုိ ၿပီးျပတ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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၂။ အိုင္စီတီက႑တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးက်င့္စဥ္မ်ားအတြက္

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္

မူေဘာင္ႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားပါရွိမႈ ေသ
ခ်ာေစရန္ အိုင္စီတီဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္
ေဆာင္ရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ား - ႏိုင္ငံေတာ္၏
အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
၃။

အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္
(က)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔အေပၚ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိေသာဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ အဆိုပါဥပေဒမ်ား၏
လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလာပါက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(ခ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျခားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား
(ဥပမာ-ေကာ္ပိုရိတ္ဥပေဒ)သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး
မ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈကို ေသခ်ာမႈရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေလးစားလိုက္နာရမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္။

(ဃ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေရးကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - မူဝါဒမ်ားသဟဇာတ
ျဖစ္မႈႏွင့္ တိက်ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၈။ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ပံုေဖာ္ေနသည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခား
ႏိုင္ငံအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္မႈရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ျဖည့္စည္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သိရွိ၊ ေလးစား၊ လိုက္နာမႈရွိေစရန္ အာမခံခ်က္ ေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိုင္စီတီက႑ကို ဦးတည္အေလးထားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအဝင္ က႑တိုင္းတြင္ ဥပေဒ
ေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားသည့္ အစီအစဥ္
တစ္ရပ္ကုိ စတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေ
႔ လွ်ာ္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္သည္ လူအမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရး
မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သလို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ား ထြန္းကား
လာေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၂ တြင္ အိုင္စီတီအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ
မူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (Telecommunications Law)၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ (Computer Science
Development Law) ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ (Electronic Transactions Law)မ်ား
ေအာက္တြင္ မၾကာမီထြက္ေပၚလာမည့္ စည္းမ်ဥ္းစဥ္းကမ္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား
အေပၚ ဒုစ႐ိုက္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရဆိုသည့္အခ်က္ ေသခ်ာမႈရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။
အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိစစ္
ျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်င့္သံုးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္ပါ
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

သည္။ ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ထုတ္လိုသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးအား ျဖဳတ္ခ်ခ်င္းမ်ိဳးထက္ စာမ်က္
ႏွာပါ အေၾကာင္းအရာရွိ သက္ဆိုင္ေသာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ယင္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ပယ္ျဖဳတ္ရန္ ေတာင္း
ဆိုသင့္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အား ရပ္ဆိုင္းပိတ္ဆို႔မႈကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္။ လုပ္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္
ေဆာင္ရန္ အကန္႔အသတ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္။ တယ္လီဖုန္းဆက္
သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မုိလ္ဘိုင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးဖုန္းလိုင္းမ်ား)ကို အသံုးျပဳခြင့္အား ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအေပၚ အမွန္
တကယ္ပဲ သိသိသာသာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ လုပ္
ေဆာင္သင့္ပါသည္။ မည္သူက ရပ္ဆိုင္းပိတ္ဆို႔ခြင့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္
ပြင္းလင္းျမင္သာစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရပ္ဆိုင္းပိတ္ဆို႔ မိန္႔သည္
နယ္ေျမ၊ လုပ္ေဆာင္မည့္ပမာဏႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တို႔ကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကိစၥမ်ားျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ရပ္ဆိုင္း
ပိတ္ဆို႔ျခင္းအား မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အား ရပ္ဆိုင္းပိတ္ဆို႔ျခင္းကို လုပ္
ကိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳရန္။ ထိုသို႔ ရပ္ဆိုင္းပိတ္ဆို႔မည့္အစား အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္တားျမစ္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ အမုန္းစကား
မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ သတင္းစကားျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္
ေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္။
ဖုန္းေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အခြင့္အေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိရာ ဆင္းကတ္
(SIM card) ဝယ္ယူရာတြင္ မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ ဝယ္ယူရမည္ဆိုေသာ စည္းကမ္းအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ား
ကို စဥ္းစားရန္။
ဥပေဒႏွင့္အညီ သတင္းအခ်က္အလက္ ၾကားျဖတ္ရယူခြင့္ကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ရယူျခင္း၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ တခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္အား ရပ္ဆိုင္းပိတ္ပစ္ေစျခင္းတို႔ကုိ ျမန္မာအစိုးရမွ ေတာင္းဆိုသည့္
အခါ ေတာင္းဆိုသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္၊ ေတာင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာစသည္တို႔ကို
ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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၃။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈႏွင့္
စီမံမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တရားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အိုင္စီတီက႑တြင္
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားအတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ မူေဘာင္
ႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ပါရွိရန္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ဥပေဒ အမ်ား
အျပားရွိပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းျပဳျပင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ အိုင္စီတီက႑အတြက္ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ေသာ
ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရာ အဆိုပါဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ က႑ပိုမိုတိုးတက္ေရးကို အားေပးသင့္သည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေလ့အထမ်ား ထြန္းကားလာေအာင္ တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ (အခန္း ၂ တြင္ အိုင္စီတီအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္
အိုင္စီတီနည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ား တိုးပြားမ်ားျပားလ်က္
ရွိရာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္။
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ အဓိက်ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္။ ယင္းအခ်က္
မ်ားထဲတြင္ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္း ဖြဲ႔စည္းျခင္းဥပေဒ၊ ၁၉၅ဝ အေရးေပၚတားျမစ္သည့္ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၂၃
တရားဝင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခြင့္အက္ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ
၅ဝ၅ (ခ) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
“ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္“ ႏွင့္ အစိုးရအား လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ခြင့္ကိုပါ ခြင့္ျပဳသည့္ ၂ဝ၁၄ သတင္း
မီဒီယာဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄ ကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ရန္။ အြန္လိုင္း သတင္း
ေထာက္မ်ား အပါအဝင္ သတင္းသမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကို တည္းျဖတ္ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စရာ မလိုဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ေသခ်ာမႈ ရွိေစရန္။
အခန္း ၄.၁ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ အတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ အားလံုးအက်ံဳးဝင္မည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္။
ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ေပးမႈသည္ ယာယီအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္
သမားမ်ားအားလံုး ရရွိခံစားခြင့္ ရွိေစရန္။ အိုင္စီတီက႑တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား
တိုးပြားလာၿပီး၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၿမဲေအာင္ ထိန္း
ထားႏိုင္ေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ တိုးျမႇင့္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားရာႏွင့္ အစိုးရက တာဝန္ခံထားသည့္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ “ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္” (decent work) အစီအစဥ္ကို အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္
ျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အိုင္စီတီက႑မွ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ား ပိုမို
အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္သြယ္ေရး
သမဂၢမ်ား၏ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ခံစားမႈမရွိရေစရန္ ျဖစ္သည္။ အိုင္စီတီက႑ကဲ့သို႔ေသာ
ႀကီးထြားလာေနသည့္ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရရွိေစရန္အတြက္ က႑အဆင့္တြင္ သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ အလုပ္သမား ၃ဝ ႏွင့္ အထက္ရွိပါက လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီကို
ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ဥေပဒေေၾကာင္းအရ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အဆိုပါအလုပ္ရွင္မ်ား သိရွိသတိျပဳမိေစေရးကို တိုးျမႇင့္
လုပ္ေဆာင္ရန္။
အိုင္စီတီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဘြဲ႕ရယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားအတြက္ တူညီသည့္
အလုပ္အကိုင္အတြက္ တန္းတူလစာျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေအာင္ အားေပးျခင္းျဖင႔္ အစုိးရ
အေနျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ တာဝန္ယူေၾကာင္း ျပသရန္။
လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးသူမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဥပမာ
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဖိုင္ဘာႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ရန္ တူးေနသည့္ ေျမာင္းမ်ားကဲ့သို႔
ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးသင့္ပါသည္။
အခန္း ၄.၆ တြင္ အလုပ္သမားေရးရာအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေျမယာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
မၾကာမီျပဌာန္းမည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (National Land Use Policy) သည္ ေျမယာျပန္လည္
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ေျမလြတ္
ေျမ႐ိုင္းႏွင့္ အမ်ားဘံုပိုင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ထည့္သြင့္စဥ္းစားမႈမ်ားကို ေသခ်ာ
ေစရန္။
ေျမယာမ်ားအသံုးခ်မႈအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား
ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္။ (ဥပမာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအေပၚ ကမာၻ႕စားနပ္
ရိကၡာအဖြဲ႔ႀကီး၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ လံုၿခံဳေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ
သစ္ေတာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား) မၾကာမီျပဌာန္းမည့္ အားလံုးၿခံဳငံုေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကက႑
လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ တည္ေဆာက္သြားရန္။ ယင္းအခ်က္မ်ား တြင္
ခြင့္ျပဳထားသည့္ လြဲေျပာင္းရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တိက်မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈ ရွိေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
လက္ရွိ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး တို႔အား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေစေရးကို ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အသက္ဝင္ေစရန္အလို႔ငွာ တည္ဆဲ
ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ မ႐ိုးသားသည့္ ေျမယာ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းမ်ားတို႔မွ လယ္သမားမ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္
ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားရွိေစရန္ ေျမယာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
႐ိုးရွင္းလြယ္ကူမႈ ရွိေစရန္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
အေပၚတြင္ မိမိတို႔ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အျခား အစားထိုးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္
ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ (ဥပမာ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္အငွားခ်ေပးျခင္း) ႏွင့္/သို႔
မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကို အားေပးႏိုင္ေစမည့္ လံုေလာက္ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈတို႔
ရွိသင့္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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၄င္းတို႔ေအာက္တြင္ တစ္ဆင့္ခံစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အပါအဝင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ေျမယာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာ့
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ႏွင့္ ေျမယာႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းမႈ
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္း။
ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္းကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေျမယာရယူ
အသံုးျပဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ကာ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္တြင္က်ယ္ေစရန္။
အခန္း ၄.၇ တြင္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အြန္လိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးမႈအပါအဝင္၊ ကေလးသူငယ္
မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္။ အစိုးရသည္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ အစိုးရမ်ားထံသို႔ ၄င္းတို႔၏ အာဏာသက္ေရာက္ရာေနရာမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား မွ်ေဝေပးရန္ ေတာင္းခံျခင္းကို စဥ္းစားသင့္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အြန္လိုင္းမွ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို မၾကာမီျပဌာန္းမည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
အခန္း ၄.၈ တြင္ အႏ ၱရာယ္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၄။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းစံနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္
အင္တာနက္ကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား
ေခတ္သစ္ကာလ၏ “တင္းၾကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ႏိုင္ငံ“ တစ္ခုအျဖစ္ မေရာက္ရွိေစရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - ႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း ဆက္ႏႊယ္မႈ
၅။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခံစားမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္း
တို႔၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလို႔ငွာ လံုေလာက္သည့္
ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

၆။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အိုင္စီတီကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသည့္
အေလ့အထမ်ားကို ယခင္က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္
ျဖင့္ အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ (အခန္း ၄.၄ တြင္
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
မၾကာမီျပဌာန္းမည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ကတိျပဳထား
သည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။ ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ မၾကာမီျပဌာန္းမည့္
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထဲ၌ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏
အဆင့္တိုင္းအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကက်သည့္အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ
အိုင္စီတီဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ လုပ္ကိုင္သကဲ့သို႔၊ ဆက္
သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဥပေဒနွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူၾကမ္း (သို႔မဟုတ္) မူေဘာင္တိုင္းကို အမ်ားျပည္သူမွ မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္း
ဆံုး သီတင္းသံုးပတ္ အခ်ိန္ေပးရန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ အမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရန္။
“လူအမ်ားအျပားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ“ တားျမစ္ခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူအား သိရွိေစရန္။ (ေယဘုယ်လက္ခံ
ထားသည္မွာ ဒုစ႐ိုက္မႈလုပ္ေဆာင္သည္ဟု ႀကိဳတင္သံသယမရွိဘဲ အသံုးျပဳသူအမ်ားအျပား၏ ဆက္သြယ္ေျပာ
ဆိုျခင္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။) အဆိုပါ ကတိကဝတ္ျပဳ လုပ္
ေဆာင္မႈကို မၾကာမီျပဌာန္းမည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္
မူေဘာင္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ (သိသာထင္ရွားၿပီး ႀကိဳတင္ေသခ်ာစြာ သတင္းရထားေသာ
သံသယျဖစ္ဖယ
ြ ရ
္ ာ ဒုစ႐ိက
ု မ
္ မ
ႈ ်ားကို ပစ္မတ
ွ ္ ထားသည့္ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းမ်ိဳးကိသ
ု ာ တရားဝင္ခင
ြ ့္ျပဳသင္ပ
့ ါသည္။)
ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ဴး
ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ရယူႏိုင္ေသာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ပါရွိျခင္း မရွိသည့္ ဆက္သြယ္
ေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္နည္းပညာမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္။ ျမန္မာ့ေထာက္လွမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ယခင္ကရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို အၿပီးတိုင္
ဖ်က္သိမ္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိုသို႔အသံုးခ်မႈမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ရန္မွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္း အစိုးရအမိန္႔ကို လိုက္နာရသည့္ အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားအသံုး
ျပဳရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ
ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ကိရိယာ၊ မကိုက္ညီေသာ နည္းပညာ၊ ပစၥည္းကိရိယာ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရန္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မပါရွိရာ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားရွိပါသည္။

၅။ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးစံနစ္မ်ားႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးတို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အမ်ားျပည္သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး
အမွတ္အသားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား မရွိျခင္းသည္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ
ရပိုင္ခြင့္ကို လြန္စြာထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
တပ္ဆင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အေျချပဳတည္ေဆာက္ေနစဥ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္
ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ဘာဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရန္ တရားဝန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘက္မွ်ေစရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ (အခန္း ၄.၅ တြင္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ စိစစ္
ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို
တည္ေဆာက္ရန္။ ထိုစံနစ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္
လက္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈအတြက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား
ရွိပါက တိုင္းၾကားႏိုင္သည့္စံနစ္မ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုက္နာမည့္ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား ထားရွိျခင္း
တို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။
ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး၏ အေရးႀကီးမႈကို အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုမိုသိရွိေစေရး ပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္း
တိက်သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ နားလည္တတ္ေျမာက္မႈ တည္ေဆာက္ရန္။ အသံုးျပဳသူ
မ်ားအတြက္ အေျခခံက်ၿပီး အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အေလ့အထမ်ားကို ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာ အေရးေပၚတုန္႔
ျပန္ေရးအဖြဲ႔ (Myanmar Computer Emergency Respond Team - MCERT) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးရန္။
တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးေသာ ကိရိယာမ်ား (Encryption tools)
အသံုးျပဳျခင္းကို ဒုစရိုက္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္ရန္။ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ယူမႈသည္
ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအတြက္သာမက လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏
လံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ယူမႈဆိုင္ရာအား
ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အားလံုးတားျမစ္ျခင္းႏွင့္ အမည္မေဖာ္ဘဲ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အား တားျမစ္ျခင္းမ်ားသည္
လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္ပါ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္သည့္
တုန္႔ျပန္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။
အသံုးျပဳသူမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရယူႏိုင္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳေရးအား
အကာအကြယ္ေပးေရးကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး အာဏာ
ပိုင္အဖြဲ႔အား (National Data Protection Authority) တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၆။ ေခတ္ကာလႏွငေ
့္ လွ်ာ္ညေ
ီ သာ သတင္းလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ့္ ဥပေဒတစ္ချု ဖင့္ လြတလ
္ ပ္ပင
ြ လ
့္ င္းသည့္ ဆက္
သြယ္ေရးမ်ားရွိေရးအတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္းျပသရန္ႏွင့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုးတြင္
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္။
အစိုးရသည္ ပြင့္လင္းစြာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ (Open Government Partnership - OGP) တြင္
ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို၊ နည္းပညာအသံုးျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
(e-Governance) မဟာစီမံကိန္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေစရန္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ e-Governance လုပ္ေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္အတြက္ အဆိုပါလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထဲ၌ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္
အခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္
အိုင္စီတီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအား အဓိကေမာင္းႏွင္မည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
(အခန္း ၄.၁ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးသို႔ လွမ္းမည့္ အျခားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ လြတ္လပ္
စြာ သတင္းယူျခင္းအက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းက်င့္သံုးရန္ (ဥပမာ ၂ဝ၁၆ တြင္ ပြင့္လင္းစြာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
အစိုးရအဖြဲ႔ (OGP) ဝင္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး
(Extractives Industries Transparency Initiative – EITI) အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း)။ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ
အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရမွ သိုမီွးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ
ရယူႏိုင္ခြင့္အား အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပးသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေရးစြဲရန္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရး/အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္
ၾကပ္ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို e-Governance လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေရးအစ
ပ်ိဳးေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္။
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူျခင္းမႈဆိုင္ရာအတြက္ လိုအပ္သည့္ စည္မ်ဥ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာပူေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရးအစိုးရအဖြဲ႔ (OGP) ၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ လုပ္
ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရဌာနတိုင္းရွိ သိုမွီးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း (ယင္းအခ်က္
မ်ားသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ သတင္းမ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သင့္ပါသည္။)၊ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေစာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို အားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္ အစိုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ယူစြာ
ရယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာရယူႏိုင္မည့္ အႏွစ္သာရရွိေသာ အေျခခံမူမ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ေရးအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။ (လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ e-Governance
လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ - ဥပမာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန (MCIT) ႏွင့္
ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔မွလုပ္ေဆာင္မည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္
မႈေပးသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (Common Citizen Service Data Portal)) မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သံုးစြဲမႈ တိုးပြား
လာေနေသာ မ်ားျပားလာသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား
အတြက္ ရင္းႏွီးလြယ္ကူမႈရွိေရးႏွင့္ မုိဘိုင္းလ္ကိရိယာမ်ားမွ လြယ္ကူစြာရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေသခ်ာေစ
ရန္။
တီထြင္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အားေပးၿပီး၊ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစကာ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက
က႑တို႔၏ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ေပးအားေပးသည့္ တန္ဖိုးျမင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရွာေဖြ
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အမ်ား
ျပည္သူသိရေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္
အား အရွိန္တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ားအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈ ႏိုင္ငံတကာဇယား
တြင္ ေအာင္ဆးုံ မွရပ္တည္ခသ
့ဲ ည္။ ယခုအခါ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဝန္ေဆာင္မန
ႈ ည္းပညာမ်ား အသံးု ျပဳမႈႏန
ႈ း္ သည္ လ်င္လ်င္
ျမန္ျမန္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတတ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ေဒသအသီးသီး
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုး ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေရးမွာ ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ဆက္သြယ္မႈရရွိေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ
တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရွိပါသည္။ ၄င္းအခ်က္မွာ ဆက္သြယ္
ေရးႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေရး ရန္ပံုေငြ (Universal Service Fund)သိ႔ု တစ္ႏစ
ွ လ
္ းုံ ဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ကို ဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းလုပက
္ င
ုိ သ
္ ူ တစ္ဥးီ ခ်င္းစီမွ ႏွစစ
္ ဥ္
ထည့္ဝင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္ဝင္မႈကို ကြန္ရက္ေအာင္ျမင္စြာတပ္ဆင္မည့္ ၃ ႏွစ္ကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္မွ
စတင္၍ ထည္ဝ
့ င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ ေစ်းႏႈနး္ သက္သာစြာျဖင့္ အင္တာနက္ အသံးု ျပဳႏိင
ု ေ
္ ရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (Alliance for Affordable Internet - AFAI) သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အိုင္စီတီဝန္ေဆာင္မႈအား
ရယူအသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအျပားမွ ခံစားႏိုင္ေစရန္
အလို႔ငွာ ဘက္ေပါင္းစံုရွိ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမွ ဝိုင္းဝင္းပါဝင္၍ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ
ကြန္ရက္တပ္ဆင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၃ တြင္
က႑၏သက္ေရာက္မႈကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပးသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ လက္ရွိႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကြန္ရက္တပ္
ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ လက္ရွိတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္
ခ်ျပရန္။
ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရး ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္
သင္ခန္းစာမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳတည္ေဆာက္ရန္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၏ အခန္း(၁၅)ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းကို ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္
အားလံုးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ အားလံုးအတြက္ ဝန္ေဆာင္
မႈေပးမည့္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မုိ
ဘိုင္းလ္ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္ခုစလံုး) ကြန္ရက္တပ္ဆင္မႈ၏ ဦးစားေပးနယ္ေျမ သတ္မွတ္
ႏိုင္ေရး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ လူအုပ္စုမ်ား - ဥပမာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္းစံုႏွင့္ က်ယ္ျပန္စြာျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္။
ျမန္မာအစိုးရမွ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (AFAI)ကို ကတိျပဳ
ထားသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္အား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန
ျပည္သူလူထု တစ္လဝင္ေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ျဖင့္ ရယူႏိုင္ေရးကို အားလံုးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး
ရန္ပံုေငြမွ မည္သို႔ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
အားလံုးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ရန္ပံုေငြကုိ ေဒသအေျချပဳ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အား
ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ခြဲေဝသံုးစြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ လက္တေလာ ကာလအတြင္း တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ
ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈလိႈင္းမ်ားကို
တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္မႈ၏ အစြန္
ဆံုးေဒသအထိတိုင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ ေဒသအေျချပဳ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား တိုးျမႇင့္
တည္ေဆာင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

၈။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ နားလည္တတ္ေျမာက္ႏႈန္း တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ အိုင္စီတီနည္း
ပညာမ်ားကို မွန္ကန္စြာသံုးစြဲရန္အတြက္ အသိပညာေပးျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမွ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာကို ေဆာင္ၾကဥ္း
ေပးႏိင
ု စ
္ ရန္ အစိးု ရအေနျဖင့္ ျပည္သမ
ူ ်ားအားလံးု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာသည့္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ သတင္းနည္းပညာ အသိက
ု အ
္ ဝန္းတြင္ ပါဝင္
ႏိုင္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါ
သည္။ သို႔မွဟာ ျပင္ပေလာကတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အြန္လိုင္းေပၚတြင္
ပိုမိုခ်ဲ႕ကားကာ ျပန္႔ပြားေရာက္ရွိလာျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ပြားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ပြားရန္ အစိုးရအပါအဝင္ ထင္ျမင္ခ်က္
ေပးသူမ်ားက ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ ေျပာဆိုမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အိုင္စီတီႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈသည္ ျမန္မာျပည္သူ
အမ်ားစုအတြက္ အေတြ႔အႀကံဳသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏရ
ၱ ာယ္မ်ားမွ မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ကို
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (အခန္း ၃ တြင္ က႑အလိုက္ သက္ေရာက္
မႈႏွင့္ အခန္း ၄.၃ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
အိုင္စီတီနည္းပညာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဒသသံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္
ရန္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာသားမ်ားအပါအဝင္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ျမန္မာဘာသာအျပင္၊ ႏိုင္ငံတြင္းအသံုးျပဳေသာ အျခားဘာသာစကားေပါင္းစံုျဖင့္ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္
သင့္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ကိရိယာပစၥည္း (hardware) မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ား၊ ပညာေရး
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးျပဳမႈလမ္းညႊန္မ်ား၊ အျခားဆက္စပ္အရာမ်ား အားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးႏွင့္
သံုးစြဲမႈ အေလ့အထမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္။
“အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈ”မ်ားကို လက္မခံေၾကာင္းကို လူထုအမ်ားသိရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ အစိုးရ၏
ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ားမွထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္။ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ အလ်င္အျမန္ ျပန္႔ႏွံ႔
ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အားေပးရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား
“အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈ“မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ဦးတည္သည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို တက္တက္
ၾကြၾကြ အားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရဲဌာန၏အကူအညီျဖင့္ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ ေကာလဟလ
မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အားေပးျခင္းအပါအဝင္ အသံုးျပဳသူမ်ား
သည္ အမုန္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ားကို ေခ်ပေျပာဆိုျခင္းမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးသင့္ပါသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီွေစရန္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိုင္စီတီ သင္႐ိုးညႊန္းတန္းမ်ားကို
တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ထည့္သြင္းသည့္ လူထုပညာေရးက႑ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္။

၉။ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက မည္သူမဆို တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက
ထားရွိေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္လိုက္နာေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါယႏၱရားမ်ား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အပါအဝင္ အိုင္စီတီက႑တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို လိုက္နာမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - ထိေရာက္ေသာ
ျပန္လည္ကုစားမႈ ရပိုင္ခြင့္
၂၅။ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရားေရးဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေတာ္ေသာ ယႏၱရားမ်ား
ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား အတြင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း အဆိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္
လာသည့္အခါ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးေရး အာမခံရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္း
အဆင့္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - မူဝါဒမ်ားသဟဇာတ
ျဖစ္မႈႏွင့္ တိက်ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၂၉။ နစ္နာမႈမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံစားႏိုင္ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္လူထုမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ
(လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ ရပ္ရြာျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္၍ ထိခိုက္မႈ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္း
ေရး ယႏၱရားမ်ား) (operational level grievance mechanisms) ကို တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ကုလသမဂၢ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္

အေျခခံမူမ်ား

-

အစိုးရ၏

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ ယႏၱရားမ်ား - တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္မႈ မရွိေသာ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
ေပးေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ား ထိေရာက္မႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား။
၃၁။ ႏိုင္ငံေတာ္၌ အေျချပဳေသာ (ႏွင့္) ႏိုင္ငံေတာ္၌ အေျချပဳျခင္း မဟုတ္ေသာ တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ နစ္နာမႈ ေျဖ
ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ား ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ား ရွိသင့္
ပါသည္။
(က) တရားဝင္ လက္ခံမႈ - ယႏၱရားမ်ား အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ားထံမွ
ယံုၾကည္မႈရရွိျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တရားမွ်တမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ
ရွိျခင္း။
(ခ) လက္လွမ္းမီ၊ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ - ၄င္းတို႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ား
အားလံုး သိရွိရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီ၊ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတားအဆီတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႔ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ
အကူအညီေပးရန္။
(ဂ) ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ - အဆင့္တိုင္းအတြက္ ရည္ညြန္းအခ်ိန္ကာလ ေဘာင္တစ္ခုႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး အမ်ား
သိႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိျခင္း။
(ဃ) တရားမွ်တမႈ သာတူညီမွ်မႈ - ထိခုိက္နစ္နာရသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမွ်
တေသာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေသာ၊ ေလးစားမႈျပသေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အႀကံံဉာဏ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို သင့္တင့္ေလွွ်ာက္ပတ္စြာ
ရရွိေစေရး အာမခံရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း။
(င) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - နစ္နာမႈမ်ား ကုစားေရးေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ေစရန္ ပါဝင္ပတ္သက္
သည့္ ျပည္သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယႏၱရားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံု
ေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း။
(စ) အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း - ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။
(ဆ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု - အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ယႏၱရား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္
ထုတ္ရန္ ဆီေလွ်ာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဆင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားသည္(ဇ) ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အေျချပဳသင့္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာ အသံုး
ျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားမ်ား၏ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္း
ေဆြေႏြးျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္း
အလိုရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို အစိုးရမွ (ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပ) ကုမၸဏီမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ အသိေပး
သင့္ပါသည္။ အဆိုပါ ေမွ်ာ္မွန္းအလိုရွိခ်က္ကို မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ (တိုက္တြန္း
အႀကံံျပဳခ်က္ ၂ ႏွင့္ ၃ ရွိ အထက္ပါ အစိုးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။) လူထုပညာေပးျမႇင့္တင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထို႔အတူ ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အမ်ားျပည္သူထံသို႔ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္ကို
အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား တိုက္တြန္းအႀကံံျပဳခ်က္တြင္
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။) ျမန္မာ့တရားေရးမ႑ိဳင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာ အခ်ိန္ယူရ
သည္ျဖစ္ရာ ၾကားကာလ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအား ကုစားေပးႏိုင္ရန္ တရား
ဝင္ဥပေဒေရးရာမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည့္ ကာလအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အစားထိုးမႈေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား ထားရွိ
ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလ်င္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
စီပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ခ်မွတ္
ထားေၾကာင္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္စဥ္ကာလ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူစဥ္ ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ အသိေပးရန္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား
ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသို႔

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

အမ်ားျပည္သူသိေစႏိုင္သည့္

လမ္းညႊန္မႈပံုစံျဖင့္ အသိေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈႏွစ္ခုအား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ -

•

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီက်င့္သံုးသည့္
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္။

•

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာ
လူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စံနစ္တက် လက္ခံရယူၿပီး
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ား တည္ေဆာင္ထားရွိရန္၊ အဆိုပါ ယႏၱရားမ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူ၏ ပုဒ္မ ၃၁ ရွိ ကုစားမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေစမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း
ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကို္က္ညီစြာ တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ခိုင္မာသည့္ အမ်ိဳးသားဥေပဒမူေဘာင္မ်ား မရွိခ်ိန္တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးက်င့္စဥ္ဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအား - အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လမ္းညြန္
ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားအား က်င့္သံုးသြားရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေလးစားလိုက္နာရန္။
၁ဝ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အျခားသူ
မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွာ ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေသာ မေကာင္းေသာ လူ႔
အခြင့္အေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား- လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏
မူဝါဒကိုလိုက္နာရန္ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈ။
၁၅။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အလို႔ငွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏
အရြယ္အစား အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး၊
ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ (က) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ မူဝါဒေရးရာ တာဝန္ယူမႈတစ္ရပ္။
(ခ) ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္
ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ဆိုင္ရာ အေလးဂ႐ုျပဳ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္။
(ဂ) ၄င္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္
မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား- လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အေလးဂ႐ုျပဳ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ။
၁၇။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းသည္ကို
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္အလို႔ငွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ၊ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိေသာ လူ႔အခြင့္
အေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္လ်က္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား
ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းရ၊ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္
ျဖစ္ေပၚရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္သည့္ လူ႔
အခြင့္အေရး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းၿခံဳ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
(ခ) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသီးသီး၏ အရြယ္အစား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ႏိုင္မည့္ အႏရ
ၱ ာယ္၊ ၄င္းတို႔၏ လုပ္
ငန္းလည္ပတ္မႈသဘာဝႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားပါလိမ့္မည္။
(ဂ) လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန တျဖည္းျဖည္းေပၚ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အခြင့္အေရး အႏ ရ
ၱ ာယ္
မ်ားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို သိမွတ္လ်က္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ေျပာင္းလဲလာေနေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားတြင္ လစ္ဟာေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုရန္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝမႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္ဆန္
သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင္႔ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီးလွ်င္ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
အျပည့္အဝ ကိုက္ညီမႈ ရွိမည္ဟု အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အလားတူစြာပင္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ဤေလ႔လာဆန္းစစ္
ျခင္း (SWIA) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ား၊
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ မေသခ်ာေပ။ ျပည္
တြင္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးသည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္ ကုလ
သမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား (ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား)အား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ား
အား ေသခ်ာေရရာမႈ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
ယံုၾကည္မႈရွိေစေရးအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။ အေျခအေနမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေန
သည္ျဖစ္ရာ အိုင္စီတီက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာကာ
အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္
သူမ်ားမွ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ
သင့္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ မူဝါဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းရန္။ အဆိုပါမူဝါဒအား ကုမၸဏီအတြင္း က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔က်င့္သံုးေစရန္ ႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ
သိရွိေစရန္။ ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအခ်က္သည္ ထိပ္ပိုင္းရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ေလးစားလိုက္နာျခင္းကို တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး မျဖစ္မေနထားရွိရမည့္ စံခ်ိန္
စံညႊန္းတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္
ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။1 ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အတိတ္ကာလ၏ လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မတူေၾကာင္း ေဒသရွိနယ္ပယ္အသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိေစျခင္း
ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသို႔လည္း ၄င္းတို႔သည္
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို နားလည္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္လည္း ကိုက္ညီစြာလည္ပတ္ရန္ ခိုင္မာ
သည့္ မူခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးေျပာၾကားရာ ေရာက္ပါသည္။

•

အျခားေသာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကတိ
ကဝတ္ျပဳထားမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ - ဥပမာအားျဖင့္ - ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား
အား အသံုးခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈတို႔အေပၚ ကုမၸဏီမွထားရွိသည့္ မူဝါဒအား
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ရွင္းလင္း၍ ရရွိအသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္
လံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ား ထားရွိရန္။ အသံုးျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံေသာ
အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ “အသံုးျပဳသူ
အသိုက္အဝန္း“ အတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဝန္
ေဆာင္မႈမ်ား၏ အသံုးဝင္မႈကို ျမန္မာဘာသာအျပင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ပါ
အပါအဝင္ သိရွိနားလည္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

1

ပြင့္သစ္စ/ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂ဝ၁၅) သည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ကိုင္သည့္ လာဘ္စားမႈ ဆန္႔
က်င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အဖြဲအစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြက္
အင္တာနက္ေပၚတြင္ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မူတည္၍ အမွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးပြားလာေစရန္ အားေပးသည့္ ရည္
ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ေလ႔လာမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ရန္။

•

ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ား (ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
လုပ္ကိုင္သူ အစရွိသျဖင့္) မွ လူအမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိမႈႏွင့္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ -

		

-

ျမန္မာအစိုးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္ ၂ ႏွင့္ ၃ (ႏွင့္ ယခုဖတ္႐ႈေနသည္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA)၌)
ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၌ သိသာစြာ လစ္ဟေနေသာ အခ်က္မ်ား
အပါအဝင္ ေဒသ၏႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ ဓေလ့႐ိုးရာ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရန္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါလစ္ဟာမႈ
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းသြားႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားရန္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား
ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္
ေဆာင္ရာတြင္ “ပဋိပကၡ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား“ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

		

-

အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအတူတကြ လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားတြင္ တိက
ု ႐
္ က
ုိ ဆ
္ က္စပ္ပတ္သက္ေနျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္မက
ႈ ုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အေထာက္
အပံ့ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏ ရ
ၱ ာယ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္။ ဤအခ်က္ကို
စဥ္းစားရာတြင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏
စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈစာရင္း၌ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေသခ်ာေစ႐ံုဆိုသည့္ အခ်က္ထက္ ေက်ာ္
လြန္စြာ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။ ယခင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္
စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့မႈမ်ားရွိရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္
ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအေပၚ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈ
မ်ား ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။

•

ရွိလာႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအသံုး၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အႏၱရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္
ျဖစ္လာမည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးအျဖစ္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို
ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္မည့္ အဆင့္မ်ားထားရွိရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သိသာကြဲျပားေသာ
လုပ္ကိုင္သည့္ ပံုသ႑န္မ်ား ရွိပါသည္။ ဥပေဒမ်ားတြင္ရွိေနေသာ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုက္တြန္း
အႀကံျပဳခ်က္ ၅ တြင္ ၾကည့္ရန္) သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္
ႏိုင္ပါသည္။ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၃ တြင္ ပါရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ အႏ ရ
ၱ ာယ္ရွိႏိုင္မႈႏွင့္ SWIA ထဲရွိ ထင္ရွားစြာ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရန္)

•

ေဖာ္ထုတ္သိရွိၿပီးေသာ အႏ ရ
ၱ ာယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေလ႔လာမွတ္သားရန္။
အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ဝယ္သူသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ မည္သို႔ ပါဝင္္ႏုိင္သည္ ဆို
သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

•

SWIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ား၊ ထို႔အျပင္
အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာသည့္အခါ MCRB
၏ ပြင့္သစ္စ/TiME စီမံခ်က္တို႔တြင္ အႀကံျပဳထားသကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရန္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္
ေနသည္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

		

-

ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၌
ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္းမ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ ကြန္ရက္အား ရပ္
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ဆိုင္းပိတ္ဆို႔ေစျခင္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (အဆင့္တိုင္း) ထံမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လက္ခံရရွိမႈ
မ်ားအေပၚ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္။ အစိုးရမွကုမၸဏီမ်ားအား ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္
မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွလည္း မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို၍ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိေစေရးအတြက္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ျပသရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
		

-

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာစာလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌
ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ကုမၸဏီႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ဆက္
သြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

		

-

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚမႈမ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ား စသည္တို႔အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ႀကံဳရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ရွင္းလင္း
လြယ္ကူေသာနည္းျဖင့္ (ဥပမာ ဂရပ္ဖစ္႐ုပ္ပုံမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္) အသံုးျပဳသူမ်ား သိရွိႏိုင္ေအာင္
အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ ယခု SWIA အစီရင္ခံစာ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ တင္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ျဖစ္လာ
ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္။
ယခုက႑တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အိုင္စီတီက႑တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေစရန္္ မတူညီေသာ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆမ်ားကို ၿခံဳငံု၍
အားလံုးႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာ
အခန္း (၄) ရွိ က႑ဆယ္ခုလံုး၏ က႑တစ္ခုျခင္းစီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑တစ္ခုျခင္းအတြက္ သီးသန္႔အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအား ၄င္းတို႔တစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေလ႔လာမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ လွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္သည့္ ပို၍ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းသံုးသပ္စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
၄.၁

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႔ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္းကိစၥ - အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားအတြက္

တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။
၄.၂

အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈကိစၥ - အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၄.၃

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရးကိစၥ - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳ

ခ်က္မ်ား။
၄.၄

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းကိစၥ - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၄.၅

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကိစၥ - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၄.၆

အလုပ္သမားေရးရာကိစၥ - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၄.၇

ေျမယာကိစၥ - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

၄.၈

ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိစၥ - အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။
၄.၉

နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ

ယႏၱရားမ်ား - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား။
၄.၁ဝ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား - အိုင္စီတီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား။
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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၃။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ ရွိေၾကာင္းကို ျပသ
ႏိုင္ရန္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ခံစားေနရေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား - အထူးသျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္ - ထိေတြ႔ဆက္ဆံ
ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္။
ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ရာ
ယင္းအခ်က္ကုိ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လိက
ု န
္ ာက်င္သ
့ းုံ မႈမ်ား တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စေရး အႀကံျပဳခ်က္
အမ်ားအျပားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္
မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အစဥ္အဆက္ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ပြင့္လင္း႐ိုးသားၿပီး အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံ
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ဆိုးက်ိဳးအႏရ
ၱ ာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္တာဆီးရန္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဖိုးအတန္ဆံုးေသာ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ကနဦးကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အေရးႀကီးသည့္ ကာလမ်ားတြင္
စိုးရိမ္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈအပါအဝင္ စီမံခ်က္လည္ပတ္မႈတစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အလုပ္
သမားမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး စဥ္ဆက္
မျပတ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားစုအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံ အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိေစရန္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားအေယာက္ ၃ဝ ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးရန္လုိအပ္
သည္။ လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း (ဥပမာ - သမဂၢ) တစ္ခု ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ
ေကာ္မတီတြင္ အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးႏွင့္ အလုပ္ရွင္ဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ပါဝင္ရန္
လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းမႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ိဳးသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ဖက္စလံုး အက်ိဳးရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအား ပူးေပါင္းေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕
အစည္းတစ္ရပ္ကို ရရွိေစပါသည္။
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔
လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည့္ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူအားေပး
သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ အသံုး
ျပဳစဥ္ ခ်န္ထားရစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား (digital footprint)ကို သိရွိထိန္းခ်ဳပ္္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အပါအဝင္
အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္မႈမ်ား (digital literacy) ဖံြ႔ၿဖိဳးလာေစေရး
အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္။
မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္းတိုင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ ျမန္မာ
ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္လြယ္ေသာ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
ထုတ္ျပန္ျခင္း အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ရန္။
အြန္လိုင္းမွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ဝင္စကာလ အဆင့္သာ
ရွိပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စာ႐ိုက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္
သြယ္ေျပာဆိုႏုိ္င္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ရာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ
မ်ားေပၚမွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လာၾကသည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

၄။ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ယႏၱရားမ်ားကို
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ား - ျပန္လည္ကုစား
ေပးျခင္း။
၂၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၎တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည္ သို႔မဟုတ္
ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရပါက တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ယင္းထိခိုက္မႈမ်ားအား
ျပန္လည္ကုစားေပးရာတြင္ အေထာက္အကူေပးသင့္သည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ား - ထိေရာက္မႈရွိျခင္း
ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား။
၃၁။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၌ အေျချပဳေသာ(ႏွင)့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၌ အေျချပဳျခင္းမဟုတေ
္ သာ တရားေရးႏွငပ
့္ တ္သက္မမ
ႈ ရွသ
ိ ည့္ နစ္နာမႈ ေျဖရွငး္
ေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားထိေရာက္မႈ ရွိျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။
(က) တရားဝင္ လက္ခံမႈ - ယႏၱရားမ်ားအသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ားထံမွ
ယံုၾကည္မႈရရွိျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားကို တရားမွ်တမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ
ရွိျခင္း။
(ခ) လက္လွမ္းမီ၊ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ - ၄င္းတို႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ား
အားလံုး သိရွိရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီ၊ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတားအဆီး တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႔ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ
အကူအညီေပးရန္။
(ဂ) ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ - အဆင့္တိုင္းအတြက္ ရည္ညြန္းအခ်ိန္ကာလ ေဘာင္တစ္ခုႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး အမ်ား
သိႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိျခင္း။
(ဃ) တရားမွ်တမႈ သာတူညီမွ်မႈ - ထိခုိက္နစ္နာရသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမွ်
တေသာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေသာ၊ ေလးစားမႈျပသေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို သင့္တင့္ေလွွ်ာက္ပတ္စြာ
ရရွိေစေရး အာမခံရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း။
(င) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - နစ္နာမႈမ်ားကုစားေရး ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါဝင္သည့္လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ေစရန္ ပါဝင္ပတ္သက္
သည့္ျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယႏၱရားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လံု
ေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း။
(စ) အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း - ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။
(ဆ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု - အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ယႏၱရားပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္
ထုတ္ရန္ ဆီေလွ်ာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဆင့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားသည္:
(ဇ) ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အေျချပဳသင့္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာ အသံုး
ျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားမ်ား၏ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္း
ေဆြေႏြးျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တရားေရးရာ နည္းလမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရားေရးရာမဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္း
ေကာင္း နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျမန္မာႏိ္ုင္ငံတြင္

မရွိ

သေလာက္ နည္းပါးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေစာလွ်င္စြာထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အရွိန္တိုးမလာမီ လွ်င္ျမန္စြာ
ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႐ံုးတြင္းက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အစားထိုး ကုစားလုပ္ေဆာင္
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

27

မႈမ်ားရွိရန္မွာ အေရးႀကီးလာပါသည္။ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
သည့္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္တစ္ခုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံစား
ခဲ့ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားအား တိုက္႐ိုက္
ရယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ အဆိုပါယႏၱရားကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားကို
ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ထားရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာသည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ နစ္နာထိခိုက္မႈမ်ားကို
ျပန္လည္ကုစားရာတြင္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ေစခဲ့မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ
မ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီအားလံုးမွ တာဝန္ယူၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီး တခ်ဳိ႕ကဲ့သို႔ပင္2 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခဆိုက္ေသာ တခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီႀကီး
မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အၿမံဳ3 တို႔အေပၚ နစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပး
ေသာ ယႏၱရားမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို စတင္နားလည္စျပဳသည့္ အေနအထားတြင္သာ ရွိေသးသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
အထူးသျဖင့္ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္လုပ္
ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုး - လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရန္။ အကယ္၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာ
မ်ားဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားလိုပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္
စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းနံပါတ္သည္ ေဒသတြင္း အေျခစိုက္သည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ အက်ိဳး
ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ ရပ္ရြာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး ကိစၥ
အတြက္ သီးသန္႔အက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ကြန္ရက္တစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
အင္တာနက္ဝန္ေအာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ား (ISP) ႏွင့္ အင္တာနက္မွ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ား (Over the
Tops)အတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း အသံုးျပဳမ်ားလိုက္
နာရမည့္အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္၊ ထို႔အတူ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ေသာ ယႏ ရ
ၱ ားစနစ္ (ဥပမာ “သတင္းပို႔ အသိေပးျခင္း“ ျပဳ
လုပ္ႏိုင္ေသာ ခလုတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ႏိုင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း) မ်ားကို
ထည့္သြင္းရန္။ ယင္းယႏၱရားမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္းကို အမ်ားမွ သိရွိေစရန္ ႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္
အက်ိဳးရွိေစရန္ အေျခခံအဆင့္ အသံုးျပဳသူပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။
ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၄င္းကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးတူလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိပါက
အသံုးျပဳသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုႏိုင္ေရးအတြက္
လြယ္ကူစြာ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည္႔ ဆက္သြယ္ေရးယႏၱရားတစ္ခု (သို႔မဟုတ္ ယႏ ရ
ၱ ားမ်ား)အား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ လြယ္ကူစြာ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံဘာသာစကား အသံုးျပဳျခင္းမ်ား၊
အိုင္စီတီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစမႈ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားက ကုန္က်ခံစရာမလိုသည့္ အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ
(toll free) ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထားရွိမည္လား စသည္တို႔ကို ကုမၸဏီမွလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားထဲ
တြင္ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုျပဳထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
2

ဥပမာ Phillips မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နစ္နာမႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးေရး သီးျခားယႏၱရားတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ http://business-human-

3

MRCB ၏ ပြင့္သစ္စ/ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ နစ္နာမႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးသည့္

rights.org/en/response-by-philips-myanmar-foreign-investment-tracking-project
ယႏၱရားမ်ားအားတိုင္းတာမႈ။ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ ၂ဝ၁၅ MRCB တြင္ က်င္းပသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ နစ္နာမႈမ်ားအား
ျပန္လည္ကုစားေပးေရး ယႏၱရား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

မည္သည့္ယႏၱရားကိုမဆို ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
အေျခခံမူမ်ား4 ေအာက္ရွိ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူကာ ေရးဆြဲရန္။ ကုမၸဏီတြင္းႏွင့္ ကုမၸဏီျပင္ပမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တိုင္ၾကား
မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ဂလဲ့စားေခ်မည့္ အေရးယူမႈမ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏
ယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပန္လည္ကုစားေပးသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳ
သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တတိယအုပ္စုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္
ႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံသင့္သည္။

၅။ လူ႔အခြင္႔အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းလုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။
အိုင္စီတီက႑တြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားစုေပါင္းၿပီး ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အတူတကြ
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခအေနတူသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ နည္းစနစ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို
အသံုးျပဳကာ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေဝမွ်ရယူျခင္းတို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ား၏ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္္ အစိုးရလုပ္ငန္း ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ား အသံုးခ်ရမႈသက္သာ
ေစျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျခင္းစီအေနျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ရသည့္ အေနအထားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္
ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းဆီထက္ အစုလိုက္ဖြဲ႕၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ ပို၍ထိေရာက္
လြယ္ကူမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိေစရန္အတြက္ အိုင္စီတီႏွင့္ အျခားမတူညီေသာ ဥပေဒမ်ား
အတြင္းရွိ လစ္ဟာေနမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စုေပါင္းထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ (အစိုးရအတြက္
တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။)
အိုင္စီတီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပို၍အသံုးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္လာၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း၊
အမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား
စုေပါင္းခ်ဥ္းကပ္ရန္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားၾကား ထိေတြ႔လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သင္ယူခြင့္
ကိုအားေပးရန္၊ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေသာ အိုင္စီတီက႑တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားၾကား
စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္

သဟဇာတျဖစ္ၿပီး

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ရရွိေရး

ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
အိုင္စီတီက႑အတြက္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းမႈပညာ ေလ့က်င့္သင့္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္ကူ
ျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရး
အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။

4

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား အေျခခံမူ ၃၁ (အစိုးရအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္
ၾကည့္ရန္)

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခြင့္ကို အားေပးရန္။ အမုန္းစကားမ်ားကို ျပန္လွန္တုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ႏွင့္
အိုင္စီတီနည္းပညာဆိုင္ရာတြင္ အမုန္းစကားေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ နည္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မ်ားကို အားေပးရန္။

၆။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္
မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ရန္။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖင့္/အတြက္/ပါဝင္၍ လူမႈရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ဦးတည္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဗ်ဴဟာ (Strategic CSR)မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင္႔ ေငြစာရင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အစီအစဥ္
မ်ား ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္။
အိုင္စီတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္
ေစေရး ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားတိုးတက္ေစရန္။ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္သည့္အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈမ်ား လြန္စြာနည္းပါး႐ံုမက မသန္စြမ္းသူမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈ မလြယ္ကူသည့္ အေနအထားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အိုင္စီတီဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုး
ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္။
ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးႏွင့္ ဘာသာစကား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အရင္း
အျမစ္မ်ားကို ရယူႏင
ုိ ေ
္ ရးတိက
႔ု ုိ ေထာက္ပေ
့ံ ပးရန္အတြက္ အစိးု ရအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ နယ္ပယ္
အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔ခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ အိုင္စီတီဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ - အထူးသျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ - သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမ်ား
သိႏိုင္ေစရန္ တတ္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ရန္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္မ်ား၏ အေရးပါသည့္အပိုင္းမ်ား (ဥပမာ ျမန္မာအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံ
အျပဳခ်က္ ၁ တြင္ ရည္ညြန္းထားေသာ မဟာစီမံကိန္းမ်ား)၊

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

(ဥပမာ ၂ဝ၁၃ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၌ပါရွိေသာ။ ျမန္မာအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၂ ႏွင့္ ၃
တြင္ၾကည့္ရန္)တို႔ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္း
မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးမႈမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ မရွိၾကပါ။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္မွ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဥပေဒေရးရာ မူၾကမ္းမ်ားသည္
လည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ား ရွိေနပါသည္။
အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚတြင္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ႏွင့္ ေထာက္ျပေျပာဆိုရာတြင္

အရပ္ဘက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တက္ၾကြစြာပါဝင္မႈသည္ လြန္စြာမွအေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ အၿပီးသတ္ခ်မွတ္မည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ
ေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီး ထိေရာက္သည့္ အိုင္စီတီက႑ ျဖစ္ေပၚ
လာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သလို၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပါဝင္ကာ အခ်က္
အလက္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလံုၿခံဳမႈကို အာမခံေပးႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ား ဘက္ညီမွ်တမႈကို ရရွိေစမည္
ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္တြင္ အိုင္စီတီႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မႈရွိသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း အနည္းငယ္ကသာ ထိေတြ႕လုပ္
ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားက႑မ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားအား အိုင္စီတီမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျပာဆို ကိုယ္စားျပဳခြင့္
ရရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ အိုင္စီတီကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳေနသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမည့္သူမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကုမၸဏီမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ား
အေပၚ တာဝန္ယူမႈရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။
အိုင္စီတီက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါသည္။ 5 တခ်ိဳ႕ေသာ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္မႈ က်င့္ဝတ္မ်ားအေပၚ အေလးထားေဆြးေႏြးၿပီး၊ အျခားေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္
ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းဆိုေနမႈ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ရယူေနသည့္
အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားရွိ တိုးပြား
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ဥပမာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားဌာနရွိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ က႑ထဲရွိ ကုမၸဏီမ်ား
တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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လာေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးစြာပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေလးထားေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ
အခ်ဳိ႕ေသာ အစျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူ
မ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေျဖရွာမႈမ်ားကို အတူတကြ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထဲရွိ အမ်ားစုကို ယခု SWIA တစ္ခုလံုးတြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ဇယားမ်ား အပါဝင္ ျမန္မာျပည္တြင္ အစျပဳေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားကို အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅ တို႔၏
အဆံုးတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။)
အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အသိေပးေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိေတြ႕
ဆက္ဆံႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေန
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ လုပ္ေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

၃။ အိုင္စီတီက႑အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥ
ရပ္မ်ားအတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေရးအတြက္
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးသြားရန္။
အိုင္စီတီဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားလက္ခံသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း ကုမၸဏီမ်ား၊
အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတူတကြပါဝင္လာသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အက်ိဳးလိုလားသည့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကို အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိေသးပါ။ အုိင္စီက႑ အလုပ္အဖြဲ႔
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Working Group) တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ပါဝင္သည္ကို
ေတြ႔ရပါသည္။ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ အိုင္စီတီေကာင္စီ (The
US ICT Council for Myanmar) ကို အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ စတင္ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ (Open Government Partnership - OGP) ေအာက္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္
၎၏လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း OGP အေနျဖင့္ အိုင္တီစီက႑တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကာကြယ္ေပးမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား အားလံုးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အျခားေနရာမ်ားမွ
သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူကာ၊ က႑၏ ေရရွည္ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပံုေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
အိုင္စီတီ က႑တြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ အက်ိဳးလိုလားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုကို
အေကာက္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရမွ ကတိျပဳထားေသာ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳသည့္ နည္းလမ္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အင္တာနက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြမႈရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေပၚ ႀကီးထြားတိုးတက္လာေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား7 ႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) အေနျဖင့္ ယင္း
ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။

၄။ အမုန္းစကားေျပာၾကားျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားမႈ (counter-speech) အပါအဝင္ အြန္လိုင္းတြင္
အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူလူထု
အား အသိပညာေပးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို အစပ်ိဳးပံ့ပိုးေပးရန္ ။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ား ရယူသံုးစြဲျခင္း၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအား ပညာေပးရာတြင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကား အမ်ားအျပားရွိသည္ျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ အရပ္
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းၿပီး အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းဆိုင္ရာမ်ား၊
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က႑အလိုက္ အလုပ္အဖြဲ႔အမ်ားအေၾကာင္း စုစည္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရန္

7

ဥပမာ အင္တာနက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကမာၻ႕ေကာ္မရွငတ
္ ြင္ ၾကည့္ရန္

ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္တို႔အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အျခားဘာသာ
စကားမ်ားျဖင့္ပါ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၅။ အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ တိုးျမွင့္ေဖာ္ျပရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အိုင္စီတီက႑၏ အေရးပါမႈကိုေထာက္႐ႈ၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ ၄င္း၏
သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိေလ့လာကာ သတင္းေပးပို႔ျခင္းမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရ၏တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ နားလည္မႈ တိုးပြားလာေစမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သတင္းေရးသားေပးပို႔ရာတြင္ ဥပမာ အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဥပေဒအႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္
ရယူျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသင့္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔၏ ဌာေနအစိုးရမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ အိုင္စီတီဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ တရားေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား
အားေကာင္းေစေရး - အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသို႔ အႀကံျပဳထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္ ၂ ႏွင့္ ၃ ရွိ
ေထာက္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား - ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
အိုင္စီတီက႑တြင္ လံုေလာက္သည့္ ကာကြယ္ေပးမႈ အစီအမံမ်ားပါဝင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ မူေဘာင္တစ္ခုအား
မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢ (EU) တို႔ အပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဥပေဒမူေဘာင္ေရးဆြဲေရး လုပ္
ငန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ အတိတ္ကာလ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား
အရ၊ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္သင့္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးမႈမ်ားပါဝင္ေစရန္
သင့္ေတာ္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား
ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရအားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လွဴဒါန္း
ေငြမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈမ်ားအား
ျပန္လည္ အသက္သြင္းႏိုင္လာျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးသည္ - အကယ္၍ - ဥပမာအားျဖင့္
- စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္တြင္ ထည့္သြင္းသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔လြန္းၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပၸာယ္
ေကာက္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၏ ၄င္း
တို႔ကိုယ္တိုင္ ငွားရမ္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ငွားရမ္းထားေသာ
အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားကို နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာမက ဥပေဒ
မူေဘာင္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအခ်က္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးမႈရွိသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိဳးညီစြာရွိေရး
ကို ထည့္သြင္းအႀကံဉာဏ္ေပးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အစိုးရမွ ဥေပဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာ ေနာက္ဆက္တြဲ အႀကံျပဳ
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကို ေစာင့္
ၾကည့္ရန္။
သင့္ေတာ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ပါဝင္ေသာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္သည့္ အိုင္စီတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေျပာင္း
အလဲလုပ္ရာတြင္ စနစ္အတြင္းတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရမွ ေတာင္းဆိုသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းမ်ားကို
တရားေရး၏ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လိုအပ္သည့္အခ်က္ကို အစိုးရမွ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္
အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားသည္ သင့္ေတာ္သည့္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င္သ
့ င္ၾကားမႈမ်ား
ရရွိရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားေကာင္းေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
အစီအစဥ္တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေစရန္သည္္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အိုင္စီတီကုမၸဏီမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အိုင္စီတီက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ထိေရာက္စြာ
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္
(အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားအတြက္ အႀကံ
ျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ၾကည့္ရန္)
အိုင္စီတီကိစၥရပ္မ်ားအား သတင္းေရးသားႏိုင္ရန္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးေစသည့္ အစီအစဥ္
မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္။
ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး အလို႔ငွာ သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီ က႑ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕စည္းမ်ား
(IFIs) ကို အားေပးရန္။

၂။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစမည့္ တာဝန္ယူမႈ
ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - အကာအကြယ္
ေပးေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္။
၂။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏နယ္နမိတ္အတြင္း အေျခက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ တရား
စီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္းရွိေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ဌာေနႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားေန
သည့္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၄င္းတို႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ ေစာလ်င္စြာ
ရွင္းလင္းေျပာျပထားသင့္သည္။ ယင္းအခ်က္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရ
မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
အေျခခံမူမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (OECD
Guidelines on Multinational Enterprises) အတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္သင့္သည္ဆိုေသာ ရွင္းလင္း
ျပတ္သားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ျမန္မာ့
ဥပေဒမ်ား မရွိေသးသည့္ကာလတြင္ ဌာေနအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IFC) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (IFC Performance Standards) ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္
အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္
အတြက္ အားေပးသင့္ပါသည္။
အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဝာာဝန္
ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား“ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအပၚ ကုမၸဏီမ်ား၏ အျခားေသာ အစီရင္ခံရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ဥေရာပသမဂၢထဲရွိ အခ်က္မ်ား)ကို ရယူက်င့္သံုးေရးအတြက္ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္မႈအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ
ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားရည္ရြယ္ အစီရင္ခံ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးသားျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္
ေရးအတြက္ အားေပးတိုက္တြန္းရန္။
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အေလ႔အထမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ (အထက္
တြက္ ပါရွိေသာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ၾကည့္ရန္)

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္ေရး
ေသခ်ာေစရန္။
ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား - မူဝါဒမ်ား သဟဇာတ
ျဖစ္ေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္။
၉။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဥပမာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း အစရွိသျဖင့္
အျခားႏိုင္ငံမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ

စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ

မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္
ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လံုေလာက္မႈရွိေသာ ျပည္တြင္းမူဝါဒကို ထိန္းသိ္မ္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သေဘာတူထားသည့္ လိုက္နာရန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားအား ကိုးကားမႈမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ
တစ္ခုျခင္း၏ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပသမဂၢကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လိုက္နာရမည့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစေရးကို ေသခ်ာေစရန္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို
တိုးတက္ေစႏိုင္ေရး ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ားကို အနာဂါတ္တြင္ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ “မူဝါဒ
ကြက္လပ္ (policy space)“ (သေဘာတူညီခ်က္အား တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မူဝါဒကို
လြတ္လပ္စြာ ျပဳျပင္ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစျခင္း) ကို အုပ္စုတစ္ဖက္စီမွ ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ထဲ၌
ခ်န္လွပ္ထားေရးကို ေသခ်ာေစရန္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းထက္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးကို
အစိုးရမ်ားမွ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိုင္စီတီက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာစိစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား ထားရွိက်င့္သံုး
သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ပါဝင္
သင့္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး
အႏၱရာယ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖန္တီးေနမႈမ်ားရွိေနပါက
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရမည့္ အဆင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားသင့္ပါသည္။

၂။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိုင္စီတီက႑တြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မိမိတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိေတြဆက္ဆံကာ ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရန္။
အဆိုပါအခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ နယ္ပယ္အသီးသီး
မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိုင္စီတီက႑တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မိမိတို႔၏
ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ စြန္႔စားရမႈမ်ားႏွင့္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္။
အေမရိကန္အစိုးရ၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဝာာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ား“ ကို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳစဥ္တြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေစရန္ လိုက္နာသင့္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား။
လူမႈကြန္ရက္အား အသံုးျပဳရာတြင္ -

•

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ဥပမာ ဘဏ္စာရင္းမ်ား၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ေမြးသကၠရာဇ္
သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္၊ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း Apps မ်ားတြင္ လူအမ်ားသိေစရန္
မွ်ေဝျခင္းမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္။

•

မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ အျခားသူမ်ား
မျမင္ႏိုင္ေအာင္ (သို႔) ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္
ကာကြယ္သည့္ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္။

အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင-္

•

လြယ္ကူစြာ ခန္႔မွန္းမရႏိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳရန္၊ ယင္းသည္:-8

		

-

စာလံုးေရ ၈ လံုးအထိ အနည္းဆံုးထားရန္။

		

-

အသံုးျပဳသည့္ အမည္၊ အမည္ရင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းနာမည္ႏွင့္ ျပည္စံုေသာ စာလံုးတြဲတစ္ခု အစရွိသည့္
စကားလံုးေတြ မပါဝင္ေစရန္။

		

-

မူလအသံုးျပဳခဲ့ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ သိသာစြာ ကြဲျပားမႈ ရွိပါသလား။

		

-

စာလံုး အႀကီး၊ စာလံုးအေသး၊ သေကၤတမ်ားႏွင့္ နံပါတ္မ်ား ပါဝင္ေစရန္။

•

တူညီေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္တစ္ခုအား ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္။ ဥပမာ
ဂ်ီေမးလ္၊ ေဖ့(စ)ဘြတ္။

•

ယင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို လံုၿခံဳစြာႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သိမ္းဆည္းထားရန္။

အီးေမးလ္ကို အသံုးျပဳရာတြင-္

•

အမည္မသိေသာသူမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ ေမးလ္တြင္ တြဲပါလာသည့္ ဖိုင္လ္မ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္
ၾကဥ္ရန္။

•

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ အသံုျပဳေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ
အတြက္ အသံုးျပဳေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို မတူေအာင္သံုးရန္။

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား အသံုးျပဳေသာအခါ-

•

ခ႐ုမ္း (Chrome)၊ ဖားရားေဖာက္ (Firefox)၊ ဆာဖာရီ (Safiri) ႏွင့္ အင္တာနက္ အိတ္(စ)ပလိုရာ (Internet
Explorer)တို႔တြင္ ပါဝင္သည့္ “ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ လံုၿခံဳစြာၾကည့္႐ႈသည့္“ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္။
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ လံုၿခံဳစြာၾကည့္႐ႈသည့္စနစ္သည္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတို႔မွ အသံုးျပဳသူ၏
Login ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္ယူထားျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ခဲ့ဖူးေသာ လိပ္စာေဟာင္းမ်ား
ေအာက္ရွိ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရယူျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္
ႏိုင္ပါသည္။
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မိုက္ခ႐ိုေဆာ့(ဖ)၏ “Tips for Creating a Strong Password (လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား)“ ႏွင့္ Micah Lee ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ျခင္း,
“Passwords you can Memorize- But That Even The NSA Can’t Guess (ကိုယ္တိုင္မွ မွတ္မိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီမွပင္ ခန္႔မွန္းလို႔
မရတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္)“ (၂၆ မတ္ ၂ဝ၁၅) ကို အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာသင့္ေသာ ထပ္မံလမ္းညြန္မႈအျဖစ္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ

အခြင့္အေရးကို အေလးထားသည့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ
ဆက္သြယ္ေရး ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္းပံုစံတြင္ရွိသည့္သည့္
လကၡဏာရပ္မ်ား

ဦးတည္ခ်က္
ဤစာတန္းေရးသားခ်ိန္အထိ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးမူေဘာင္၏ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲရန္
က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္

ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ

အမ်ားျပည္သူမ်ား

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ေခၚယူသြားရန္ အစိုးရက ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က ဤကဲ့သို႔
ေသာမူေဘာင္မ်ိဳး ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးရာ ဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနမႈမ်ိဳး မရွိေနသည့္ အေနအထား
တြင္ လူအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း
မၾကာခဏဆိုသလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ႏွင့္မတူသည့္ အေနအထား
ကို ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။
အိုင္စီတီက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္အားအက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ဆက္သြယ္ေရး အသံုးျပဳသူမ်ားအား လံုေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈေပးသည့္ ဥပေဒျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္သည္ အစီအစဥ္
မ်ား ထားရွိျခင္းမရွိဘဲ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေလ်ာ႔က်မသြားရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
အဆံုးတြင္ အေၾကာက္တရားႏွင့္ သံသယမ်ား ႀကီးစိုးသည့္အေနအထားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းမိသလို ျဖစ္ေစႏိုင္
သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းသူမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္နားေထာင္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳသည္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အတူတရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္သြယ္ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို
ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္သြယ္ေရး ၾကားျဖတ္
နားေထာင္မႈမ်ားကို ထိန္းကြပ္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းကာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေခါင္းေဆာင္္ႏိုင္
သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဤကဲ႔သို႔ ဥပေဒေဘာင္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီ အသံုး
ျပဳသူမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစ
ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း ၾကားျဖတ္နားေထာင္မႈကို ခြင့္ျပဳသည့္ လက္ရွိတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ တစ္ခုတည္း
ေသာဥပေဒမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (Telecommunications Law) ၏ ပုဒ္မ ၇၅
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤဥပေဒသည္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မပါရွိသလို၊ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္လည္း ေဖာ္ျပပါရွိျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာအစိုးရသည္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ား
အကူအညီမ်ားေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢအား ေတာင္းဆိုထားသည္။ အဆိုပါမူၾကမ္း ေရးဆြဲေရးတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္
အေရးကို ေလးစားသည့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္နားေထာင္ခြင့္ ျပဳသည့္နမူနာမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား မည္သို႔
ရွိႏိုင္မည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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အဆိုပါေလ႔လာမႈမွ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္

လူ႔အခြင့္

အေရးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲ
ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအား အသံုးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါ
သည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ခုနစ္ခုကို ၿခံဳငံုမိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား ေစာင့္
ၾကည့္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းစတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္
အေျခခံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အခြင့္အေရးကို အေလးထားသည့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္သြယ္ေရး ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္း
စံပံုစံတြင္ ရွိသင့္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား•

ႀကိဳတင္သေဘာတူရန္ လိုအပ္ခ်က္ထားရွိျခင္း (Prerequisites)

•

ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ထားရွိျခင္း (Authorisation Processes)

•

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား ထားရွိျခင္း (Oversight)

•

ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ားအား အသိေပးျခင္း (Notification of individials)

•

ေျဖရွင္းခ်က္ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း (Remedy)

•

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း (Transparency)

•

ဥပေဒသမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္ထားရွိျခင္း (Provision for Framework Review)

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ယူနားေထာင္ျခင္း မလုပ္ေဆာင္မီ ႀကိဳတင္သေဘာတူရန္ လိုအပ္
ခ်က္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္သည္။
ျပစ္မႈႀကီးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အျခား
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး နည္းလမ္းမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ိဳးမပါဝင္သည့္ ရဲလံုၿခံဳေရးနည္း
လမ္းမ်ားစသည္တိ႔ုျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္နားေထာင္
ျခင္းကုိ အသံုးျပဳရန္။
ေစာင့္ၾကည့္မႈကို မႈခင္းက်ဴးလြန္းသည္ဟု သံသယရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုခုကိုသာလ်င္ ခ်ိန္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္ဟု ႀကိဳတင္
သိရွိထားသည့္ သံသယရွိမႈမ်ဳိး ရွိမွသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေပးအပ္ထားသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒ
ျပင္ပ ေစာင့္ၾကည္မႈမ်ိဳးကို တားျမစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ယူနားေထာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ရာတြင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြဲတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဌာန္းျခင္းကို လက္ခံသည္ထက္ ဥပေဒျပဳေရး၊
မ႑ိဳင္တြင္ေဆြးေႏြးကာ မူလဥပေဒျပဳေရးျဖစ္္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး
မ႑ိဳင္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ၏ ေစာင့္ၾကပ္စိစစ္မႈ မပါဝင္ဘဲ တံခါးပိတ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိရာ
အမ်ားျပည္သူပါဝင္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈသည္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိကၾကသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူအေနႏွင့္ မူေဘာင္
မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုခြင့္ရွိေရးသည္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ျမန္မာအစိုးရသည္

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ

ၾကားျဖတ္ယူနားေထာင္ျခင္းအတြက္

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္

အမ်ားျပည္သူပါဝင္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳၿပီးျဖစ္သည္။

ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
လြတ္လပ္ၿပီးကၽြမ္းက်င္သည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုခု၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား႐ံုးခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ တရား႐ံုးခြင့္ျပဳခ်က္ကို ပို၍လိုလားသည္။

•

ျမန္မာအစိုးရသည္ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုယူရန္ ကတိျပဳၿပီးျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ညီသည့္ အေၾကာင္းကိစၥအတြက္ လိုအပ္
သည္ကိုသာလ်င္ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္အခ်က္အရေရာ၊ ကိုက္ညီမႈအရပါ အခြင့္
အေရးထိခက
ုိ မ
္ ႈ အနည္းဆံးု ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိသ
ု ာ အသံးု ျပဳသင္သ
့ ည္။ လုပေ
္ ဆာင္ရန္စစ
ီ ဥ္သည့္ ေစာင့္
ၾကည့္မႈတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမႈအေပၚ ဓမၼဒိဌာန္က်သည့္ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္းတစ္ရပ္သည္
ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ယူနားေထာင္ျခင္းကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက
ေတာင္းဆိခ
ု င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္က
့ ုိ ဥပေဒမူေဘာင္က သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးရမည္ ျဖစ္သည္။ (ေတာင္းဆိပ
ု င
ုိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည့္ အဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ား)
ေတာင္းဆိုလာသည့္ ေစာင့္ၾကည္႔ခြင့္မ်ားအေပၚ တရား႐ံုးက ခြင့္ျပဳသင့္၊ မသင့္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေျခခံ
မည့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကိုလည္း ဥပေဒမူေဘာင္က သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္မွန္သမွ်သည္ သတ္မွတ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခြင့္ ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္သည့္
အခ်ိန္ကာလ ကုန္ဆံုးပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္ေတာင္းခံရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို သက္တမ္းတိုးျခင္းမရွိဘဲ သတ္မွတ္ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အလို
ေလ်ာက္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။
ေစာင့္ၾကည့္ရယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရွိခြင့္ အခ်ိန္ပမာဏကိုလည္း မူေဘာင္တြင္
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထည့္သြင္းခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသက္တမ္း ေက်ာ္လြန္ပါက ရယူသိမ္းဆည္း
ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တရားမဝင္ရယူထားသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ်ကိုလည္း ခ်က္ျခင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား ထားရွိျခင္း
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အေျဖရွာၾကဆဲ ျဖစ္
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္႐ႈမႈနည္းလမ္းပံုစံအား ပို၍စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွ ကင္းလြတ္သည့္ လြတ္လပ္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၏ ေအာက္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈကို ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းကို အေလးအနက္ထား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုသလို ေျပာင္းႏိုင္
သည့္ အေျခအမ်ိဳး မျဖစ္ေစရပါ။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ေစာင့္ၾကည့္မႈကိုခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေတာင္းခံသည့္ခြင့္ျပဳခ်က္၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေသခ်ာေစရန္အလို႔ငွာ ဂ႐ုတစိုက္
ဆင္္ျခင္ သံုးသပ္ရန္တာဝန္ကို ဥပမာအားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး သမမွ်တသည့္ လူ႕အခြင့္ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူကဲ့သို႔
တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန (a confidential public interest advocate) တစ္ဦးအား အပ္နွင္းသင့္ပါသည္။ ထိပ္တန္း
လွ်ဳိ႕ဝွက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရန္ လိအ
ု ပ္သည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္လၿုံ ခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေ
္ နသည့္ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအတြက္ ေပးအပ္သည့္
ခြငျ့္ ပဳခ်က္ မ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဆိုပါေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို တရားနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ခ်င္း ရွိ၊ မရွိ အကဲျဖတ္ရန္အလို႔ငွာ
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရယူၾကည့္႐ႈပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုရာတြင္ ကန္႔သတ္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္႐ႈသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္စပ္္မႈရွိပါက ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးပို႔
ႏိုင္ျခင္း။
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။
အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိအေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ
စံနစ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူအား ပံုမွန္အသိေပးသည့္ အစီအစဥ္ ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ လူထု နားလည္သိရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ားအား အသိေပးျခင္း
ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ား ၄င္းတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းအေၾကာင္း အသိေပးျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ပ်က္ဆီးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းအေၾကာင္း အသိမေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳလာႏိုင္သည္ကို
နားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူအား အသိေပးျခင္းကို မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အခ်ိန္ဆြဲထားႏိုင္သည္၊ မည္သူက ယင္း
သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင္႔အာဏာေပးႏိုင္သည္ကို ဥပေဒမူေဘာင္က သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားၿပီးစီးပါက အသံုးျပဳသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ေစာင့္ၾကည့္ခံခဲ့ရသည္ကို အသိေပးသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ
မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ယူဆပါက ျဖစ္သင့္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းခ်က္ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း
လူတိုင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ ရွိ၊ မရွိ သိရွိခြငရ
့္ ရင္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ေစာင့္ၾကည့္ခံရပါက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္
တိုင္တန္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္သင့္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းရွိသည္ဟု စြပ္စဲြျခင္းရွိလာပါက ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးကာ ခ်က္ခ်င္း
ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႕အစည္းက ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရယူထားသည့္
သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပစ္ရန္ တစ္ပါတည္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ ရယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္
ထားရွိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၏ သေဘာသဘာဝ၊ ေစာင့္ၾကည့္သည့္
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳခ်ိန္၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ခြင့္ျပဳရန္ကိုက္ညီသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ထုတ္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို လုပ္ေဆာင္မည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္႐ႈမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို အဆိုပါဥပေဒမူေဘာင္က သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ၾကားျဖတ္ေက်ာ္
အစိုးရအခ်င္းခ်င္း သတင္းဖလွယ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ပင္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ိဳးခံရသည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းခံႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကို သိရွိရန္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေစာင့္ၾကည့္မႈပံုစံတိုင္းအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ထားရွိသင့္သည့္။ အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံ
တကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းျငင္းခုန္မႈမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ ရယူႏိုင္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားနားလည္ေစရန္အလို႔ငွာႏွင့္ ဥပေဒက ၄င္းတို႔အား မည္သို႔သက္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို
ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ၾကေစရန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွင္းလင္း၊ တိက်ရမည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရတာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစိုးရသည္ အနိမ္႔အဆံုးအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ တစ္ႏွစ္တာေတာင္းခံခဲ့သည့္
ေစာင့္ၾကည့္မႈ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၊ ေတာင္းခံမႈကိုခြင့္ျပဳသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ ေတာင္းခံမႈကိုပယ္ခ်ခံရသ
ည့္အေရအတြက္တို႔ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ဥပေဒေၾကာင္းမ်ားျဖင္႔ ရယူခဲ႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔
အာဏာအသံုးျပဳမႈတို႔ အပါအဝင္္ ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္
ေတာင္းခံခဲ႔သည့္ အေရအတြက္၊ ဖုန္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ခဲ႔သည့္အႀကိမ္ေရ စသည္တို႔ကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္
ျပန္သင့္သည္။

ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္နားေထာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားရွိျခင္း
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးႏႈန္းႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈက အခြင့္အေရး
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္လည္း ပို၍တိုးလာသည္ျဖစ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးမႈမရွိေစေရး
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားရွိ
ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အျခားအခ်က္မ်ား။
စည္းကမ္း၊ ဥပေဒႏွင့္က်င့္သံုးမႈမ်ားအၾကား ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း - ဥပေဒကို လက္ေတြ႕တြင္ က်င့္သံုးလိုက္နာေစေရး
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း႐ံုသက္သက္ျဖင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။
ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္းကို ေတာင္းဆိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္
အေရးအေလးထားမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေစရန္
အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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လူ႔အခြင့္အေရးအေလးထားမႈကို အေျခခံကာ ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရန္ ၄င္းတို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ကို နားလည္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္
အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအား ႀကိဳတင္ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္
သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားအားလည္း ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္အတူ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔လုပ္ကိုင္မည္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ လက္
ေတြ႕တြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (code of practice) ခ်မွတ္သင့္သည္။
ဥပေဒတစ္ခုထက္ပိုရွိသည့္ အေနအထားတြင္ (ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး ဥပေဒ၊
မူယစ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဥပေဒ စသည့္ျဖင့္) လူအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးသည့္
အခ်က္လက္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ မည့္သည္ဥပေဒကို
ဦးစားေပး က်င့္သံုးရမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑
တရားေရးအရ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ မခံရဘဲ

တိုက္႐ိုက္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေျပာင္းလဲျပဳျပင္
ခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မရွိသင့္ေပ။
ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား အခ်က္အလက္၊ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား
ဝင္ ေရာက္ရယူရန္ ေတာင္းဆိုမႈတိုင္းသည္ စာျဖင့္ ေရးသားေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေတာင္းဆိုသည့္
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အမည္၊ ေတာင္းဆိုသူ နာမည္၊ ရာထူး၊ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္တို႔ အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုမႈတိုင္းအတြက္
ဥပေဒေၾကာင္းအရလိုအပ္မႈ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ပါတည္း ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုမႈကို စာျဖင့္ေရးသား
ေတာင္းဆိုရန္ ပို၍ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ဥေပဒအားျဖင့္ခြင့္ျပဳသည့္ အခ်ဳိ႕ျခြင္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို လက္ခံပါ
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန၊ အသက္အႏၲရာယ္ ခ်က္ခ်င္းက်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန
စသည္တို႔တြင္ စာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ မလုပ္ႏိုင္ခင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမ်ိဳးကို လက္ခံပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုမႈအေခၚ ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈမ်ား
ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္)ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု ထင္ျမင္ပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ ျဖစ္
သည္။

ၾကားျဖတ္နားေထာင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ လက္ရွိနိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ျငင္္းခုန္ေနၾကသည့္ က႑မ်ား
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္လက္မ်ား (communications data) ရယူရန္ လိုအပ္
သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အဆင့္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္းအရာ (communications content) ရယူရန္
အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုအပ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္လက္မ်ားသည္ သာမန္တယ္လီဖုန္း
ေခၚဆိုမႈႏွင့္ မိုဘိုင္းတည္ေနရာျပဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထက္ လူတစ္ေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားနင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက ပို၍ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအား ကာကြယမ
္ အ
ႈ ဆင္ႏ
့ မ
ိွ ထ
့္ ားျခင္း၏ သင္ေ
့ တာ္မအ
ႈ ေပၚ ျငင္းခုနၾ္ ကဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားအေနျဖင့္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး သတင္းအခ်က္လက္မ်ား (communications data) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္းအရာ (communications content) အျပင္ တတိယအခ်က္အလက္ အုပ္စုထားရွိသင့္ေၾကာင့္ အႀကံျပဳၾကသည္။ အဆိုျပဳ
သည့္ တတိယအုပ္စုသည္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ဝက္ဆိုဒ္လိပ္စာ၊ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူ၏ ေရာက္ရွိေနရာ
စသည့္ ပိုၿပီး သတိထားရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ လံုၿခံဳမႈရရွိရန္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
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ျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ယူေကအစိုးရ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးခ်ဳပ္တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ Edward Snowden ဆီမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ လံုၿခံဳေရးေပါက္ၾကားမႈမ်ားအရ အစိုးရမ်ားမွ
အေျမာက္အမ်ားေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား “mass surveillance” အေပၚ လူအမ်ားပို၍ အာ႐ံုစိုက္လာၾကသည္။ မတူညီ
သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ အေျမာက္အမ်ား ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား “mass surveillance” အေပၚ
သက္ေရာက္သည့္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢအဆင္႔
တြင္မူ ကိစၥရပ္တစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္မႈကို
ကာကြယ္မႈေပးရမည့္ အဓိကခံယူခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မခြဲျခားဘဲ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေပၚ လြန္စြာစိုးရိမ္မႈရွိသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ နိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားထက္ ယင္းသို႔ ကာကြယ္မႈမ်ိဳးပို၍ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဆို
သည့္အခ်က္သည္ လက္ရွိ ျငင္းခုန္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) အဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္း ခြဲျခားမႈမ်ိဳးမရွိဘဲ
ကာကြယ္မႈမ်ဳိး ရရွိရမည္ဟုဆိုသည္။
ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေက်ာ္လြန္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတရားေရး အာဏာအတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား
အား ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပႆနာရွိႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမူကား ဥပမာ
အားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ၄င္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္မႈခံရျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိရန္ မလြယ္ကူေပ။
သို႔ျဖစ္ရာ မွန္ကန္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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