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ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္ 

 အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(အာဆီယံ) ကုိ ၁၉၆၇-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈-ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး 

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ုစလင္၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ လာအုိ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ 

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတို႔ပါ၀င္သည္။ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းမွဴး႐ုံးသည္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ အေျခ 

စုိက္သည္။ 

 

စုံစမ္းေမးျမန္းလုိပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ 

− အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ုံး 

− ျပည္သူ႔ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္္းဌာနခြဲ 

− ၇၀ ေအ၊ ဆစ္စင္းဂမန္ဂရာဂ်ာ 

− ဂ်ာကာတာ၊ ၁၂၁၁၀ 

− အင္ဒိုနီးရွား 

ဖုန္း - (၆၂၂၁) ၇၂၄-၃၃၇၂, ၇၂၆-၂၉၉၁ 

ဖက္စ္ - (၆၂၂၁) ၇၃၉-၈၂၃၄, ၇၂၄-၃၅၀၄ 

အီးေမးလ္ - public@asean.org 

 အာဆီယံအဖြဲ႕၏ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု အာဆီယံအဖြဲ႕ဖိုင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ 

www.asean.org တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ 

− ထုတ္ေ၀သည့္ အေၾကာင္းအရာ — “ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အာဆီယံတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား” 

− ေနရာ — ဂ်ာကာတာ၊ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ၃၃၈.၆၀၄၈၀၅၉ 

၁။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရး — ဥပေဒ - နည္းဥပေဒ။ 

၂။ စီးပြားေရးက႑ — အာဆီယံ။ 

၃။ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံႏွိပ္ျခင္း — ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္။ 

ႏုိင္ငံတကာ စာစဥ္အမွတ္ — ၉၇၈-၆၀၂-၈၄၁၁-၄၄-၈ 
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 အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ုံးႏွင့္ Deutsche Gesellschaftfur Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH တို႔ သေဘာတူပူူးေပါင္း၍ ဂ်ာမနီပက္ဒရယ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုးမွ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ “အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းမွဴး႐ုံး စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ျမႇင့္တင္ေရး” စီမံကိန္း၏ အကူအညီျဖင့္ ဤေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ 

မ်ားကို ထုတ္ေ၀ပါသည္။ 

 

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက - 

− www.giz.de/asec-project 

− www.asean.org -www.giz.de သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 

 သင့္ေတာ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ရရိွၿပီးပါက ဤစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

အသုံးျပဳကိုးကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ပုံႏိွပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ထားသည့္ ပုံႏွိပ္မိတၱဴမ်ားကုိ 

ဂ်ာကာတာရွိ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းမွဴး႐ုံး၊ ျပည္သူ႔ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဌာနခြဲထံ ေပးပုိ႔ 

ရပါမည္။ 

 

− မူပိုင္ခြင့္ အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ) ၂၀၁၃-ခုႏွစ္။ 
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အမွာစာ 

 လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံစီပြားေရး အသိုက္အ၀န္းအား ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြ် မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အလြယ္တကူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ရင္းႏီွးေငြစီးဆင္းမႈကို 

ပုိမိုလြတ္လပ္မႈရိွေစ႐ုံသာမက ကမာၻ႔စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ိုင္း၌ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ 

မႈ ျမင့္မားသည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၌ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား 

သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

 အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းစီမံခ်က္ (ACE Blueprint) တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း အာဆီယံ 

အား ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္မားသည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး မူ၀ါဒဆိုင္ရာ 

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ကနဦးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ 

တြင္ ဤေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမ၀ူါဒႏွင့္ ဥပေဒတို႔အား အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း စတင္က်င့္သံုးသြား 

ႏုိင္ၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

 ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအလုိက္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ 

သည့္ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထုံးမ်ားကုိ အေျခခံထားၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း၌ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ 

မႈတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ အမ်ဳိးသား 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထုိသို႔ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ 

စတင္ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ InWEnt အဖြဲ႕ 

ထံမွ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ား ရရိွခဲ့သည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရိွရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ အာဆီယံကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (AEGC) ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ 

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားထံမွ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားသာမက ရရိွခ့ဲလွ်င္လည္း ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲ 

ျပဳစုႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ 

ပါဝင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑၏ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ 

ထင္ဟပ္ေစႏုိင္ေရးအတြက္ဆိုပါကအဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ျပဳျပင္မြမ္းမံသြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အဆုိပါ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ 

ဆုိင္ေရးဥပေဒအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးခ်သြားႏိုင္ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစၿပီးလွ်င္ 

ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ထြန္းကား၍ ေအာင္ျမင္တက္ႂကြသည့္ အာဆီယံေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာ 

ေစရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကို စုိက္ထူေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္မိပါသည္။ 
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ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ 
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နိဒါန္း 

၁။ ဤေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး က႑ 

အာဆီယံကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (AEGC) မွ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲျပဳစုခဲ့ပါသည္။ 

၂။ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ (၃၉) ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးက႑ ၀န္ႀကီးမ်ားေတြ႕ဆံု 

ေဆြးေႏြးပြဲ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဆိုပါ အာဆီယံကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (AEGC) သည္ 

အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ႀကံ့ခုိင္ေတာင့္တင္း၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ 

ရည္ရြယ္၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္းလမ္း 

ၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးသည္ (AEGC) အဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ 

၃-ႏွစ္မွ ၅-ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း (AEGC) အဖြဲ႕မွ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ က႑မ်ားမွာ 

လိုအပ္ခ်က္ကိုလုိက္၍ ျပဳလုပ္ေပးရသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေပးျခင္း၊ အာရွတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားပါ၀င္သည့္ လက္စြဲ 

စာအုပ္တစ္ခု ေရးသားျပဳစုေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထားရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္း 

စုမ်ား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနၾကပုံႏွင့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတုိ႔ကုိ တုိက္႐ိုက္ 

သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ယင္း 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္လ်က္ ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တုိးတက္ထြန္းကားလာေစမည့္ မူ၀ါဒအသီးသီးအား ခ်မွတ္ထားရွိေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ 

အခ်က္မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ထားရွိျခင္းျဖစ္၍ တစ္နည္းအားျဖင့္  (ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္း၍ျဖစ္ေစ၊ 

တရားေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေစ) တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ 

ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ 

ရြက္ပံုမ်ားကုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

၄။ အဆိုပါ ေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆုံး 

က်င့္ထံုးမ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံအတြင္း၌ တရားမွ်တမႈ 

ရွိသည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးပုံေဖာ္ၾကရာတြင္ ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ပါသည့္ မူ၀ါဒ 

အသီးသီးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အကိုးအကားတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀လမ္းၫႊန္ 

မႈေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မဆုိလုိပါ။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါ၏ အေရး 
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ပါမႈကို ပုိမိုအာ႐ုံစိုက္လာၾကေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူး 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမုိထြန္းကားလာေစရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးက်င့္ထံုးမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ 

ပါသည္။ 

၅။ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ပါ သက္ဆုိင္မႈရိွသည့္ အဆိုပါေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ပံုေသေရးဆြဲသတ္မွတ္ 

ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားမဟုတ္ဟူ၍ လာမည့္ငါးႏွစ္တာကာအတြင္း အာဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ 

အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကသည့္ က်င့္ထုံးမ်ား၌ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာပါက AEGC အဖြဲ႕မွ ထပ္မံ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ “တည္ဆဲ” မူ၀ါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္။ 



vii 

မာတိကာ 

 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏အမွာစာ ................................................................................................... iii 

နိဒါန္း .......................................................................................................................................... v 

မာတိကာ ................................................................................................................................... vii 
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အခန္း (၁) ေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

၁-၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္း 

၁-၁-၁။ အာဆီယံကို ကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား 

အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ရင္းႏီွးေငြစီးဆင္းမႈကို ပုိမိုလြတ္လပ္မႈရိွေစမည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း 

ထူေထာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

၁-၁-၂။ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း 

ဆုိင္ရာစီမံခ်က္ (AEC Blueprint) ၌ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ 

“...အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအားလုံးသည္ အဆုိပါ အာဆီယံစီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္းစီမံခ်က္ (AEC Blueprint) အတိုင္း 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းတစ္ခု လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ 

လာႏုိင္ေစရန္အတြက္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီမံခ်က္အရ အာဆီယံေဒသ 

တစ္ခုလံုးအား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ သာတူညီမွ်ရိွ၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 

ႏွင့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းကုိသာ အေျခခံသည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး 

အသုိက္အ၀န္းတြင္ အျပည့္အ၀၀င္ဆံ့သြားႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။” 

၁-၁-၃။ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အားေကာင္းသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ထြန္းလာေစရန္အတြက္ အာဆီယံစီးပြားေရး 

အသုိက္အ၀န္းစီမံခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၌ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူ၀ါဒ 

ဆုိင္ရာ ေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္ထံုးမ်ားကို အေျခတည္၍ 

တရားမွ်တေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆိုပါ 

စီမံခ်က္တြင္အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ယင္းေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကပါမည္။ 

၁-၁-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑ အာဆီယံကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (AEGC) ဆိုသည္မွာ အာဆီယံ 

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ ထြန္းကားလာေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တရား၀င္အဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမူ၀ါဒႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
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ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အာဆီယံအသုိက္အ၀န္းစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 

ျခင္းရိွ-မရွိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကသဲြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အာဆီယံစီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚထြက္ 

လာရသည့္ အဆိုပါ ေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ထံုးမ်ား၏ 

တုိးတက္ေျပာင္းလေဲနမႈမ်ားႏွင့္အညီ AEGC အဖြဲ႕မွ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၁-၂။ ေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးတရားမ်ား 

၁-၂-၁။ ဤေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ 

သက္ဆုိင္ရာ တရားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာတို႔ကုိလိုက္၍ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒအား စတင္ 

က်င့္သံုးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက 

ရာ၌ ယင္းအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ ေယဘုယ်လမ္းၫႊန္ခ်က္ မူေဘာင္တစ္ခုသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ 

ရြယ္ပါသည္။ 

၁-၂-၂။ ဤေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္စဥ္ကို 

ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အနာဂတ္ကာလတြင္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ ေယဘုယ် 

ကုိးကားႏုိင္မည့္ လမ္းၫႊန္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္း၌ စီးပြားေရးအရ 

ေပါင္းစည္းမႈပိုမုိအားေကာင္းသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ကန္႔သတ္စည္းေႏွာင္ထား 

ရန္ မဟုတ္ဘဲ ရည္ၫႊန္းကိုးကားႏုိင္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္သာ စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ကို 

လည္း အထူးသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ 

 

၁-၃။ အာဆီယံေဒသအတြင္း ေစ်းၿပိဳင္မူ၀ါဒ ထြန္းကားေရးအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး 

၁-၃-၁။ ဤေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒ၏ 

တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမႈအဆင့္ အသီးသီးကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးသြားရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သာဓကအားျဖင့္ - အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ တုိးတက္ 

ျဖစ္ထြန္းေနမႈ အဆင့္ကုိလုိက္၍ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား 
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ကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏိုင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းကြပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အသီးသီးအား 

အဆုိပါ ေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၌ခ်မွတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အခန္း (၂) ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရး မူ၀ါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးတရားမ်ား 

၂-၁။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒ၏ အဓိပၸာယ္ 

၂-၁-၁။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒအား ေစ်းကြက္မ်ားရွိၿပိဳင္ဆုိင္မႈအေျခအေနကိုျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ထိန္းသိမ္းတည္တံ့ေစႏုိင္ေသာအစုိးရမူ၀ါဒတစ္ခုအျဖစ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္ၿပီး ယင္း၌လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ 

ေနပုံႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ေစ်းကြက္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိေနပုံတို႔အေပၚ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရိွေစမည့္ အစုိးရ၏ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ယင္းေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒ၌ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

၂-၁-၁-၁။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ - ေဒသအလိုက္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္မ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္မူ၀ါဒမ်ားအား ေနသားတက်ခ်မွတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ 

ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား စတင္က်င့္သံုးေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးက်င့္ထံုးမ်ားအား 

ပေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္ ထြက္ခြာမႈတို႔ကိုအားေပးျခင္း၊ မလုိအပ္ဘဲအစုိးရ၏ၾကား၀င္ ေဆာင္ 

ရြက္မႈတို႔ကိုေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားေပၚ၌ အားထားမႈပိုမုိျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၂-၁-၁-၂။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ - ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးဥပေဒ ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း၌ဥပေဒျပဳစုျခင္း၊ တရားေရး 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ထိုသို႔ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ထားရွိျခင္းသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေစ်းၿပိဳင္မူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ 

စြမ္းအားကုိ အလြဲသံုးစား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေစ်းၿပိဳင္မူ၀ါဒအား လိုက္နာမႈမရွိသည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 

အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေနရာအသာစီးရေနမႈကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္) ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ 

ကုန္သြယ္ေရး (လုပ္ငန္း) က်င့္ထံုးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ညီမွ်မႈမရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈက်င့္ထံုး 

မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

၂-၁-၂။ ေဒသတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထားရိွျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒ” 

ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို စတင္က်င့္သံုးရန္၊ က်င့္သံုးေနပါကလည္း မူလအေျခအေနမွ 

ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ 

အေထြေထြ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဆုိလိုပါသည္။ ယင္း၌ သီးသန္႔ထားရွိျခင္း မဟုတ္ေစကာမူ “ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး 

ဥပေဒ” သည္လည္း အက်ံဳး၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းဥပေဒသည္ အထူးသျဖင့္ (ဥပေဒပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္ပံုစံမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ စသျဖင့္) တရားဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုဆိုလုိၿပီး ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု စတင္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းထိန္း 
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ကြပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေသြဖည္သည့္ လုပ္ငန္းက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ေစ်းကြက္ 

အင္အားကုိ အလြဲသံုးစား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရး မူ၀ါဒအား လိုက္နာမႈမရွိသည့္ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ 

ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေနရာမွစ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ေဒသတြင္းလမ္းၫႊန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ 

ယင္း “ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိသာ ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားပါမည္။ 

 

၂-၂။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒထားရွိျခင္း၏ ပင္မဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတရား 

မ်ား 

၂-၂-၁။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိအမ်ားဆုံးဦးတည္ခ်က္မွာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးျဖစ္စဥ္ 

အားျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမူ၀ါဒသည္ ေစ်းကြက္မ်ား၌အၿပိဳင္အဆိုင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈရွိလာေစရန္ အေထာက္အပ့ံျပဳႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္တြင္း၀င္ေရာက္ျခယ္လွယ္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ 

“လက္ရည္တူၿပိဳင္ပြဲအခင္းအက်င္း” ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးဥပေဒတစ္ခု ထားရွိေပး 

ျခင္းသည္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲအတြက္ “ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္း” အစုစုသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရိွ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားထက္ ၎၏ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးျဖစ္စဥ္ကုိသာ ပို၍အကာအကြယ္ေပးရာေရာက္ 

သြားပါသည္။ ဤသို႔ တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေစျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမႈ၊ 

စီးပြားေရးႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးအ၀၀တုိ႔ကုိ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

၂-၂-၁-၁။ စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမႈ — စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမႈဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး 

က႑ရိွ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိျခင္းသည္ 

အဆုိပါ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမႈကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အင္တိုက္အားတုိက္ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ျမင့္တက္လာေစ 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား နည္းႏုိင္သမွ်အနည္းဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ၾက 

ေစရန္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ယင္းသုိ႔ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈမ်ားေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားရျခင္းႏွင့္ 

ယင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စားသံုးသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္ၾကေစရန္ တြန္းအားေပးထားႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂-၂-၁-၂။ စီးပြားေရးႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ— စီးပြားေရးက႑အတြင္းရိွ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

တန္ဖုိးမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ စီးပြားေရး ႀကီးထြားရင့္သန္လာမႈဟု ေခၚဆုိႏုိင္ၿပီး ယင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္လာမႈအတြက္ အဓိကအၫႊန္းကိန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈဟူေသာ အသံုး 

အႏႈန္းတြင္မူ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရွိၿပီး စီးပြားေရးက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ကုံလံု 
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ႂကြယ္၀လာမႈကုိ ဆိုလိုသည္။ ယင္း၌ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏႈန္း၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ေသဆုံးမႈႏႈန္းႏွင့္ ဘ၀အရည္ 

အေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျခားစံႏႈန္းမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္ 

အက်ိဳးမ်ားမႈကုိ ပိုမုိျမင့္တက္လာေစျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏ ေလလြင့္ 

ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကုိ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေစ်းကြက္ 

တစ္ခုသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပုိမိုလ်င္ျမန္စြာ ခြဲေ၀အသုံးျပဳလာႏုိင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ 

ပုံမွန္ထက္ ပိုမုိျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရး ႀကီးထြားရင့္သန္လာမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 

အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ၾကာျမင့္ၿပီးခ်ိန္၌ ထိုသို႔စီးပြားေရးအရ စဥ္ဆက္မျပတ ္ ႀကီးထြားရင့္သန္မႈသည္ ဘ၀အရည္အေသြး 

တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂-၂-၁-၃။ စားသုံးသူမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒသည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ (ကုန္စည္ 

အသစ္မ်ားအား) ေရြးခ်ယ္မႈ ပုိမိုရရွိေစျခင္း၊ အရည္အေသြး ပိုမုိေကာင္းမြန္၍ ေစ်းႏႈန္း ပိုမုိေလ်ာ့နည္းလာေစျခင္း 

အားျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ လက္ငင္းအက်ိဳးတရားမ်ားရရွိေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားရင့္သန္မႈကို အေထာက္ 

အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ စားသုံးသူမ်ားလက္၀ယ္ရွိ ေစ်းကြက္အင္အားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအၾကားရိွထားႏွင့္ 

သည့္မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ စားသံုးသူသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အကာအကြယ္ 

ေပးမႈလုပ္ငန္းကုိ လုိအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအၾကား မညီမွ်မႈမ်ား ရွိလာျခင္းသည္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏုိင္မႈကြာဟျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းညိႇႏိႈင္းႏုိင္မႈ အေျခအေနကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ 

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား စရိတ္မ်ားျမင့္မားျခင္းစသည့္ ေစ်းကြက္ပ်က္ယြင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ကုိအရင္းခံ၍ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမ၀ူါဒသည္ ထုိသုိ႔ေစ်းကြက္ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား 

ကုိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

၂-၂-၂။ ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆႏုိဲင္ငံမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။ 

ေစ်းကြက္မ်ား၌ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 

ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကုိ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း ေဆာင္ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆႏုိဲင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး 

မူ၀ါဒတစ္ခု လုိအပ္လာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူပုိင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္မ်ားေနရာတြင္ ပုဂၢလိကပုိင္ လက္၀ါး 

ႀကီးအုပ္သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးလာမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစဘဲ စီးပြားေရး၌ ပုဂၢလိက က႑၏ တုိးတက္ ႀကီးထြားလာ 

မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂-၂-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒသည္ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေရးမူ၀ါဒမ်ားအတြက္ အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစ႐ုံသာမက (စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ႏွစ္ရပ္လံုးရွိ) အျခားမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း 

ညီၫြတ္မႈရိွေစပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ႏုိင္ငံအလိုက္ ေစ်းကြက္မ်ားေပါင္းစည္းလာျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈကုိပါ 
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ျမင့္တက္လာေစျခင္း၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာ 

တုိးတက္မႈရွိလာေစျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္တုိ႔တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစျခင္း၊ 

စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တိုးခ ဲ်႕ေဆာင္ရြက္လာမႈကိုအားေပးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိလာျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ 

မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ က်ား-မလိင္ကြဲျပားမႈအရမဆုိ အလုပ္သမားမ်ားသာတူညီမွ် ခံစားခြင့္ရိွေစျခင္း၊ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ 

သည့္ စားသံုးသူအုပ္စုမ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကို ပုိမိုျဖစ္ေပၚေစျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ (လက္ရိွ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အလုပ္သမားအေျမာက္အမ်ားရိွထားေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

သည့္ အေျခအေနမရိွဘဲ ပို၍အင္တိုက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ 

လာမႈကုိဟန္႔ထားထားသည့္အခါမ်ိဳး၌) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒသည္ ပုိလွ်ံေနေသာ လုပ္သားအေရအတြက္ကို 

ေလွ်ာ့ခ်၍ ထိထိေရာက္ေရာက္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား၌ အလုပ္အပုိင္ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈကို 

အားေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

၂-၂-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒသည္ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ ထိန္းကြပ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၌ ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒသည္ ေစ်းကြက္တြင္း ၀င္ေရာက္မႈကို 

ကန္႔သတ္ထားသည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ 

အလားအလာတို႔ကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒမ်ားကမူ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံသည့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားၾကားထိန္းညိႇမႈကို တြန္းအားေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ထိန္းကြပ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈသည္လည္း ေစ်းကြက္တြင္း၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္းမွ 

ထြက္ခြာသြားမႈတုိ႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ ျပည္တြင္းရွိနည္းဥပေဒမ်ား ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္ 

သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒတစ္ခုထားရွိျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ 

ယုံၾကည္အားထားမႈကို ျမင့္တက္ေစႏုိင္ၿပီး ယင္းမူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

လာမည့္ ကုန္သြယ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားကုိလည္း အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ယင္းေစ်း 

ကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးမူ၀ါဒသည္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာ 

ႏုိင္ေစရန္ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 

မ်ားအား ပုိမိုအားေကာင္းလာေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

၂-၂-၅။ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး မူ၀ါဒအရ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကၿပီးလွ်င္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအနက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားအတိုင္း 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ 
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၂-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ 

၂-၃-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုထက္ပုိေသာ အဖြဲ႕မ်ား 

ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

၂-၃-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ အသီးသီးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာင္း 

က်ိဳးေရွး႐ႈသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးသြားၾကရပါမည္။ ဤသို႔ က်င့္သုံးရာ၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသာမက မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 

စီစဥ္တည္ရွိပံုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

ေစ်းကြက္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္၍ 

ပုိမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အစားထိုးက်င့္သံုးေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အခန္း (၃) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔၏ လႊမ္းၿခံဳရာနယ္ပယ္ 

၃-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒအား အသုံးျပဳျခင္း 

၃-၁-၁။ ႏုိင္ငံအလိုက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒ၏ လႊမ္းၿခံဳသက္ေရာက္မႈတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

၃-၁-၁-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္ (တေျပးညီပုံစံျဖစ္ေစ၊ ထက္ေအာက္ပုံစံျဖစ္ေစ) သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ား၊ ေစ်းကြက္အင္အားအသာစီး အေနအထားရရိွထားမႈအေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ 

၃-၁-၁-၂။ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးက်င့္ထုံးမ်ားအား ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၃-၁-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒဟူသည္ ေယဘုယ်အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ (ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစသည့္) စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဆက္ 

စပ္ပါ၀င္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤေနရာ၌ 

ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါက အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ နယ္ေျမပုိင္နက္ မ်ားရွိ ႏုိင္ငံပိုင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ၌လည္း သက္ေရာက္မႈရွိေစရပါမည္။ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားဟုဆိုရာ၌ ေပးေခ်ထားသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ 

အညီ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမဆုိ ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ 

အၿမဲတမ္းမဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ၀င္ေလ့ရွိပါသည္။ အႂကြင္းမဲ့ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အသြင္မေဆာင္ပါ။ 

၃-၁-၃။ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ဥပေဒ 

အရ တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးမရွိသည့္ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈမိ်ဳး ရရွိေစႏုိင္ရန္အတြက္ အလားတူစည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ 

ၾကပါသည္။ 

၃-၁-၄။ ေစ်းကြကယ္ွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ယင္းမူ၀ါဒအရ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ က်င့္ထံုးမ်ားအား က်င့္သံုးရန္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ က်င့္သုံးမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သံုးမႈတြင္ အေထာက္အပ့ံျပဳပါ၀င္ေနသည့္ 

သာမန္ပုဂၢိဳလ္အားလုံးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေစ၊ မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ေစ 

ယင္းတုိ႔အစြမ္းရွိသေလာက္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ယင္းမူ၀ါဒအရ သက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ 

၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိတရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
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အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားျဖစ္ေစ၊ တရားမမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ 

သြားႏုိင္ပါသည္။ 

 

၃-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမွ ေသြဖည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား တားျမစ္ 

ျခင္း 

၃-၂-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံေရးနယ္နိမိတ္မ်ားရွိ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကုိ အဟန္႔အတား 

ျဖစ္ေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 

ေနေသာ လုပ္ငန္းစုႏွစ္ခုၾကားရွိ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါက 

တစ္ေျပးညီ သေဘာတူညီခ်က္ပုံစံျဖစ္ေစ၊ ထက္ေအာက္သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံျဖစ္ေစ တားျမစ္ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ — 

၃-၂-၁-၁။ “တစ္ေျပးညီ သေဘာတူညီခ်က္” ဆိုသည္မွာ ေစ်းကြက္အတြင္းရိွ အဆင့္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ လည္ပတ္ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းစုႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ားအၾကားထားရိွေသာ သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။ (ဥပမာ - ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏ ေရာင္းေစ်းကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ 

ႏွစ္ဦးၾကား ထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးသည္ တစ္ေျပးညီ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

၃-၂-၁-၂။ “ထက္ေအာက ္သေဘာတူညီခ်က္” ဆုိသည္မွာလည္း ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ား 

အၾကား ထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ 

ႏုိင္ေစရန္အတြက္ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုစီသည္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈအဆင့္တြင္ 

ျဖစ္္ေစ မိမိတုိ႔ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အသီးသီး၌ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ပါ၀င္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား 

အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ 

ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကုိ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွပါသည္။ (ဥပမာ - 

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါ “အထက္ေအာက္သေဘာတူညီခ်က္” ပုံစံတြင္ အက်ံဳး၀င္ပါ 

သည္) 

၃-၂-၁-၃။ “သေဘာတူညီခ်က္” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ အဓိပၸာယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား 

ျပ႒ာန္း၍ျဖစ္ေစ တရားဥပေဒအရ မျဖစ္မေန လုိက္နာေစသည့္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန လိုက္နာစရာမလုိသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ “လူႀကီးလူေကာင္းကတိက၀တ္” ဟု ေခၚဆုိၾကသည့္ 
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သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုသည္ ယင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အင္အားစုမ်ား 

လူခ်င္းေတြ႕ဆုံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္ 

ျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္နည္းအား 

ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေစကာမူ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုတြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မွာ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုစီမွ လုိက္ပါ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူ 

ၾကည္ျဖဴမႈပင္ျဖစ္သည္။ 

၃-၂-၁-၄။ “တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္း” ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 

လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ စုဖြဲ႕ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစ ကုန္စည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ 

အသင္းအဖြဲ႕အားလံုးကုိမဆို ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္း၌ တစ္ဦးတည္းမူပုိင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တစ္သီး 

ပုဂၢလလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအင္အားစုမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

သမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး (ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ၊ အစုိးရပုိင္ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရပုိင္ 

မဟုတ္၍ျဖစ္ေစ) ၎တို႔၏ တရားဥပေဒႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈအေနအထား မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔အား မည္သည့္နည္းျဖင့္ 

ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ထားသည္ျဖစ္ေစ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

၃-၂-၁-၅။ “အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္” ၊ “ပ်က္ယြင္းေစသည့္” ၊ “ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ရာေရာက္သည့္” စေသာ 

အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခ၏ု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရွိထားႏွင့္ၿပီး 

ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထားရွိရန္အလားအလာရိွေသာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပေပ်ာက္ 

ေစျခင္း၊ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းတို႔ကို အသီးသီးရည္ၫႊန္းပါသည္။ ယင္းသည္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မွေသြဖည္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ 

ၿပိဳင္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ဆုိးဆိုးရြားရြားသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အေျခအေနအားလုံးကုိ ဆိုလိုပါသည္။ 

၃-၂-၂။ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားထားရိွေသာ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မဆုိ 

ယင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခု၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ 

ေကာင္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္႐ံုမွ်ႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒကို 

ေသြဖည္ရာေရာက္သည္ဟုမဆုိလိုပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုအား 

မူ၀ါဒႏွင့္ေသြဖည္ျခင္း ရွိ-မရွိ သိသာေစရန္အတြက္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
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ယင္းသေဘာတူညီခ်က္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုတုိ႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် စိစစ္ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား 

အေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုသည္ ဥပေဒအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္း ရွိမွသာလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ၌ သိသိသာသာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း၊ ပ်က္ယြင္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ 

ခ်ဳပ္ျခယ္ရာေရာက္ျခင္းတုိ႔ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိမွသာလွ်င္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဥပေဒအား အမွန္တကယ္ 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ၌ သိသိသာသာ 

ဆုိးဆိုးရြားရြား ထိခုိက္မႈမ်ား အၿမဲတေစျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ “အမာခံကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား” 

ကုိလည္း သီးသန္႔ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကုိမူ ပင္ကုိသေဘာအရ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိဟု 

မွတ္ယူၿပီးလွ်င္ လုိအပ္သလိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ (ဥပမာ - ပုံေသေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေလလံ 

ကစားျခင္း၊ ေစ်းကြက္မွ်ေ၀ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတုိ႔အား ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။) ဤေနရာ၌ — 

၃-၂-၂-၁။ “ပုံေသေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း” ဆုိသည္မွာ ေစ်းႏႈန္းကုိယ္တိုင္ကိုျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းေစ်းႏႈန္းအား 

ျဖစ္ေပၚေနေစသည့္ အရာမ်ားကုိျဖစ္ေစ ပုံေသသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း၌ ေလွ်ာ့ေစ်းတစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ မည္ေရြ႕မည္မွ်အထိ မိမိတက္ေစလုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းပမာဏ (သုိ႔) ရာခုိင္ႏႈန္းအား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း 

ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မိမိမေက်ာ္လြန္ေစလုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္းအတာတစ္ခုအား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏိုင္ 

ပါသည္။ 

၃-၂-၂-၂။ “ေလလံကစားျခင္း” ဆိုသည္မွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ေလလံေအာင္ႏုိင္ 

ေစေရးအတြက္ ေဘးမွပ့ံပိုးေပးသည့္အေနျဖင့္ အေယာင္ျပေလလံဆြဲျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားရာ၌ 

မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ပုံစံအရဆုိလွ်င္မူ တင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလလံျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ 

မ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

၃-၂-၂-၃။ “ေစ်းကြက္မွ်ေ၀ျခင္း” ဆုိသည္မွာ ေနထိုင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ားအရျဖစ္ေစ၊ စားသံုးသူအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္ 

အစားအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္မ်ားမွ်ေ၀ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိ 

ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

၃-၂-၂-၄။ “ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတုိ႔အားကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားအား ပုံေသသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲတမ္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္း 

ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိထိန္းခ်ဳပ္လုိသည့္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပမာဏကိုကန္႔သတ္လုိသည့္ သေဘာတူညီ 

ခ်က္မ်ားကိုဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ လိုသည္ထက္ပို၍ကုန္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
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သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထားရိွျခင္းကုိ ဆုိလိုျခင္းလည္း 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၃-၂-၃။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိဟု ယူဆထားၿပီးျဖစ္သည့္ အမာခံကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 

မႈမ်ားကို အပထား၍ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ (ဥပမာ - ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသတ္မွတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားက့ဲသို႔) “က်ိဳးေၾကာင္းျဖင့္လက္ခံက်င့္သုံးသည့္နည္း” 

အရျဖစ္ေစ၊ (ဥပမာ - သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ-မရွိ စစ္ေဆးျခင္းက့ဲသို႔) လက္ခံေဆာင္ရြက္သည့္ 

အပုိင္း၌ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေစေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထားရိွ၍ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား စိစစ္ေလ့လာ 

ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကရပါမည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာမည္သည့္ေစ်းကြက္တြင္မဆုိ သက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္မည္ 

ဟု ယူဆထားသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုင္းအတာထက္ပုိမိုသြားပါက ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အား ေစ်းကြက္အတြင္း၌ 

သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ဟူ၍ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ဆံုးျဖတ္လက္ခံ 

ၾကရပါမည္။ ဤေနရာ၌ — 

၃-၂-၃-၁။ “ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ” ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္အတြင္းရိွ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုသည့္ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရာင္းခ်ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ 

ကုန္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးမ်ားအား ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းရိွ 

အဆုိပါ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းပမာဏ သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။ 

၃-၂-၃-၂။ “သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္” ဆိုသည္မွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္ 

ၿပိဳင္ဆိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းနယ္ပယ္အပုိင္းအျခားႏွင့္ ပထ၀ီနယ္နိမိတ္ကို ဆုိလိုသည္။ ယင္းသို႔ 

သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္အား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရိွ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

နယ္ပယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ပတ္၀န္းက်င္၌ ၎တုိ႔၏ လက္ေတြ႕အကိ်ဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ပထ၀ီနယ္နိမိတ္တစ္ခုအတြင္း 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ 

အမ်ိဳးအစားကုိလိုက္၍ အဆိုပါ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္အား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 

“သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္” အားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ အေၾကာင္းအရာအေျမာက္အမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ထားရပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလိုက္၍ စီးပြားေရးခ်ယ္လွယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 

တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ ၀ယ္လုိအား၏ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကဲ့သို႔ 

ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္လာမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ား ရိွျခင္း/မရွိျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 
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၃-၂-၃-၃။ “သက္ဆုိင္ရာကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္” (ကုန္ပစၥည္းဟုဆိုရာ၌ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပါ ပါ၀င္ေနသည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္) ဟူသည္ သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္ကို သတ္မွတ္ရာ၌ ပထမဦးစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္း 

အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူမ်ားက အျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးလဲလွယ္ႏိုင္သည္ဟု 

မွတ္ယူထားသည့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ၀ိေသသလကၡဏာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ 

ရည္ရြယ္ထားသည့္ အသုံးကိုလုိက္၍ ယင္းတုိ႔၏ အနယ္နယ္အပိုင္းအျခားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ 

သက္ဆုိင္ရာကုန္စၥည္းေစ်းကြက္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

၃-၂-၃-၄။ “သက္ဆုိင္ရာပထ၀ီနယ္နိမိတ္အလိုက္ေစ်းကြက္” ဆိုသည္မွာ စားသံုးသူမ်ားက အျပန္အလွန္ဖလွယ္ 

ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးလလွဲယ္ႏုိင္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္ 

မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ယင္း၏ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစုမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္အပုိင္းအျခားကုိ 

ဆုိလိုပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေရာင္း၀ယ္ၾကရာ၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ 

နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနဖုိ႔လုိၿပီး ယင္းနယ္နိမိတ္၏ နီးစပ္ရာေဒသမ်ားမွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း 

သိသိသာသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွေနရပါမည္။ “သက္ဆိုင္ရာပထ၀ီနယ္နိမိတ္အလိုက္ ေစ်းကြက”္ ဟူသည္ စစ္ေဆး 

မႈအရ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းကိုမူတည္၍ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာ၌ အစားထိုးအသုံးျပဳသည့္ ကုန္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ မူတည္၍ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သီးျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိျခင္း/မရွိျခင္းကို မူတည္ 

၍ျဖစ္ေစ ေဒသႏၲရအဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္သာမက ကမာၻ႔အဆင့္ ေစ်းကြက္မ်ားအထိ ျဖစ္သြား 

ႏုိင္ပါသည္။ သီးျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားဆုိသည္မွုာ ဥပမာအားျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ား၊ အခြန္အတုပ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရၾကားခံအျဖစ္ထားရွိရသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဆိုလိုၿပီး 

ယင္းတုိ႔သည္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေစ်းကြက္အင္အား အသံုးခ်မႈကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္အေရး 

ကုိ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ 

၃-၂-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွတားျမစ္ၾက 

ရာတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ၿခံဳငံုမိသြားေစႏိုင္ပါသည္။ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟု ဆိုရာ၌လည္း အေတြ႕ရအမ်ားဆုံးမွာ ကုန္သြယ္ေရး 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စက္မႈ 

က႑မ်ား၌ အၿပိဳင္အဆိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တရား၀င္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ ယင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္း 

အခ်ိဳ႕သည္ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တုိင္ကလည္း ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ 
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ပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုမွ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၌ ယင္းအသင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 

အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းအသင္းအဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ ပါ၀င္ 

ႏုိင္ပါသည္။ 

၃-၂-၅။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးေသာ္လည္း သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ နားလည္မႈယူထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

စီစဥ္ထားျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ထားျခင္းတုိ႔အတြက္ တားျမစ္ခ်က္ကုိပါျပ႒ာန္းခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္း 

က်င့္သံုးၾကရပါမည္။ 

 

၃-၃။ အသာစီးအေနအထားရရွိမႈအေပၚ အလြသုံဲးစားျပဳမူျခင္းအတြက္ တားျမစ္ျခင္း 

၃-၃-၁။ အသာစီးအေနအထား ရရွိထားမႈအေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳမူျခင္းအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားထားရိွရန္ အာဆီ 

ယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ — 

၃-၃-၁-၁။ “အသာစီးအေနအထားရရွိမႈ” ဆိုသည္မွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္သီးပုဂၢလ 

အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္ (မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား) 

ေစ်းကြက္ရိွ ၿပိဳင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ေရးသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားအား တစ္ဖက္သတ္ထိခုိက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 

ေစ်းကြက္အင္အားကုိရရွိထားသည့္ အေျခအေနကိုဆိုလုိသည္။ ဥပမာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအဆင့္ကုိေက်ာ္၍ မိမိ 

ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတန္႔ထားႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအဆင့္ ေအာက္နိမ့္၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ 

မႈပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်း 

ကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ၌ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသတ္မွတ္အဆင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကုိ “စတိသေဘာျဖစ္ေစ 

၊အရွိသေဘာျဖစ္ေစ” ထည့္သြင္းထားရွိရန္ သင့္-မသင့္ကိုလည္း စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ 

၃-၃-၁-၂။ အသာစီးအေနအထား ရရွိထားျခင္းအေပၚ“အလြသုံဲးစားျပဳမူျခင္း” ဟုဆိုရာ၌ “အလြဲသံုးစားျပဳမူျခင္း” 

ဟူသည္ အသာစီးရထားသည့္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုက တစ္သီးပုဂၢလအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 

ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္အတြင္း၌ ယင္း၏အေနအထားကုိ အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာအျမတ္ထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသူမ်ားအား ပထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးအား ဆိုးက်ိဳးသက္ 

ေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ဆိုလုိပါသည္။ အသာစီးရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားသည္ 

အလုိလိုအလြဲသုံးစားျပဳရာ ေရာက္ေနသည္ဟုယူဆ၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑ 
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တြင္ အမွန္တကယ္ ထိခုိက္မႈရွိေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစရန္အလားအလာရိွသည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနပံု 

မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းက ပို၍သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 

၃-၃-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပေပး 

ထားရပါမည္။ 

၃-၃-၂-၁။ စားသုံးေနသူမ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ စားသုံးသူႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေပၚတြင္ 

ျဖစ္ေစ ကိုယ္က်ိဳးရွာအျမတ္ထုတ္လိုသည့္ အျပဳအမူ (ဥပမာ - လိုသည္ထက္ပိုသည့္ သို႔မဟုတ္ မမွ်တသည့္ ၀ယ္ေစ်း 

သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းေစ်းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွ်တေသာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ ခ်ည္တုပ္ထားျခင္း) 

၃-၃-၂-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ပထုတ္လိုသည့္ အျပဳအမူ (ဥပမာ - တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 

ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစ်းကြက္ 

အတြင္းမွထြက္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယာယီအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မေတာ္မတရား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ တမင္တကာ 

ေစ်းကြက္ပ်က္ျပားေစျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ၎အေနျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ေစ်းႀကီးႀကီးႏွင့္ေရာင္းခ် 

ႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ႐ႈပ္ခ်ည္ႏွပ္ခ်ည္ေစ်းကစားျခင္းဟုလည္း ေခၚႏုိင္သည္) 

၃-၃-၂-၃။ ခြဲျခားလိုသည့္ အျပဳအမူ (ဥပမာ - အလားသ႑ာန္တူညီမႈရွိသည့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားအတြက္ 

မတူညီေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက်င့္သံုးျခင္း၊ယင္းႏွင့္အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 

တူညီေသာေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား မတူညီေသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ အသံုးျပဳျခင္း) 

၃-၃-၂-၄။ စားသုံးသူမ်ား အက်ိဳးယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ 

တုိးတက္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း (ဥပမာ - ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈအား တရားမ၀င္ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ 

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ နည္းပညာအသစ္ စတင္က်င့္သုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း 

ေစမႈကို တရားမ၀င္ကန္႔သတ္ျခင္း) 

၃-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖယ္သည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား တားျမစ္ျခင္း 

၃-၄-၁။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆုိသည္မွာ မူအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ စီးပြားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအၾကားရိွ တရား 

၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႁခြင္းခ်က္ 

အျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါက သက္ဆုိင္ရာေစ်းကြက္အတြင္း၌ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းေစ်းကြက္၏ က႑အေတာ္ 

မ်ားမ်ား၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားေစမည့္ သို႔မဟုတ္ သိသိသာသာအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ 
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မည့္ အလားအလာရိွသည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ထားရပါ 

မည္။ ဤေနရာ၌ — 

၃-၄-၁-၁။ “စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား” ဆိုသည္မွာ ယခင္က သီးျခားလြတ္လပ္စြာတည္ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု 

ထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ အေျခအေနကိုဆိုလိုသည္။ ကုမၸဏီ 

ႏွစ္ခုမွ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ တရား၀င္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား) ျဖစ္ေစ၊ 

လုပ္ငန္းစုတစ္ခုမွ အျခားလုပ္ငန္းစုတစ္ခုေပၚတြင္ တစ္ဦးတည္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲခြင့္ (“ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခြင့္” သို႔မဟုတ္ 

“လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူခြင့္”) ရိွထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း 

ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲခြင့္ရွိသည့္ (“ပူးတြဲလုပ္ငန္းမ်ား”) ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားက အျခား တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ၌ ဒါ႐ိုက္တာလူႀကီးအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း 

ခ်ိတ္ဆက္၍ ပူးေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေစ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

၃-၄-၂။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိစိစစ္ရန္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အား တာ၀န္ေပးအပ္ရာတြင္ 

ယင္းစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ (ဆႏၵအေလ်ာက္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန) သတိေပး 

အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔မႈအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈအရျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ 

အဆုိျပဳခ်က္အရျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္မည့္ သီးျခားလုပ္ထံုလုပ္နည္းတစ္ခုကုိလည္း သတ္မွတ္ထားရွိနိုင္ပါသည္။ 

ဤေနရာ၌ — 

၃-၄-၂-၁။ “မျဖစ္မေနေပးပို႔ရသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ” အရ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 

အား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ စုေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဘဲ ေရာင္း၀ယ္ 

ေဖာက္ကားမႈလုပ္ငန္းအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ထားပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒမွေသြဖည္သည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္းသို႔ ေသြဖည္မႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွသတ္မွတ္ထားသည့္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး၍ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားေသာ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ၌ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေျခအေနမွ ကင္းလြတ္ေစ 

ႏုိင္ပါသည္။ 

၃-၄-၂-၂။ “ဆႏၵအေလ်ာက္ေပးပုိ႔ရသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ” အရ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စုေပါင္းလုပ္ငန္း 

စိစစ္မႈကုိ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး စုေပါင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ အေၾကာင္းၾကားသင့္/မၾကားသင့္ကို ၎တုိ႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွၾကပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အခြင့္ 
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အာဏာကုိ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစဘဲ လုပ္ငန္းစရိတ္စကမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါ 

သည္။ 

၃-၄-၃။ သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စိစစ္ဖယ္ထုတ္သြားႏုိင္ေရး 

အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္သည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

သာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေစျခင္းႏွင့္ ယင္းစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ 

အဆုိပါ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳေပးေစျခင္းတို႔ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားရပါမည္။ ဤေနရာ၌ သတ္မွတ္ 

အဆင့္ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးဘ႑ာႏွစ္ ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခ်ိန္၌ စုေပါင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 

မ်ား၏ (အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔အဆင့္) အႏႈတ္အသိမ္းေငြပမာဏ၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္ 

ရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္သည့္ အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ GDP  

ေလ်ာ့နည္းမႈျပအၫႊန္းကိန္း ျမင့္တက္လာပါက အဆုိပါ သတ္မွတ္အဆင့္မ်ားကုိ လုိသလိုခ်ိန္ညိႇေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စိစစ္မႈခံယူရသည့္ လုပ္ငန္းစု မ်ားအား 

အတည္ျပဳခ်က္မရမခ်င္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေစသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့ထားေရး ဆိုင္ရာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား စတင္က်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။ 

၃-၄-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စုေပါင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုအား လုပ္ငန္းရပ္တန္႔ေစႏုိင္မည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရသည့္အပုိင္း၏ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အဆုိပါ စုေပါင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစု 

မ်ားအား ၎တုိ႔ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပႆနာမွန္သမွ်ကို ကုိင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းရန္ ၎တုိ႔ထံမွ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ားရယူထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ထားသည့္ သီးျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုကုိလည္း ထားရွိရပါမည္။ 

၃-၄-၅။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ (အႏႈတ္အသိမ္းေငြပမာဏႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ 

ရွယ္ယာ သတ္မွတ္အဆင့္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ကနဦးအဆင့္၌ပင္ ေျဖရွင္းရခက္သည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ျပႆနာ 

မ်ား မေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စာရင္းျဖည့္သြင္းမႈစနစ္တစ္ရပ္ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အဆုိပါ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စာရင္းျဖည့္သြင္းမႈ 

စနစ္၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းကာလ ပုိမိုတိုေတာင္းေစရန္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းႏွင့္ အသိေပးအေၾကာင္း 

ၾကားစာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုအနည္းငယ္သာ ေရးသြင္းတင္ျပေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေန 

သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာအား ျဖည့္သြင္းရာ၌ အခ်ိန္ႏွင့္စရိတ္စက  ကုန္က်မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ 

နည္းေစႏုိင္ပါသည္။ 
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၃-၅။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ က်င့္သုံးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 

၃-၅-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဆိုပါ မူ၀ါဒရွိ စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားမွ ကြဲလြဲမႈရွိေနႏုိင္သည့္ အျခားေသာ တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားသည့္မူ၀ါဒမ်ားအား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 

လုိက္နာေစရာ၌ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစသင့္ပါ။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားခြင့္မ်ား 

ရွိေနေစရပါမည္။ အဆုိပါ သီးျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ၌ ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမ်ား ေပးအပ္ထားရျခင္းအတြက္ အဓိကအေၾကာင္း 

အရင္းမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္၍ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳ 

ေရးအရ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာအရ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါ 

မည္။ 

၃-၅-၁-၁။ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကမဆို အေထြေထြစီးပြားေရးက႑၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 

ေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရည္စူးလုပ္ကိုင္ေန၍ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာထြက္ေစသည့္ တစ္ဦးတည္း 

မူပိုင္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန၍ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးမွီ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင့္ေတာ္သည့္ 

နႈန္းထားျဖင့္ အမ်ားသူငွာ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းက့ဲသို႔ ယင္းအား ဥပေဒအရ 

သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းအရ တာ၀န္ခြဲအပ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနသေရြ႕ ယင္းတို႔ 

၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိ ုကန္႔သတ္ရာေရာက္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မက်င့္သံုးေစရပါ။ 

၃-၅-၁-၂။ တရားဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ အစီအစဥ္တက် ျပဳလုပ္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မက်င့္သုံးေစရပါ။ ဤေနရာ၌ ဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ဆိုသည္မွာ စာျဖင့္ ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးအာဏာပိုင္ 

အဖြဲ႕မွျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္။ 

၃-၅-၁-၃။ တားျမစ္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ၌ ပဋိပကၡတစ္ခုခု 

ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဆိုပါက ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနမႈ 

မ်ားတြင္ မက်င့္သံုးေစရပါ။ 
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၃-၅-၁-၄။ သီးျခားျပည္သူ႔မူ၀ါဒ အေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မက်င့္သံုးေစရပါ။ 

၃-၅-၁-၅။ လုပ္ခလစာမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ားက စုေပါင္းအေရးဆိုမႈမ်ား 

ရိွလာပါက ယင္းတုိ႔အေပၚ၌ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မက်င့္သုံးေစရပါ။ 

၃-၅-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အား အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား စိစစ္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ 

ရာတြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ (ဆႏၵအေလ်ာက္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန) ေပးပုိ႔ရသည့္ 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈအရျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ တိုင္းၾကားမႈအရျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔ကုိယ္ပုိင္ အဆိုျပဳ 

ခ်က္အရျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မည့္ သီးျခားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု ထားရိွရပါမည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား 

အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီးမွသာ အဆိုပါ သေဘာတူညီမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

၃-၅-၃။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိးတရားမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားထံ ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထား 

ႏုိင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုကုိလည္း သတ္မွတ္ထားရိွရပါမည္။ ဤေနရာ၌ ထုတ္လုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိမႈတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာ သုိ႔မဟုတ္ 

စီးပြားေရးဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမင့္တက္ေစမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစရည္ရြယ္ၿပီး ရရိွလာသည့္ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား စားသုံးသူမ်ားထံ မွ်ေ၀ခံစားေစျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ အဆိုပါ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအား ရည္ရြယ္ 

ထားသည့္အေျခအေနေရာက္ရိွရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ သက္ဆိုင္ရာ 

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ပမာဏ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစမည့္ အလားအလာမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကုိမူ မျဖစ္ေပၚေစသင့္ပါ။ 

၃-၅-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ဥပေဒထားရိွျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ခ်ယ္လွယ္ေဆာင္ရြက္ 

ေနသူမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ ထိန္းကြပ္ေပးရန္ ဆိုသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရကို 

ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ က်င့္သံုးျခင္းမျပဳရ ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္လက္ခံ 

ထားၾကရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔အင္အားမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အထူးအခြင့္အာဏာမ်ား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ 

ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ျပည့္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈက႑၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အစုိးရ 

အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
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တစ္ေယာက္အတြက္ျဖစ္ေစ အဆုိပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားမွ ခ်န္လွပ္ေပးထားရပါမည္။ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက 

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး အဆုိပါ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား တည္ရွိေနမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

၃-၅-၅။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းစုမ်ားအား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ေရးဥပေဒအရ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

အဆုိပါ လုပ္ငန္းစုမ်ားက ကုမၸဏီႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၌ 

၎တုိ႔၏ ေစ်းကြက္ရရွိႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမိုျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ၎တုိ႔၏ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပိုမုိအားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃-၅-၆။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းဥပေဒအရ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားက႑မ်ားႏွင့္ 

သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယင္းဥပေဒက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ ကင္းလြတ္ 

ခြင့္မ်ား ထားရွိေပးႏုိင္ပါသည္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒအရ စတင္က်င့္သံုးေစသည့္ 

ေယဘုယ်ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ဆုိလိုၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာတူညီမႈ အမ်ိဳးအစား 

မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းမရွိေစရပါ။ သာဓကအားျဖင့္ ထိုသုိ႔ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ 

ဥပေဒကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ 

ဥာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

 

၃-၆။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးျခင္း 

၃-၆-၁။ တရားမွ်တမႈရိွသည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြန္းလာေစရန္ ႏွင္ ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 

အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား 

အား မည္သုိ႔ ျပ႒ာန္းထားရွိမည္ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္တြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား 

ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ခုိင္မာေသခ်ာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ 

တစ္ရပ္ ျပဳစုေရးဆြဲထုတ္ျပန္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ထိုသို႔ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္ထားရွိေပးရာ၌ “ညင္သာေသာဥပေဒ” ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဥပမာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား သီးသန္႔ 

က႑မ်ားအတြက္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒက်င့္သံုး ေဆာင္ 

ရြက္မႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ လက္စြဲစာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ ပံုစံမ်ား 
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ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေပးထားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္အား ပုံမွန္မြမ္းမံျပဳျပင္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ ထိစပ္မႈရိွႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရပါမည္။ 

၃-၆-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းအတြင္း၌ လုံ႔လ၀ီရိယရွိသည့္ စီးပြားေရး 

သမားမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ပိုမုိသတိျပဳမိလာၾကေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ လုိက္နာမႈရွိေစေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရပါမည္။ (စာပုိဒ္ ၉-၃ 

ေအာက္တြင္႐ႈ) အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားအရ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးႏုိင္မည္ 

ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

ျမင့္တက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ ေသြဖည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ 

သည့္ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီအတြင္း၌ပင္ သီးသန္႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိငပ္ါလိမ့္မည္။ 
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အခန္း (၄) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕/အဖြ႕ဲအစည္းတည္ေဆာက္ပုံ/ 

က႑အလုိက္ထိန္းကြပ္ေပးမည့္အရာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား 

၊  

၄-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြ႕ဲ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား 

၄-၁-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္လိုက ေပးအပ္ထားႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ — 

၄-၁-၁-၁။ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳ 

ျပ႒ာန္းရန္။ 

၄-၁-၁-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔အား ဘာသာျပန္ဆို၍ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္။ 

၄-၁-၁-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔အား ေထာက္ခံမႈျပဳရန္။ 

၄-၁-၁-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရတို႔အား အႀကံဥာဏ္မ်ား 

ေပးအပ္ရန္။ 

၄-၁-၁-၅။ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏုိင္ငံ့ကုိယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္။ 

၄-၁-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အခြင့္အာဏာမ်ား အထေျမာက္ေစရန္ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၄-၁-၂-၁။ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္ဆိုရွင္းလင္း 

ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား စတင္ေရးသားျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ 

၄-၁-၂-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

စားသုံးသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ႐ုိးရွင္းေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

မ်ား ျပဳစုေရးသားျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း။ 

၄-၁-၂-၃။ အကယ္၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမွ ေသြဖည္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 

ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရယူအပ္ႏွင္းမႈ ျပဳလုပ္လာလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ ဥပေဒအား မည္သို႔ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုသည္ 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည့္ျပည့္စံုစုံ ေဖာ္ျပေပးထားႏိုင္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ 
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၄-၁-၂-၄။ စီးပြားေရးက႑အားလုံး၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔လာေစေရး 

အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအား ေထာက္ခံအားေပးမႈရိွလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းျခင္း။ 

၄-၁-၂-၅။ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၾကားေနအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ 

တုိင္ၾကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေပးမႈအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

၄-၁-၂-၆။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ရာေရာက္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းေစသည္ဟု ယူဆရသည့္ 

ေစ်းႏႈန္းတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေစ၊ အျခားအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာပါက စီးပြားေရးက႑တစ္ရပ္လံုးမွ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သံသယရွိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 

ေပးျခင္း။ (ယင္းကုိ “က႑ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား” ဟု ေခၚသည္) 

၄-၁-၂-၇။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသာမက ခုိင္လုံေသာ စီရင္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ စိုးမုိးေစျခင္း။ 

၄-၁-၂-၈။ ဥပေဒအရ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား 

ဘာသာျပန္ဆုိရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔၏ လႊမ္းၿခံဳသက္ေရာက္မႈ 

ရွိမည့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာအား ႐ုပ္လံုးေပၚေစျခင္း။ 

၄-၁-၂-၉။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္ ေပးပုိ႔လာသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ ေပးပို႔လာသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားအား လက္ခံရန္ 

ႏွင့္ စိစစ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း။ 

၄-၁-၂-၁၀။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ လက္ခံရရွိလာသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာမက ယင္းထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စီရင္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေရးသားျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း။ 

၄-၁-၂-၁၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 

သည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကုိျဖစ္ေစ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ 

ပါက ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း။ 



25 

၄-၁-၂-၁၂။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္မလိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အျခားေသာေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ 

ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံတကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပး 

ျခင္း။ 

၄-၁-၂-၁၃။ အျခားေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 

က်င့္သံုးမႈအေလ့အထမ်ားမွ်ေ၀ျခင္း၊ ကူးလူဆက္ဆံျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

၄-၁-၃။ အပုိဒ္ ၄-၁-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိထားရမည့္အျပင္ လိုအပ္သည့္အရင္း 

အျမစ္မ်ားႏွင့္ တရားေရးအာဏာမ်ားကိုပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ ေပးအပ္ထားရပါမည္။ ၎တို႔မွာ 

တုိင္ၾကားမႈမ်ားေရးသြင္းေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုထားရွိျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားအား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရာ၌ ေနရာတက်ေရာက္ရိွေစျခင္း။ (ဥပမာ - ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ အမည္ 

မေဖာ္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ သက္ညႇာမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထား 

ျခင္းျဖစ္ေစ)၊ အက်ိဳးတူအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ကိုင္တြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အယူခံေလွ်ာက္ထားေရးျဖစ္စဥ္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

၄-၁-၄။ အကယ္၍ အေၾကာင္းညီၫြတ္ပါက ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေထြေထြ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေစ၊ ဥပမာ - အသစ္ သို႔မဟုတ္ ရိွရင္းစြဲ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား) သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေစ (ဥပမာ - ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအတြက္ 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အသိေပးမႈအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားေပး 

ပုိ႔ျခင္း) ယင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရယူလက္ခံေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ 

လုပ္ေပးရပါမည္။ 

 

၄-၂။ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း 

၄-၂-၁။ ရရွိသမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်သြားႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ “ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္စံမ်ား” ကို စတင္က်င့္သုံးသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ယင္းသုိ႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေစျခင္းမွာလည္း ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္သြားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ယင္း 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစားေပးအဆင့္ကုိလိုက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 

ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားျဖစ္ေနႏုိင္သလုိ ယင္း၏ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ 

သိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ က႑မ်ားအလုိက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းသာမက သီးျခားအက်ိဳးစီးပြားရိွေနသည့္ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ ပုံစံတစ္ခုခုအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

၄-၂-၂။ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ေရးစံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးအဆင့္ 

မ်ားကို ထင္ဟပ္မိေစရမည့္အျပင္ အဆိုပါ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ ရရွိႏုိင္မည့္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ 

မ်ားကိုလည္း ထည့္တြက္ထားရပါမည္။ အေၾကာင္းညီၫြတ္မည္ဆိုပါက ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေန 

ျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားဖို႔လိုပါသည္။ 

ယင္းတုိ႔မွာ — 

၄-၂-၂-၁။ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ိဳးအစား၊ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 

ႏုိင္မည့္ အေျခအေနအတိမ္အနက္၊ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ေပၚ၌ ယင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံု (ဥပမာ - ပင္ကုိ 

အားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိဟု မွတ္ယူထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား) 

၄-၂-၂-၂။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈ (ဥပမာ - ျပည္ပရိွ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ 

ျဖတ္ေက်ာ္စစ္ေဆးမႈမ်ား) 

၄-၂-၂-၃။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ စတင္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ အလားအလာ။ 

၄-၂-၂-၄။ တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔အား ရပ္တန္႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ (ဥပမာ - တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ 

ေသြဖည္သည့္ ၎၏က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ ၀န္ခံ 

ကတိျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။) 

၄-၂-၂-၅။ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံ မေရာက္ရိွမီ အမႈယူေဆာင္လာသည့္ တုိင္ၾကားသူ၏ အလားအလာ။ 

(ဥပမာ - တိုင္ၾကားသူ ယူေဆာင္လာသည့္အမႈသည္ သီးသန္႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးရရိွထားၿပီး 

သီးသန္႔ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည့္အမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေနႏုိင္သည္) 

၄-၂-၂-၆။ အမႈတစ္ခုအတြက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈသည္ (ထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္) ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္ 
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ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနျခင္း ရိွ-မရွိႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံ မေရာက္ရိွမီ 

တရားစြဲဆိုခံထားရျခင္း ရွိ-မရွိ။ 

၄-၂-၂-၇။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ။ (ဥပမာ - စားသံုးသူသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍) 

၄-၂-၂-၈။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွ 

ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီမွ်မႈ ရွိ-မရွိ။ 

၄-၂-၂-၉။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ စီမံကိန္းမ်ားရွိ မဟာဗ်ဴဟာ 

ေျမာက္အေရးပါသည့္အပုိင္းႏွင့္ အပ္စပ္ျခင္း ရွိ-မရွိ။ 

၄-၂-၃။ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ရာ၌ အရမ္းကာေရာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထိုသို႔ 

ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ေရးစံမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ 

ဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႕၏ 

အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရပါမည္။ 

 

၄-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

၄-၃-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ခ်မွတ္ၾကရာ၌ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ 

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ ဆုံးျဖတ္ၾကရပါမည္။ ယင္းတို႔မွာ — 

၄-၃-၁-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒစုိးမိုးေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 

သီးျခားရပ္တည္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒအာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထားရွိေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ-မရွိ။ 

၄-၃-၁-၂။ သီးသန္႔က႑မ်ားအလုိက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စုိးမုိးေရးအတြက္ တာ၀န္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ သီးျခားဥပေဒအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အသီးသီးအား ဖြဲ႕စည္းေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ-မရွိ။ 

၄-၃-၁-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန သို႔မဟုတ္ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း၌ ဆက္လက္တည္တံ့ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ။ 

၄-၃-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အယူခံ၀င္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ 

ထံ တိုက္႐ုိက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ိဳး ျပဳမည္-မျပဳမည္ (သို႔မဟုတ္) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
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သူအစိုးရတုိ႔ထံမွ အမွီအခုိကင္းေသာ အယူခံ၀င္ေလွ်ာက္ထားေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္း ျပဳမည္- မျပဳမည္ကို 

ဆုံးျဖတ္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄-၃-၃။ ႏုိင္ငံတကာအရ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ သီးျခားလြတ္လပ္မႈကုိ ၎အဖြဲ႕လုိအပ္သေလာက္ တတ္ႏိုင္ 

သမွ် ေပးအပ္ထားရပါမည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဆုိပါ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္မည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိပါ ခန္႔အပ္ထားရွိရပါမည္။ အဆုိပါ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ 

၎၏မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ အမ်ိဳးသားဥပေဒ 

ျပဳအဖြဲ႕ထံ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ တင္ျပန္ရန္လည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရပါမည္။ 

၄-၃-၄။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြသည္ ႏုိင္ငံေရး 

အရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လက္ခံထားရပါမည္။ 

ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြအား 

အစုိးရ၏ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွ သီးသန္္႔ခြဲျခားေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိသာေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ရွိရိွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လည္ပတ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၀င္ေငြေပၚတြင္ မီွခုိေနသည့္ ဘ႑ာေငြပမာဏကို အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ျဖစ္ 

သီးသန္႔ထားရွိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 

၀င္ေငြဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရျခင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ 

အျခား တရားေရးအရ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ 

ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကုိ ဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ 

နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပုိမိုမ်ားျပားလာေစေရးအတြက္ 

သုိ႔မဟုတ္ အမႈပုိမိုမ်ားျပားလာေစေရးအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ပုိမိုခ်ဲ႕ထြင္ အသံုးျပဳလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိမိုႀကီးေလး 

သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေလာက္သည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားမွ 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္မ်ားကုိ ထားရွိက်င့္သံုးသြားရပါ 

မည္။ 

၄-၃-၅။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕တြင္း တည္ေဆာက္ပုံ 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္တို႔ကို ခ်မွတ္ေပး၍ အဖြဲ႕တြင္း၌ က်င့္သုံးရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ 

ေပးထားရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ယင္းထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ 

ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္၍ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေစရပါမည္။ 
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၄-၄။ က႑ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒအား အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ 

ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း 

၄-၄-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ နည္းဥပေဒ ထိန္းကြပ္မႈအားေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒကိုလည္း အျပည့္အ၀လိုက္နာမႈ ရိွေစရပါမည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္း 

မ်ားသည္ (ဥပမာအားျဖင့္) က႑ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနရသည္ဆုိပါက ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမွ သီးသန္႔ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းေပးထားရပါမည္။ 

၄-၄-၂။ က႑အလုိက္ သီးသန္႔စနစ္ (မ်ား) ဟူ၍ ရိွမထားေသာ သို႔မဟုတ္ က႑အလိုက္ သီးသန္႔စနစ္(မ်ား)က 

ေစ်ကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ 

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ စီမံကြပ္ကရဲန္ႏွင့္ အကယ္၍ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါက က႑ဆုိင္ရာ သီးသန္႔နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးထိန္းကြပ္မႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အသိပညာ 

ကြာဟမႈမ်ားရိွေနလွ်င္လည္း ေပါင္းကူးျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု 

တည္ေထာင္ေပးထားရပါမည္။ 

၄-၄-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္စပ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ရွိရင္းစြဲက႑အလုိက္ သီးသန္႔ထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕မ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား 

အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါ က႑ 

ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒေပၚတြင္သာ အမွီျပဳၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒဟူ၍ 

ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒကုိ စတင္က်င့္သံုးၾကမည့္ 

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားအခ်င္းခ်င္း ၀ိေရာဓိျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ က႑အလိုက္ 

သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွစ္ခုအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား 

ၾကဖုိ႔ လိုပါသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လက္ရွိၾသဇာလႊမ္းမုိးလ်က္ရိွသည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈရိွေသာ နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အား စတင္က်င့္သံုးေပးျခင္းျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို 

အားေပးေသာ နည္းဥပေဒေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနသည့္ ပုံစံတစ္မ်ိဳ းမ်ိဳးပါရွိသည့္ နည္းဥပေဒ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္း 

ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းကြပ္ထားသည့္ က႑မ်ား၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမ၀ူါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေရာက္ရိွေအာင္ျမင္ 
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ႏုိင္ေစေရးအတြက္ က႑ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒအေပၚ၌ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမီွသဟဲျပဳေနျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

ဤေနရာ၌ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ က႑အားလုံး၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သည့္ အပိုင္း၌ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က႑ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကား ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳေပးထားႏိုင္ပါသည္။ 

၄-၄-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ က႑ဆိုင္ရာ သီးသန္႔ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အတူတကြ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္စုံမွ ဦးစီးေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ သုိ႔မဟုတ္ စကားေျပာစင္ျမင့္မ်ား၊ ပုံမွန္က်င္းပ 

ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

လာျခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ၿပီး ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အသီးသီး၏ မ်ားျပားလွေသာ “ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေၾကာင့္ စရိတ္ 

ေတာင္းျခင္း” ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵရိွပါက 

အဆုိပါ နယ္ပယ္စံုမွ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၾကသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူ၍ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ 

သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ 

၄-၄-၅။ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းၾကား ညိႇႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားေျပာစင္ျမင့္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

၄-၄-၅-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ က႑ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း 

အေကာင္းဆုံးက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

၄-၄-၅-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ က႑ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အခ်င္းခ်င္း 

ကုိက္ညီမႈရိွေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအားလံုးကို အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအားလုံးကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အေကာင္းဆုံး 

က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီအပ္စပ္မႈရွိေစရပါမည္။ (ဥပမာ - သက္ဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 

တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္း) 

၄-၄-၅-၃။ သီးသန္႔စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အမႈကိစၥကိုလိုက္ရန္ ပူးတြဲအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုထားရွိ၍ 

အေကာင္းဆုံးနည္းျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ သင့္-မသင့္ကုိ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
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အခန္း (၅) ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား/ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

၅-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ 

ခ်က္မ်ား 

၅-၁-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒ အစီအစဥ္မ်ားအား မူၾကမ္း 

ေရးဆြဲၾကရာ၌ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ အဖြဲ႕၀င္ 

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဓိကျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ေနသည့္ အေျခခံက်ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု 

အား ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ (သာဓကအားျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔) ဒုတိယအဆင့္ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးကိုလည္း စမ္းသပ္က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ မူ၀ါဒ၏ လက္ေတြ႕လည္ပတ္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္အပုိင္းကုိျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလပ္ုနည္းမ်ား အေရးကိစၥမ်ားကုိျဖစ္ေစ ပုိမို 

ရွင္းလင္းျပတ္သားေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဥပေဒအား မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ရွင္းလင္းမည္ဆိုသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ 

ျဖစ္သည္။ 

၅-၁-၂။ ဒုတိယအဆင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အား အစုိးရကျဖစ္ေစ၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕က 

ျဖစ္ေစ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕မွ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ အဆုိျပဳထားရသည့္ ယင္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လမ္း 

ၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူသိသာေစသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ 

ေပးထားရပါမည္။ 

၅-၁-၃။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ — 

၅-၁-၃-၁။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုရွင္းလင္းျခင္း။ 

၅-၁-၃-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား နယ္နိမိတ္ေက်ာ္လြန္ က်င့္သံုးျခင္း။ 

၅-၁-၃-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္း။ 

၅-၁-၃-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာ 

မ်ား။ 
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၅-၁-၃-၅။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ရိွ ပင္မအရာရိွမ်ားအတြက္ ႐ုံးတြင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ 

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား။ 

၅-၁-၃-၆။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ား။ 

၅-၁-၃-၇။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖယ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း။ 

၅-၁-၃-၈။ အသာစီးအေနအထား ရရွိထားမႈအေပၚ အလြဲသုံးစား ျပဳမူေနျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း။ 

၅-၁-၃-၉။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား တားျမစ္ျခင္း။ 

၅-၁-၃-၁၀။ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနမႈမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္ 

လွပ္ထားျခင္း။ 

၅-၁-၃-၁၁။ (ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အသာစီးအေနအထားရရိွထားမႈအေပၚ 

အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား စသည္) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ 

ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေစ၊ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ ယင္းတို႔အား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳရန္ စီရင္ 

ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ 

၅-၁-၃-၁၂။ သက္ညႇာမႈႏွင့္ ေျပၿငိမ္းမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။ 

၅-၁-၃-၁၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ၾကားျဖတ္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ။ 

၅-၁-၃-၁၄။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္လုိက္သည့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ခု၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ။ 

၅-၁-၃-၁၅။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥပေဒစိုးမုိးမႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား 

(ဥပမာ - အေရးယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ၊ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ) 

၅-၁-၃-၁၆။ အယူခံေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္စဥ္။ 

၅-၁-၃-၁၇။ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား (ဥပမာ - စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း) 

၅-၁-၃-၁၈။ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မ်ား (ဥပမာ - တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားရသည့္ဘက္မွ နစ္နာေၾကးေတာင္းခံျခင္း) 
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၅-၁-၃-၁၉။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အခ်င္း 

ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဥပမာ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ား၊ သိသိသာသာ 

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားအား အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ျခင္း) 

၅-၁-၃-၂၀။ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအား ထိန္းသိမ္းျခင္း (ဥပမာ - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ထားသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ တိုင္ၾကားသူတစ္ဦးဦး၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာကို 

ျဖစ္ေစ အကာအကြယ္ေပးျခင္း) 

၅-၁-၃-၂၁။ တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ၾကာျမင့္သည့္ ကာလအပုိင္းအျခား (ဥပမာအားျဖင့္ - ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုထုတ္ျပန္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အေရးယူခံထားရသည့္ 

အုပ္စုမ်ားမွ ျပန္လည္အယူခံေလွ်ာက္ထားရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္) 

 

၅-၂။ အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ ရွိရင္းစြဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

၅-၂-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒသည္ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ရွိရင္းဆြဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အပ္စပ္မႈရိွ-မရွိ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီျခင္းရိွ-မရွိကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားၾကရပါမည္။ ရွိရင္းစြဲဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ စိတ္ကူးဥာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္အရာမ်ား 

အတြက္မူ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ မွ်တေသာကုန္သြယ္မႈ၊ က႑အလိုက္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စားသုံးသူကာကြယ္ 

ေရးဥပေဒမ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၅-၂-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္း 

တစ္ခုအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑အေပၚ၌ သိသိသာသာ ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

မည္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ သို႔မဟုတ္ ရိွရင္းစြဲဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမဆုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရပါမည္။ 

၅-၂-၃။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ (ဥပမာအားျဖင့္ - ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ စီစဥ္ထားရွိပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍) ဘက္စံုေထာင္စုံ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားထားရပါမည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိစၥအ၀၀အား ကန္႔သတ္ 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ နည္းပါးသည္ဟုဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
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၅-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား အဆင့္လုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း 

၅-၃-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား အဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စဥ္းစားထားရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း၌ပင္ 

တားျမစ္ခ်က္အသီးသီးအား အဆင့္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ပထမဦးစြာ က်င့္သံုးေစျခင္း 

ျဖင့္ျဖစ္ေစသို႔မဟုတ္ အသာစီးအေနအထားရရိွထားမႈအေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳမူျခင္းအတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားက်င့္သံုး 

ရာတြင္ အတူတကြက်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ပါသည္။ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အမႈကိစၥ 

မ်ားအားစစ္ေဆးရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွေသြဖည္သည့္ တားျမစ္ခ်က္ 

အား ေနာက္ဆုံးမွ က်င့္သုံးေစျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၅-၄။ ၾကားကာလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

၅-၄-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားကာလအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသက္မ၀င္ေသး 

သည့္ ကာလအတြက္ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ပါ၀င္ေရးကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

၅-၄-၁-၁။ “ၾကားကာလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား” ဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ဥပေဒအသစ္တစ္ခု စတင္ 

က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထားရိွျခင္းကိုဆုိလိုၿပီး တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမျပဳမိကျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 

တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈျပဳၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္းျဖစ္ေစ အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္ကာလအတြင္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္ 

သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ တစ္စုံတစ္ရာျပဳလုပ္ 

မည္မဟုတ္ပါ။ 

၅-၄-၁-၂။ “အသက္မ၀င္ေသးသည့္ကာလအတြက္ဥပေဒပုဒ္မမ်ား” ဆိုသည္မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္ 

သည့္ သေဘာတူညီမႈ သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ 

သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း၌ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားကို ဆိုလုိသည္။ 

 

၅-၄-၂။ ဤနည္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားသည္ အသစ္ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားက ယခင္ျပ႒ာန္း 

သည့္ ဥပေဒမ်ားမွ ကြဲလြဲေနပါက ထပ္မံျပ႒ာန္းသည့္ ယင္းဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္အညီ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
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အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ရရွိ 

ေစပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ယခင္က ခြင့္ျပဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္သင့္ခံထားေသာ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသည္ ယခုအခါ၌ တားျမစ္ခံလုိက္ရသည့္အခါျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဟု ယူဆလာသည့္အခါတြင္ 

ျဖစ္ေစ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ 
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အခန္း (၆) ဥပေဒစုိးမုိးေရး အခြင့္အာဏာမ်ား 

၆-၁။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး 

၆-၁-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္ေျမပုိင္နက္အတြင္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒအား ခ်မွတ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ထိထိေရာက္ေရာက္ စိုးမုိးမႈရွိေစေရးသည္ အေရးႀကီး 

သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ 

ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ဥပေဒစိုးမုိးမႈရွိေစေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခား 

အာဏာပုိင္အဖြဲ႕တစ္ခုခုအား လိုအပ္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသာမက ဘ႑ာေရး၊ တရားေရးႏွင့္ အျခားအရင္း 

အျမစ္မ်ားကုိပါ ေထာက္ပံ့ေပးထားရပါမည္။ 

၆-၁-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒမ်ား စတင္က်င့္သုံးသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ 

တည္းမွာပင္ ဥပေဒ စုိးမိုးေရးစနစ္တစ္ခုကုိလည္း ခ်မွတ္ထားရွိရပါမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အမွန္တကယ္ျပစ္မႈ 

ထင္ရွားသည့္ ကိစၥမ်ားအားစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒအရဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 

ရန္အလားအလာရိွသူမ်ားအား ဟန္႔တားရာေရာက္သြားေစရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ဆက္လက္၍ လုံေလာက္ေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကုစားမႈအားျပဳလုပ္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၆-၁-၃။ ထိုသို႔ ဥပေဒစိုးမုိးေရးစနစ္တစ္ခုအား ခ်မွတ္ထားရွိရာတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တရားမမႈေျမာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈဟုတ္-မဟုတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အား 

တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးဟုတ္-မဟုတ္ကုိလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကရပါမည္။ ထိုသုိ႔ 

ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အာဏာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးအစားတုိ႔အေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။ 

၆-၁-၄။ တရားမမႈေျမာက္သည့္ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာပါက 

ယင္းတုိ႔အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ တရားမေရးရာ အာဏာ 

ပုိင္အဖြဲ႕တစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕တစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားေရး 

အရ ကုစားမႈမ်ားကုိပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

၆-၁-၅။ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္မူ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကသာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအရ ျပန္လည္စိစစ္မႈကိုခံယူရပါမည္။ 

အကယ္၍ (ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ စိုးမုိးမႈရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ေန 
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သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားလွ်င္မူ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ 

မည္ျဖစ္ၿပီး တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ 

ဆက္လက္၍ သင့္ေလွ်ာ္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိ စီရင္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

၆-၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္အာဏာမ်ား 

၆-၂-၁။ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာ- 

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံသို႔ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုခုထံသုိ႔ျဖစ္ေစ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားေပးအပ္ 

ထားရပါမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မည္သည့္အရပ္သား သို႔မဟုတ္ တရားေရးပုဂၢိဳလ္ကိုမဆုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည္ဟု ယူဆသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုႏုိင္ခြင့္ေပးထားရပါမည္။ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားဟု ဆိုရာ၌ ဥပမာအားျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ 

စာျဖင့္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဆိုလုိပါသည္။ ထိုသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အခြင့္ 

အာဏာတြင္ — 

၆-၂-၁-၁။ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူရင္းကုိျဖစ္ေစ၊ မိတၱဴကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိျဖစ္ေစ 

ယူေဆာင္သြားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကူးယူသြားခြင့္။ 

၆-၂-၁-၂။ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ထံေတာင္းခံခြင့္။ 

၆-၂-၁-၃။ စာရြက္စာတမ္းအား မည္သည့္ေနရာ၌ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ကုိ ယင္းပုဂၢိဳလ္သိသေလာက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ယုံၾကည္ထားသေလာက္ (က်မ္းက်ိန္၍ျဖစ္ေစ၊ ကတိသစၥာျပဳ၍ျဖစ္ေစ) အေကာင္းဆုံးထြက္ဆိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္။ 

၆-၂-၁-၄။ မွတ္တမ္းရယူထားသည့္ပံုစံတြင္မပါရွိေသးသည့္ သီးသန္႔သတင္းအခ်က္အလက္အား (က်မ္းက်ိန္၍ျဖစ္ 

ေစ၊ ကတိသစၥာျပဳ၍ျဖစ္ေစ) ေျပာျပေပးရန္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အား ေတာင္းဆုိခြင့္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

၆-၂-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အား သက္ဆုိင္ရာပုိက္နက္၊ 

ေျမေနရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အမိန္႔စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔စာမပါဘဲျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ 

စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ကုိေပးအပ္ထားရပါမည္။ 

၆-၂-၃။ စီးပြားေရးပိုင္နက္မ်ားတြင္ အမိန္႔စာမပါဘဲ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ။ 



38 

 ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခုခုအား တရား႐ုံးအမိန္႔စာမပါဘဲ သက္ဆိုင္ရာပုိက္နက္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္စံုစမ္းစစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ကုိ 

ေပးအပ္ထားရပါမည္။ စုံစမ္းေရးအရာရိွမ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခံယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ လုပ္ငန္း 

တစ္ခုခုမွ ပိုင္ဆုိင္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆိုင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ပိုက္နက္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပုိင္ရွင္အား အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားစရာမလိုဘဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈခံယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမခံထားရသည့္ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္မူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ခုခုကုိ ခုိင္ခုိင္လုံလံုေဖာ္ျပ၍ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 

၆-၂-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခား 

အဖြဲ႕တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ - ေငြစာရင္း 

မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္စုမ်ား၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ထားသည့္ 

မွတ္တမ္းႏွင့္မိတၱဴမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မွတ္တမ္းမ်ား) 

အား ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားအျပင္ အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

အား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

လုိအပ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္ အဆင့္မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ခြင့္ ရိွရပါမည္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးမႈကို ၿပီးျပတ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း၌ လုပ္ငန္းပိုင္နက္မ်ား၊ 

႐ုံးမ်ား၊ ဗီ႐ိုမ်ားအား ခ်ိတ္ပိတ္ထားျခင္းကို ဆုိလုိသည္) 

၆-၂-၅။ စီးပြားေရးပိုင္နက္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္နက္မ်ား၊ ေျမေနရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ 

အမိန္႔စာမပါဘဲ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ — 

 စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုခုကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ခုိင္လုံသည့္သံသယ 

ရွိပါက မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုိင္နက္၊ ေျမေနရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ 

စစ္ေဆးရန္အတြက္ တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံ အမိန္႔စာေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံခြင့္ကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပးအပ္ 

ထားရပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္ အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာပုိင္နက္၊ 

ေျမေနရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ လိုအပ္ပါက အင္အားသုံး၍ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး 

အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ အဆုိပါ စုံစမ္းမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္စံုတစ္ရာကို လက္၀ယ္ 

ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ႏုိင္သည့္ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးရွိပါက ယင္းပုဂၢိဳလ္အား အခ်ိန္မေရြး 

ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ပုိင္နက္၊ ေျမေနရာႏွင့္ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ရွာေဖြစစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ ႏီွးႏြယ္ 
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ပတ္သက္မႈရိွသည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူရင္းကိုျဖစ္ေစ၊ မိတၱဴကုိျဖစ္ေစ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ ယူေဆာင္သြားခြင့္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးသည့္ေနရာမွ ဖယ္ရွားခြင့္ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 

(ဥပမာ - ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ပစၥည္းကိရိယာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး) 

 

၆-၃။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား 

၆-၃-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈရိွသြားႏုိင္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအား တရားေရးအရ နစ္နာေၾကးေပးအပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားအတိုင္း လိုက္နာမႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းအရင္း 

ရွိေၾကာင္း တရားစီရင္ေရးပိုင္အဖြဲ႕ထံ အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သတ္မွတ္ေပးထားရပါ 

မည္။ ထုိသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားအတုိင္း လိုက္နာမႈမရွိသျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာသြား 

ရသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေတာင္းခံႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳထား 

ရပါမည္။ 

၆-၃-၂။ အက်င့္ပ်က္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ 

ရြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိေနသည္ဟု ေစ်းကြြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ သတင္းေပးလာသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ 

ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရရွိလာသည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားလည္း ရိွထားရပါမည္။ 

 

၆-၄။ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုံၿခံဳမႈ 

၆-၄-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပ႒ာန္း 

ေေပးထားျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အတြင္းေရးကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

စီးပြားေရးအရ အကဲဆတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုံၿခံဳမႈတုိ႔အား ထိန္းသိမ္းျခင္း၏အေရးပါမႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါမည္။ ယင္းတို႔မွာ - 

၆-၄-၁-၁။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ စီးပြားေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ႐ုံးပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 
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၆-၄-၁-၂။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

၆-၄-၁-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သတင္းေပးသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈသည္ ဥပေဒအရ 

သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါက ထိုသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ မသင့္ 

ဟု ထင္ျမင္ယူဆထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

၆-၄-၂။ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုခုထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးအပ္ေနသူမ်ားအဖို႔ ၎တို႔ 

တရား၀င္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားတို႔အား အႏၲရာယ္ျပဳလာ 

ႏုိင္သည့္ အလားအလာကုိ ေရွာင္ရွားေစႏုိင္ပါသည္။ အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္သည့္ အလားအလာဆုိသည္မွာ ဥပမာ 

အားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆုိလုိသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးအပ္သူမ်ားဘက္မွလည္း 

အဘယ္ေၾကာင့္ အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံသုိ႔ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုခုထံသို႔ျဖစ္ေစ 

ရွင္းလင္းေျပာၾကားရပါမည္။ 

၆-၄-၃။ ဥပေဒအရ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံရျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အထူးအခြင့္အေရးေပးထားသည့္ ဆက္ဆံ 

မႈမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အမႈအခင္းဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းမ်ိဳး (ဥပမာ - ေရွ႕ေနႏွင့္အမႈသည္ 

ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္မႈ) သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ဥပေဒမ်ား ထားရွိေပးျခင္းကဲ့သို႔ အျခားေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း 

လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ပါသည္။ 

 

၆-၅။ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ား 

၆-၅-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္သည့္ အခ်က္အေနျဖင့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ 

ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဦးတည္သြားေစ 

ႏုိင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္၌ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အႀကိဳစစ္ေဆးမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပဳအမူအရျဖစ္ေစ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ ျဖစ္ေစ၀န္ခံ 

ကတိျပဳရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသုိ႔တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၀န္ခံကတိျပဳထား 

သည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစေရးအတြက္ ၎တို႔အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ နည္းမ်ိဳးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ လိုက္နာ 
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ေဆာင္ရြက္မႈရွိေစႏုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာကုိ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ 

အပ္ႏွင္းထားရပါမည္။ ဤေနရာ၌ — 

၆-၅-၁-၁။ “အျပဳအမူအရ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ား” ဆုိသည္မွာ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 

ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္ေပးျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွိတြင္က်င့္သံုးေနသည့္ သီးသန္႔ဆန္ 

လြန္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ရပ္စဲျခင္း။ 

၆-၅-၁-၂။ “ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအရ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ား” ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းအားဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ ၀န္ခံ 

ကတိျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေရာင္းပစ္ရန္ ၀န္ခံကတိျပဳျခင္းတို႔ကုိ ဆိုလုိသည္။ 

၆-၅-၂။ အဆိုပါ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအထိ က်င့္သုံးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ ၀န္ခံ 

ကတိျပဳခ်က္မ်ား သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ရွိထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သမ 

႐ုိးက်တားျမစ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဟုဆုိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းအရင္းဟူ၍ မရွိႏိုင္ 

ေတာ့ပါဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

၆-၅-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ 

သည့္ အေၾကာင္းမ်ားရွိပါက ေတာင္းဆုိမႈအရျဖစ္ေစ၊ ၎၏ သေဘာဆႏၵအရျဖစ္ေစ တရားစြဲဆိုမႈကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ 

ရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ — 

၆-၅-၃-၁။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ 

ေျပာင္းလဲမႈရွိထားသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း။ 

၆-၅-၃-၂။ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏၀န္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း။ 

၆-၅-၃-၃။ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔လာေသာ ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈမရွိသည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၆-၅-၄။ မည္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္း၀န္ခံကတိျပဳခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခား၀န္ခံကတိျပဳခ်က္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစားထုိးမႈမ်ိဳးကုိျဖစ္ေစ 

လက္သင့္ခံေပးႏုိင္ရပါမည္။ 

၆-၅-၅။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့ပါဟု 

ယုံၾကည္ႏိုင္သည့္ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားရိွပါက ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္း၀န္ခံ 

ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္လႊတ္ရပါမည္။ 
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၆-၅-၆။ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္တစ္ခုအား လက္သင့္မခံမီျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳမီျဖစ္ေစ၊ အစားမထုိးမီျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ လက္မလႊတ္မီျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎မွ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆ 

သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမည္။ 

၆-၆။ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

၆-၆-၁။ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခုအား ျပင္းထန္ေသာ၊ ျပန္ျပင္၍ 

မရေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေစ 

အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္အခါမ်ိဳး၌ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မၿပီးျပတ္ေသးခင္ အခ်ိန္အတြင္း ၾကားျဖတ္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းအမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကုိ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုခုထံျဖစ္ေစ အာဆီယံ 

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ေပးအပ္ထားရပါမည္။ 

၆-၆-၂။ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးအား 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္း ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ - 

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရန္ အလားအလာရိွသည့္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုအား ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္း) 

၆-၆-၃။ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည ္ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္သည့္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ဆက္လက္ 

ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ တားျမစ္သည့္ တားျမစ္အမိန္႔ပံုစံမ်ိဳး (ရပ္ဆိုင္းျပတ္စဲအမိန္႔) ျဖစ္ႏုိင္သက့ဲသို႔ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္နည္းျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနအား ရပ္တန္႔ရန္ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ပုံစံမ်ိဳးလည္း 

ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ 

၆-၆-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၾကားျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

သည္ တရားေရးစီရင္အရ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လက္ခံႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက သတ္မွတ္ 

ေပးထားရပါမည္။ 

 

၆-၇။ အေရးယူမႈမ်ား 

၆-၇-၁။ ဥပေဒအား လုိက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၍ျဖစ္ေစ၊ တရားမမႈေျမာက္၍ျဖစ္ေစ စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ျပစ္မႈေျမာက္၍ျဖစ္ေစ ယင္းတုိ႔အတြက္ သက္ညႇာေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳးသာမက ျပင္းထန္ေသာအေရး 
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ယူမႈမ်ိဳးပါ ပါ၀င္သည့္ အေရးယူမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ထားရွိေပးထားရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ 

အေရးယူမႈမ်ိဳးသည္ တရားစီရင္ေရးအရ ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္မႈကို လုိက္နာရမည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားရပါ 

မည္။ 

၆-၇-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အသာစီး 

အေနအထား ရရွိမႈအေပၚ အလြဲသံုးစားမျပဳရန္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ စုေပါင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားစသည့္တုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ဥပေဒအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

မ်ားအတြက္လည္း အေရးယူမႈမ်ား ထားရွိက်င့္သုံးသြားရပါမည္။ 

၆-၇-၃။ ထို႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

အား ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမိန္႔မ်ားအား လိုက္နာမႈမရွိျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ၫႊန္ၾကားျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္လည္း အေရးယူမႈမ်ား ထားရွိက်င့္သံုးသြားရ 

ပါမည္။ 

၆-၇-၄။ ထားရွိက်င့္သုံးသြားရမည့္ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ တရားမမႈ 

ဆုိင္ရာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစမႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ား၊ ျပဳျပင္ေရးအမိန္႔မ်ား၊ မထီမဲ့ျမင့္ျပဳျခင္းအတြက္ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ဤေနရာ၌ — 

၆-၇-၄-၁။ “စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေငြဒဏ္သာမန္ခ်မွတ္မႈမ်ား” ဆိုသည္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ 

ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ သာမန္အရပ္သား သုိ႔မဟုတ္ တရားေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား ခ်မွတ္လုိက္ 

သည့္ ေငြဒဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကုိ ဆိုလိုသည္။ ထိုသို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ထံျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုထံျဖစ္ေစ) သို႔မဟုတ္ တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္း 

ထားႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား အာဏာမွ်ေ၀ က်င့္သံုးခြင့္ေပးထားႏိုင္ပါသည္။ 

၆-၇-၄-၂။ “တရားမမႈဆိုင္ရာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား” ဆိုသည္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား 

ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ သာမန္အရပ္သား သုိ႔မဟုတ္ တရားေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ 

ရန္အတြက္ အဆုိပါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တရားမမႈျဖင့္ စတင္႐ံုးတင္စစ္ေဆး၍ တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြြဲ႕မွ ခ်မွတ္ 

လုိက္သည့္ ေငြဒဏ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။ 
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၆-၇-၄-၃။ “အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္မႈမ်ား” ဆုိသည္မွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု 

အား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈကို ရပ္တန္းကရပ္၍ အမိန္႔အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနရန္ သို႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆး 

မႈမ်ားကို နာခံရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေန႔စဥ္ေပးေဆာင္ေစသည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို ဆိုလုိသည္။ 

၆-၇-၄-၄။ “ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား” ဆိုသည္မွာ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုမွ 

ရာဇ၀တ္မႈဥပေဒကုိ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားကုိ ဆိုလုိ 

သည္။ 

၆-၇-၄-၅။ “ျပဳျပင္ေရးအမိန္႔မ်ား” ဆိုသည္မွာ စုေပါင္းလုပ္ငန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ 

သည့္အခါ၌ ယင္းစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ေရရွည္ သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရရပ္စဲေရးအမိန္႔မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းအမိန္႔မ်ား စသည့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆိုလုိ 

သည္။ အျခားေသာ အေသးစားျပဳျပင္ေရး အမိန္႔မ်ား၌ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟေစသည့္ အမိန္႔မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္၀န္ခ်ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ (ဥပမာ - ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ျပဳမူ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းသာမက အထူးသျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားအား အသိေပးႏုိင္ရန္ 

အတြက္ လူသိမ်ားသည့္ ေန႔စဥ္သတင္းစားမ်ား၌ ျပဳျပင္ေရးအမိန္႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကားေၾကညာေပးျခင္း) 

၆-၇-၄-၆။ “မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းအတြက္ အမိန္႔မ်ား” ဆုိသည္မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုအား စိတ္လိုလက္ရ 

ဖီဆန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ ကုိင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းေပးရာ၌ မခန္႔ေလးစားျပဳမူျခင္းအတြက္ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔မ်ားကို ဆုိလိုသည္။ 

 

၆-၈။ ဒဏ္ေၾကးတြက္ခ်က္ျခင္း 

၆-၈-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေငြဒဏ္ (ဒဏ္ေၾကး) ခ်မွတ္မည့္ ပမာဏႏွင့္ ယင္းပမာဏကို 

တြက္ခ်က္မည့္နည္းလမ္းအား ဥပေဒအရ ေရးဆြဲထားရိွရပါမည္။ ထုိသို႔ ေရးဆြဲထားရိွရာတြင္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ 

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးပမာဏ သတ္မွတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ 

အတြက္ စဥ္းစားထားရပါမည္။ 

၆-၈-၁-၁။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္း၏ေလးနက္မႈ (ႀကီးေလးမႈ) ၊ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ကာလႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ေစ်းကြက္ေပၚ၌ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈ။ 

၆-၈-၁-၂။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္း (မ်ား) ၏ အ၀င္အထြက္ပမာဏ။ 
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၆-၈-၁-၃။ ပုိမိုဆိုးရြားေအာင္ ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိ-မရွိ (ဥပမာ - ထပ္ခါတလဲလဲ ခ်ိဳးေဖာက္ 

ေနျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ေသြးထိုး 

လံႈ႕ေဆာ္သူအျဖစ္ ပါ၀င္ေနျခင္း၊ အျခားသူအမည္ခံျဖင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆက္လက္ 

ျပဳလုပ္သြားရန္ အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းစသျဖင့္) 

၆-၈-၁-၄။ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ရိွ-မရွိ (ဥပမာ - အျပဳခံရသူေနရာမွ ပါ၀င္ေနျခင္း 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဖိအားေပးမႈအရ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေသးျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းအား ပုိ၍ထိထိေရာက္ေရာက္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ ၿပီးစီးသည္အထိ 

လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း) 

၆-၈-၁-၅။ နစ္နာေၾကးေပးေရး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ 

၆-၈-၁-၆။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္အလားအလာ။ 

၆-၈-၁-၇။ အျခားဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဥပမာ - အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အာနိသင္ရိွ-မရွိ) 

၆-၈-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တြန္႔ဆုတ္သြားေစႏိုင္ေလာက္သည္အထိ ဒဏ္ 

ေၾကးမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ခ်မွတ္သြားရန္ စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အျမင့္ဆံုးပမာဏအထိ ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရိွ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ 

ႏွစ္ပတ္လည္၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြပမာဏ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ျခင္း။ 

၆-၈-၃။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးအစားကိုလုိက္၍ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စိတ္လိုလက္ရခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ တမင္ႀကံရြယ္ 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ မူတည္၍ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္သြားမည့္ 

ဒဏ္ေၾကးမ်ား ကြဲျပားမႈရိွႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ဥပမာ - ပုံေသ 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေလလံကစားျခင္း (ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း) ကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္သည့္ 

ဒဏ္ေၾကးမ်ားသည္ ပို၍ပမာဏ ျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုိ႔ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ရာတြင္လည္း တရားေရးအရ 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

 

၆-၉။ သက္ညႇာမႈ 

၆-၉-၁။ အက်င့္ပ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေန 

သည့္ အျခားအဖြဲ႕ တစ္ခုခုအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ အျပစ္ကင္းစင္သြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထုိသို႔ အက်င့္ပ်က္ 
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသြဖည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ရန္ထုတ္ျပန္ထား 

သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သြားသည့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ သက္ညႇာ 

ေထာက္ထားေရးအစီအစဥ္ကို အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စတင္က်င့္သုံးေပးသြားရပါမည္။ 

၆-၉-၂။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ ယင္းသို႔ အက်င့္ပ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ခဲ့ 

သည္ကို ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ အေရွ႕ထြက္၍ ေဖာ္ေကာင္လုပ္လိုက္သည့္အခါ၌ ႀကီးေလးေသာေငြဒဏ္မ်ား၊ ခ်မွတ္ခံရ 

မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည့္အတြက္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ 

၆-၉-၃။ ထိုသို႔ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ရိွျခင္းေၾကာင့္ ယင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္း 

အက်င့္ပ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈျပဳရန္ မက္လံုးေပး၍ ေရွ႕ထြက္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳးလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ 

၆-၉-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ (သက္ညႇာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္အရ) လာေရာက္ပူးေပါင္းသည့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစုမ်ား 

အတြက္ ေပးအပ္သြားမည့္ ညႇာတာေထာက္ထားမႈသည္ ထိုကဲ့သို႔ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း 

ေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြမ်ားခ်မွတ္လုိက္မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသည့္ မူ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထက္ အေလးသာေနျခင္း ရွိ-မရိွ 

ကုိလည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ သက္ညႇာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ဥပေဒစိုးမုိးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို 

ေဆာင္ရြက္ရာ၌ က႑တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ သင့္-မသင့္ကိုလည္းေကာင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စဥ္းစားၾကရ 

ပါမည္။ 

၆-၉-၅။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ညႇာေထာက္ထား 

ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ပံုစံေရးဆြဲသြားႏိုင္ေရးကိုလည္း စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ 

၆-၉-၅-၁။ (က) ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခား 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ သတိမျပဳမိသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ (ခ) 

ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက 

အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို သတိျပဳမိေသာ္လည္း တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားစြဲဆိုရန္ သက္ေသအေထာက္အထား မလုံေလာက္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သက္ညႇာေထာက္ထားမႈကို ရယူႏိုင္ 

ပါသည္။ သက္ညႇာေထာက္ထားမႈ ေပးအပ္မည္၊ မေပးအပ္မည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မွာမူ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ေပးပုိ႔လာ 

သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၏ အသုံး၀င္မႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစုမွ 

ေပးပုိ႔လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စိတ္ခ်လက္ခ် ဆက္လက္လုပ္ 
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ေဆာင္သြားရန္ အေထာက္အပ့ံျပဳေပးႏိုင္ရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရာ၌ 

သိသာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစရပါမည္။ 

၆-၉-၅-၂။ မိမိကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းကို ပထမဦးစြာ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္တိုင္ၾကားလာ၍ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ 

ေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အား သက္ညႇာေထာက္ထားမႈ ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၆-၉-၅-၂-၁။ ၎ကုိယ္တိုင္ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေပးပုိ႔ႏိုင္သူ။ 

၆-၉-၅-၂-၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယူမႈ ၿပီးျပတ္သြားသည္အထိ 

အဆက္မျပတ္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္သူ။ 

၆-၉-၅-၂-၃။ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ စုိးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခုခုထံသို႔ အက်င့္ပ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၫႊန္ၾကား 

မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပါက ယင္းသို႔ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၌ ထပ္မံပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေတာ့သူ။ 

၆-၉-၅-၂-၄။ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစပ်ိဳးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္သူ။ 

၆-၉-၅-၂-၅။ အျခားလုပ္ငန္းစု တစ္ခုခကုိုလည္း ယင္းသို႔ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပါ၀င္ 

လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အတင္းအက်ပ္ ေစခုိင္းခဲ့ျခင္းမရွိသူ။ 

၆-၉-၅-၃။ သက္ညႇာေထာက္ထားရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ လက္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ျခင္းမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ယင္းေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ ထိုသုိ႔ သက္ညႇာေထာက္ထားမႈ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ 

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသားႏွင့္ ယင္းေလွ်ာက္ထားသူမွ ေပးပုိ႔လာသည့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 

ေပးထားရပါမည္။ ထိုသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈ လက္လႊတ္လုိက္ေၾကာင္း ေပးပုိ႔အေၾကာင္းၾကားမႈသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 

အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေစရမည္ဟု သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

၆-၉-၆။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစႏုိင္ 

မည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ေပးပုိ႔လာသည့္ ဒုတိယေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ညႇာေထာက္ထား 

မႈ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ သက္ညႇာေထာက္ထားမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္သြားရပါမည္။ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ လာေရာက္ဆက္ 

သြယ္ရာတြင္ “အလ်င္အျမန္ကုိယ္တိုင္လာေရာက္သတင္းေပးမႈ” ကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ (စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
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မစတင္မီအခ်ိန္၌) ပထမဦးဆုံး လာေရာက္သတင္းေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားသူကုိ ေငြဒဏ္မ်ားမွ အလုိအေလ်ာက္ 

ကြင္းလုံုးကြ်တ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးအပ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 

အတြက္မူ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလွ်ာ့ 

ေပါ့ေပးသြားရပါမည္။ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ားသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာ၌ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

ကုမၸဏီ၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတုိင္းအတာႏွင့္ အခ်ိန္ကာလစသည္တို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရပါမည္။ 

၆-၉-၇။ သက္ညႇာေထာက္ထားမႈ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ တန္းစီးဇယားတြင္ ရရိွထားသည့္ေနရာကုိ 

မေပ်ာက္ပ်က္သြားေစရန္ အကာအကြယ္ေပးထားႏုိင္မည့္ “အမွတ္အသားထားရွိေပးသည့္စနစ္” ၊ “ေနရာဖယ္ခ်န္ထား 

ေပးသည့္စနစ္” ကို အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စတင္က်င့္သံုးေပးသြားရပါမည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ 

ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ စိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက 

သက္ညႇာေထာက္ထားမႈေလွ်ာက္ထားရာတြင္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ ပထမဆုံးလုပ္ငန္းစုကို ေရြးခ်ယ္မႈမျပဳမီ၌ 

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစုအသီးသီးသည္ ၎တုိ႔ သက္ညႇာေထာက္ထားမႈေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္သည့္ သက္ေသ 

အေထာက္အထားမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစံု စုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ရသြားပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

ေလွ်ာက္ထားရန္ အလားအလာရိွသူမ်ား၏ ျပတ္သားေသခ်ာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ 

ထားမႈ ေပၚေပါက္ေစရန္လည္း တြန္းအားေပးရာေရာက္ပါသည္။ 

၆-၉-၈။ အက်င့္ပ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ 

ယူထားသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားရိွေနသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္မူ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားေနျဖင့္ ယင္း 

အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ မူ၀ါဒကုိ တစ္သမတ္တည္း က်င့္သံုးသြားေစႏိုင္ရန္ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ 

က်င့္သံုးမႈအတိမ္အနက္ကို ဆံုးျဖတ္မည့္ အယူအဆအား မွ်ေ၀ႏိုင္ေစရန္၊ ယင္းအက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား 

တရားစြဲဆိုရာ၌ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မွ်ေ၀ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ 

အဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားရပါမည္။ 

 

၆-၁၀။ ေျပၿငိမ္းမႈ 

၆-၁၀-၁။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈခံယူေနရသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအတြက္ ေျပၿငိမ္းမႈကုိျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

တစ္ရပ္ကိုလည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ စတင္က်င့္သုံးေပးသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစု 

မ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးမႈကုိ အၿပီးအျပတ္ရပ္စဲလိုက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ 
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စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလလုိဲက္လွ်င္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ ေျပၿငိမ္းေရးအစီအစဥ္အရ ယင္းလုပ္ငန္းစုမ်ားအေပၚ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရပ္စဲေပးသြားမည္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆုိင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၆-၁၀-၂။ ထိုသို႔ ေျပၿငိမ္းမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားေစကာမူ လုပ္ငန္းစုမ်ားဘက္မွ ေျပၿငိမ္းေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားကို လုိက္နာျခင္းမရွိပါက အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ 

မေနသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔လုိက္နာျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အေရးယူမႈမ်ားအတိုင္း နာခံသြားရပါမည္။ 

 

၆-၁၁။ နစ္နာေၾကးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အာဏာတည္ေစမႈႏွင့္ အေရးယူမႈ 

၆-၁၁-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ တရားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီကပင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႔တရားစြဲဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား 

လာသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစုကုိမဆို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ၿပီး ထိုသုိ႔ခြင့္ျပဳေပးရျခင္းကလည္း (တိုးပြားလာမည့္ ကုန္က်စရိတ္ 

မ်ားႏွင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားအပါအ၀င္) ၎ရရွိခံစားရႏိုင္မည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္ကာမိေစရန္ျဖစ္သည္။ 

၆-၁၁-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ရရွိခံစားသြားရ 

သည့္ နစ္နာေၾကးမ်ား ေတာင္းခံမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ စိုးမုိးမႈကို အားေကာင္း 

လာေစရမည့္အျပင္ ယင္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားရသူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား 

ျပန္လည္ရရွိရန္ တရားသျဖင့္ေတာင္းဆုိရာတြင္လည္း ပုိမိုလြယ္ကူမႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရပါမည္။ 

၆-၁၁-၃။ ထိခိုက္နစ္နာသြားသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ နစ္နာေၾကးပမာဏႏွင့္ ယင္းပမာဏအား 

တြက္ခ်က္သည့္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ထည့္သြင္း 

ထားရွိေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၆-၁၁-၃-၁။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအျဖစ္ ကုန္က်သြားရသည့္ အေၾကာင္းခိုင္လုံေသာ ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို အျပည့္အ၀အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေပးအပ္မည့္ပမာဏ 

ကုိ ေရးဆြဲသတ္မွတ္က်င့္သံုးသြားရပါမည္။ အျပည့္အ၀အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ဟု ဆိုရာ၌ အမွန္ 

တကယ္ ဆံုး႐ံႈးသြားရသည့္ ပမာဏကိုဆိုလုိၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားသည့္အခ်ိန္မွ ယင္းသုိ႔ အစားထုိး 

ျဖည္ဆည္းေပးသည့္ အခ်ိန္ထိ ရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းေပးေခ်မႈမ်ားအားလုံးကုိ ဆိုလိုသည္။ 
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၆-၁၁-၃-၂။ အမွန္တကယ္ဆုံး႐ံႈးနစ္နာသြားရသည့္ ပမာဏကုိအဆတုိး၍ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးေစျခင္း၊ တရားေရး 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိပါ ထည့္ေပါင္း၍ က်ခံေစျခင္းကဲ့သို႔ အဟန္႔သဖြယ္ေနေစမည့္ ပမာဏကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးႏုိင္ပါ 

သည္။ 

၆-၁၁-၃-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕ 

အစည္း သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မွ တင္ျပလာသည့္ အမွန္တကယ္နစ္နာေၾကးပမာဏႏွင့္လည္း 

မေရာယွက္ေစဘဲ ကင္းလြတ္ေနေစရန္ ေရးဆြဲက်င့္သံုးရပါမည္။ 

၆-၁၁-၄။ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။ 

 ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသြားရသည့္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုအေနျဖင့္ 

၎ဘက္မွ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျငင္းမရေအာင္ခိုင္လံုသည့္ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ထပ္မံတင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အခါ၌ ယင္းအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ 

အျခားလုပ္ငန္းစုမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ၿပီး ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားမႈသည္ ဆီေလ်ာ္ညီၫြတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ကာ 

ထုိသို႔ ေျပာၾကားလာသည့္လုပ္ငန္းစုအတြက္ တရား၀င္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိပါ ရရွိခံစားေစၿပီးလွ်င္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳ 

မႈကိုပါ ကာကြယ္ေပးထားရမည္ဟု အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

၆-၁၁-၅။ အုပ္စုလုိက္ေဆာင္ရြက္မႈ - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားရ 

သည့္ ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ားအေနျဖင္ ့အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ တရားေရးအာဏာပိုင္ 

အဖြဲ႕ထံ နစ္နာေၾကးမ်ား အတူတကြေတာင္းခံႏိုင္ေစရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

ထုိ႔ျပင္ အလားတူခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသြားရသည့္ အျခားလုပ္ငန္းစုမ်ား ရွိေနေသးလွ်င္လည္း 

ယင္းလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ တိုင္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည့္ အုပ္စုလိုက္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေစႏုိင္ရန္အတြက္ အာဆီယံ 

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသို႔ပါ၀င္မႈသည္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

အေျခအေနကို ပ်က္ယြင္းျခင္းမရွိေစရဘဲ တရားခံ(မ်ား)၏ အခြင့္အေရးကုိလည္း မထိခုိက္ေစရပါ။ 
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အခန္း (၇) တရားစြဲဆုိျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

၇-၁။ တရားစြဆုိဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါမႈ 

၇-၁-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သံုးသြားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အဖြဲ႕အစည္း 

ဆုိင္ရာမူေဘာင္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား ခုိင္ခုိင္မာမာထားရိွျခင္းသည္ အဓိကက်ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

က်င့္သံုးသြားမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ခိုင္မာေလးနက္တာ၀န္္ယူမႈတုိ႔ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး လုိသည္ 

ထက္ပုိ၍ ၀န္ပိေစျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရပါ။ ထုိ႔ျပင္ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕ (သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕) ၏ လက္ခံယံုၾကည္ရႏုိင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ 

ေစရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္လည္း အဓိကက်သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ 

၇-၁-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိ-မရွိ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ခုံသမာဓိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 

သူသည္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ေပေလာ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ ေပေလာ 

ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ အဆိုပါ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ က်င့္သုံး 

သြားရမည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ အထူးျပဳေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထားရွိသြားရန္သင့္-မသင့္ကုိ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္အခ်ိန္၌ မူလရွိရင္းစြဲ အေနအထား 

အတုိင္း မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ၾကားျဖတ္အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  ထားရွိရန္သင္-့

မသင့္ကိုလည္း စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ 

၇-၁-၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ၊ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕ကသာ တစ္ၿပိဳင္နက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခါ၌ ယင္းအဖြဲ႕မွ စုေဆာင္းတင္ျပလာေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သိရွိခြင့္ရိွေစရန္ 

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းျဖင့္ ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစရပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အတြင္းသတင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကိုမူ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ထားရွိရပါမည္။ 

၇-၁-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ စုိးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌ တရားစီရင္ေရး၏ အခန္းက႑ကုိလည္း အာဆီယံ 

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုပါသည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိစပ္မႈရွိေနရန္ 

လုိအပ္သည္သာမက စီမံအုပ္ခ်ပ္မႈဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ရိွေနရပါမည္။ 
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၇-၁-၄-၁။ အယူခံအဖြဲ႕ - ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မိသည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား အားကုိးအားထားျပဳႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ ္ အစုိးရအေပၚ အမီွအခုိကင္းသည့္ အယူခံအဖြဲ႕တစ္ခုကိုလည္း ထားရွိသင့္ပါသည္။ 

စံနမူနာအားျဖင့္ ယင္းအယူခံအဖြဲ႕သည္ တရားေရးႏွင္ ့ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ကြ် မ္းက်င္သည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ရမည့္အျပင္ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ရမည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လညး္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒ 

ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားမွ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါက 

အယူခံအဖြဲ႕အျဖစ္ အယူခံမႈမ်ားကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕ (ဥပမာ - တရား႐ုံး၊ ခုံ႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ 

ေကာ္မတီ) သည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရး၌ ကြ် မ္းက်င္သူဟု အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ 

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ေခၚယူထားရပါမည္။ 

၇-၁-၄-၂။ တရားစီရင္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း - ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းကြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျဖစ္ေစ၊ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံသုိ႔ သတ္မွတ္အခ်ိန္ 

ကာလအတုိင္း (ဥပမာ - ႏွစ္လတာကာလအတြင္း) အရပ္သား သို႔မဟုတ္ တရားေရး၀န္တစ္ဦးဦးမွ အယူခံေလွ်ာက္ 

ထားရန္အလားအလာရိွသည္ဟု ယူဆပါက အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္မႈသည္ တရားစီရင္ေရးအရ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကို ခံယူရမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

၇-၁-၄-၃။ အထူးတရား႐ံုးမ်ား - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး အမႈအခင္းမ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ 

အျပည့္အ၀လႊဲအပ္ေပးထားခံရသည့္ အထူးတရား႐ုံမ်ား (သို႔မဟုတ္ ရွိရင္းစြဲတရား႐ုံးမ်ား၌ပင္ အထူးက႑မ်ား) 

သတ္မွတ္ထားရွိသြားရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ တရား 

သူႀကီးမ်ား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကို 

ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ 

၇-၁-၄-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ဥပေဒက်င့္သံုးရာတြင္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ညီၫြတ္မႈရိွေစရန္ အေရးပါသည့္ နည္းပညာ 

ေရးရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားေစႏုိင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အႀကံျပဳခ်က္ ေရးသား 

ေပးပုိ႔ရန္ သို႔မဟုတ္ (“႐ုံးေတာ္သဂၤဟ” အျဖစ္) အယူခံေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တရားစီရင္ေရး မူေဘာင္မ်ား၌ 

ခြင့္ျပဳေရးကုိလည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ 
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၇-၂။ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

၇-၂-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပါ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထားရွိသြားရန္ စဥ္းစားထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ 

အေနျဖင့္လည္း ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ — 

၇-၂-၁-၁။ တာ၀န္ယူမႈ - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

တာ၀န္ယူမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ၀န္ႀကီး (မ်ား) ႏွင့္/သုိ႔မ 

ဟုတ္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲထံ ပုံမွန္အစီရင္ခံစာတင္ျပရသည့္ တာ၀န္ 

မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူသိရွိႏုိင္မည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ 

ေပးရသည့္ တာ၀န္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

၇-၂-၁-၂။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက 

သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက ယင္းအဖြဲ႕၏ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ 

၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက ခြင့္ျပဳေပးထားရပါမည္။ 

၇-၂-၁-၃။ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳမႈ - ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တတိယအင္အားစုမ်ားမွ ေပးပုိ႔လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္း 

တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းထားၾကရပါမည္။ တရားစီရင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ တိုင္ၾကားသူမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္ပံ့ေပးသူ လုပ္ငန္းစုမွန္သမွ်၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 

ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားေစသည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ မည္သူ႔ကုိမဆို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရ 

ပါမည္။ 

၇-၂-၁-၄။ လြတ္လပ္မႈ - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ 

ေရးအဖြဲ႕၏ လြတ္လပ္မႈသည္ အဖြဲ႕၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရႏုိင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတုိ႔ကို အားေကာင္းလာေစ 

ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လြတ္လပ္မႈအတုိင္းအတာသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ 

ကြာျခားမႈရွိ ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္မႈကိုတုိင္းတာႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ဘ႑ာေရးအရ အမွီအခုိကင္းျခင္း၊ 

အစုိးရထံမွ ကုိယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိထားျခင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအဖုိ႔ 

ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမခံရဘဲ စိတ္ခ်လက္ခ်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္ကာလ ထားရွိေပးထားျခင္း 

စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 
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၇-၂-၁-၅။ ပင္ကုိသဘာဝအရ တရားမွ်တမႈရွိေစျခင္း - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပင္ကုိ 

အားျဖင့္ တရားမွ်တမႈရွိေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထားရိွေရးကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ 

အမႈအခင္းတြင္ပါ၀င္ေနသူမ်ား၏ အလိုႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကိုဆန္႔က်င္၍ သတင္းေပးျခင္း၊ 

(“ၾကားနာစစ္ေဆးေရးစည္းမ်ဥ္း”အရ) ၾကားနားစစ္ေဆးမႈခံယူခြင့္ျပဳျခင္း၊ (“ဘက္လိုက္မႈဆန္႔က်င္ေရးစည္းမ်ဥ္း” အရ) 

ရလဒ္အေျဖေပၚ၌ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားမရိွေစျခင္း၊ (“အေထာက္အထားမရွိစည္းမ်ဥ္း” အရ) ယုတိၱရိွေၾကာင္း 

သက္ေသျပႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိသာမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး 

ဥပေဒမ်ားအရ အလားတူတရားေရးအယူအဆကို က်င့္သုံးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၇-၂-၁-၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈ - လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 

စုိးမိုးေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေလးနက္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား က်င့္သံုးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစားေပး အေၾကာင္း 

အရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအသံုး 

ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏မူ၀ါဒမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ပိုမုိအားေကာင္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ 

ေရးအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းလာေစႏုိင္ပါသည္။ 

၇-၂-၁-၆-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ားသိသာေစရန္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသည့္ အျခားေၾကညာခ်က္မ်ားအား လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္မည့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုကို 

လည္း ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေရးဆြဲထားရိွႏုိင္ပါသည္။ 

၇-၂-၁-၆-၂။ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား သက္ညႇာမႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ခုိင္မာေသခ်ာမႈ မူ၀ါဒမ်ားက်င့္သံုးျခင္း၊ 

က်င့္သံုးေနမႈမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ထုံးမ်ား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ အရာရွိ 

မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အားဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စသည္တုိ႔အား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပ့ံေပးသြားရပါမည္။ 
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၇-၂-၁-၆-၃။ အမႈတြဲအား၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈခြင့္ဟူသည္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အာမခံ 

ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရားခံ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၏ ညီမွ်မႈရွိေရးမူကို က်င့္သံုးသြားရန္ 

ရည္႐ြယ္၍ ယင္းအာမခံခ်က္ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံထားရသည့္ သာမန္အရပ္သား၊ တရားေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ စာရြက္ 

စာတမ္းအားလုံးကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈခြင့္ကို အတတ္ႏုိင္ဆုံးေပးအပ္ထားရပါမည္။ ထုိသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈခြင့္ 

ေပးထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စံုစမ္းစစ္ဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း 

လက္ခံရရွိထားသည့္၊ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္းထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အေပၚ 

မူတည္၍ တရားစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႁခြင္းခ်က္အားျဖင့္ အဖြဲ႕တြင္း သီးသန္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ မူၾကမ္းမ်ား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားျပည္သူ႔အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 

လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာဆက္သြယ္ေနမႈ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳစြာထားရိွရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ - တိုင္ၾကားသူမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 

ထားရန္ ေတာင္းဆိုတင္ျပထားသည့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပါလွ်ိဳ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 

သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား) ကုိမူ ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးရန္ မလိုပါ။ 

ထုိ႔ျပင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အမႈတြဲအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာခြင့္မျပဳေၾကာင္း ျငင္းပယ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ပါက ယင္းသုိ႔ခ်မွတ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို တင္ျပရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအရ ျပန္လည္ 

သုံးသပ္မႈကုိ လိုက္နာရန္ကုိလည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားရပါမည္။ 

၇-၂-၁-၆-၄။ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆုိပါက တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ တတိယလုပ္ငန္းစုမ်ား (ဥပမာ 

တုိင္ၾကားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ား) အေနျဖင့္ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စာရြက္စာတမ္း 

မ်ားအား လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈအရ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရ ကာကြယ္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါက ရယူႏုိင္ခြင့္ကိုသာမက 

သီးျခား ေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္ကိုပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ထားရပါမည္။ 

၇-၂-၁-၇။ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အမႈအခင္းမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ရာ၌ ဥပေဒအရ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ သတ္မွတ္ေပးထားႏုိင္ 

သည္။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အလြန္အမင္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ဇယား 

ျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕တြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရိွထားရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ အမႈအခင္း 

မ်ားအား စိစစ္လက္ခံသည့္ စံႏႈန္းမ်ား ထားရွိက်င့္သံုးသြားရန္ စဥ္းစားထားရပါမည္။ ဤသုိ႔ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ အမႈအခင္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ခြဲျခားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ 

ပုိ၍အေရးႀကီးသည့္ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပုိမိုခြဲေ၀အသုံးျပဳသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၇-၂-၁-၈။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိျခင္း - ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ စီရင္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အားကုိးအားထားျပဳစရာရွာမရျခင္းမိ်ဳးမရိွသင့္ပါ။ ေရးဆြဲက်င့္သံုးသြားမည့္ ေစ်းကြက္ 



56 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒမ်ားအရ ထိခိုက္နစ္နာသြားရသည့္ မည္သည့္အင္အားစုအတြက္မဆုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းခုိင္လံုမႈ 

ရွိသည့္ အယူခံေလွ်ာက္ထားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးထားရပါမည္။ 

 

 



57 

အခန္း (၈) နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း 

၈-၁။ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ 

၈-၁-၁။ နည္းပညာ အကူအညီေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္ အျခား 

အာဏာပုိင္အဖြဲ႕) တစ္ခုသည္ အျခားေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ကမကထျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား မွ်ေ၀ျခင္းကို 

ဆုိလိုသည္။ 

၈-၁-၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အနာဂတ္ကာလ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား စီမံကြပ္ကဲျခင္း၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား 

ရရွိေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေနႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒမူေဘာင္မ်ား 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာေဒသႏွင့္ ပိုမုိကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ေနသားတက် ထားရွိေပးသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလို 

သည္။ 

၈-၁-၃။ နည္းပညာ အကူအညီေပးျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုက ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ေရး မူ၀ါဒအား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာတြင္ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ 

တည္းမွာပင္ အဆုိပါ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုက္႐ုိက္လူအင္အားစုစည္းျခင္း၊ ၀ယ္ယူစု 

ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ သင္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။ 

၈-၂။ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ 

၈-၂-၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာ အကူ 

အညီေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးသြားရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ 

သည္။ 

၈-၂-၁-၁။ ႏုိင္ငံအလိုက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း - ထိေရာက္သည့္ နည္းပညာအကူအညီေပးေရးႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသအလုိက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ စိစစ္ 

ေလ့လာျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပါမည္။ 
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၈-၂-၁-၂။ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္း - လက္ခံက်င့္သံုးရမည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ သီးျခားလကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေရးဆြဲထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈအရိွ 

ဆုံး ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ 

၈-၂-၁-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အျခားေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသ 

တြင္းရိွ လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတူတကြ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျခင္း - ထိုသို႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာျခင္းအားျဖင့္ 

နည္းပညာအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြး သုိ႔မဟုတ္ ထိေရာက္မႈကုိ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ 

၈-၂-၁-၄။ ညင္သာစြာေျပာင္းလျဲခင္း - အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးသြားရမည့္ 

အက်ိဳးခံစားသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ 

တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ အဆင့္ႏွင့္အညီ အစီအစဥ္မ်ားအား အံ၀င္တက်ျဖစ္ေစရန္ (ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္) စီမံထား 

ရပါမည္။ 

၈-၂-၁-၅။ အလ်င္မျပတ္ျခင္း - အရွိန္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီ 

အစဥ္မ်ားလည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ 

 

၈-၃။ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျဖည္စြမ္းသြားရ 

မည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

၈-၃-၁။ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

၈-၃-၁-၁။ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အၾကား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား ေထာက္ခံအားေပးမႈ 

ျမင့္တက္လာေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားလာေစျခင္း - ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွိတြင္ 

က်င့္သံုးေနသည့္ အျခားေသာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ အတူတကြေပါင္းစပ္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး 

မူ၀ါဒစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ အသားတင္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား အေသးစိတ္စစ္ေဆးသြားႏိုင္ရန္အတြက္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အျခားမူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိပါ 

ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ေစရန္ မည္က့ဲသို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္သည္ကို အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ 

လူပရိသတ္မ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ ျပန္ၾကားေရးအခန္းက႑မ်ား ထားရွိေပးျခင္း။ 
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၈-၃-၁-၂။ အမ်ိဳးသား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား စတင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ (တရားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အပါအ၀င္) နည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိလာေစရန္ 

အတြက္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္တတ္သည့္အေလ့အထ ထြန္းကားလာေစရန္ လုိအပ္ 

သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္ 

မႈမ်ား၊ ရရွိေစရန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ အမႈအခင္းမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ 

တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

၈-၃-၁-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္တစ္ခု 

ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း။ (ဥပမာ  - သီးျခားလြတ္လပ္သည္ဟူ 

ေသာ ဂုဏ္သတင္းကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ဆုိင္ 

သည့္ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ျခင္း) 

၈-၃-၁-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳရာနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအား 

အသိပညာေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 
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အခန္း (၉) ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ျဖန္႔က်က္မႈ 

၉-၁။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း 

၉-၁-၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းအားျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အထ 

အား ထြန္းကားလာေစျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ 

အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ျဖန္႔က်က္မႈတုိ႔ကို ထိေရာက္မႈရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳ 

သြားရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက စဥ္းစားထားၾကရပါမည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ 

က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ လိုက္နာမႈရိွေစသည့္ အက်ိဳးတရားႏွင့္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ျဖစ္ေစသည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို 

သိသိသာသာ ရရွိေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး 

အဆင့္အား သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအာဏာ တည္ေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳရ 

သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ - အရင္းခံအားျဖင့္ 

ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိဟ ု ယူဆထားသည့္ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားအား တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အသုံးျပဳရမည့္ တရားတေပါင္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္) 

၉-၁-၂။ လူထုအၾကား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အမႈအခင္းေပၚေပါက္မႈပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တရားတေပါင္ 

ျဖစ္ေပၚျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အမ်ိဳးသား 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို သိရိွလာ၍ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အေရးပါမႈကို 

နားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္အခါ၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေန 

မည့္အစား စိတ္လိုလက္ရလိုက္နာက်င့္သံုးသြားၾကေစေရးအတြက္လည္း အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၾကရပါမည္။ 

၉-၁-၃။ ေထာက္ခံအားေပးေရးႏွင့္ နယ္ပယ္ေက်ာ္လြန္ျဖန္႔က်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားထားရိွျခင္းျဖင့္ တရားသူႀကီး 

မ်ား၊ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၊ အျခားအစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားထံမွ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈမ်ား 

ကုိလည္း ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူအမ်ား၏ သႏၲာန္၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳ 

သေဘာေဆာင္သည့္ အယူအဆမ်ား သြတ္သြင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး 

ယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္ထြန္းကားလာေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၉-၁-၄။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရထံသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ ျပည္သူ႔အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ 
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ျဖစ္ေစ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည့္တာ၀န္ကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕အား ယံုယုံၾကည္ၾကည္ 

အပ္ႏွင္းထားရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရျဖစ္ေစ နည္းဥပေဒထားရိွျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးက႑ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းနည္းဥပေဒ 

မ်ား လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း မျပဳမီကပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စိစစ္သုံးသပ္ေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ 

ရြက္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္အား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕က ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ႐ႈ႕ေထာင့္ 

မွေန၍ စိစစ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၉-၂။ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ျဖန္႔က်က္မႈအတြက္ 

လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား 

၉-၂-၁။ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေရးသားျခင္း၊ မီဒီယာသုိ႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ရန္အတြက္ တရားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး အထူးကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း 

မ်ား၊ ေစ်းကြက္ျဖန္႔က်က္ေရးႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ စုေပါင္း၍ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအဖြဲ႕၌ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျဖန္႔က်က္ေရးစြမ္းရည္မ်ား ရရွိေစရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား 

က သတ္မွတ္ေပးထားႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူ ရရွိေစႏုိင္ရန္အတြက္ 

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ထားရွိေပးထားျခင္းျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ျဖန္႔ 

က်က္မႈတို႔ကုိ အစြမ္းကုန္ရရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၉-၃။ နာခံလုိက္နာေရး အစီအစဥ္မ်ား 

၉-၃-၁။ နာခံလိုက္နာတတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (စီမံခန္႔ခြဲေရး အရာရိွ 

မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလုပ္ရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္) ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒကုိ မရည္ရြယ္ဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္မိျခင္းမ်ိဳးမွ 

ကာကြယ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အေရးယူစစ္ေဆးရ 

သည့္ အခက္အခဲကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ နာခံလိုက္နာေရးအစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ထားရွိရန္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ 

၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးသြားရန္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရပါမည္။ 
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၉-၃-၂။ အဆိုပါ နာခံလုိက္နာေရးအစီအစဥ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး အစီ 

အစဥ္၏ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနႏုိင္ပါသည္။ 

သာဓကအားျဖင့္ — 

၉-၃-၂-၁။

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအသိေပးျခင္း။ 

၉-၃-၂-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒအား နာခံလိုက္နာမႈရွိေစေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လက္ေတြ႕ 

သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ 

၉-၃-၂-၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ 

အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲႏိုင္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာ 

ကုိ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ တြန္းအားမေပးမိေစႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း။ 

၉-၃-၃။ နာခံလိုက္နာေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ယင္း၏ 

အစီအစဥ္မ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားကုိလိုက္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွႏုိင္ပါသည္။ နာခံ 

လုိက္နာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရိွႏုိင္သည့္ က႑မ်ားမွာ — ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ား (ဥပမာ - ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မွ်ေ၀ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ပူးတြဲ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈမ်ားစသျဖင့္) ၊ စားသုံးသူႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူတို႔ 

ၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား (ဥပမာ - တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရး 

ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စသျဖင့္)၊ ေစ်းကြက္ေပၚ၌ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ (ဥပမာ - 

ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း အေလ့အထမ်ား၊ ျပန္ႏႈတ္ေငြမ်ား၊ တုပ္ေႏွာင္ထားသည့္ အေလ့အထမ်ား 

စသျဖင့္) 

၉-၃-၄။ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းဟု မယူဆသည့္ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို 

သင့္ေတာ္သည့္ အတုိင္းအတာထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ 

နာခံလိုက္နာေရး အစီအစဥ္ကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သက္သာေလ်ာ့ပါးမႈရိွေစသည့္ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ 
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အခန္း (၁၀) 

၁၀-၁။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

၁၀-၁-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ စီစဥ္ 

တည္ရိွျခင္း၏ ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ အမ်ားဆုိင္ 

ဘုံေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္၍ ေစ်းကြက္ေပါင္းစည္းမႈကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပး 

ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္၏ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမႈႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပး 

ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

 

၁၀-၂။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

၁၀-၂-၁။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ — 

၁၀-၂-၁-၁။ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားလာျခင္း။ 

၁၀-၂-၁-၂။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး 

မူ၀ါဒ စတင္က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ေပးရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးက်င္ထံုးမ်ား 

တုိးတက္က်င့္သံုးသြားၾကရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ သမ၀ါယမသေဘာတရားကို ပုိမုိအားေကာင္းလာေစျခင္း သို႔မဟုတ္  

အနည္းဆံုး အတိုင္းအတာပင္ျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္မႈ ရရွိလာေစျခင္း။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး 

မူ၀ါဒအား စတင္က်င့္သုံးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆျဲဖစ္သည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား 

အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသားေစ်းကြက္မူ၀ါဒစနစ္တစ္ခုအား မည္ကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ထားရွိမည္ဆုိသည္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္ 

သည္။ 

၁၀-၂-၁-၃။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ပံုမွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ 

မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးထားျခင္း။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာဆီယံေဒသတစ္ခြင္၌ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ 
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ကုိ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည့္ အေရြ႕သေဘာေဆာင္သည့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကုိ ေပၚထြန္းလာေစ 

မည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၀-၂-၁-၄။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္သည့္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးက်င့္သံုးမႈ 

မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္႔တားေသာအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒအား 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာ၌ ထိေရာက္ေသာ တရားေရးမူေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း။ 

၁၀-၂-၁-၅။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္မလိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

မွ်ေ၀ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမႈႏွင့္ ထိထိ 

ေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစျခင္း။ 

၁၀-၂-၁-၆။ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ အမ်ိဳးသား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ေယဘုယ် 

မူေဘာင္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္မည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း။ 

 

၁၀-၃။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁၀-၃-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္း ကြ်မ္းက်င္ 

ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (AEGC) ကို တည္ေထာင္ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း၌ လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒ 

လမ္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ နားလည္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ေစရန္အတြက္ျဖစ္ေစ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ 

သြားၾကရပါမည္။ 

၁၀-၃-၂။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ပုိမိုတည္ေထာင္က်င့္သုံးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔အား အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီ 

အစဥ္ႏွင့္ အတူတကြ ပါ၀င္သြားရန္ ဖိတ္ေခၚသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရး 

အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏုိင္မည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို 

လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရပါမည္။ 

၁၀-၃-၃။ ေဒသတြင္းရွိ အဆုိပါ အေျခခံမူ၀ါဒလမ္းစဥ္အရ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း 

ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေရးရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေယဘုယနည္းလမ္းတစ္ခုကုိ 

ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား 

အခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထုံးမ်ား ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကုိ ဆက္လက္ 
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ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းလိုက္ေလ်ာ္ညီေထြျဖစ္ေစသည့္ စုေပါင္းေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားႏိုင္ 

မည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၀-၃-၄။     အဆုိပါေဒသတြင္းအေျခခံမူဝါဒလမ္းစဥ္သည္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး 

အုပ္စုမ်ားအတြက္ ပုိမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူဝါဒအား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

အဆိုပါမူဝါဒလမ္းစဥ္၏မူေဘာင္အတြင္း၌ပင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအုပ္စုမ်ားကို အာဆီယံ 

အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရိွ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကား ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းသြားနိုင္မည္ျဖစ္ 

သည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ မည္သည့္ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ အတူတကြလုပ္ကုိင္ 

ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ- ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အင္တာနက္ ၊ ဗြီဒီယုိညီလာခံ ပံုစံ စသျဖင့္)။ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူဝါဒစိုးမိုးေရးအတြက္ယင္းတို႔၏ သြယ္ဝုိက္သက္ေရာက္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍တိုင္မႈ ေဆြးေႏြး 

မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္းက်င္းပေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၁၀-၃-၅။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အမ်ားသေဘာဆႏၵကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ 

အဆုိပါ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္အရ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေရးဆြဲေရးတာ၀န္ကိုမွ် တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေစ 

ရဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟူ၍လည္း ရွိမထားသင့္ပါ။ 

ယင္းမူ၀ါဒလမ္းစဥ္အရ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ “အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ား” ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ား 

သေဘာဆႏၵႏွင့္ ညီၫြတ္သြားသည့္အခါ၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ထိန္းကြပ္ေရးအဖြဲ႕တိုင္းသည္ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ မေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ကို တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ သင့္ေတာ္သလုိ ဆုံးျဖတ္သြားၾကရပါမည္။ 

 

၁၀-၄။ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္သည့္ ဘုံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

၁၀-၄-၁။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတုူညီခ်က္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအခန္း၌ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည့္ ဘုံျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ထားရွိေရးကို ထည့္သြင္း 
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စဥ္းစားႏုိင္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရပါမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ေသြဖည္သည့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားစြဲဆိုေရးျဖစ္စဥ္၊ 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈကိုလုိက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းဟူေသာ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ - နည္းပညာအကူအညီေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး) 

စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၁၀-၄-၂။ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအခန္း၌ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား 

ႏုိင္ရန္အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရိွသည့္ အေနအထားရရွိထားရန္ လိုပါသည္။ 

ယင္းသုိ႔ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း၌ သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ မည္သည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္မွ် ၀ိေရာဓိျဖစ္မေနေစဘဲ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပတ္၀န္း 

က်င္ရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရိွေနေစရပါမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ အာဆီယံစီးပြားေရး 

အသုိက္အ၀န္းအျဖစ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာရာ၌ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
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