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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေကာ္မရွင္၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးပါရန္ အာရွပစိဖိတ္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္
အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖိုရမ္ (APF) ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္
ပထမဦးစြာတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳး
သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒျဖင့္ ပိုမိုခုိင္ၿမဲ ေစခဲ့ပါသည္။ စိန္ေခၚမႈအလြန္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
၄ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳအရ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈ တစ္ရပ္သည္ ေကာ္မရွင္၏ လူ႔အခြင့္
အေရး ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစမည္ဆိုသည္ကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သေဘာတူလက္ခံ ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤျမန္မာႏို္င္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈) သည္ ၂၀၁၈
ခုနွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ တနလၤာေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေသာၾကာေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စြမ္းေဆာင္
ရည္ဆန္းစစ္မွဳ၏ ရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈကို အာရွပစိဖိတ္ဖိုရမ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသဆိုင္ရာရံုးခြဲ
ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာမဟာမင္းၾကီးရုးံ တိ၏
႔ု ပံပ
့ းုိ ကူညမ
ီ ျႈ ဖင့္ ေကာ္မရွငက
္ လုပေ
္ ဆာင္ချ့ဲ ခင္းျဖစ္ပါသည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ အေနျဖင့္
ေကာ္မရွင္၏ လက္ရိွအားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအလြန္မ်ားေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးပတ္ဝန္း
က်င္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖည့္ဆည္းေရး လိုအပ္ခ်က္အေနအထားတို႔ကို နက္နဲစြာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္
ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားေကာင္းေစေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္
ရည္ ကြာဟမႈ ျဖည္႔ဆည္းေရးတို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေရးကို အဆိုျပဳသည့္အျပင္
အေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား •
•
•

•
•
•

2

သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊
ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္မရွင္ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရိွ ေကာ္မရွင္ ရုံးခြဲ ႏွစ္ရပ္တို႔တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္/ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔
ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
(မွတ္ခ်က္ - ဝန္ထမ္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္း သဘာဝအရ တူညီေသာ
အုပ္စုမ်ား ခြဲ၍ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သီးျခား အုပ္စုလိုက္ေမးျမန္းခြင့္လည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။)
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊
အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥ ၁၈ ရပ္ကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၈၆ ေယာက္တို႔ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ အေရ အတြက္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္း
ေဆာင္ရည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္း ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ
၍ အဓိကကိစၥ ၁၈ ရပ္အတြက္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျပဳစုျခင္း။
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အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္
တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ တိုးတက္လာေသာ အဖဲြ႕အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ •
•

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဒုတိယ
ဝန္ႀကီးအဆင့္အျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ျခင္း
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည္႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကန္႔ကြက္သူ မရွိသည္႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
အဆံုးအျဖတ္ျပဳျခင္း
ပိုမို၍ သင္ယူ၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခံယူခ်က္ရွိသည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား
ဘ႑ာေရး လြတ္လပ္မႈ အေနအထား တိုးတက္လာျခင္း၊ သီးျခားဘတ္ဂ်တ္ ရရွိျခင္း
ရုံုးခြဲမ်ား စတင္တည္ေထာင္ျခင္း
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တိုးတက္လာေသာ အေျခအေနမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
ေကာ္မရွင္၏တိုင္တန္းခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေလးဂရု ျပဳျခင္း
ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တုန္႔ျပန္မႈ
အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရး၊ လူကုန္ကူး မႈ ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုး
မိုးေရးဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ပါ၀င္ျခင္း
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပံုမွန္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္၊ အာရွ ပစိဖိတ္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္
အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့အဖြဲ႕ႀကီးတို႔တြင္
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ျခင္း

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ေကာ္မရွင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္
မ်ားအား ဆန္႔က်င္၍ တိုင္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို
ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး
ဗဟုသုတနည္းပါးၾကပါသည္။
အေျခခံအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သည္ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္
လုိအပ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္ •

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား က်ား မ မ်ွတမႈမရွိျခင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားစြာ ပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္း

•

ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ က်ား မ မ်ွတမႈ မရွိျခင္း

•

ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားစြာ ပါဝင္မႈ လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္း

•

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္ၿမဲရန္ ခက္ခဲျခင္း

•

သုေတသန စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ မရွိျခင္း
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ေကာ္မရွင္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ •
•
•
•

လက္ရိွအေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိျခင္း၊
အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား ေကာ္မရွင္အေၾကာင္း သိရွိကၽြမ္းဝင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊
လူ႕အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အသိပညာျပန္႔ပြားေရး နည္းစနစ္ပိုင္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း အသံုးျပဳမႈ
ပိုင္း အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊
ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္တန္းခ်က္ လက္ခံရရွိမႈ နည္းပါးျခင္း။

ေကာ္မရွင္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားအျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနည္း
ပါး ပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအရ ေမးခြန္းလႊာမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆး
ႏုိင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အဓိကကိစၥ ၁၈ ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ေခါင္းစဥ္ ၄ ရပ္ျဖင့္ေအာက္
ပါအတိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္ •
•
•
•

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ
ဝန္ထမ္း၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ေမးခြန္းလႊာ
ေမးခြနး္ လႊာျပဳစုရာတြင္ အေျခခံထားေသာ စြမး္ ေဆာင္ရည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အဓိကကိစၥ ၁၈ ရပ္မာွ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ ျဖစ္ပါသည္ေကာ္မရွင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးက ယံုၾကည္ေလးစားၿပီး လြတ္လပ္သည္႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္
ရႈျမင္ၾကသည္။
ေကာ္မရွင္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ
ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထိေရာက္ၿပီး အရည္အေသြးျပည္႕မီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္း
ရွိသည္။
ေကာ္မရွင္၌ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ရွိျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအတြက္ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိသည္။
ေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြင္း၌လည္းေကာင္း က်ား
မ မွ်တစြာ ပါဝင္မႈကို အေလးထား စဥ္းစား သည္။ ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ က်ား မ
တန္းတူရည္တူ ရွိမႈကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ျမွင့္တင္သည္။
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြင္း၌လည္း ေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူကြဲျပား
ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား သင့္ေလ်ာ္စြာ ပါဝင္ေရးအတြက္ အေလးထား စဥ္းစားသည္။ ထို႔ျပင္
ေကာ္မရွင္ သည္ ခြဲျခားမႈမရွိေစေရးႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိေရးကို ျမွင့္တင္သည္။
ေကာ္မရွင္တြင္ ၄င္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္
လံုေလာက္စြာ ရိွသည္။
လံုေလာက္ေသာလစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ လူမႈဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ၊ တိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္း
စသည္တို႔ကို စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ေကာ္မရွင္၌ရွိသည္။
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၉

ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတရ
္ ာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရန္နင
ွ ့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ ္
ျခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္ ဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ယမ
ူ ႈ ရွေ
ိ စရန္ ေကာ္မရွင၌
္ ္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ရသ
ိွ ည္။

၁၀

ေကာ္မရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရုံးသံုးပစၥည္းကိရိယာ
အားလံုး ပံ့ပိုးေပးသည္။

၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၄င္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၌ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွသည္။

၁၂

လူ႔အခြင့္အေရး အသိပညာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးသို႔ ျပန္႔ပြား ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မရွင္၌
စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္။

၁၃

လူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာျဖင့္ ပညာ ရွင္ဆန္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
အခ်ိန္မီ ေျဖရွင္းရန္ ေကာ္မရွင္၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိသည္။

၁၄

အရည္အေသြးျမင့္မားသည္႔ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းကို
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္ မ်ား ေပးစြမ္းရန္ ေကာ္မရွင္၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိသည္။

၁၅

ေကာ္မရွင္၌ ျမန္မာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္သည္႔ လူမႈမီဒီယာအပါအဝင္
ခိုင္မာေသာ ဆက္သြယ္ေရးမဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ရိွသည္။

၁၆

ေကာ္မရွင္၌ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတို႔ တိုးျမွင့္ေဆာင္
ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တရားေရး၊
အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တည္ေဆာက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရိွသည္။

၁၇

ေကာ္မရွင္၌ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွသည္။

၁၈

ေကာ္မရွင္၌ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈကို ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွသည္။

ေမးခြန္းလႊာမ်ားသည္ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ကိစၥတစ္ရပ္စီ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္၏ လက္ရိွစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ထိုကိစၥ
ရပ္အတြက္ ေနာင္ ၅ ႏွစ္၌ ရိွရန္ လိုအပ္ေသာ အနာဂတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အဆင့္ “၀” မွ “၅” အတြင္း သတ္မွတ္
ေဖာ္ျပ ေစခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္း လႊာ ၈၆ ခု ကို ေျဖၾကားခ်က္ ရမွတ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရိွစြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွင့္
အနာဂတ္ တြင္လိုလားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ပွ်မ္းမွ်အဆင့္မ်ားကို တြက္ခ်က္ ၿပီးေသာအခါ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္
ဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႕သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုစီအတြက္ ‘စြမ္းေဆာင္ ရည္ကြာဟမႈ’ ရမွတ္ (လက္ရိွအဆင့္မွ အနာဂတ္တြင္
လိုလားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွရန္ တိုးတက္ရမည့္ပမာဏ) ကို တြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။
ေမးခြန္းလႊာမ်ားသည္ လက္ရိွစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္အျပင္ အနာဂတ္ တြင္ လိုလားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္
ရရွိရန္ မည္ကဲ့သို႔ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳရန္လည္း အခြင့္အလမ္းေပးပါသည္။
ေမးခြန္းလႊာမ်ားအေပၚ တုံ႕ျပန္သည္႕အေရအတြက္ ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျဖ ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ အုပ္စုလိုက္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားႏွင့္လံုးဝ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။
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ေမးခြန္းလႊာအေပၚ ေျဖၾကားမႈရလဒ္မ်ား၏အႏွစ္ခ်ဳပ္
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ခံရေသာ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ရည္ကိစၥ ၅ ရပ္ မွာ အဆင့္ အလိုက္
အမွတ္စဥ္

လက္ရိွ
စြမ္းေဆာင္ရည္

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိစၥရပ္

လံေ
ု လာက္ေသာလစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင၊့္ လူမဘ
ႈ ဝ လံၿု ခံဳမႈႏင
ွ ့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ
မႈ၊ တိးု တက္မႈ အခြငအ
့္ လမ္း စသည္တက
႔ုိ ုိ စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္း
မ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ ထိနး္ သိမး္ ႏိင
ု သ
္ ည့္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ ေကာ္မရွင၌
္ ရွသ
ိ ည္။
ေကာ္မရွင၌
္ ျမန္မာ ႏွင့္ အျခားတိင
ု း္ ရင္းသား ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ္
သည္႔ လူမႈ မီဒယ
ီ ာအပါအဝင္ ခိင
ု မ
္ ာေသာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးမဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္
ရိသ
ွ ည္။
ေကာ္မရွငတ
္ င
ြ ၄
္ င္း၏လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ျုိ ဖည္ဆ
့ ည္း ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္
ျပည္မ
့ ေ
ီ သာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ လံေ
ု လာက္စာြ ရိသ
ွ ည္။

အရည္အခ်င္း

ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတရ
္ ာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ရန္နင
ွ ့္ အစီအစဥ္
ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း တိတ
႔ု င
ြ ္ ဝန္ထမ္းမ်ားတာဝန္ယမ
ူ ႈ ရွေ
ိ စရန္
ေကာ္မရွင၌
္ ္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ရသ
ိွ ည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ဝန္း ၄င္း၏ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္အတြက္ ေကာ္မရွင၌
္
လံေ
ု လာက္ေသာ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ရသ
ွိ ည္။

အနာဂတ္တင
ြ ္ အျမင္ဆ
့ းုံ စြမး္ ေဆာင္ရည္အဆင္အ
့ ျဖစ္လလ
ုိ ားေသာ စြမး္ ေဆာင္ရည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အဓိကကိစၥ ၆ ရပ္ (တစ္နည္း
အားျဖင့္ ေကာ္မရွငက
္ အနာဂတ္တင
ဟု ထင္ျမင္ေသာကိစၥ ၆ရပ္) မွာြ ေ
္ ကာင္းမြနစ
္ ာြ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို ရ
္ န္အေရးအႀကီးဆံးု ဟ
ကိစၥရပ္
အမွတ္စဥ္

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိစၥရပ္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ ထိေရာက္ၿပီး အရည္အေသြးျပည္႕မီေသာ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိသည္။
ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔
အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
ေကာ္မရွင္ ၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးသို႔ ျပန္႔ပြားေရာက္ရွိေစေရး အတြက္
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မရွင္၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တို႔တြင္ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မရွင္၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွသည္။
ေကာ္မရွင၌
္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏင
ွ ့္ျမွငတ
့္ င္
ရန္ လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒပိုင္း ဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
ေကာ္မရွင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သား အားလံုးက ယံုၾကည္ေလးစားၿပီး
လြတ္လပ္သည္႔ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။
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အနာဂတ္တြင္ လိုလား
ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္

အၾကီးမားဆံုးေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကြာဟမႈ ၅ ရပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုးတက္မႈရွိရန္ အတြက္ အမ်ားဆံုး လိုအပ္ေသာ
နယ္ပယ္မ်ား
်ားမွာအဆင့္ အလိုက္
အမွတ္စဥ္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြာဟမႈ

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိစၥရပ္

လံုေလာက္ေသာလစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ၊ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳမႈႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္
ခ်ိမႈ၊ တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္း စသည္တို႔ကို စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ထမ္း
ေကာင္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာ္မရွင္၌
ရွိသည္။
ေကာ္မရွင္တြင္၄င္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ လံုေလာက္စြာရိွသည္။
ေကာ္မရွင္၌ ျမန္မာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္
သည္႔ လူမႈမီဒီယာအပါအဝင္ ခိုင္မာေသာ ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္
ရိွသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၄င္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ေကာ္မရွင္၌
လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ ရိွသည္။
ေကာ္မရွင္၌ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ရွိျခင္း အားျဖင့္
ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းအတြက္
တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိသည္။

တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအုပ္စုလိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအေပၚ ေျဖၾကားမႈတို႔ကို
အေျခခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႔သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ ၁၈ ရပ္ ပါဝင္ေသာ
မဟာဗ်ဴဟာ ၄ ရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လာမည္႔ ၃ - ၅ ႏွစ္အတြင္း အဓိက ေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာ ၄ ရပ္မွာ• ဦးစားေပး ၁- လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ - ေကာ္မရွင္ကို လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ တည္ေဆာက္ေရး
• ဦးစားေပး ၂- ဝန္ထမ္း၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား - အဖြဲ႕အစည္း၏ အဆင့္တိုင္းတြင္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားေသာ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး
• ဦးစားေပး ၃- လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား- တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္
ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္
ရည္ ျမွင့္တင္ေရး
• ဦးစားေပး ၄- ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး - ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအ
ဆင့္တို႔တြင္ ထိေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို နက္ရႈိင္းေစေရး
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ဦးစားေပး ၁ - လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဦးေဆာင္မႈ
ေကာ္မရွင္ကို လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္
တည္ေဆာက္ေရး
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အဆိုျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ရန္• ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ထို႔ျပင္ က်ား မ မွ်တစြာ ပါဝင္မႈ ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္းက်င္မႈအပါအဝင္ ေနာက္ခံအေျခအေန မတူကြဲျပား
မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္မႈကိုေသခ်ာေစရန္၊
•

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ားသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ၾကိဳတင္ အသိေပးရမည္ ဟူသည့္ လိုအပ္ခ်က္
ကို ဖယ္ရွားရန္၊

•

တရားရုံး အမႈမ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္က တရားရံုးသဟာယ (amicus curiae) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္။

၂။ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ေရးဆြဲေရး၊ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရးတို႔အပါအ
ဝင္ ၃ - ၅ ႏွစ္ ကာလ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားသာမက ျပင္ပမွသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္
လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညွိႏႈိင္း ေရးဆြဲရန္

၃။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အားေပးေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား
ေကာ္မရွင္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိကၽြမ္းဝင္ေစရန္•

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာ္မရွင္အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိမႈ အေျခခံ သတ္မွတ္ရန္၊

•

လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားကို ပိုမို၍ မၾကာခဏထုတ္ျပန္ရန္၊

•

ေရဒီယို၊ တီဗြီ၊ လူမႈမီဒီယာအပါအဝင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 		
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေဝရန္၊

•

မီဒီယာပံုသဏၭာန္အားလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတည္ေဆာက္ရန္။

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေကာ္မရွင္ရွိေနေရးႏွင့္ လက္လွမ္းမီေရးအတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္-
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•

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီအတြက္ တာဝန္ခံ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး တာဝန္ေပးရန္၊

•

မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ေရွ႕ေျပးတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ တတိယေျမာက္
ေရွ႕ေျပးတည္ေဆာက္ျခင္း တို႔မွ တစ္ဆင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ ရံုးခြဲမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး
တစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ယင္းသို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယင္းေဒသမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင့္
၄င္းတို႔ အမႈထမ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းကို အေလးထားရာေရာက္ပါသည္။

Myanmar National Human Rights Commission

ဦးစားေပး ၂ - ဝန္ထမ္း၊ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ တစ္ရပ္
ျဖစ္ေပၚေစေရး
၅။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဝန္ထမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါ တို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ •

ဝန္ထမ္းအားလံုး လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံဗဟုသုတႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းေသခ်ာစြာသိရိွေစ
ရန္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ခန္႔စကပင္ လုပ္ငန္းအကၽြမ္းဝင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊

•

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မွဳတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတြင္
လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ မႈရရွိေစရန္ ဝန္ထမ္းတိုင္းအတြက္ သင္တန္းမ်ား တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ က်င္းပေပး
မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ျခင္း၊

•

ဝန္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိမႈႏွင့္ ေကာ္မရွင္ကအားေပးမႈတို႔၌ မည္ကဲ့
သို႔ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ မည္ကို သံုးသပ္ျခင္း။

၆။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိခံစားသည္႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္၌ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို
ခ်မွတ္၍ ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေပးရန္-

၇။

•

ပင္စင္၊ အိမ္ရာ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေထာက္ အပံ့တို႔ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းသက္သာ
ေခ်ာင္ခ်ိေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

•

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည္႔အခါတြင္ အခ်ိန္ပိုေၾကး ႏွင့္ ခရီးသြား လံုၿခံဳမႈ။

ကြန္ျပဴတာ၊ မိတၱဴကူးစက္၊ ဖက္(စ္)ပို႔ရန္စက္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာ
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္

၈။ ေအာက္ပါတို႔ကို ဦးစားေပးလ်က္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ •

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ရာထူးတိုးျမွင့္မႈ၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာတိုးတက္မႈတို႔ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ယႏၱရား
အပါအဝင္ အခြင့္အလမ္း တန္းတူညီမွ်ေရး မူဝါဒမ်ား၊

•

ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုးက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္တန္းသူမ်ားကို မတရား ဖိႏွိပ္မႈမွ ကာကြယ္ေပးသည့္
ထိေရာက္ေသာ တိုင္တန္းေရးယႏၱရား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခား
ဆက္ဆံ ျခင္းတို႔ကို တားဆီးေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ယင္းကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္း
အားလံုးကို ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား။

၉။ ေကာ္မရွင္၏ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္းတို႔တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ေအာက္ပါတို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုးျမွင့္ေစရန္•
•

တရားဝင္ တာဝန္လႊဲေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၌ ၀န္ထမ္းမ်ား တာဝန္ ရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုရွိေစျခင္း၊
ဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးမ်ား ပံုမွန္က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ပါဝင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာတံု႔ျပန္မႈ လုပ္ေဆာင္
ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္း။

၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွလိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ ရရွိရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ
နည္းပညာအကူအညီရရိွရန္အတြက္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုး သည္႕ မဟာဗ်ဴဟာအရ တက္ၾကြစြာဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္
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ဦးစားေပး ၃ - လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး

ျမွင့္တင္ျခင္း
၁၁။ ေကာ္မရွင္၏ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးေရး အစီအစဥ္တို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔
ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသခ်ာေစရန္•

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ အႏၱရာယ္ အမ်ားဆံုး ရိွႏိုင္ေသာလူ႔အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိက အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဦးတည္ရန္၊

•

သင္ယူသူကို ဗဟိုျပဳေသာအရြယ္ေရာက္သူမ်ားအားသင္ၾကားသည့္ေခတ္မီပညာေရး နည္းစနစ္
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

•

ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ “စံ” မ်ားကို ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရွိ အဓိကဘာသာစကားအားလံုးျဖင့္ ကြဲျပားေသာ မီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳကာလက္လွမ္းမီႏိုင္
၍ ဆြဲေဆာင္မႈရိွၿပီး “စံ” လည္း ကိုက္ေသာ အမ်ားျပည္သူ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အခ်က္အလက္
မ်ား ေရးဆြဲျပဳစုရန္၊

•

အစိုးရ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားေရးက႑ အဖြဲ႕အစည္း တို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
က်င့္သံုးရန္္ ခိုင္မာေသာ လမ္းညႊန္မႈ ေပးေရးအတြက္ “စံ” ကိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ျပဳစုေရးဆြဲရန္၊

•

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဘာသာရပ္ ထည္႕သြင္းသင္ၾကားေရးႏွင့္ အဆင့္တိုင္းရိွသင္ရိုး
ညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာရပ္ ထည္႕သြင္း ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပဳစုေရးဆြဲရန္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
၁၂။ ျပဳစုေရးဆြဲရန္ •

တိုင္တန္းခ်က္မ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ား
သို႔ သြားေရာက္ျခင္းတို႔အတြက္ “စံ”ကိုက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳစုေရးဆြဲရန္၊

•

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး သူမ်ားအားလံုးကို
က်ားမေရးရာ သိနားလည္မႈ ရွဳေထာင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္ အေရးေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း၊
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္းတို႔ပါဝင္သည္႔ စနစ္က်၍ “စံ”ကိုက္
ေသာ သင္တန္း ေပး ေရးအတြက္ ျပဳစုေရးဆြဲရန္။

မူဝါဒ

၁၃။ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ စနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးတည္ေနသည္႕ ကိစၥ ရပ္မ်ား (အေၾကာင္း
ခိုင္လံုပါကအမ်ိဳးသားအဆင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအပါအဝင္) အေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္စံုစမ္းစစ္ေဆး
ခ်က္မ်ားမွ ရရွိသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ ခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကိုအသံုးခ်၍ လူ့အခြင့္အေရးအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာ ျပန္႔ပြားမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္
၁၄။ လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္အရ အေရးႀကီးသည္႕အမႈမ်ားတြင္ တရားရုံးမ်ားသို႔ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
အၾကံျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြရန္
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ဦးစားေပး ၄ - ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တို႔တြင္ ထိေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္
ေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို နက္ရႈိင္းေစေရး
အစိုးရ

၁၅။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ႔သည္႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) အၾကား ဆက္
စပ္မႈမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ႔သည္႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရနွင့္ထိေတြ႕ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားကို တက္ၾကြ
စြာ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္
၁၆။ ရုံးခြဲမ်ားသည္ ေဒသရိွ ဦးစားေပး လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုအေျခခံ၍ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အသိပညာျပန္႔ပြား
ေစျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးျခင္းတို႔ အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသရွိ ဥပေဒ
အေထာက္အကူေပးသူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပါအဝင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္မ်ား၌ေဒသ
အစိုးရ၊ တရားေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္
ရြက္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္

လႊတ္ေတာ္

၁၇။ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ေကာ္မတီ ၂ ရပ္ေပါင္းစပ္၍ လူ႕အခြင့္အေရး အားေပး
ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁၈။ ေအာက္ပါ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးမွတစ္ဆင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အပါအဝင္
မတူကြဲျပားသည္႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမွင့္ရန္•

ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ အနည္းဆံုးေတြ႕ဆံုေသာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား
ကြန္ယက္ကိုတည္ေထာင္ျခင္း၊

•

ဥပေဒမူၾကမ္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစုစည္းရန္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္း။
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