လမ္းညႊန္မွတ္စု - ၄

မီဒီယာအေပၚ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာထိန္းေက်ာင္းေရးစနစ္

.

.

မီဒီယာမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္းအားျဖင့္
အမ်ားျပည္သူ႔

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

အထူးသျဖင့္ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာအား ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္
အေရးႀကီးေသာ

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို

ရရွိႏိုင္သည္။

ေရဒီယိုလိႈင္းအသံုးျပဳမႈ ကဲ့သို႔ေသာ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ရင္းၿမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္
ကိစၥမ်ားအတြက္ ထိန္းေက်ာင္းေရးစံနစ္မ်ားသည္ အစဥ္အလာအရ လိုအပ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္
႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားအတြင္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစႏုိင္သလို အေရးပါသည့္ မ်ားျပား
လွစြာေသာ ေအာာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ အားေပးကူညီသည့္အျပင္ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း
ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္

သည္။

ဥပမာကေလးမ်ားအတြက္

မသင့္ေတာ္ေသာ

မထုတ္လႊင့္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္လႊင့္မိၿခင္းမွ တားၿမစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ျပဌာန္းထားေသာ

ဥပေဒမ်ားသည္လည္း

ေအာင္ၿမင္မႈမ်ား

အစီအစဥ္မ်ားကို

အရည္အေသြး ျမင့္မားစြာ

ရရွရ
ိ န္အတြက္

အေထာက္အပံ့

ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္
အသံုးခ်ႏိုင္မွသာ

ေအာင္ၿမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိန္းေက်ာင္းေရးစံနစ္

မရွိလွ်င္

အမွီအခိုကင္းေသာ

အေကာင္းဆံုးေသာ

သီးျခားလြတ္လပ္ေစာင့္ၾကည့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္

ျပည္သူလူထု၏

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ ကိုဖိႏွိပ္သည့္ လက္နုက္မ်ားအၿဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။
ဤတြင္ ဥပေဒကို ေပၚေပၚထင္ထင္ အလြသ
ဲ ံုးစား မျပဳေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားသည္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

တေလွ်ာက္တြင္

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းရန္

အဓိကျပႆနာ

ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း

အုပ္စုႀကီးမ်ားက

လႊမ္းမိုးရန္

အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို

တိမ္းေစာင္း

တာဝန္ရွိသူမ်ား

အၿခားတဖက္တြင္

ႀကိဳးစားလာျခင္းသည္

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး

အေပၚတြင္

သြားေစႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္

အင္အားႀကီးမားသည့္

မ်က္ေမွာက္ကာလ

သမိုင္း

အတြက္

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္

မီဒီယာစီးပြားေရး
ပိုမိုႀကီးမားေသာ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရး

လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ၿခင္းကို ခံေနရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ျပည္သူ႔
အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
၂၀၀၃ ပူးေပါင္းေၾကၿငာခ်က္တြင္လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အေရး
ႀကီး သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းသံုးခုၿဖစ္ေသာ UN, OAS ႏွင့္ OSCE တုိ႔သည္ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသူတို႔တြင္
လုိအပ္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ကိုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၎မွာအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားအတြက္ ရာထူးခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းကို စိစစ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရွိေစရန္၊ ျပည္သူမ်ား
ကိုပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမခံရေစရန္ အပါအဝင္

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး

သေဘာ သဘာဝအရ

လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ဟန္႔တားေနွာက္ယွက္မႈမ်ားကိုွ

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး

ေဆာင္ရြက္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။

မၾကာမီကပင္ အရပ္သားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ရပိင
ု ခ
္ ြငဆ
့္ င
ုိ ရ
္ ာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ Article 19 တြင္
(ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ား ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖဲ႕ြ သို႔ အဓိကရည္ညႊန္းခ်က္ၿဖင္)့ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
(UNHRC) မွ ေအာက္ပါ အတိုင္းေၾကညာခဲ့သည္။
႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာ
ရွိေသာ

လြတ္လပ္သည့္ျပည္သူ႔ ရုပ္သံလႊင့္လုိင္စင္ စိစစ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းကို မရွိေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္

စတင္ဖ႔စ
ြဲ ည္း ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။

မီဒီယာအေပၚတြင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈတစ္စံုတရာျပဳလုပ္မည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္သည္
အလြန္အေရးႀကီးသည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစဒီမိုကေရစီႏို္င္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပံႏ
ု ပ
ိွ ထ
္ တ
ု ေ
္ ဝေရး လုပ္ငန္း
မ်ားကို အနည္းငယ္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ပံုႏပ
ိွ မ
္ ဒ
ီ ယ
ီ ာအတြက္ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
အဖြ႔အ
ဲ စည္း မရွိတတ္ၾကေပ။ ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဖာသာထိန္းေက်ာင္းသည့္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကိုသာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္မွ မျဖစ္မေနထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္ထက္ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း
လက္ခံထားၾကသည္။ ထိုသို႔ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အတြက္လည္းလြတ္လပ္ၿပီး အေႏွာင္အဖြ႕ဲ
ကင္းေရးသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ (လမ္းညႊန္မွတ္စု ၆ တြင္ၾကည့္ပါ)
ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာပိုင္းတြင္

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

ထုတ္လႊင့္ခြင့္ျပဳမည္အပါအဝင္

မီဒီယာမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္

ထုတ္လုပ္ခင
ြ ့္လိုင္စင္ႏွင့္

မည္သူ႔အား

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာမ်ားရွိေနတတ္သည္။

ဤတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ ကင္း သီးျခားလြတ္လပ္မႈသည္ အလြန္႔အလြန္မွပင္ အေရးႀကီး
သည္။ အဓိကအားၿဖင့္ မီဒီယာမ်ားအမ်ဳိးအစားစံု တည္ရွိေရးဟူေသာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားသည္ ရုပ္သံ
ထုတ္လႊင့္ခင
ြ ့္ လိုင္စင္ေပးရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေနရေပမည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္းသည္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ား

လုိက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္

အသံုးခ်ရာတြင္လည္း

လြန္စြာအေရးပါသည္။

ဤအခ်က္သည္

တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္သည္။

လြပ္လပ္ခြင့္သည္

အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္
ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

အားေပးသည့္အျပင္

က်င့္ဝတ္ကို

ရင္းႏွီး

ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ႏွင့္
မီဒီယာတြင္

လက္ေတြ႕
ပါ၀င္သည့္

ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္
စိတ္ကူးေပါက္သလို

မတရား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သူအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသင့္တင့္ မွ်တမႈ
ရွိသည္ဟူေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။
အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ မိမိအဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္
ဥပေဒအရ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းၿဖစ္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၿဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ
ေဖာ္ျပသင့္ သည္။ ဥေရာပေကာင္စီ ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ R(၂၀၀၀)၂၃ အရ
အဖြ႕ဲ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး အေနွာင္အဖြ႕ဲ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ၾကေသာ
႐ုပ္သံမီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ား
ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

ထိန္းေက်ာင္းေရး

အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း

ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ အစည္း၏

သီးျခားလြတ္လပ္မႈကို

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ေဖာ္ျပကာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရမည္။

သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္း ၀ိေသသကို ဥပေဒအရေဖာ္ျပရာတြင္ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားပါ ပါဝင္သင့္
သည္။

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းမည့္

ဆိုေသာ

အခ်က္မွာ

အဖြ႕ဲ အစည္းတြင္

အဓိကေသာ့ခ်က္

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကိုမည္ကဲ့သုိ႔

ေနရာခ်ထားေပးသည္

အနည္းဆံုးအေနၿဖင့္

ေနရာခ်ထားေပးသည့္

ၿဖစ္သည္။

အစီအစဥ္မ်ား သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္
ခန္႔ထားရန္အဆိုျပဳျခင္း၊

ပဏာမ

ေရြးခ်ယ္ခံရအသူမ်ားအား

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

ႏွင့္

ေနာက္ဆံုး

ေရြးခ်ယ္လိုက္ခန္႔အပ္ျခင္း အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ု ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ေနရာခ်ထားသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ အေရးႀကီးသည့္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား
ကိုခ်မွတ္ရာတြင္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ

မခ်မွတ္ပဲ

ေကာ္မတီသို႔မဟုတ္

ပါလီမန္ကဲ့သို႔ေသာ

ျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို ဆံုးၿဖတ္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္သည္။
ခၽြင္းခ်က္အေၿခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံရသည္မွ လြ၍
ဲ အဖြ႕ဲ ဝင္အၿဖစ္ လံုၿခံဳေရးကို ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရွိေသာ
တရားေရး

ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊

ရွင္းလင္းေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားၿဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရး

ႏွင့္

စီးပြားေရး

ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏

အက်ဳိးစီးပြား

ပဋိပကၡမ်ား

မၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ထားသင့္သည္။ ဥပမာအားၿဖင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္မွာ
အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္း၊ ျပည္သူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသို႕မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာရွိသူမ်ားသည္

႐ုပ္သံမီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြ႕ဲ အစည္းအတြက္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း

ကိုတားၿမစ္ရမည္။ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာသို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအၿမတ္
ရရွိေနသူ ကိုလည္းထိန္းေက်ာင္းေရးဘုတ္အဖြ႕ဲ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မျပဳရန္ တားၿမစ္ရမည္။
ဘ႑ာေရး

အာမခံခ်က္ရွိျခင္းသည္လည္း

လြတ္လပ္ေသာ
တစ္နွစ္တာာ

သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္
ဘ႑ာေရးရံပံုေငြ

ဥပေဒနွင့္အညီ

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ အေနႏွင့္
ရပ္တည္ေရးအတြက္

ခ်ထားေပးျခင္းအပါအ၀င္

သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။

အမီွအခိုကင္းၿပီး

အေရးႀကီးျပန္သည္။

ရံပေ
ုံ ငြအတြက္

ဤသို႔ျပဳမူျခင္းသည္

ထိုအတြက္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

နိုင္ငံေရးအရ

လႊမ္းမိုးမႈမွလည္း

ကာကြယ္နိုင္သည္။
ရုပ္သံလႊင့္လိုင္စင္ေၾကးအား
ကုန္က်စားရိတ္
သင့္ျမတ္လွသည္။

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ

သက္သာျပီး

ရံပေ
ုံ ငြအျဖစ္

အမွီအခုိကင္းရန္အတြက္လည္း

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္

ေထာက္ကူေပးသျဖင့္

မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ မ်ားမွ

ေလွ်ာ္ကန္

ဤလိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို

အေထြေထြ ရံပေ
ုံ ငြအျပင္ ထပ္ေဆာင္းရယူရန္လိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုေငြကို အေထြေထြရံပံုေငြအျဖစ္
သတ္မွတ္လိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုနွစ္ခ်က္စလံုးလိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရံပံုေငြ သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
သည္လည္း အေရးပါလွသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္သူ

အစိုးရကို

အစီ

ရင္ခံစာ

ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ အစည္းသည္
ေကာ္မတီမ်ားကို

အစီရင္ခံစာ

တင္သြင္းမည့္

ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ

တင္သြင္းသင့္သည္။

အစား

အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မွာ

ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲ အစည္းသို႔မဟုတ္
တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္အတြက္

လႊတ္ေတာ္

လိုင္စင္ထုတ္ေပး

ေရးကဲ႔သို႔ အေရးၾကီးသည့္ကိစၥမ်ိဳးကို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ျပည္သူ လူထုကိုလည္းပါဝင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။
အေရးၾကီးေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ားမွ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စစ္ျပီးေသာ စာရင္းမ်ားနွင့္အတူ ထုတ္ေဝရန္ လိုအပ္သည္။
မီဒီယာထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီး
သကဲ့သို႔

တာဝန္ယူမႈမရွိပဲ

စိတ္တိုင္းက်

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ေနမႈ

မျပဳလုပ္ရန္

ကာကြယ္မႈသည္လည္း

အေရးၾကီးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည့္ အစား အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မွာ
ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႕ဲ အစည္းသည္
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို

ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ

အစီရင္ခံစာ

တင္သြင္း

ဥပေဒျပဳ
သင့္သည္။

အဖြ႕ဲ အစည္း
တာဝန္ယူမႈ

သို႔မဟုတ္

ရွေ
ိ စရန္အတြက္

လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးကဲ႔သို႔ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ိဳးကို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ျပည္သူ လူထုကိုလည္း
ပါဝင္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။ အေရးၾကီးေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး
ထိန္းေက်ာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စစ္ျပီးေသာ စာရင္းမ်ားနွင့္အတူ
ထုတ္ေဝရန္ လိုအပ္သည္။သီးျခားလြတ္လပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းသည္ ထိန္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊
ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကိုအေၿခခံ၍ တရားမွ်တေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္
ေပးေရး

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ

အထူးသၿဖင့္

တစ္ဦးခ်င္းရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားကိုထိခိုက္ႏို္င္သည့္

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေၾကာင္း မွတ္သားရန္ အေရးၾကီးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စံနစ္ သို႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ နည္းပညာ နွင့္ အခ်ိန္ဇယားကဲသို႔ေသာ
အထူးသျဖင့္ ပိုမိုအေရးပါေသာ မူ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရသည္ မူ၀ါဒက႑ ကုိ
ထိန္းသိမ္းထားသည္။
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