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ဤစာကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးသည့် က��်ပ်ုတိ� အဖ�ဲအစည်းများသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ အထူးသြဖင့်
ဒစ်ဂျစ်တယ်က� �ှင့် ဆုိင်သည့်  လ�အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ် ြမ�င့်တင်ရန ်လပ်ုေဆာင်လျက် �ိှသည်။

Ooredoo Myanmar ေရာင်းချရန် စီစဥ်ေနမ�သတင်းများ�ှင့် ပတ်သက်၍ က��ု်ပ်တိ� ဤစာကုိ
ေရးသားေပးပိ� ြခင်းြဖစ်ပါသည။် အဆုိပါ ေရာင်းချရန် စီစဥ်မ�တွင် အသုံးြပ�သူများ၏
လ�အခွင့်အေရးကုိ ေလးစားရန် �ှင့် ၄င်းတိ�အေပ� ကျေရာက်�ုိင်သည့်အ��ရာယ်များကုိ သုံးသပ်ရန် အူရီဒူး
ကုမ�ဏီတွင် တာဝန�ိှ်သည် ြဖစ်ရာ အူရီဒူး ကုမ�ဏီအား အြပ�သေဘာ ေဆာင်ေသာ ေတ�ဆုံ
ေဆွးေ�ွးမ�များက တဆင့် ကူညေီပး�ုိင်ရန ်က��ု်ပ်တိ�  ေမ�ာမှ်နး်ပါသည။် 

၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ ၂၁ ရက် ေနက့ Mr. Rajeev Sethi သိ� Access Now က ေပးပိ� ခ့ဲေသာ စာအား
ရည်��နး်ကာ ဤစာကုိ  ေနာက်ဆက်တွဲအြဖင့် ေပးပိ� ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ (ေပးပိ� �ပီးစာအား ဖတ်ရန)်

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကွာဟမ�ကုိ ကျဥ်းေြမာင်းေစေရး အရီူဒးူက အေရး�ကီးေသာ အခနး်က�
တစ်ခုမှ ပါဝင်ေ�ကာင်း အရီူဒးူ၏ ထုတ်ြပနခ်ျက် ကုိ က��်ပ်ုတိ� သေဘာတပူါသည်။ သိ� ေသာ် လ�အခွင့်
အေရးကုိ ထိပါးေစ�ိင်ုမ�များကုိအေသးစိပ် စုံစမ်းအကဲြဖတ်သည့်လပ်ုငနး်စဥ်တစ်ရပ် မ�ိှဘဲ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ
အရီူဒးူ ကုိ ေရာင်းချရန် စီစဥ်ပါက လ�အခွင့်အေရး ချ�ိးေဖာက်ခံရ�ိင်ုမ�များကုိ ကုစားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း
�ှင့် လပ်ုငနး် ဝယ်ယူသူက လ�အခွင့်အေရး ချ�ိးေဖာက်မ�များ ပုိ ၍ ကျ�းလနွလ်ာ�ိင်ုြခင်း ေ�ကာင့်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ ြပည်သူများကုိ ဆုိးရွားသည့် အ��ရာယ်များ ြဖစ်ေစ�ိင်ု�ပီး ဒစ်ဂျစ်တယ် ကွာဟမ� ပုိ၍
ဆုိးရွားေစ�ိင်ုပါသည်။

တာဝနမ့ဲ်စွာ ေရာင်းချရန် စီစဥ်ပါက လ�အခွင့်အေရး ချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ုံသာမက အူရီဒူး
အတွက် ဂုဏ်သိက�ာပုိင်းဆုိင်ရာ ဆုံး�� ံးမ�များကုိပါ ြဖစ်ေပ�ေစ�ုိင်သည။် ထုိအြပင် မိတ်ဖက်
ကုမ�ဏီများ�ှင့် ြပင်ပ ဝနေ်ဆာင်မ� ေပးသူများ ထံသိ� လပ်ုငနး်လညပ်တ်မ�ဆုိင်ရာ အ��ရာယ်များ
�ိှေစ�ုိင်�ပီး၊ ေရာင်းချထွက်ခွာသွား�ုံြဖင့် ကျနရ်စ်မည့် လပ်ုငနး် �ှင့် အူရီဒူး၏ ဆက်��ယ်မ�ကုိ
အဆုံးသတ် �ုိင်မညဟု် ေတွးထင်၍ မရေပ။ အဆုိပါ အချက်ကုိ တယ်လီေနာြမနမ်ာ ထွက်ခွာသည့်
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ကိစ�ရပ်ကုိ �ကည့်လျင် ထင်�ှားစွာ ေတ��ိင်ုပါသည်။ တယ်လီေနာသည် ၄င်း၏ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှသူံများ၊
ေနာ်ေဝ လ�တ်ေတာ်အမတ်များ၊ ေနာ်ေဝ စာနယ်ဇင်းများ�ှင့် အရပ်ဘက်လမူ� အဖ�ဲအစည်းများ၊ �ိင်ုငံတကာ
ဥပေဒပညာ�ှင်များ၏ ဖိအားေပးမ�ကုိ ဆက်လက်�ကံ�ေနရ�ပီး၊ ကုမ�ဏီ၏ တာဝနယူ်မ� ဆုိင်ရာ
ကျင့်ထုံးများကုိ လိက်ုနာရန် ပျက်ကွက်မ�အတက်ွ တာဝနခံ်မ� ေတာင်းဆုိသည့် လပ်ုငနး်စဥ်များ တင်ွ
ဆက်လက် �ကံ�ေတ�ေနရသည်ကုိ သာဓကအေနြဖင့် ေတ��ိင်ုပါသည်။ 

လက်လတ်ွစပယ် ေရာင်းချ ထွက်ခွာမ�ေ�ကာင့် တယ်လေီနာ ကုမ�ဏီ �ကံ�ေတ�ေနရသည့် အေြခ
အေနများကုိ ေ�ှာင်�ှားရန၊် စီးပွားေရး�ှင့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂ� လမ်း��နမူ်များ�ှင့် �ုိင်ငံစုံ
လပ်ုငနး်များ အတွက် OECD လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့်အညီ လ�အခွင့်အေရး ထိပါး�ုိင်မ� အေသးစိတ်
စုံစမ်းအကဲြဖတ်သည့် လပ်ုငနး်စဥ်ကုိ ချက်ချင်းလပ်ုေဆာင်ရန် အူရီဒူးအား က��ု်ပ်တိ� ်က တုိက်တွနး်
အပ်ပါသည။် ဤအကဲြဖတ်မ�အား ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ ဒစ်ဂျစ်တယ် အခွင့် အေရးဆုိင်ရာ
စိနေ်ခ�မ�များကုိ ေစာင့်�ကည့်ေနသည့် အရပ်ဘက် အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် တိက်ု�ုိက်ထိေတ� ေဆွးေ�းွရန်
အရီူဒးူအား အေလးအနက် တိက်ုတနွး် အပ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတိ� အေနြဖင့် လ�အခွင့်အေရး ကာကွယ်မ�
ဆုိင်ရာ လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့် အ�ကံဉာဏ်များ ေပးရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေတ�ဆုံသင့်သည့် အြခား
သက်ဆုိင်သူများ�ှင့်လည်း  ချတ်ိဆက်ေပး�ိင်ုရန ်အရီူးဒးူြဖင့် ေတ�ဆုံရန ် အဆင်သင့်�ိှပါသည်။ 
ယင်းသိ� ချတ်ိဆက်မ� �ှင့် စုံစမ်းအကဲြဖတ်မ�ကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေရးအတက်ွ ပဏာမ အေနြဖင့် အရီူဒးူ အား
ေအာက်ပါအချက်များအား ထည့်သွင်းစ�်းစား လပ်ုေဆာင်ရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။
အူရီဒူးသိ�  အ�ကံြပ�ချက်များ
အေြခခံ လ�အခွင့်အေရးအချက်များကုိ ေလးစားလိက်ုနာရန် တာဝန�ိှ်သည်�ှင့်အညီ အရီူဒးူသည်
ပတ်သက်အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနသူများ အပါအဝင် မိမိတိ� ဝနထ်မ်းများ၊ မိမိတိ�၏ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ
အသုံးြပ�ေနသူများ၊ လပ်ုငနး် လည်ပတ်ေရးအတက်ွ ဆက်စပ် ပတ်သက်ေနသည့် အသုိင်းအဝုိင်းများ
(ဤေနရာတင်ွ “သက်ဆုိင်သူများ”ဟု စုစည်းေဖာ်ြပထားသည်) တိ�အား ဤေအာက်ေဖာ်ြပပါ
အေြခခံမူများကုိ လက်စဲွကာ ကာကွယ်ေပးရမည်။

၁။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ထွက်ခွာသည့်အခါ အထူးသြဖင့် သက်ဆုိင်သူများအေပ� အ��ရာယ်
ြဖစ်ေစမ�များကုိ တားဆီးရန် သိ� မဟတ်ု ေလျာပ့ါးေစရန�ှ်င့် ဆုိးရွားေသာ လ�အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ
ထိပါးမ� ြဖစ်ေပ�ေစချင်း သိ� မဟတ်ု ြဖစ်ေစဖိ� ပ့ံပုိးေပးရာ ေရာက်ြခင်းကုိ ေ�ှာင်�ှားရန်
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်တစ်ရပ်၏ တာဝနကုိ် အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း အပါအဝင် �ုိင်ငံတကာ
လ�အခွင့်အေရး�ှင့် တာဝနသိ် စီးပွားေရး စံ��နး်များအတွက် မူတစ်ရပ် ချမှတ်ေရးကုိ
ကတိကဝတ်ြပ�ရန။် ထုိသိ� လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ စီးပွားေရး�ှင့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂ�
လမ်း��နမ်� အေြခခံမူများ ('UNGPs') ၏ စည်းမျ�်း ၁၆ �ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လ�အခွင့်အေရး
ေ�ကညာစာတမ်း၊ စီးပွားေရး၊ လမူ�ေရး�ှင့် ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးများ ဆုိင်ရာ
�ိင်ုငံတကာ ပဋိညာ�်၊ �ိင်ုငံသား�ှင့် �ိင်ုငံေရးအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ �ိင်ုငံတကာ ပဋိညာ�် �ှင့်
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလပ်ုသမား အဖ�ဲချ�ပ်၏ အေြခခံမူများ�ှင့် အလပ်ုခွင် အခွင့်အေရးများ
ဆုိင်ရာ ေ�ကညာချက် စသည့် အြခားေသာ �ိင်ုငံတကာပဋိညာ�်များတင်ွ ပါ�ိှသည့်
လ�အခွင့်အေရး ရည်��နး် ေြပာ�ကားချက်များ အပါအဝင် အများြပည်သူ သိ�ိှေအာင်
ထုတ်ြပနထ်ားေသာ လ�အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အေြခခံမူဝါဒများကုိ အေြခြပ�ကာ ချမှတ်
လပ်ုေဆာင် သင့်သည်။ 



၂။ ြမနမ်ာ�ုိင်ငံက့ဲသိ� ပဋိပက�ြဖစ်ပွားေနေသာအေြခအေနများတွင် စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များသည်
လ�အခွင့်အေရးကုိ ေလးစားရမည့်တာဝန�ိှ်အတွက် ပုိ၍သတိထားရသညြ်ဖစ်ရာ လ�အခွင့်အေရး
ထိပါး�ုိင်မ�အေပ� ပုိ၍ ကျယ်ြပန ့သ်ည့် အေသးစိတ် စုံစမ်းအကဲြဖတ်မ� လပ်ုေဆာင်ရန။်
ပဋိပက�ဒဏ်ခံရေသာ အေြခအေနတင်ွ ဆုိးရွားေသာ လ�အခွင့်အေရး ချ�ိးေဖာက်မ�များ
ယခင်ထက် ြမင့်တက်လာေနသည်ကုိ အသိအမှတ်ြပ��ပီး အရီူဒးူ၏ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံလပ်ုငနး်များကုိ
ေရာင်းချရန် လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ လပ်ုေဆာင်ရမည့် လ�အခွင့်အေရး ထိပါး�ိင်ုမ� အေသးစိတ်
စုံစမ်းအကဲြဖတ်မ� လပ်ုငနး်စဥ်သည် UNGPs ၏ အေြခခံမူ ၁၇ မှ ၂၁ အရ အစိတ်အပုိင်းေလးခု
ပါဝင်ရမည်။

● ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ ဝယ်ယူသူများ၏ ေနာက်ခံ�ှင့် သေဘာသဘာဝကုိ အကဲြဖတ်ြခင်း
အပါအဝင် ေရာင်းချရန် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု၏ အမှနတ်ကယ်�ှင့် အလားအလာ�ိှေသာ
ဆုိးရွားေသာ လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ�များကုိ စမ်းစစ်ြခင်း၊ 

● ဆုိးရွားေသာ သက်ေရာက်မ�များကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းရန် သင့်ေလျာ်ေသာ လပ်ုေဆာင်မ�
အပါအဝင် အဆုိပါ ဆနး်စစ်ချက်များ၏ ေတ��ိှချက်များေပ�မူတည်ကာ အားလံးု
ေပါင်းစပ် တံ� ြပနေ်ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

● ပါဝင်ပတ်သက်သူများ�ှင့် ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွြခင်းက တဆင့် တံ� ြပန် လပ်ုေဆာင်မ�များ၏
ထိေရာက်မ�ကုိ ေစာင့်�ကည့်မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ 

● ဆုိးရွားေသာ သက်ေရာက်မ�များအား ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းမည့် နည်းလမ်းများကုိ
သက်ဆုိင်သူ အားလံးုအား ပုံမှန�ှ်င့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှ�ိှ  တိင်ုပင် ေြပာဆုိြခင်း။

၃။ အူရီဒူးသည် အများြပညသူ်၏ ပုဂ�ိ�လဆုိ်င်ရာ လံြုခံ�ခွင့် ထုတ်ေဖာေ်ြပာဆုိခွင့်၊
သတင်းအချက်အလက် ရယူပုိင်ခွင့်၊ အသင်းအဖ�ဲ ဖ�ဲစညး်ပါဝင်ခွင့်�ှင့် လံြုခံ�ေရးစွာ ေနထုိင်ခွင့်
တိ�ကုိ အေလးထားသည့် စဥ်းစားလပ်ုေဆာင်မ�များကုိ ချြပြခင်း အပါအဝင်
ပတ်သက်ဆက်��ယ်သူများ�ှင့် စ�်ဆက်မြပတ် ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ ေတ�ဆုံေဆွးေ�ွးများ
လပ်ုေဆာင်ပါ။ အသုံးြပ�သူများ၏ အချက်အလက်�ှင့် ဆက်စပ်မ�များအပါအဝင် အိရီုဒးူ
ေရာင်းချြခင်း၏ အကျ�ိးဆက်အြဖစ် ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုသည့် လ�ခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ
�ကိ�တင် သိ�ိှကာကွယ်�ိင်ုရန် သက်ဆုိင်သူများ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည့် အဆင့်များကုိ ထုတ်ေဖာ်
ေြပာဆုိြခင်း�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည့် နည်းလမ်းများကုိအဆုိပါ ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွမ�များက
တစ်ဆင့် �ှာေဖွပါ။

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံတွင် အူရီဒူး၏ လပ်ုငနး်များ ေရာင်းချြခင်း�ှင့် ဆက်စပ်၍ ြဖစ်ေပ�လာ�ုိင်သည့်
အ��ရာယ်များ၊ �ခိမ်းေြခာက်မ�များ�ှင့် အြခားေသာ အေရးတ�ကီး စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ပါဝင်
ပတ်သက်သူများက တင်ြပေဆွးေ�ွး�ုိင်ရန် အတွက် ထိေရာက်၊ လံြုခံ��ပီး အသုံးြပ�ရ လယ်ွကူ
လက်လမ်ှးမီသည့ ်ဆက်သွယ်ေရးပလက်ေဖာင်းကုိ ချက်ြခင်း တညေ်ထာင်ရန ်အ�ကံြပ�သည။်
ဤသိ�လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ ြဖစ်လာ�ိင်ုသည့် ဆုိးဝါးသည့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ချ�ိးေဖာက်ခံ
ရ�ိင်ုမ�များ၊ �ခိမ်းေြခာက်မ�များ�ှင့် အြခားေသာ အေရးတ�ကီး စုိးရိမ်မ�များအတက်ွ ေလျာပ့ါး
သက်သာမည့် နည်းလမ်းများ သိ� မဟတ်ု ကုစားေရး အစီအမံများ ေပ�ေပါက် ေစေရး
သက်ဆုိင်သူများ�ှင့် အချနိ�ှ်င့် တေြပးညီ ချတ်ိဆက်လပ်ုေဆာင်မည် ြဖစ်ေ�ကာင်းကုိ
ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ကတိ ကဝတ် ြပ�သည့် အစီအစဥ် ပါ�ိှရမည်ြဖစ်သည်။ 



ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအမံများက အထူးသြဖင့် အရီူဒးူ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ထွက်ခွာရန် ြဖစ်လာပါကလမ်း��န်
အြဖစ် အသုံးြပ�ရန ်ြဖစ်သည်။  
၅။  ဝယ်မည့်သူက ေအာက်ပါ အချက်များ �ိှ၊ မ�ိှ ေသချာစွာ စုံစမ်းပါ။

● သက်ဆုိင်ပတ်သက်သူများ�ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေတ�ဆုံ ေဆွးေ�းွမ� အပါအဝင်
�ိင်ုငံတကာ လ�အခွင့်အေရး စံ��နး်များ�ှင့်အညီ တာဝနယူ်မ��ိှစွာ လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ�ကုိ
သက်ေသသက်ကာရြဖင့် ြပသ�ိင်ုသည့်   ကတိကဝတ်ြပ�မ� ပါဝင်ရမည်။

● လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များ သိ� မဟတ်ု အကျင့်ပျက်ြခစားမ�များတင်ွ ကုိယ်တိင်ု
ကျ�းလနွြ်ခင်း သိ� မဟတ်ု ပါဝင်ပတ်သက်မ� မ�ိှသူ ြဖစ်ရမည်။

● �ိင်ုငံတကာက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိ�ထားေသာ ပုဂ�ိ�လ်များ၊ စစ်အာဏာ�ှင်များ၏အဖ�ဲဝင်များ
သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ မိသားစုများ၊ သိ� မဟတ်ု ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိ�ထားေသာ စီးပွားေရး
လပ်ုငနး်များ အပါအဝင် တရားမ၀င် နည်းလမ်းြဖင့် ရ�ိှထားေသာ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�များ
�ိှသည့် ပုဂ�ိ�လ်များ�ှင့် ဆက်စပ်  ပတ်သက်ေနြခင်း  မ�ိှ ေစရ။ 

● ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ ြပည်သူများအတက်ွ ေ�ှာင့်ယှက်မ�မ�ိှ၊ လယ်ွကူ၊ သက်သာ၊ လံြုခံ��ပီး
လ�အခွင့်အေရး ေလးစားလိက်ုနာမ�ကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် ေပး�ိင်ုေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ
ေပး�ိင်ုေ�ကာင်း လက်ေတ� ြပသ�ိင်ုသည့် လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရည် �ိှ�ပီး၊ ယင်းသိ�
လပ်ုေဆာင်ရန် ကတိကဝတ်လည်း ေပး�ိင်ု သူြဖစ်ရမည်။ အဆုိပါ ကတိ ကဝတ်တင်ွ
ချမှတ်ထားသည့် �ိင်ုငံတကာ ဥပေဒမူေဘာင်များ ြဖစ်သည့်တရားဝင်မ�၊အချက်အလက်
ေတာင်းယူရာတင်ွလည်း လိအုပ်မ��ှင့် အချ�ိးညီ�ုံသာ လပ်ုေဆာင်ရမည့် ဥပေဒများကုိ
မလိက်ုနာပဲ ထုတ်ြပနသ်ည့် အမိန ့မ်ျားကုိ ဥပေဒနည်းလမ်းများ အရ ေထာက်ြပကာ
ကန ့ကွ်က် ဆနက်ျင့်သွားမည် ဆုိသည့် ကတိကဝတ်လည်း ပါဝင်ရမည်။

၆။ မထွက်ခွာမီှ ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ိှ အူရီဒူး အသုံးြပ�သူများ အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ရနအ်တွက်
လံေုလာက်�ပီး ထိေရာက်ေသာ ကာကွယ်ေရး အစီအမံများထား�ိှ�ုိင်ေရး ချက်ြခင်းလပ်ုေဆာင်ပါ။
၎င်းတိ�တင်ွ-

● အူရီဒူး အသုံးြပ�သူများ၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်များကုိ ြမနမ်ာ စစ်တပ်သိ�
လ�ဲေြပာင်းေပးအပ်ခံရြခင်းကုိ ေ�ှာင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ လပ်ုငနး် လည်ပတ်မ� အရေရာ၊
 နည်းပညာအရပါ သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ နည်းများြဖင့်ပါ လံြုခံ�ေရး အစီအမံများ
ထား�ိှရန။် 

● လပ်ုငနး် မေရာင်းချမီှ�ှင့် ေရာင်းချ ေနစဥ် အတင်ွး အိရီုဒးူ အသုံးြပ�သူများ၏ ေဒတာ
များကုိ တရားမ၀င် ရယူရန် စစ်တပ်က အမိန ့ေ်ပး ေစခုိင်း�ိင်ုသည် ြဖစ်ရာ အဆုိပါ
အမိန ့မ်ျားမှ ကာကွယ်�ိင်ုရန် ထိေရာက်�ပီး လံေုလာက်ေသာ ေဒတာ ကာကွယ်ေရး�ှင့်
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်ကာကွယ်ေပးသည့် အစီအမံများကုိ အခုကတည်းက
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန။် 

● ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ Ooredoo ၏ လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ� ရပ်ဆုိင်းရန် ြပင်ဆင်ေနချနိ် �ှင့်
ရပ်ဆုိင်းအ�ပီးတင်ွ အသုံးြပ�သူများ၏ ေဒတာများကုိ ကာကွယ်ရန် အေသးစိပ်
ဆနး်စစ်အကဲြဖတ်မ�၊ စီမံခန ့ခဲွ်မ��ှင့် ကာကွယ်ေရး အစီအမံများ�ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သိ�
လပ်ုေဆာင်ထားသည် သိ� မဟတ်ု မည်သိ� လပ်ုေဆာင်မည်ကုိ သုံးစဲွသူများ�ှင့်



ြပည်သူများအား ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ အသိေပးရန။် ထိ�အြပင် �ိင်ုငံတကာဥပေဒ�ှင့်
လ�အခွင့်အေရးစံ��နး်များ�ှင့် ကုိက်ညီေသာ ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာ ဥပေဒဆုိင်ရာ ြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲမ�များကုိ ေဆွးေ�းွရန် သိ� မဟတ်ု ေတာင်းဆုိ�ိင်ုေရးအတက်ွ သက်ဆုိင်
သူများ�ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွြခင်း လပ်ုေဆာင်ရန ်လိအုပ်သည်။

● ြမနမ်ာစစ်တပ်က တရားမ၀င် ေစာင့်�ကည့်ြခင်းအတက်ွ �ကားြဖတ်�ှင့်/သိ� မဟတ်ု �ှစ်မျ�ိး
သုံးနည်းပညာများ အပါအဝင် ေထာက်လှမ်းေရးနည်းပညာများကုိ မ�ကာမီ ပိ�၍
အလွဲသုံးစားလပ်ုလာ�ိင်ုသည်ရာ ယင်းသိ� အလွဲသုံးစားြပ�ြခင်းကုိ ကာကွယ်ရနအ်တက်ွ
လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ�အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နည်းပညာ အရ ေသာ်လည်းေကာင်း
သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် ကာကွယ်ြခင်း အစီအမံများ ထား�ိှရန။် 

၇။ UNGPs ၏ ပုဒ်မ ၂၂ အရ ေရာင်းချြခင်းမှ ြဖစ်ေပ�လာ�ုိင်သာ ဆုိးရွားသည့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ
သက်ေရာက်မ�များအတွက် ပ့ံပုိးမ�၊ ကုစားမ��ှင့် ေလျာေ်�ကးေပးေရးတိ�ကုိ ကတိကဝတ်ြပ�ရမည။်
ယင်းသိ�လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ အရီူဒးူက ေရာင်းချမ�မှ ချက်ြခင်းဆုိသလို ြဖစ်ေပ�လာမည့် ဆုိးရွားသည့်
လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ�များကုိ သက်ဆုိင်သူများအား အသိေပး ည�ိ��င်ိး တိင်ုပင်ကာ
အေသးစိပ်ြပ�စုထားသည့် အချက်အလက်များအေပ� အေြခခံရန် လိအုပ်�ပီး၊ လက်�ိှ�ှင့် ြဖစ်�ိင်ုေချ
�ိှေသာ ပိတ်ဆိ� မ�များကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်း �ိင်ုရမည်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါ ကတိကဝတ်များတင်ွ ေအာက်ပါ
အချက်များ ပါဝင်ရမည်။

● နစ်နာမ�ကုိ ကုစားသည့် ယ��ရားများ ထူေထာင် ရမည်။ အဆုိပါ ယ��ရားများသည် နစ်နာမ�ကုိ
တိင်ု�ကားသူများ အတက်ွ အမီှအခုိကင်း�ပီး၊ သမာသမတ်�ိှကာ၊ ထိေရာက်မ�၊ လက်လှမ်းမီ�ိင်ုမ�
�ှင့် လံြုခံ�မ��ိှေစရမည် ြဖစ်သည်။ အဆုိပါ ယ��ရားများ နစ်နာမ�များအတက်ွ အေလျာ်အစား၊ 
ေလျာ်ေ�ကး ေပးြခင်း�ှင့် လံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ အစီအစဥ်များ အတက်ွ �ှင်းလင်းြပတ်သားသည့်
ြပ�ာနး်ချက်များ ပါ�ိှရမည်။ ထိ�အြပင် အဆုိပါ ယ��ရားများကုိ မိမိဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ
အသုံးြပ�သူများ�ှင့် အများြပည်သူ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် သိ�ိှနားလည်ေအာင် လပ်ုေဆာင် ရမည်။ 
အဆုိပါ နစ်နာချက်များကုိ ကုစားသည့် ယ��ရားများသည် လမူ�ေရးအရ �ှင့် �ိင်ုငံေရး အရပါ
ခုိင်မာေသာ ကာကွယ်ေပးမ�များ�ိှသည့် တရားစီေရး စံနစ်ေအာက်တင်ွ တည်ေဆာက်ရမည်
ြဖစ်သည်။ 

● တိင်ု�ကားသူများ သိ� မဟတ်ု ဝနထ်မ်းများအား လက်စားေချ �ှပ်ိကွပ်လာ�ိင်ုမ�များကုိ
တားဆီးသည့် အစီအမံများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။ ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ ဆုိးရွားသည့်
တိက်ုခုိက် ခံရ�ိင်ုမ�များ၊ လံြုခံ�ေရးသင်တနး်များ အြပင် ၊ ေဒတာကာကွယ်ေရး�ှင့် ကုိယ်ေရး
ကုိယ်တာ အချက်အလက် ကာကွယ်ေရး အတက်ွ နည်းလမ်းေကာင်းများကုိ လတ်ွလပ်ေသာ
က�မ်းကျင် ပညာ�ှင်များ၊ အရပ်ဘက်လ�အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် တိင်ုပင်ေဆွးေ�းွကာ လပ်ုေဆာင်
သင့်သည်။

အရီူဒးူကုမ�ဏီထံမှ အေ�ကာင်းြပန�်ကားမ�ကုိ က��်ပ်ုတိ� ေမ�ာ်လင့်လျက် �ိှ�ပီး၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ
လ�အခွင့်အေရးကုိ ကာကွယ်ရန် ြဖစ်�ိင်ုသည့် နည်းလမ်းများအတက်ွ အရီူဒးူ�ှင့် ေတ�ဆုံရန် က��်ပ်ုတိ�
အေလးအနက် ဆ���ိှပါသည်။
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