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ယူနက္စကို မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ
ေရရွည္တည္တံ့မႈ

ထပ္မံသိရွိလိုပါက -
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ယူနက္စကို မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ
ေရရွည္တည္တံ့မႈ

ဥေရာပသမဂၢ (EU) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္
ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္း (ယူနက္စကို - ျမန္မာ) က
“ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ မီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ - မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ” ကို
ျမန္မာဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆိုပံုႏွိပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္ - © UNESCO
ဘာသာျပန္သူ - ပိုပိုသိမ့္
တည္းျဖတ္သူ - ႏိုင္ႏိုင္ေအး (ယူနက္စကို - ျမန္မာ)
ကြန္ျပဴတာဒီဇိုင္း - မ်ဳိးသန္းေအာင္ (Foresight Media)
ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ႏွစ္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

မာတိကာ
စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

စာ - ၁

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို

စာ - ၉

သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား

စာ - ၁၅

အတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္

စာ - ၂၁

သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္
အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္

စာ - ၂၇

ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

စာ - ၃၃

ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့
အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

စာ - ၃၉

၁။ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း
~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကိုရွင္းလင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္
စည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းမည့္ စနစ္တစ္ခုအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုပ္/သံလႊင့္
က႑ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစႏိုင္သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူသံုးခုျဖင့္
ေဖာ္ျပပါသည္။

နိဒါန္း
အေရးၾကီးေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ

~

လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းမႈ - အက်ိဳးအျမတ္ကို မရည္ရြယ္ဘဲ အစိုးရႏွင့္
စီးပြားေရးအင္အားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမွကင္းလြတ္ျခင္း
~ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - လူထုက ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ျပဳလုပ္သလို မူ၀ါဒ ၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
တြင္လည္း ပါ၀င္သည္။
~ ၀န္ေဆာင္မႈ - ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို
အေလးထားျပီး ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ လူအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

~

အက်ိဳးအျမတ္ မယူျခင္းသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား
ေၾကာ္ျငာအပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကထံမွ ရန္ပံုေငြရယူျခင္းကို
တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။

~

အေရးၾကီးသည့္အဆင့္မွာ “ရပ္ရြာလူထု” ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္းကို အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုရန္ျဖစ္ျပီး ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအေျချပဳလူထု ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
အက်ဳိးစီးပြားကိုယ္စားျပဳလူထု ဟူ၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

~

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္ရန္ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားပါသည္။
ဥပမာ - အသံုးျပဳရမည့္ဘာသာ စကားမ်ားႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္းအရာမ်ားအား
ထုတ္လႊင့္ရမည့္ ပမာဏ ။

နိဒါန္း
လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ၊ မိမိတို႔၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ရပ္ရြာလူထုက
ပါ၀င္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား

လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားဟု ေယဘုယ် အဓိပၸါယ္

ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔က စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန
မ်ားႏွင့္အတူ မီဒီယာ၏ အေရးပါေသာ တတိယမ႑ိဳင္ကို တည္ေဆာက္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ခိုင္မာ
အားေကာင္းကာ အမ်ိဳးအမည္မ်ားျပားေသာမီဒီယာက႑အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္ပါသည္။
အားေကာင္းသည့္လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္က႑ တည္ေထာင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီ
ေပးမည့္ စည္းၾကပ္ ျပ႒ာန္းမႈစနစ္ကို ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ကနဦးအစမွတ္မွာ “ရပ္ရြာ
လူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္သည့္ ဌာန” ဟူသည့္ အသံုး အႏႈန္းအေပၚ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းသိနားလည္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အသံလႊင့္ျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းသည့္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ အေရးပါပါသည္။ ရုပ္သံလႊင့္သူမ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း (good
practice) သည္ ရန္ပံုေငြ အပါအ၀င္အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကို ရရွိေစသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

အဆိုပါ ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္

သိနားလည္မႈ မရွိလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားက ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္မႈသေဘာတရား၏ အဓိက အဓိပၸါယ္ကို မသဲမကြဲျဖစ္ေစကာ
ထိုမွတဆင့္ ရရိွလာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရိွခံစားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါသည္။
ယခုစာအုပ္တြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္း၏

အဓိက လကၡဏာရပ္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ အဓိက
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းကိစၥ

မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္း
အေပၚ

ဥပေဒအရ

သတ္သတ္မွတ္မွတ္အသိအမွတ္

ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ယခုမူ၀ါဒအတိုခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္
တြင္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ မူ၀ါဒ
အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ရရိွလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခား
ေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အတြဲလိုက္ထုတ္ေ၀မႈမ်ား ကဲ့သို႔ပင္
ယခုစာအုပ္သည္
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံတကာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊
ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ

ပိုမို

ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ
အေျချပဳထားပါသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္
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အလို႔ငွာ အဆိုပါက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳမည့္ ေယဘုယ်
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား နားလည္ရန္ ဦးစြာလုိအပ္ပါသည္။
တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္လူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစသည့္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသေန

ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာလူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကရရိွသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထံမွမၾကာခဏ ဆိုသလို
ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရပါသည္။ ထိသ
ု က
႔ုိ အ
ံ ေၾကာင္းမလွေသာ အေနအထား ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ
ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ၏ ေနာက္ကြယ္ရိွ “မည္သူမွ်ေနာက္ခ်န္မထားခဲ့ရ” ဟူသည့္
ေၾကြးေၾကာ္မႈအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ပါသည္။
သက္ဆုိင္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ရရွိေရး/လက္လွမ္းမီေရးသည္

သက္ဆိုင္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ ရွိရမည္။
ယင္းသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ေနာက္ခ်န္မထားခဲ့ေစရန္ ေသခ်ာေစသည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
အခ်က္ကို ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕
အစည္းကို

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

အားလံုးအတြက္

တရားမွ်တမႈရရိွေစရန္ႏွင့္

ထိေရာက္ေသာ၊

တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ၊ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ဟူသည့္ SDG
၁၆ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ SDG ၁၆.၁၀ တြင္ ျပည္္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ
ျပည္သူမ်ားသတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွေစရန္ႏွင့္ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈမ်ား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
ဟူသည့္ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပအသိအမွတ္ျပဳ ထားပါသည္။
မည္သည့္ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္မဆို သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ
အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား (tools) မ်ားစြာရိွျပီး ယင္းတို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူ
၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္မႈ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ရုပ္သံလႊင့္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား
သည္

လက္ရိွတြင္

အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္

အရည္အေသြးျမင့္

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး

အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေသာက္ေရသန္႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္
မ်ား မရရိွသည့္ ၊ ေနာက္ခ်န္ခံေနရသည့္ ေက်းလက္ေန အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု
အုပ္စုမ်ားကို သတိမျပဳမိ သို႔မဟုတ္ တိက်စြာ ကိုယ္စားျပဳမႈ အားနည္းေနပါသည္။
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၃

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္

အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းက

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကြာဟခ်က္ကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရိွကာ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားအား အေျခခံ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရရိွႏိုင္ေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေနပါသည္။

အဆိုပါအုပ္စုမ်ား၏

အေျခအေနမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ယင္းတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ထုတ္
ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္

ေဖာ္ျပပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္

အာရံုစိုက္မႈကို

ရယူႏိုင္ရန္

အကူအညီေပးလ်က္ရိွပါသည္။ လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမိ်ဳး
အတြက္ အေရးပါသည့္နည္းလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အသံမဲ႕လူတန္းစားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို
ေဖာ္ထုတ္ေပးျပီး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာအေျပာင္းအလဲကို

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ

၎တို႔လိုအပ္သည့္

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ေစရန္ ပ့ံပိုးကူညီေပးပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအခ်က္က လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္းအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အေရးၾကီးသည့္
အပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ပါသည္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္

စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ခြဲျခားထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အဆိုပါရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနအေျခခံလူတန္းစားႏွင့္/သို႔မဟုတ္
လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္
ေပးႏိုင္မည့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတာ၀န္မ်ားကို အထူးျပဳပံုစံထုတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လူထု
အေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ရပ္ရြာအေျချပဳ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအြန္လိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားအပါအ၀င္

က်ယ္ျပန္႔ေသာလူထုမီဒီယာသေဘာတရား၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါ

သည္။

အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရိွ မတူညီေသာ ေျမျပင္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္းကို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ တြင္ ႏိုင္ငံတကာက အတည္ျပဳထားသည့္ ပံုေသဖြင့္ဆိုခ်က္ဟူ၍ မရိွပါ။ သို႔ရာတြင္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈစသည့္ လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံ
ထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ လူအုပ္စု၏
ပါ၀င္မႈသည္ အေျခခံလကၡဏာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
လူထုအျဖစ္ကိုက္ညီသည့္အုပ္စုအမ်ိဳးအစားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဒုတိယ
ဆက္စပ္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနအျဖစ္ ကိုက္ညီျပည့္မီေစမည့္
ထုတ္လႊင့္သူအေနျဖင့္ ေဒသခံလူထုက မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ပါ၀င္ရမည္ဟူသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါ
သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား

(၎တို႔၏

႐ံုးခြဲမ်ားမွ ေဒသအလိုက္အစီအစဥ္မ်ား - အထူးသျဖင့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား - စီစဥ္ထုတ္လႊင့္ျခင္း)
ႏွင့္မတူညီဘဲ ပုဂၢလိကပိုင္ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမ်ားအျဖစ္ သိနားလည္ေလ့ရိွပါသည္။ အမွန္
တကယ္အားျဖင့္

လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္း၏ အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ

ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကင္းလြတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိ္န္
တည္းမွာပင္ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈရိွေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္
သေဘာသဘာ၀အရ အက်ိဳးအျမတ္မယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရုပ္သံလႊင့္၀န္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးသည့္
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ၀င္ေငြဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ျပီး စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အက်ိဳး
အျမတ္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ မတူညီပါ။ လူထုအေျချပဳရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္
စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ ျခင္းမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားျခားနားေစသည့္ အဓိက လကၡဏာရပ္ ႏွစ္ခုရိွပါသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၄

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္
သေဘာတရားျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ

ရပ္ရြာလူထုအတြက္

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းတြင္

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟူသည့္
ပါ၀င္မည့္

အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးပါသည့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ ရည္ရြယ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုက
ေျပာဆိုသည့္

သို႔မဟုတ္

သိနားလည္သည့္

ပံုမွန္အသံုးျပဳေလ့ရိွသည့္

ဘာသာစကား

သို႔မဟုတ္

ဘာသာစကားမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ အသံုးျပဳရပါမည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ား မည္သို႔ ျဖစ္ေစ
ရည္ရြယ္သည့္ လူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အထူးဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားအတြက္ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။

၁။ ရပ္ရြာလူထုဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။
လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္သူမ်ားအျဖစ္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက
သတ္မွတ္သည့္

အဓိကရပ္ရြာလူထုႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား

ရိွပါသည္။

တူညီေသာ

ပထ၀ီ၀င္ေဒသတြင္

အတူတကြေနထိုင္ၾကသည့္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအေျချပဳလူထု (geographic

communities)

ႏွင့္

ဘာသာစကား၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊

လူမႈေရး

သို႔မဟုတ္

အျခားေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈကို မွ်ေ၀သည့္ အက်ိဳးစီးပြားကိုယ္စားျပဳလူထု (communities
of

interest)

ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အက်ိဳးစီးပြားကိုယ္စားျပဳလူထုကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္

ခက္ခဲသည့္

အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ပထ၀ီ၀င္အေနအထား အေျချပဳလူထုကိုစတင္အသိအမွတ္ျပဳလာျပီျဖစ္ပါသည္။
သမားရိုးက် ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမွတဆင့္ အက်ိဳးစီးပြားကိုယ္စားျပဳလူထုထံသို႔ လႊမ္းျခံဳေရာက္ရိွေစရန္
ပိမ
ု ခ
ုိ က္ခပ
ဲ ါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့ဆ
္ ေ
ုိ သာ္ ယင္းတိသ
႔ု ည္ အဓိပါၸ ယ္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္အရ ၾကည့မ
္ ည္ဆလ
ုိ ်ွ င္
ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ျပန္႔ၾကဲေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ပထ၀ီ၀င္အေနအထားတစ္ခုတည္းတြင္

ေနထိုင္ရံုျဖင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနအျဖစ္

တည္ေထာင္ရန္ အတူအကြစုစည္းျပီး တူညီေသာလကၡဏာရပ္မ်ားတို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လံုလံု
ေလာက္ေလာက္မွ်ေ၀ထားသည္ဟု မဆိုလိုပါ။

သို႔ရာတြင္ တူညီေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ

နည္းပါးသည့္ႏို္င္ငံမ်ားရိွ ေက်းလက္ေန၊ ပထ၀ီအေနအထားကိုယ္စားျပဳ လူထုတြင္ ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။
ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဘာသာစကား၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ႏြယ္မႈ
မ်ားကို ေ၀မွ်ေနထိုင္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ႐ုပ္သံလႈိင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားအတြက္
ဖိအားသည္ ျမိဳ႕ျပတြင္ ပိုမိုျမင့္မား ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေန၊ ပထ၀ီ
အေနအထားကိုယ္စားျပဳ လူထုအေပၚ အဓိကထား ထုတ္လႊင့္လာပါသည္။

၂။ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းမႈ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္

အစိုးရႏွင့္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ လြတ္ကင္းရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ လူထုအတြက္
ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္သည့္
ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရရိွေစရန္

အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး

မတူကြဲျပားမႈမ်ားအၾကား

အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ရြာလူထု၏

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ

အစိုးရ

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုင္ဆိုင္မႈရိွေနျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းမႈကို ရရိွႏိုင္ျပီး
အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ သေဘာသဘာ၀ျဖင့္သာ ထိုသို႔ေသာလြတ္လပ္မႈကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ဟူသည့္ အေျခခံအခ်က္အေပၚ
မူတည္ကာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကိုလည္း
တားျမစ္ထားပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ ဌာနမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာအပါအ၀င္ ရန္ပံုေငြႏွင့္
အကူအညီအေထာက္အပံ့အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းျမစ္ႏွစ္ခု စလံုးထံမွ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္းကင္း
ရွာေဖြရယူသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ ဌာနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈျဖင့္ အေပးအယူ
မလုပ္ရပါ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၅ ႏွင့္ ၆ တြင္ ရႈပါ)။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

၅

၃။ လူထု၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈသည္
ရပ္ရြာလူထုအတြက္

အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ

ေဆာင္ရြက္ေပးရံုျဖင့္

လူထုအတြင္းတြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

တည္ရိွျပီး

သတ္မွတ္ထားသည့္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနဟု

မေခၚဆိုႏိုင္ပါ။

စီးပြားျဖစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားစြာသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသကိုယ္စားျပဳ
လူထုအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရိွေနျပီး အခ်ိဳ႕က အက်ိဳးစီးပြားအေျချပဳလူထုအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါ
သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန ဆိုသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ/
ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္

ပါ၀င္သည့္

အေနအထားရိွမွသာ

ယင္းတြင္

ရိွရမည့္လိုအပ္သည့္

အေျခအေနႏွင့္

ျပည့္စံုသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လူထုသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မူ၀ါဒ၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ား
အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္က႑အားလံုးတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။
ႏို္င္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သတ္မွတ္အေျခအေနမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အခ်ိဳ႕တြင္ ပံုမွန္ဖြဲ႕စည္းပံု ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ ရိွပါသည္။ ဥပမာ - ရုပ္သံလႊင့္ဌာနသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္
ႏွစ္စဥ္

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ပါသည္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ရိွပါသည္။
လိုအပ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။

အခ်ိဳ႕တြင္
ဥပမာ

-

သို႔မဟုတ္

လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္

အစီအစဥ္ေရးဆြဲထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္
လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

စပ္လ်ဥ္းသည့္

အနည္းဆံုး

အစီအစဥ္

ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္
လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္အားေပးအျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ ဌာနတြင္
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ရန္
အေရးၾကီးပါသည္။
ရပ္ရြာလူထုက ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ခ်မွတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္မီရန္ အခ်ိန္ယူရမည့္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႕ၾကားတြင္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ ရိွရန္လိုအပ္ပါ သည္။
ယင္းသည္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ဥ ပေဟဠိကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို လူထုထံသို႔ မခ်ျပမီ လူထုကို အဆိုပါရုပ္သံလႊင့္မႈတြင္
ပါ၀င္ေစျခင္းသည္

ခက္ခဲေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ရပ္ရြာလူထုက

လံုလံုေလာက္ေလာက္

ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွလွ်င္ လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ဌာနဟု မေခၚဆိုႏိုင္ပါ။

၄။ လူထုအား၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
တစ္ရက္တာအဆံုးတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက ထုတ္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ားသည္
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ရုပ္သံလႊင့္မႈပံုစံအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးေသာရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို
အမွန္တကယ္ ေဆာင္ယူေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန
မ်ားက အစီအစဥ္ေရးဆြဲထုတ္လႊင့္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေန အခ်ိဳ႕ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။
သက္ဆိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုက ေျပာဆိုေနသည့္ သို႔မဟုတ္ သိနားလည္သည့္ ဘာသာစကား (မ်ား) ျဖင့္
ထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရပ္ရြာလူထု၏

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အေရးၾကီးအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက

အသံႏွင့္

ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို

ယင္းလူထုကလုိအပ္သည့္

ေရွးရႈကာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး

သတင္းအခ်က္အလက္ကို

ေပးရပါမည္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက သာမန္အားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေလ့ရိွသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ
ျပည္တြင္းသတင္းႏွင့္ လက္ရိွျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ား၊ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
က႑မွ

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏

တာ၀န္ယူမႈကို

ျမွင့္တင္ျခင္း၊

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာ

ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား (ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ အသင့္တင့္ဆံုးေစ်းျဖင့္ ရရိွႏိုင္မည္
စသည္ျဖင့္)ႏွင့္ လူမႈတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ေမြးဖြားမႈ၊ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္
ေသဆံုးျခင္း)

တို႔ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

က်ား/မ၊

လူမႈေရးရာႏွင့္

လူငယ္ေရးရာ

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ထုတ္လႊင့္မႈကိုအေလးေပးရန္ အေရးၾကီးျပီး၊ ထုိကဲ့သို႔ကြဲျပားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အတြက္ ဆီေလ်ာသ
္ ည့္ ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ ပးရန္လအ
ု ိ ပ္ပါသည္။ ရပ္ရာြ လူထအ
ု ေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၆

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတူတကြ စုစည္းတင္ျပထုတ္လုပ္ျခင္းက အက်ိဳးရိွႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္

ေဒသခံမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ေဒသအေၾကာင္းအရာအစီအစဥ္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းျပီး

အနည္းဆံုး

သတ္မွတ္ကိုတာရိွျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းက မ်ားစြာလႊမ္းမိုးထားမႈမျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပး
ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအား

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာကို

ႏိုင္ငံတကာ

အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုျခငး္ႏွင့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
ကနဦးေဖာ္ျပခ်က္ကို

စပ္လ်ဥ္းသည့္

ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ

ယူနက္စကိုကၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္

ကမၻာ့

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဒသမအၾကိမ္ေျမာက္ Windhoek Conference တြင္ သေဘာတူ
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဖရိက ပဋိဉာဥ္ (၂၀၀၁ ခုႏွစ္)တြင္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။
အဆိုပါ

ပဋိဉာဥ္္တြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအားေအာက္ပါ

အတိုင္း

ဖြင့္ဆိုထား

ပါသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူထုအတြက္၊ လူထုကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
သည့္ လူထုအေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္၊ လူထုကိုယ္စားလွယ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲ
သည့္၊ လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္
ရုပ္သံလႊင့္မႈျဖစ္ပါသည္။
သေဘာသဘာ၀အရ ပိုမိုပြင့္လင္းသည့္ ပံုစံရိွေသာ္လည္း ပိုမိုတိက်ေသာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း
ကို

လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔

ယဥ္ေက်းမႈႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

လူထု

အေျချပဳမီဒီယာ၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာင္စီ၀န္ၾကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေၾကညာ
စာတမ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
ရုပ္သံလႊင့္မႈပံုစံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ မီဒီယာပေရာဂ်က္မ်ားပံုစံ၊
ပံုႏွိပ္ပံုစံမ်ားျဖင့္လူထုအေျချပဳမီဒီယာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာရပ္မ်ားကို အနည္းႏွင့္
အမ်ားဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ၊ စီးပြားျဖစ္ႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႊႊမ္းမိုးမႈမွကင္းလြတ္ျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္သေဘာ
သဘာ၀၊ အစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔တြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ
ပုဂိၢဳလ္မ်ားက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ လူမႈအက်ိဳးအျမတ္ရရိွေရးႏွင့္
လူထု၏အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္ရြယ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ ေနထိုင္သည့္ေနရာ
အေပၚအေျချပဳျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္သည့္ လူထု၏အက်ိဳးစီးပြားကို
အေျချပဳျခင္းတြင္ လူထုက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူထုအေပၚတာ၀န္ယူျခင္း။
အားလံုးပါ၀င္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ကတိက၀တ္ျပဳမႈ။
အလားတူစြာ ယူနက္စကိုက ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္း မူ၀ါဒမ်ားအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္
လာသူမ်ားက အစိုးရမ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းကို “၎၏
အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္

သေဘာသဘာ၀အရ၊

လူထုအား၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္

လူထုႏွင့္

အားေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္မႈႏွင့္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အရ စီးပြားျဖစ္ႏွင့္
အမ်ားျပည္သ၀
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့္ ာနမ်ားႏွင့္ ခဲျြ ခားအသိအမွတျ္ ပဳေပးရန္ ”အၾကံျပဳထားပါသည္။
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္သူမ်ားအသင္း (World Association of Community Radio Broadcasters - AMARC) သည္ လူထုအတြက္ ေရဒီယိုလႈပ္ရွားမႈကို တင္ဆက္ေပးသည့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ကမ ၻာ့ေနရာအနွံ႕အျပားတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၇

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

ေနသည့္

လူထုအေျချပဳ

မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈

ခုႏွစ္တြင္

AMARC

သည္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း အေပၚ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို အေျခခံေသာ ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား
(AMARC Principles for a Democratic Legislation on Community Broadcasting) ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

မူ ၃ - အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ပါ၀င္သည့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ
လူမႈအဖြဲ႕အစညး္ပံုစံမ်ိဳးစံုက စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ရန္ပံုေငြထည့္၀င္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈတို႔တြင္ ရပ္ရြာလူထု၏
ပါ၀င္မႈသည္ ၎တို႔၏ အေျခခံလကၡဏာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ လြတ္လပ္အမွီအခို
ကင္းျပီး အစိုးရမဟုတ္သည့္ မီဒီယာျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမမီွခိုပါ ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမဟုတ္ပါ။

မူ ၄ - ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာသည္ လူထု၏ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ လူထုအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္တို႔ကို ရရိွက်င့္သံုးလာႏိုင္ေစရန္ တည္ရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းတို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္၊
ကိုယ္စားျပဳသည့္ လူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနျပီး လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားမႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ား အမ်ိဳးအမည္
စံုလင္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မူမတူ
ယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈ၀ါဒကို ကိုယ္စားျပဳသည့္မီဒီယာ (pluralist media) ျဖစ္ျပီး ထို၀ါဒျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ က်ား/မေရးရာ၊
လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို
သိရိွႏိုင္မႈ၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရိွရပါမည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေကာင္း
တစ္ခုမွာ အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသအေနအထားအရ အေကာင္းဆံုး မည္သို႔
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို သက္ဆိုင္သည့္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား
စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၈

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁

ရပ္ရြာလူထုဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအေျချပဳလူထုႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား
အေျချပဳလူထုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔နားလည္သင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကနဦး
အဆင့္မ်ားတြင္

ေက်းလက္ေနလူထုႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း

အစိုးရမ်ားက

ပထ၀ီ၀င္

အေနအထားအေျချပဳလူထုအတြက္ဟု အဓိပၸါယ္ ကန္႔သတ္ရန္ ဆႏၵရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။

၂

မိမိတို႔

ကိုယ္စားျပဳ၀န္ေဆာင္မႈေပးလိုသည့္

ရပ္ရြာလူထုအတြက္

လူထုကိုယ္တိုင္

ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို သရုပ္ျပႏိုင္သည့္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကိုသာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔တြင္ တိက်မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕က်မႈ ရွိရပါမည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ၾကံဳလာရမည့္ ကနဦးစိန္ေခၚမႈမ်ား
အတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန စတင္ တည္ေထာင္သည့္ အေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္
ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၃

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားမ်ား၏
လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းလြတ္ေစႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘက္မွ
ပိုင္ဆိုင္မႈကို တားျမစ္သင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ စီးပြားေရး
အရမသင့္ေလ်ာ္ေသာ

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ

ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္

အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ

အေျခခံျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

ဘာသာစကား၊

အစီအစဥ္

အမ်ိဳးအစား

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို ရည္ညႊန္းသည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ
ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ထားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လူထုက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

လူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရမည့္ အျပင္ မေသခ်ာမႈ သို႔မဟုတ္ ခက္ခဲမႈ
မရိွေစရပါ။

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○
○
○
○

မည္သည့္လူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္
(ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား အေျချပဳလူထုႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား အေျချပဳလူထု)
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ လူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္
လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းမႈရိွေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္
အသံုးျပဳသည့္ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
ဖယ္ၾကဥ္ခံရသည့္ အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံႏွင့္ လူထုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲတင္ျပမႈကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

၂။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို
သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း
~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ၎သည္
အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္ကို ဥပေဒတြင္ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို အျခားေသာမီဒီယာက႑မ်ားနည္းတူ
တူညီေသာ မီဒီယာ အကာ အကြယ္မ်ားေပးသင့္ပါသည္။

~

အၾကမ္းဖ်င္းလိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္
အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ သေဘာသဘာ၀ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း
၎တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္
အျခားအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ားသတ္မွတ္သည့္အခါ
ဂရု ျပဳသင္႔ပါသည္။

နိဒါန္း
အေရးၾကီးေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
ယေန႔အခါ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ႏိုင္ငံအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ
အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္
သည့္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံ
ထုတ္လႊင့္ျခင္း ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အစိုးရ၏အမိန္႔အာဏာ မပါ၀င္ပါဘဲ
လူမႈလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ ျပႆနာမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တစ္ခါတစ္ရံ ခံရသည့္
အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားျဖစ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္
မတူညီသည့္ ႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းကို ဖန္တီးရန္အလို႔ငွာ စတင္တည္ေထာင္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္

ဥပေဒကအသိအမွတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္

ရလာသည့္

သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရိွပါသည္။ ဥပေဒ၏အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ဆီေလ်ာ္သည့္
လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးရာလည္း ေရာက္ပါသည္။
ျပည္တြင္းဥပေဒမူေဘာင္အရ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္
လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအခြင့္အေရးကို

အာမခံႏိုင္ရန္၊

အမ်ိဳးအမည္

ကြဲျပားစံုလင္မႈႏွင့္

ဗဟု၀ါဒကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါက႑၏ အလံုးစံုတိုးတက္မႈကိုတိုးျမွင့္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၁၀

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္အဆိုပါရုပ္သံလႊင့္က႑တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအတြက္ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မူအားျဖင့္ ယင္းသည္ တရား၀င္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ မဆီေလ်ာ္သည့္အားစိုက္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား
ျဖစ္လာသည့္အခါ ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မႈစြမ္းအားအေပၚ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ၊ အလြန္အကၽြံ
ျဖစ္ေသာ

ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္

အဆိုပါက႑

တိုးတက္မႈကို

အခါမိ်ဳးတြင္

ေႏွာင့္ေႏွးေစသျဖင့္

ေျပာင္းျပန္ရလဒ္ကို ေပၚထြန္းေစပါသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံဌာနထက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေရဒီယိုဌာနကိုပို၍
အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္
သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း

ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမ်ားကို လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
စိန္ေခၚမႈမ်ားပိုမိုေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ စနစ္မ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ဆိုင္ရာ
အတားအဆီးမ်ားရိွႏိုင္ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ ေဒသအေန
အထားမ်ားအရ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ (frequency spectrum)
ကဲ့သို႔ေသာရွားပါးသည့္

ထုတ္လႊင့္ျဖန္႕ျဖဴးမႈရင္းျမစ္မ်ား

အတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။
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အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားနည္းတူ ထူးျခားသည့္ တတိယရုပ္သံလႊင့္
က႑အျဖစ္ မွတ္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားတြင္ မီဒီယာအမ်ဳိးအစားကြဲျပားစံုလင္မႈကို
ျမွင့္တင္ရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္ျခင္းက ကြဲျပားစံုလင္မႈအတြက္ အေရးပါသည္။
သမားရိုးက်

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွတဆင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္

ဌာနမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ
စနစ္မ်ားသည္

ထိုက႑ေအာင္ျမင္မႈအတြက္အေရးပါသည္။

ကမာၻတ၀ွမ္းရွိ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ေငြေၾကးအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔
မႈစနစ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
ရုိးရွင္းေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအျပင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ အျခား
မီဒီယာမ်ားတြင္ က်င္႔သံုးေသာ တရား၀င္အခြင္႔အေရးႏွင္႔ အထူးအခြင္႔အေရးအားလံုးကို ရရိွခံစားရန္္
ျဖစ္ပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္

အဆိုပါက႑အတြက္

အေျခအေနမ်ားကို

သတ္မွတ္ေသာအခါ

ဂရုျပဳသင္႔ျပီး လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံႏွင္႔ပတ္သက္၍
လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သတ္မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊

၎တို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအေပၚ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ဂရုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ေယဘုယ်

၁၁

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

၁။ ကြဲျပားသည့္က႑တစ္ခုအျဖစ္ သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔အတိုင္း
၏ကြဲျပားေသာပံုစံတစ္ခုအေနႏွင္႔

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို
ဥပေဒအရ

သမားရိုးက်

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳရန္

အေရးၾကီးသည္။

အဆိုပါနည္းလမ္းသာလွ်င္ လက္ေတြ႕တြင္ လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ သီးျခားလိုင္စင္
ထုတ္ေပးသည့္ တံခါးေပါက္ျဖစ္ႏုိင္ျပီး အဆိုပါက႑ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
အျခားအစီအမံမ်ား (အထူးသျဖင္႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား) အတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ေပးရပါမည္။
အေျခခံအားျဖင္႔

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း၏

ေအာင္ျမင္မႈသည္

က႑အလိုက္

ေဖာ္ျပေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ ေပၚလစီမ်ားေပၚတြင္ မွီတည္ေနသည္။

၂။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်မီဒီယာ
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ သတင္းစာ၊ တီဗြီႏွင့္ ေရဒီယိုကဲ့သို႔ သမား႐ိုးက် လူထုဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာ (mainstream media)သည္

သီးျခားတရား၀င္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္႔ အကာအကြယ္မ်ားကို ခံစားခြင္႔ရရွိျပီး

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းတြင္လည္း အဆိုပါခံစားခြင့္မ်ား ရွိသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔
သတင္းသမားမ်ားသည္

၎တို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ

လွ်ို႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္

မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခြင့္ ရွိသကဲ့သို႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေန
ေသာသတင္းသမားမ်ားတြင္လည္း

၎အခြင့္အေရးရွိသင့္ပါသည္။

သတင္းသမားမ်ားအား

အကာ

အကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိၿပီး အဆိုပါရပိုင္ခြင့္ကို ရပ္ရြာ
လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္သင့္ပါသည္။ သတင္းသမားတစ္ဦး၏ အနိမ္႔ဆံုး
အသက္အရြယ္ အပါအ၀င္ သတင္းသမားတစ္ဦးအေနနွင္႔ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈအေပၚ အေျခအေနမ်ားကို
မသတ္မွတ္သင္႔ပါ။ အစိုးရမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ား
အားလံုး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္လြတ္လပ္ခြင္႔ကို အျမဲတမ္း အေလးထားသင္႔သည္။

၃။ တိက်ေရရာမႈ သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား

သို႔မဟုတ္

ပံုစံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သီးသန္႔အေျခအေနမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ အဆိုပါ သီးသန္႔အေျခအေန
မ်ားသည္

ခိုင္မာေသာ၊

အက်ဳိးသင္႔အေၾကာင္းသင့္

ထိေရာက္ေသာ

လူထုအေျချပဳ

ဆက္စပ္ေနသမွ်

ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းက႑၏

သဘာ၀က်သည္။

သို႔ေသာ္

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္

ေျပာဆိုခြင္႔ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကဲ႔သို႔ပင္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ ရွင္းလင္း၊ တိက်ျပီး
လက္ေတြ႔က်ရမည္။ တိက်ေရရာမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္
ဌာနမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး မည္သုိ႔လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူ
မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ျခင္း/အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ခံရႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အလြန္တင္းက်ပ္
ေသာ

သို႔မဟုတ္

လက္ေတြ႕ႏွင့္မဆီေလ်ာ္ေသာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း

၎တို႔အတြက္

အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ အလြန္ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရ၍ျဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ၎တို႔အတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ားအျပားသည္ အဆိုပါအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကို ဂ႐ုမထားဘဲ ရွိေနပါသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၁၂

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

၄။ သမားရိုးက်အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ပံုစံ
အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက လုိက္နာရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင္႔
ဥပေဒဆိုင္ရာ

သမားရိုးက်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ခ်မွတ္ထားပါသည္။

မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္

(၁)တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္႔အတိုင္း၎တို႔သည္ သေဘာသဘာ၀အရ အက်ဳိးအျမတ္မယူဘဲေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အက်ဳိးအျမတ္မယူျခင္းသည္ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားေပးသည့္
အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အျခားအေျခအေနမ်ားကို တိတိက်က် ရွင္းလင္း
ေဖာ္ျပေပးရန္လိုပါသည္။

ဥပမာအားျဖင္႔

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို

သမားရိုးက်

တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပရန္
အလြန္ခက္ခဲပါမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔မႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္
အတြက္ အတန္အသင့္အဆီးအတားသည္ပင္ အလြန္ႀကီးေလးခက္ခဲသည့္ အဆီးအတား ျဖစ္ေနသည္။

၅။ ေယဘုယ် ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္၏

တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ဌာန

တစ္ခုခ်င္းအေပၚ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္မ်ား ေနရာခ်ထားမႈအပါအ၀င္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ား နီးကပ္ေရာေထြးမႈကို
ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳရန္အလို႔ငွာ စက္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကိုထည့္သြင္းျခင္းသည္

ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းဆိုင္ရာ

စည္းကမ္းထိန္းညႇိေပးသူမ်ားအတြက္

လုပ္ရိုး

လုပ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
ေနသမွ်ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေနသမွ် တရား၀င္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္

ဥပမာအားျဖင္႔

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္

ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္မ်ား

ေရာက္ရွိႏုိင္သည္႔

အကြာအေ၀း သို႔မဟုတ္ အျမင္႔ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ထားပါသည္။

လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္

ထုတ္လႊင္႔မႈအား (transmission strength) အရ ေသးငယ္သင့္သည္ ဟူသည့္ သေဘာတရားသည္
မွားယြင္းေသာအျမင္ျဖစ္သည္။ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မႈစြမ္းအား (transmission power)
အေပၚကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ သီအိုရီအရ ေတြးေတာျခင္းထက္ လက္ေတြ႕အေပၚ အေျခခံသင္႔သည္။
လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနသည္ ၎ရည္ရြယ္သည့္ ရပ္ရြာလူထု အဖြဲ႔၀င္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္
လိုအပ္သည္။

၎တို႔ကို

ပထ၀ီအေနအထားအရ

ကန္႔သတ္လိုက္ေသာအခါ

ကန္႔သတ္ထားေသာ

ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ လံုေလာက္ပါလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုကို လႊမ္းျခံဳလို
လွ်င္၊ အထူးသျဖင္႔ ေျမျပင္အေနအထားသည္ခက္ခဲေသာအခါ (ဥပမာအားျဖင္႔ ေတာင္ထူထပ္ေသာ
ေၾကာင္႔) အားေကာင္းေသာ ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ထပ္ဆင့္လႊင့္မႈစနစ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္လိမ္႔မည္။ ၎အေျခ
အေနမ်ားသည္

လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ရရွိမႈ

(spectrum

availability)

အေပၚ

ကန္႔သတ္ႏုိင္

သို႔မဟုတ္

မကန္႔သတ္ႏုိင္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားသင္႔သည္။ လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔သူမ်ား အားလံုး
အတြက္ လႊမ္းျခဳံေသာအေျခအေနမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းအစား လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ
တဆင္႔

အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို

သတ္မွတ္ျပီး

႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနတစ္ခုခ်င္း၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အ့ံ၀င္ခြင္က်စီမံသင္႔သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

အေျခအေန၊

၁၃

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈ အမ်ဳိးအစားသံုးခုစနစ္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအေပၚ
သီးျခားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း အပါအ၀င္ အမ်ဳိးအစားသံုးခုစနစ္ကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာ
ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ မ်ားျပားလွပါသည္။ ယူနက္စကို၏ ေမလ (၃)ရက္ ကမာ႔ၻစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင္႔
ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္

၎စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ေမတၲာရပ္ခံ

ထားပါသည္။ ဥပမာအေနနွင္႔ Maputo ေၾကညာခ်က္ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈ အမ်ဳိးအစားသံုးခု၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ပတ္၀န္းက်င္
တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ႏွင္႔ အထူးသျဖင္႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳမီဒီယာ မူေဘာင္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပူေပါင္းပါ၀င္မႈကို ျမွင္႔တင္ရန္….
အလားတူ Carthage ေၾကညာခ်က္ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) ကလညး္ ႏိုင္ငံမ်ားကို တုိက္တြန္းထားပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳႏွင္႔ စီးပြားျဖစ္ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းဟူသည့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈ ပံုစံသံုးမ်ဳိးျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ထူးျခားေသာအေထာက္အပံ့ျဖစ္မႈကို
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးအမည္စံုလင္ ေသာ မီဒီယာအေျခအေနတစ္ခုကို ျမွင္႔တင္ရန္…..
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းဆိုင္ရာ အာဖရိက ပဋိဉာဥ္ (၂၀၀၁ ခုႏွစ္) ေဖာ္ျပခ်က္မွာ…
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႔၊
မတူကြဲျပားမႈႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ အယူအဆမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈႏွင္႔
အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားျဖစ္ႏွင္႔ လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းဟူသည့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးအစားသံုးခုကို ပိုမိုအေလးထားရန္ အပါအ၀င္
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ
ရွင္းလင္းေသာေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခု ပါ၀င္သင္႔သည္။
အလားတူ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
လူထုအေျချပဳမီဒီယာ၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာင္စီ၀န္ၾကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
ေၾကညာစာတမ္းက "အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ပုဂၢလိကစီးပြားျဖစ္ မီဒီယာတို႔ကဲ့သို႔ ကြဲျပားေသာ
မီဒီယာက႑တစ္ခုအျဖစ္ လူထုအေျချပဳမီဒီယာကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။"
ယူနက္စကိုက

ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္

လူထုအေျချပဳမီဒီယာ

ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္း

-

မူ၀ါဒမ်ား

အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူ
မ်ားက စီးပြားျဖစ္ႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္း
ကို

ရွင္းလင္းစြာခြဲျခားထားျပီး

တရား၀င္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္နွင္႔

အသိအမွတ္ျပဳရန္

စည္းကမ္းထိန္းညွိေရးအဖြဲ႕မ်ားအား အႀကံျပဳထားပါသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

အစိုးရမ်ားနွင္႔

၁၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ စီးပြားျဖစ္ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းတို႔နွင့္ အလားတူ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ႐ုပ္သံလႊင့္ျခင္းကို

႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေပးသည့္

အမ်ဳိးအစားတစ္ခုအေနႏွင့္

တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသင္႔သည္။ မူအရ ယင္းကဲ႔သို႕အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေရဒီယိုႏွင္႔
ရုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္ တိုးခ်ဲ႕သင္႔ေသာ္လည္း လူထုအေျချပဳေရဒီယိုကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္
စတင္သင့္သည္။

၂

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္

သတင္းသမားမ်ားသည္

သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားအားကာကြယ္ျခင္း၊ အေထြေထြအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ သတင္းသမား
မ်ား၏

လြတ္လပ္ခြင္႔ႏွင္႔

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

လြတ္လပ္ခြင္႔ကို

ေလးစားရန္ဟူသည့္

အျခားမီဒီယာမ်ားရရိွသည့္ တူူညီေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔ ကာကြယ္မႈမ်ားကို ရရွိသင္႔သည္။

၃

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း
ျပတ္သားမႈနွင္႔

တိက်မႈရွိသင္႔သည္။

သို႔မွသာ

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားႏွင္႔

တာ၀န္ရွိသူ

ႏွစ္ဦး

ႏွစ္ဘက္လံုးအတြက္ အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းေစသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ
ႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်မႈရွိကာ၊ အလြန္အကၽြံ၀န္ပိေစျခင္းလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။

၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္

သေဘာသဘာ၀အရ

အက်ိဳးအျမတ္မယူရန္

ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အတြက္ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္။ တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳ
တည္ေထာင္ထားသည့္

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေရးအပါအ၀င္

မသတ္မွတ္ခင္ဂရုျပဳသင္႔ပါသည္။
မဟုတ္လွ်င္

အထူးသျဖင္႔

အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

အျခားသီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

မီဒီယာက႑

မျပ႒ာန္းသင့္ပါ။

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

လူထုအေျချပဳ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္

ဆႏၵျပင္းျပေနသူမ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ိဳး မသတ္မွတ္သင္႔ပါ။

၅

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊

ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္မ်ား၏ လႊမ္းၿခံဳေရာက္ရွိႏုိင္သည္႔အကြာအေ၀း သို႔မဟုတ္

စက္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ

ေယဘုယ်ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

မသတ္မွတ္သင္႔ပါ။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္မည့္အစား

လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ

အဆိုပါနည္းပညာအေျခအေနမ်ားကို

ထုတ္ေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ျဖစ္ရပ္အေပၚမူတည္ကာ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ရပ္ရာြ လူထပ
ု မာဏႏွင႔္

ကိယ
ု စ
္ ားျပဳမႈ၊

လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ခြဲေ၀ေပးရန္

လိုင္စင္

ရည္ရယ
ြ ေ
္ သာ

ဖိအားမ်ားႏွင့္

အျခား

သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ဆာင္မႈႏွင္႕

○

မီဒီယာအတြက္ ေယဘုယ်ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား

○

လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်၊ ဆက္စပ္မႈရွိျပီး မလိုအပ္ဘဲ မေရရာမႈ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ၾကီးေလးမႈ မရွိရ။

စီးပြားျဖစ္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားမွ ကြဲျပားေသာ က႑တစ္ခုအေနႏွင္႔ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

အတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္သင့္သည္။

၃။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း
နိဒါန္း

~

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
လုပ္ေဆာင္ရေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိရမည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းစြာ စည္းကမ္းထိန္းညွိသည့္အဖြဲ႔ (regulator) မွလည္း
၎လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို လႊမ္းၿခံဳျမင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

~

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ တင္ဒါစနစ္ သို႔မဟုတ္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေရခ်ိန္အေပၚ မူတည္၍ သင့္ေတာ္သလို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမည့္
နည္းလမ္းမ်ိဳးကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရမည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ားကို အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ
ထုတ္ေပးသင့္သည္။ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေသာ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ပါက
အားစိုက္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
လက္ေတြ႔လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားရမည္။

~

ကနဦး ကာလတိုလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
အဟန္႔အတားမ်ားကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို စတင္တည္ေထာင္ႏို္င္ရန္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားထားရမည္။ “လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား
ႏိုင္သည္”့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား အတြက္
သင့္ေတာ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တရားမွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္မ်ားလိုအပ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေသာ
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင့္ရွိရံုမွ်ႏွင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္

မလံုေလာက္ေပ။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

ေငြေၾကးစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္

အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္ထားသင့္ေပသည္။

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနအားလံုးမွရရွိႏိုင္မည့္ အေထြေထြအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကုိ ရပ္ရြာ
လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွလည္း ရရွိခံစားႏိုင္ေစရမည္။
တရားမွ်တ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္

လိုအပ္ေသာ

အေျခခံအခ်က္မ်ားအနက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုမွာ အမွီအခုိကင္းစြာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ အာဏာ
အပ္ႏွင္းခံထားရသည့္အဖြဲ႔မွ ထိုစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျပင္ဆင္္ႏို္င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အမွီအခုိကင္းမႈဆိုသည္မွာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႔ကို ႏို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္
အစိုးရ)ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ စည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းမႈ လုပ္ေဆာင္မည့္ ရုပ္သံလႊင့္
ဌာနမ်ား)၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ထုိမူ၀ါဒကို ခိုင္ခိုင္မာမာေထာက္ခံေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၁၆

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း မူဝါဒ (၇)
အပိုဒ္ခြဲ (၁) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းညွိမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွီအခိုကင္းစြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးသေဘာသဘာဝအရ
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ

ရပ္ ရ ြ ာ လူ ထ ု အ ေျချပဳရု ပ ္ သ ံ လ ႊ င ့ ္ ဌ ာနမ်ားအတြ က ္
သင့ေ
္ တာ္ေသာ လိင
ု စ
္ င္ေလွ်ာက္ထားသည့စ
္ နစ္ ျဖစ္ေပၚ
လာေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ရမည့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကက်သည့္ မူဝါဒေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဥပေဒ
ထဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ထားရမည္။ သို႔မွသာ
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ တရားမွ်တမႈ
ရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း တို႔ကို ေသခ်ာေစႏုိင္
မည္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းစြာ စည္းကမ္း
ထိန္းညွိေပးသည့္အဖြဲ႔ (regulator) ဖြဲ႕စည္းထားသည့္
အျပင္၊
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လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္အဆင့္မ်ားအတြက္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၎စည္း
ကမ္းခ်က္မ်ားသည္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္

ဌာနမ်ားအတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္
ေရးဆြဲထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္
ေပ။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္

လိုင္စင္

ေလွ်ာက္ထားသည့္စနစ္မ်ား ရွိရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာန
မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

၁။ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာျပ႒ာန္းျခင္း
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည္
ျဖစ္ေစ၊

စီးပြားျဖစ္႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနအတြက္

ခြငျ့္ ပဳျခင္းလုပင
္ န္းစဥ္မ်ားသည္

ေလွ်ာက္ထားသည္ျဖစ္ေစ

မည္ကသ
့ဲ လ
႔ုိ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ေနၾကသည္ကုိ

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္

ႀကိဳတင္၍အတိအက်သိရထ
ိွ ားမွသာ

လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမွ်တမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဓိကဥပေဒျပဳရာတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိကဥပေဒအရ
ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို

ထုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္။ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ၊ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သံုးသပ္
ဆံုးျဖတ္မည့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လိုင္စင္ရရွိရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အခ်ိန္
ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းမခံရေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ အယူခံဝင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အပါအဝင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါရွိရမည္။
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

၁၇

၂။လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ား
ဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းရံုမွ်ျဖင့္မလံုေလာက္ဘဲ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ျခင္းအတြက္ လႈိုင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား
အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခခံလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လႈိင္းႏႈန္းမ်ားကို ခြဲေဝေပးရန္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္
ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္

ကိစၥတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္

(မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၄၊

လႈိုင္းႏႈန္းစဥ္ခြဲေ၀ေပးရန္ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေသာအခါ၌

ပံုမွန္

႐ုပ္/သံလႈိင္းႏႈန္းစဥ္တြင္ၾကည့္ရႈပါ)။
တင္ျပလာသည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို

အလ်ဥ္းသင့္သလိုေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေန (ad hoc) ေပၚမူတည္ကာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမွသာ ပို၍
အဓိပၸါယ္ရိွမည္ျဖစ္သည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အားလံုးအေပၚ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ ခြဲျခားႏွိမ့္
ခ်မႈကင္းေဝးေရး၊

လိုင္စင္ေလွ်ာက္သည့္

အားေကာင္းလာေစေရးကို

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

ျပည္သူမ်ားမွပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

ပိုမို

ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္း
ခ်က္မွာ

အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္

မီဒီယာအမ်ိဳးအစားစံုလင္မႈ

ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ တင္ဒါအေျချပဳစနစ္ႏွင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို လိုင္စင္ေပးသည့္
စနစ္မ်ားေပၚမူတည္၍

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိႏုိင္ေသာ္လည္း

လိုင္စဥ္ခြင့္ျပဳျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား ျပည္သူကိုအသိေပးျပီး ျပည္သူ၏အျမင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပး
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ျပည္သူႏွင့္ လူမႈအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
၎တို႔၏သီးျခားထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပမႈအား ေယဘုယ် လက္ခံရမည္။ လိုင္စင္ခ်ေပးရန္
ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ၾကားသိခြင့္ရေစျခင္းသည္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ

တရားမွ်တမႈရွိေစရန္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအပိုင္း

အျခားအတြင္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား
အေနျဖင့္

၎တုိ႔၏အေနအထားကို

တင္ျပႏိုင္ရန္

လံုေလာက္ေသာ

အခြင့္အေရးရရွိရန္လည္း

ေသခ်ာေစရမည္။ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္တို္င္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို
ေရးသားေဖာ္ျပရမည့္အျပင္ တရားေရးအရလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ စိစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ
ေလွ်ာက္လႊာတိုင္းအေပၚ မျဖစ္မေနက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစပိုင္း
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတို္င္း ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားကို အလားအလာ
ရွိေသာ

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက

သင့္တင့္ေသာလက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအတြင္းတြင္

ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။

စီးပြားျဖစ္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
နည္းပညာပိုင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း

႐ႈပ္ေထြးပါသည္။

အကယ္၍ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
က်င့္သံုးမိပါက အလြန္အင္မတန္ နည္းပါးလွေသာ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ေက်ာ္လႊားႏို္င္ေပလိမ့္မည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၁၈

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

ဤတြင္ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာမ်ားအတြက္ သီးျခားလိုင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ခ်ေပးေရး ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္အားျဖင့္ မ်ားစြာသာလြန္ေသာ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္
ရင္ေဘာင္တန္း၍ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
ထုိ႔အျပင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းခ်မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ၿပီးဆံုးေအာင္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွေန၍ ေလလိႈင္းေပၚမွ ၎တို႔ထုတ္လႊင့္လိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊
၎တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလိုေသာျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳလိုေသာအဆိုျပဳေဒသမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ လူထုမွ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေငြေၾကးႏွင့္
အေထြေထြ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြင္း၌ပင္ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ျပီး

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရပါမည္။
မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္(၁) - လူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း - တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔
လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ လြန္စြာခက္ခဲေလ့ရွိၿပီး
အထူးသျဖင့္
တင္းက်ပ္ေသာ

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈကို

ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္

မလြယ္ကူေပ။

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္

ဤအခ်က္ကို

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားသည့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကနဦးလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္
အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ကာလတို လိုင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္
စီစဥ္ထားရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူထုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ကာ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးကို

စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္

လိုင္စင္သက္တမ္း

ဒုတိယအႀကိမ္

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သက္တမ္းကို တျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္။

၄။ အေျခအေနမ်ား
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ခုထုတ္ေပးရံုမွ်မဟုတ္ဘဲ ျဖည့္ဆည္းရမည့္အေျခအေန
မ်ားလည္း ပူးတြဲပါဝင္သည္။ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္တြင္
ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ လို္က္နာက်င့္သံုး
ေနသည္ကို စည္းကမ္းထိန္းညွိသည့္အဖြဲ႔ (regulator)ထံသို႔ ပံုမွန္အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွလည္း

ထိုသို႔အစီရင္ခံတင္ျပရန္

သင့္ေတာ္လွေပသည္။

သို႔ေသာ္

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အမွန္တကယ္

လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ႏႈိုင္းယွဥ္၍

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

စီးပြားျဖစ္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ရစာရင္းကိုင္က စစ္ေဆးၿပီးေသာ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို
တင္သြင္းရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္မူ

ပုိမိုရိုးရွင္းေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား တင္သြင္းရံုျဖင့္ လံုေလာက္ေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို
ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တြင္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္းလြဲမသြားဘဲ လုုပ္ေဆာင္ျပႏုိင္ရန္လိုသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

၁၉

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက
ႏိုင္ငံမ်ား၏

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ

အေတာ္အတန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္

မူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ

ရွိေနသည္။

ေၾကညာစာတမ္း၏

အာဖရိက
မူဝါဒ(၂)တြင္

“လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္သည့္အျပင္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရာတြင္ ရုပ္သံလႊင့္က႑အမ်ိဳအစားစံုလင္မႈရွိရန္လည္း ရွာေဖြႀကိဳပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ အေထြေထြမွတ္ခ်က္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳႏွင့္
စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာန ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၏ အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
“ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လူထုအေျချပဳႏွင့္ စီးပြားျဖစ္
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ အားစိုက္ထုတ္ရမည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေပးသြင္းရမည့္ေငြေၾကးမ်ား
အေပၚ အခက္ႀကံဳေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျပည့္မီရမည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ေၾကးမ်ားသည္ သင့္တင့္မွ်တ၊ ဓမၼဓိဌာန္က်၍ ရွင္းလင္းကာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကင္းရန္လိုအပ္ျပီး ပဋိဉာဥ္္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္” ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးႏိုင္ငံတကာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာ
ခ်က္ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္) တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ “တရားမွ်တ၍ရိုးရွင္းေသာ
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ

အက်ိဳးအျမတ္

ရရွိသင့္သည္”

“တင္းက်ပ္ေသာ

နည္းပညာပို္င္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာလိုင္စင္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရန္မလို”
ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအေပၚ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို အေျခခံေသာ ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား
(AMARC Principles)တြင္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္သည့္စံမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။
မူ (၁၁) အကဲျဖတ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရုပ္သံထုတ္လြႊင့္ျခင္း၏ မတူညီေသာအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလိုက္၍
ကြဲျပားျခားနားေလ့ရွိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
မီဒီယာမ်ားအတြက္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ဆက္သြယ္ေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မႈ၊ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနတြင္ လူထု၏ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈ၊ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း အဖြဲ႕အစည္း၏ အေတြ႔အႀကံဳရွိမႈႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳလိုေသာေဒသ
အတြင္းရွိ မီဒီယာအမ်ိဳးအစားစံုလင္မႈအတြက္ ဌာန၏ပံံ့ပိုးမႈတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့
ႏိုင္ေၾကာင္းကိုျပသရန္မွာ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ လိုအပ္ခ်က္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ စီပြားေရး အေျခအေနသည္ လိုင္စင္ရရွိရန္အတြက္
အဟန္႔အတား သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ရန္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ မျဖစ္သင့္ေပ။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂၀

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဥပေဒတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပ႒ာန္းထားသင့္သည္။ ၎တို႔တြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မည္ကဲ့သို႔

လုပ္ေဆာင္သည္၊

သတ္မွတ္ထားေသာ

အရည္အခ်င္းမ်ား၊

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စီစစ္ရန္

အယူခံဝင္ရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။

၂

လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားအတြက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည့္ေနရာတြင္

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

အၿပိဳင္အဆုိင္စနစ္ျဖစ္သင့္ၿပီး၊

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနည္းသည့္

ေနရာတြင္

အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ ျဖစ္သင့္သည္။

၃

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရာတြင္

တရားမွ်တမႈရွိ၍

ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ

ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊

ျပည္သူမွ

လိုင္စင္

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးႏုိင္ျခင္း

အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု၏ အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္မႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။

၄

စီးပြားျဖစ္ႏွင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္

သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္

က်င့္သံုးသင့္သည္။

လိုင္စင္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

အားစိုက္ထုတ္မႈ

ေလ်ာ့နည္းသင့္ၿပီး၊

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

သိသိသာသာ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္

ဌာနမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္ ရွားပါးသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

၅

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

ကနဦးလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ႀကံဳေတြ႔

ရႏိုင္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး
ကာလတို လိုင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားရွိသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ ေရရွည္လိုင္စင္မ်ား
ရရွိႏိုင္မည့္ စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္ထားသင့္သည္။

၆

ရပ္ရြာလူုထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္
အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားကို

အစီ ရ င္ ခ ံ

တင္ျပျခင္း၌ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ အမွန္တကယ္အေျခအေနကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္သည္။

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ လိုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ

○

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရလိုမႈ မ်ားေသာအခါတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအသြင္ျဖင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း။

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရလိုမႈ နည္းေသာအခါတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစေသာ
အေျခအေနအလိုက္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီးပြားျဖစ္
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား အတြက္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မတူသီးျခားျဖစ္ကာ၊
တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈရွိရမည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုမွ အႀကံ
ဥာဏ္မ်ားထည့္ဝင္ႏိုင္မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္း။

○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
၎တို႔၏ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျခင္း။

၄။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္
သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္
အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း
နိဒါန္း

~

လိုင္စင္မ်ားအျပင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔သည့္ဌာနမ်ား
အထူးသျဖင္႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေရဒီယိုအသံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္
လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို ညီတူညီမွ် သံုးစြဲခြင္႔ ရရွိရမည္။ ၎အသံလႊင့္ဌာနမ်ားကုိ
လႊမ္းၿခံဳသည့္ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ တင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ျဖစ္သည္။

~

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ (ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း) ရရွိႏိုင္ေသာ
လႈိင္းႏႈန္းစဥ္၏ အနိမ့္ဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ခုကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုမ်ား
အတြက္ သီးသန္႔အရန္ထားရန္ မူ၀ါဒႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ျပလိုသည့္
အေၾကာင္းအရာကို လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေသာ အခြင္႔အေရးလည္း ရွိသင္႔သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္သာေသာ
ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္း
ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ျဂိဳလ္တုစေလာင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားကို သင့္ေတာ္ပါက
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

အေရးၾကီးေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းမူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပလိုေသာကိစၥမွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ (spectrum) ကို ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားသည္ ရုပ္သံထုတ္လႊင႔္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းစနစ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္) ကို မရရွိခဲ႔
လွ်င္ တင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံထုတ္လႊင႔္ျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ခက္ခဲေစပါသည္။

၎သည္

အျခားပံုစံျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္လႊင္႔မႈစနစ္မ်ားနွင္႔
ဆက္စပ္ေနေသာ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားကို မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၇) - ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
စနစ္ျဖင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း - တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုစာအုပ္၏ ဆိုလိုရင္းတစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားအတြက္ လိုင္းႏႈန္းစဥ္ကို
သီးသန္႔ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လိႈင္းႏႈန္းနယ္ပယ္အတြက္ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားႏွင္႔
ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ အင္အားနည္းပါးသည္္ကိုသိရိွျပီး ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (telecommunications services providers) ကိုသာခြင္႔ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္(၃) - ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္မ်ား - တြင္

ရပ္ရြာလူထု

အေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ လုိင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို သီးျခားလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳထားၿပီး
ျဖစ္ရာ၊ ရပ္ရာြ လူထအ
ု ေျချပဳ ရုပသ
္ လ
ံ င
ႊ ဌ
္႔ ာနမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ရပ
ု သ
္ လ
ံ င
ႊ ဌ
္႔ ာနမ်ားႏွင႔္ မယွဥျ္ ပိဳင္သင္ေ
႔ ပ။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားတြက္ သီးသန္႔ထားေသာလိႈင္းႏႈန္းမ်ားသည္ ၎႐ုပ္သံက႑
အတြက္ ရွင္းလင္းေသာအဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္တစ္ခု လိုအပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ (မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္
(၁)၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုျခင္းတြင္ ၾကည္႔ပါ)။ ရွင္းလင္းသည့္

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂၂

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္

အဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆိုမႈမရိွလွ်င္

အမွန္တကယ္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင႔္ဌာန

မဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယင္း႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အရန္ထားေသာ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို ရရွိရန္
ၾကိဳးစားၾကလိမ့္မည္။

စည္းကမ္းထိန္းညႇိေပးသည့္အဖြဲ႕ (Regulator) အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔

အဓိပၸာယ္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ၊ သင္႔ေလ်ာ္စြာ က်င္႔သံုးရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။

အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား

© SasinTipchai/Shutterstock.com

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္၏
အေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္း

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားက

လုိသည့္

ရပ္ရြာလူထုထံ

မည္ကဲ႔သို႔

မူ၀ါဒ

ရပ္ရြာလူထု

၎တို႔ကိုယ္စားျပဳ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ထုတ္လုပ္/ျဖန္႔ျဖဴး/တင္ျပသည္ဟူေသာ

အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအေနျဖင့္
ရပ္ရြာလူထုအတြက္

၎တို႔ရည္ရြယ္သည့္

ထိထိေရာက္ေရာက္

႐ုပ္သံ

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၎တို႔ကို လိုင္စင္
မေပးသင့္ေပ။
လက္ေတြ႕တြင္

ကမာၻ႔ေနရာအမ်ားစုတြင္

အဓိက

လႊမ္းမိုးသည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမွာ
ေရဒီယိုျဖစ္ျပီး

ေျမျပင္အေျခစိုက္

အန္နာေလာ့ဂ္

ထပ္ဆင္႔လႊင္႔စက္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး
ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔

လႈိင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို

အဓိကေမးခြန္းတစ္ခုမွာ

သာတူညီမွ်ျဖစ္ရန္

ရပ္ရြာ

ထုတ္လႊင့္ျခင္း

လူထုအေျချပဳေရဒီယိုမ်ားအတြက္

မည္ကဲ႔သို႔သတ္မွတ္မည္ဟူ

သည့္ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံတီဗြီမ်ားသည္ ေျမျပင္ အေျခစိုက္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈပံုစံျဖစ္ျပီး
ယင္းသည္လည္း အလားတူ ညီမွ်ေသာ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။

၁။ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ကို သာတူညီမွ်ရရွိမႈ
ႏိုင္ငံတကာေၾကညာခ်က္

အမ်ားအျပားက

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းအတြက္

လႈိင္းႏႈန္းညီတူညီမွ် ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေရးကို တိုက္တြန္းထားသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာသည္ မူတစ္ခု
အေနျဖင့္ အျငင္းပြားစရာမရိွဟုထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သာတူညီမွ်မႈဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆ္ိုရန္မွာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးသည္။
လက္ေတြ႕တြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုတင္ျပထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈ
လိႈင္းႏႈန္းမ်ား၏ ပံုေသရာခိုင္ႏႈန္းကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းအတြက္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္
ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္ လႈိင္းႏႈန္းအားလံုး၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခြင့္ျပဳထားရာ ၎သည္
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္း အမ်ဳိးအစားသံုးခုစနစ္ကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
ယင္းရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ေတြ႕မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္
အဓိပၸါယ္

မရိွလွပါ။

လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ခြဲေ၀မႈသည္

လႈိင္းႏႈန္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင္႔က႑၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကဲ့သို႔ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္

တီဗြီထက္

ေရဒီယိုအတြက္

လိႈင္းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းက

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုက

ပိုမိုဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္သည္ကို

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ပိုမိုဆီေလ်ာ္သည္။
ေထာက္ခ်င့္၍

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္

၂၃

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိႈင္းႏႈန္းရာခိုင္ႏႈန္း (ဥပမာ - ၂၀ %) ကို သီးသန္႔အရန္ထားျပီး အခ်ဳိ႕ႏို္င္ငံမ်ားတြင္
(FM ႏွင္႔ AM၊ ေရဒီယိုလႈိင္းတြင္ လႈိင္းတို၊ လႈိင္းလတ္ကဲ႔သို႔ေသာ လႈိင္းႏႈန္းလိုက္အစုဖြဲ႔မႈ) ေရဒီယိုလိုင္းႏႈန္း
သက္သက္ကိုသာ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားပါသည္။
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားၿပီး

တရားမွ်တေသာ၊

သာတူညီမွ်ရွိေသာ

လိႈင္းႏႈန္းခြဲေ၀သတ္မွတ္ရန္

ဥပေဒတြင္

ျဖစ္ရပ္အေပၚမူတည္ကာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္ပမာဏကို စည္းကမ္းထိန္းညွိေပးသည့္

အဖြဲ႕ (regulator) အား ဆံုးျဖတ္ခိုင္းပါသည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္းအတြက္ အရဲစြန္႔ရမႈမွာ စနစ္က်ၿပီး
ၾကိဳတင္အစီအစဥ္ေရးဆြဲတတ္သည့္

စည္းကမ္းထိန္းညိွေပးသည့္အဖြဲ႕ကသာ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာလိႈင္းႏႈန္းပမာဏကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးရာလူစနစ္အေပၚ အေျခခံသည့္ ပံုစံတြင္ က်ေရာက္လာေသာ
ဖိအားကိုေရွာင္ရွားရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ
အေျချပဳလူထုအတြက္
ခိုင္လံုသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္

စည္းကမ္းထိန္းညိွေပးသည့္အဖြဲ႕အေနျဖင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုဌာနတစ္ခုကို
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ေရဒီယိုကို

ပထ၀ီ၀င္အေနအထား

ခြင့္ျပဳေပးရန္ျဖစ္ျပီး

ပိုမိုစိတ္၀င္စားသည့္

ေၾကာင္းက်ိဳး
ေနရာမ်ားတြင္

လိုင္စင္မ်ားပိုမိုခ်ထားေပးႏိုင္ပါသည္။

၂။ အျခား ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ
အင္တာနက္သည္ အသံုးမ်ားသည့္ ကမာၻ႔ဆက္သြယ္ေရး စၾကၤန္တစ္ခုအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလာျပီး
ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရဒီယိုနွင္႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမ်ားပင္လွ်င္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ေ၀ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ အင္တာနက္ကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ တစ္ကမာၻလံုးအင္တာနက္
ရရွိမႈသည္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိေသးရာ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားက အလုပ္အေကၽြး
ျပဳေသာ ေဒသရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းအတြင္း ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ မရရိွပါ။
စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားကဲ႔သို႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္
အခ်က္အလက္မ်ားကို

ျဖန္႔ေ၀ရန္

အခြင္႔အေရးရရွိသင္႔သည္။

အမ်ားအျပားအတြက္

အနာဂတ္ကာလတစ္ခုတြင္

သို႔ေသာ္လည္း

အင္တာနက္မွတဆင့္

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာန

အခ်က္အလက္မ်ား

ျဖန္႔ေ၀မႈသည္ ၎တို႔သတ္မွတ္ရည္ရြယ္ေသာသူမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ဒုတိယအဆင့္ ထုတ္လႊင့္
ျဖန္႔ျဖဳးေရး နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ တီဗီြျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေရဒီယိုျဖစ္ေစ ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳးမ်ားႏွင့္
ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား (distribution operators) သည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း
အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္

၎တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္

ထပ္တိုးလက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို
ျဖန္႔ျဖဴးရန္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

သတ္မွတ္ထားသည္။

ထို႔ၾကာင္႔

အသံလႊင့္လႈိင္းမ်ားကို

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုပါ

ရုပ္သံလႊင့္မႈမ်ားအတြက္ပါ

မျဖစ္မေနထုတ္လႊင့္

ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳးမ်ားႏွင့္

ၿဂိဳဟ္တု

စေလာင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဴ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့
၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၃။ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင႔္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ပိုမိုတီထြင္ၾကံဆထားေသာ နည္းလမ္း

မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၅ ၀ပ္ မွ ၁၀ ၀ပ္ ရိွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ကိုသာ အသံုးျပဳသည့္ ႐ုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္ လိုင္စင္ယူကာ ထုတ္လႊင့္သည့္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားႏွင့္
နီးကပ္႐ႈပ္ေထြးမႈ မျဖစ္မခ်င္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသးသည့္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ား (တနည္းအားျဖင့္
အသံုးမျပဳရေသး၍ လြတ္ေနေသာလိႈင္းႏႈန္းမ်ား) ကို အလြယ္တကူ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အကယ္၍
၎တို႔အသံုးျပဳေနေသာ လိႈင္းႏႈန္းကို လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ အျခားလုပ္ကိုင္သူ
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္

မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးလုိက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳသည့္ အဆိုပါရုပ္သံလႊင့္
ဌာနမ်ားသည္ ယင္းလိႈင္းႏႈန္းကို ဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္မရိွေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတကာေၾကညာခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးအစားကြဲျပားေသာ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအၾကားတြင္ လိႈင္းႏႈန္း
မ်ားကို သာတူညီမွ်ခြဲေ၀သတ္မွတ္ရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႔ မူ၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၏

မူ ၅(၂) က “စီးပြားျဖစ္ႏွင္႔

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိက ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ သာတူ
ညီမ်ွ ရိေ
ွ သာ

လိင
ႈ း္ ႏႈနး္ မ်ားခြေ
ဲ ၀သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း”ကို

တိက
ု တ
္ န
ြ း္ ထားသည္။

အလားတူ

ကုလသမဂၢ

လူ႕အခြငအ
႔္ ေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ အေထြေထြမတ
ွ ခ
္ ်က္တင
ြ ္ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေျမျပင္အေျခစိုက္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းအတြက္
လိုင္စင္ ထုတ္ေပးေသာ စနစ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားျဖစ္ႏွင္႔
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ ဌာနမ်ား အၾကားတြင္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို ညီတူညီမွ် ခြဲေ၀ေပး
သင့္ပါသည္။
လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို
မီဒီယာ၏

အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး

ေၾကညာစာတမ္းတြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ျမွင္႔တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူထုအေျချပဳ

ဥေရာပေကာင္စီ၀န္ၾကီးမ်ားေကာ္မတီ၏
ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသို႕

၂၀၀၉

လံုေလာက္ေသာ

ခုႏွစ္

လိႈင္းႏႈန္းမ်ား

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။
မတူညီေသာ

ထုတ္လႊင့္ျဖန္႕ျဖဴးမႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ရပ္ရြာလူထု

အေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားက

လက္လွမ္းမီခြင့္ကို ရည္ညႊန္းသည့္ အျခားေသာေၾကညာခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဥပမာ

ရုပ္သံ

ထုတ္လႊင္႔ျခင္း ဆိုင္ရာ အာဖရိက ပဋိညာဥ္ (၂၀၀၁ ခုႏွစ္) က ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ အမ်ဳိးအစားသံုးခုအၾကား
ရုပ္သံလႊင္႔လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို သာတူညီမွ်ခြဲေ၀ရန္ တိုက္တြန္းရုံသာမက ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔
ဌာနမ်ား၏ အင္တာနက္ကို လက္လွမ္းမီသည့္ အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။
“ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရပ္ရြာလူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင္႔ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ရရိွႏိုင္
ေသာ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ရိွသည္”ဟု
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း အေပၚ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို အေျခခံေသာ ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား
(AMARC Principles) မွ မူနံပါတ္ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစနစ္မ်ားကို

လႊမ္းျခံဳေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႔ဆိုင္ရာ အထူးႏုိင္ငံတကာလုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား
ႏွင့္စပ္လ်ဥး္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ယင္း ေဖာ္ျပခ်က္မွာ
စီးပြားျဖစ္၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားဟူသည့္
ကြဲျပားေသာ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေနျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
လမ္းေၾကာင္းအားလံုးကို သာတူညီမွ် အသံုးျပဳခြင့္ ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္
ရွိသင္႔ပါသည္။ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစံုလင္မႈကို အားေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ
ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔သည့္ ဌာနမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း၊ (႐ုပ္သံၾကည့္႐ႈသူ၊ ေရဒီယို နားေထာင္သူမ်ား) ဖမ္းယူလက္ခံမည့္
စက္မ်ားအတြက္ နည္းပညာမ်ား (distribution and reception technologies) သည္
လိုက္ဖက္ေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖစ္ရန္
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းတို႔ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂၅

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁

ေရဒီယိုလိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းအပါအ၀င္

ရုပ္သံ

ထုတ္လႊင့္မႈ အမ်ဳိးအစားသုံုးခုအၾကားတြင္ ညီတူညီမွ် ခြဲေ၀သတ္မွတ္သင္႔သည္။ ယင္းအတြက္
ကြဲျပားျခားနားေသာ တရား၀င္နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္း
အတြက္ ထားရွိသင့္သည့္ အနိမ့္ဆံုး လိႈင္းႏႈန္းရာခိုင္ႏႈန္းကိုသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည့္ လက္ေတြ႕
တြင္ အဆိုပါက႑အတြက္ ခိုင္မာေသာ အားေကာင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕
အေျခအေနမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေရဒီယိုအတြက္လိႈင္းႏႈန္းလ်ာထားမႈနွင့္ စတင္သင္႔
သည္။

၂

အကယ္၍

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

အသံုးျပဳလွ်င္၊

အနည္းငယ္သာအသံုးျပဳရေသာ

လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ

လိႈင္းႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ထပ္ဆင္႔လႊင္႔စက္မ်ားကို
နီးကပ္႐ႈပ္ေထြးမႈ

မရွိလွ်င္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္
ျဖန္႔ျဖဴးသင့္သည္။

၃

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

၄

သင့္ေတာ္မည္ဆိုပါကေျမျပင္အေျခစိုက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ျဂိဳလ္တု

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္

အင္တာနက္မွတဆင့္

လြတ္လပ္စြာ

ျဖန္႔ျဖဴး

သင္႔သည္။

စေလာင္းမ်ားမွတဆင့္

ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအေနျဖင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင္႔

လိုင္းမ်ားကို အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္သည္။

၅

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္

signal

မ်ားကို

ျဖန္႔ျဖဴးရန္

အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို

ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔သည္။

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ုပ္သံလႊင့္ရန္ လိႈင္းႏႈန္းအခ်ဳိးကို သာတူညီမွ်

○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အနည္းငယ္သာအသံုးျပဳရေသာ

သတ္မွတ္လ်ာထားရန္။

ထပ္ဆင္႔လႊင္႔စက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊
အင္တာနက္မွေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္။

○

ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳးမ်ား ႏွင္႔/သို႔မဟုတ္ ျဂိဳလ္တုစေလာင္းမ်ားမွ
႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားသည္ အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင္႔
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္။

၅။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္
ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း
~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္
ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ
တနည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူရန္ပံုေငြ (public funding) ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္
ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္က႑ သင့္ေတာ္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္
၎က႑ကို ေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ အခ်ဳိ႕ေပၚတြင္
မူတည္ေနသည္ဟု အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

~

အေကာင္းဆံုးမွာ အခ်ဳိ႕ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြမွတဆင့္
ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အားလံုးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈရန္ပံုေငြ
(universal service fund) သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ
႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ထားရွိေသာ ရန္ပံုေငြ သို႕မဟုတ္
ရည္စူးထားေသာရန္ပံုေငြ (ဥပမာ - အစိုးရကတိုက္ရုိက္ ေထာက္ပံ႔ေငြ သို႔မဟုတ္
အျခားရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားမွ ေထာက္ပံ႔ေငြ) ကဲ႔သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ရန္ပံုေငြ၏
အခ်ဳိ႕အ၀က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

~

ယင္းကဲ႔သို႕ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးဖိအား သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးမႈကို
ေရွာင္ရွားရန္္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက စီမံခန္႔ခြဲသင္႔သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြကို ႏိုင္ငံရပ္ျခား
အရင္းအျမစ္မ်ားမွရ ရႏိုင္သင့္သည္။ ယင္းက႑၏ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင္႔
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္သာ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သင္႔ပါသည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
(လိုင္စင္ေၾကးႏွင္႔ လိႈင္းႏႈန္းေၾကးစသည္) ပံုမွန္ေတာင္းခံေသာ အခေၾကးေငြကို
သက္ညွာခြင္႔ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေပးရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ျပီး၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ႕ခ်ျခင္းမွတဆင္႔ သြယ္၀ိုက္ေသာရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ႔မႈပံုစံတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

နိဒါန္း
အေရးၾကီးေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြသည္ ယင္းက႑ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳး
တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ရန္ပံုေငြရရွိရန္ႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

အဓိကကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

စုစည္းႏိုင္ရန္မွာ

လံုေလာက္ေသာ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔မႈအတြက္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သင္႔သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာန
အမ်ားအျပားသည္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို

ထူေထာင္ရန္ႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲရန္၊

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင္႔ အေထြေထြရန္ပံုေငြေကာက္ခံေနမႈကို အကူအညီေပးရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္
ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေစတနာကို အဓိက အားထားေနရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းပင္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ား၏ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကပံ့ပုိးသည့္ ရန္ပံုေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏႈိင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသလ်က္ရွိသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂၈

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

၎တို႔၏လြတ္လပ္မႈႏွင္႔ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္စြမ္းရည္ကို အာမခံေပးရန္အလို႔ငွာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္က

ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈသည္

တရားမွ်တမႈ၊ ပြငလ
႔္ င္းျမင္သာမႈႏင
ွ ႔္ သာတူညမ
ီ ်ွ ရွရ
ိ န္ အေရးၾကီးသည္။ ယင္းကဲသ
႔ ေ
႔ုိ သာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ
သည္ လုပ္ငန္းလည္္ပတ္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လႊမ္းမိုးရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းထက္၊
၎က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္ ယင္းရန္ပံုေငြမ်ားကို
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းက

စီမံခန္႔ခြဲရန္

အေရးၾကီးပါသည္။

လိုင္စင္ခြဲေ၀

ခ်ထားသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးဖိအားႏွင္႔ လႊမ္းမိုးမႈကို ေရွာင္ရွားရန္အလို႔ငွာ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းက ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြ
ခြဲေ၀ခ်ထားမႈတြင္လည္း

အလားတူ

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

ပုဂၢလိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္မ်ား ကိစၥရပ္
ကို မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၆) ျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

ပုဂၢလိကပိုင္

အေထာက္အပံ့အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔

ေငြေၾကးႏွင့္

လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ လံုး၀ကြဲျပား
ျခားနားေသာ ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း
သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင္႔ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

ေထာက္ပံ့မႈ စို႔စို႔ပို႔ပို႔ရွိေသာအခါ
ဌာနမ်ားႏွင္႔

မွ်တေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈ

စီးပြားျဖစ္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ

ရန္ပံုေငြ

စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင္႔
ရွိရန္အတြက္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈကို

ကန္႔သတ္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားသည္

© CRStudio/Shutterstock.com

ယင္း႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏

ရပ္ရြာလူထု

အေျချပဳမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။

အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးမႈတြင္ အဓိကမူ၀ါဒဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္

သံုးခုေပၚထြက္လာသည္။

ရန္ပံုေငြကို

လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္

၎တို႔မွာ

ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

တုိက္႐ိုက္ရရွိမႈ၊

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ

ရန္ပံုေငြသြယ္၀ိုက္

ေထာက္ပံ႔မႈတို႕ျဖစ္သည္။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုက္ရုိက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ႏွင္႔ ေစတနာအေလ်ာက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို
ပုဂၢလိကအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိရန္အေရးၾကီးသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆိုပါ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခို႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ရပ္တည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ရလာဒ္အေနႏွင္႔

ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားက ေန႔စဥ္ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရမႈတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြရရွိမႈက အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြကို ခြဲေ၀ခ်ထားရာတြင္ သာတူညီမွ်ရရွိရန္အတြက္ တရားမွ်တေသာ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာ
ေသာပံုစံျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးၾကီးသည္။ ပထမဦးစြာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္လြတ္လပ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ
သို႔မဟုတ္ အျခားမလိုလားဖြယ္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ျခင္းကို

ေလးစားသည့္၊ ဘက္မလိုက္ေသာ

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၂၉

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

နည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက
ႀကီးၾကပ္ရမည္။

ဒုတိယအေနႏွင္႔

လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္

ရန္ပံုေငြ

ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မွ်တမႈရွိ႐ံုသာမက ယင္းက႑၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို
လည္း

ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

မလိုအပ္ဘဲ

႐ႈပ္ေထြးေသာ

သို႔မဟုတ္

အခ်ိန္ၾကာၾကာယူေသာ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာန တည္ေထာင္ရန္ သင့္ေတာ္သူမ်ားထက္

ပိုမိုအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေသာ၊ ေ၀ေ၀ဆာဆာတင္ျပႏိုင္ေသာသူမ်ားကို အခြင့္အေရးပိုေပးမိေစသည္။
တတိယအခ်က္မွာ ယင္းကဲ႔သို႕ေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မူကို ရွင္းလင္းေသာ၊ ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ထားေသာ
အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြား စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အေျခခံေပၚတြင္ ခြဲေ၀သင္႔သည္။ တိက်ေသာစံနႈန္း
ေရြးခ်ယ္မႈသည္ လက္ရိွအေျခအေနႏွင္႔ က႑၏ ဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။
အခ်ဳိ႕အေျခအေနတြင္

ရန္ပံုေငြမ်ားကို

အမ်ိဳးမ််ိးခြဲျခားထားသင့္ပါသည္။

ကြဲျပားျခားနားေသာ

ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ျပေသာ

ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္

အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန မရွိေသးသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းဌာနမ်ား အလံု
အေလာက္မရွိေသးသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားဆီသို႔

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈတိုးခ်ဲ႕ေရး

အတြက္ ကနဦးအဆင့္ စတင္တည္ေထာင္ရန္ ေထာက္ပံ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းနွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္မွာ
ကနဦးအဆင္႔ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္
ထိန္းသိမ္းရန္ ရန္ပံုေငြခြဲေ၀လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာအတြက္ ဖုန္းမွတဆင့္
စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊ အင္တာနက္မွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ျပျခင္း စသည္တုိ႔
လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ရန္ပံုေငြကို ေထာက္ပံ႔ႏိုင္သည္။ ၎သည္ ရပ္ရြာလူထုထံ သို႔ေရာက္ရွိျခင္း
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္း ေရရွည္တည္တ့ံမႈအတြက္ အေရးပါေသာ ထည့္၀င္မႈ
တစ္ခုျဖစ္သည္။
လက္ရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ေစတနာ
အေလ်ာက္ေထာက္ပံ႔မႈကို ရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူျပီး ယင္းသည္ အေရးၾကီးေသာလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင္႔

ေလ႕က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္းသည္

ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူ အေထာက္အပံ႔ (public
support) သည္ သတ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရိွ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား ကြန္ယက္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေစျပီး၊ အစီအစဥ္မ်ားဖလွယ္ကာ အခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္အကူအညီေပးရင္း ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြကို မည္သို႔လည္ပတ္မည္ ဟူသည့္
ေမးခြန္းမေမးမီ ရန္ပံုေငြအတြက္အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစမည့္ရင္းျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ ယင္းသည္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာရန္ပံုေငြ သို႔မဟုတ္ ရည္စူးထား
ေသာရန္ပံုေငြမွ ခြဲေ၀လ်ာထားျခင္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာရန္ပံုေငြအတြက္ သိသာထင္ရွား
ေသာ အလားအလာတစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းကို ပံ့ပိုးရန္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ရိွသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈရန္ပံုေငြ (universal service
fund)

ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္အလားအလာတစ္ခုမွာ

ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

အမ်ားျပည္သူ

၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာ ရန္ပံုေငြထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအတြက္ ခြဲေ၀ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ႔ရန္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား
တြင္

ေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို

ရရိွႏိုင္ေျခရိွပါသည္။

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ႔မႈကို အစိုးရ တိုက္ရုိက္ခြင္႔ျပဳရန္ပံုေငြမွတဆင္႔ ေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။ အဆိုပါေထာက္ပံ့မႈသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ရိွႏုိင္ငံေရး အေထာက္အပံ႔ေပၚတြင္ မွီခိုေနရပါသည္။ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင္႔
ဌာနမ်ားထံမွ အျခားေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား သို႔မဟုတ္
ထံမွလည္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား (distribution operators)

ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳးမ်ား သို႕မဟုတ္ ျဂိဳလ္တုစေလာင္း

တပ္ဆင္ခြင့္အတြက္ စည္းၾကပ္ခြန္ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြခြန္၊ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားထံမွ ေၾကာ္ျငာခြန္
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၃၀

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေနရာေပၚ
မူတည္ၿပီး၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္ တည္ျငိမ္မႈကို ျဖစ္ေစျပီး အစိုးရထံမွ
တိုက္ရုိက္ေထာက္ပံ့မႈ (grant) ရယူသည့္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တိုက္ရုိက္မမွီခိုပါ။

၂။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔မႈ
ယူနက္စကိုႏွင္႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ကဲ႔သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအပါ၀င္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေထာက္ပံ့မႈကို ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ထက္ပိုေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံက ရရွိႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္
ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရွိ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ

ရုပ္သံလႊင္႔လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအတြက္

အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊

ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

၎တို႔ကို

အလြန္အေရးပါသည္။

လက္လွမ္းမီရန္

တစ္ခ်ိန္တည္းပင္

အလြန္အေရးပါေသာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ျခင္းသည္

ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္ (national resource) တစ္ခုျဖစ္သင္႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေထာက္ပံ႔မႈ
အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ ခ်မွတ္ရန္
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏

လြတ္လပ္မႈႏွင့္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမႈ၏

သေဘာသဘာ၀ကို

ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္သည့္/ကိုက္ညီသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရန္အေရးၾကီးပါသည္ (ဥပမာ - ဘာသာေရးနွင္႔ဆက္ႏြယ္ေသာ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔မႈမ်ား)။

၃။ သြယ္၀ိုက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈႏွင္႔ အခြန္ေလွ်ာ႔ေပးျခင္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားရႏုိင္ေသာ၀င္ေငြကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္
ထားရန္ လိုပါသည္။ ဤမူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၏ ေရွ႕အပိုင္းႏွစ္ခုသည္ အမ်ားျပည္သူ အရင္းအျမစ္မ်ား (public

sources)

မွ

၀င္ေငြမ်ားကို

တိုးျမွင္႔ရရွိရန္နည္းလမ္းမ်ားကို

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ေလွ်ာ႔ခ်မည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

အထူးအဖိုးအခမ်ားကို

ထိုရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအေပၚ

ေလ႕လာခဲ့ၿပီး၊

ေလ့လာပါမည္။

မခ်မွတ္သင္႔ပါ။

ယခုအပိုင္းတြင္

အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္

ထို႔ေၾကာင္႔

ႏိုင္ငံတကာတြင္

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ခ၊ ႏွစ္စဥ္ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔မႈ ၀န္ေဆာင္ခ ႏွင္႔/သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္လိႈင္းႏႈန္း အသံုးျပဳခမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ
အေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ဌာနမ်ားအား ေကာက္ခံေနေသာ အခေၾကးေငြအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရပ္ရြာလူထု
ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္

ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေပးျခင္း

သို႔မဟုတ္

သက္သာခြင့္ေပးျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းက႑ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို
အားေပးရန္ လိုအပ္မႈကို ေထာက္႐ႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုန္က်စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသံုးအရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ််ားက

၀ယ္ယူသည့္

ပစၥည္းမ်ားအေပၚ

အခြန္ေကာက္ယူမႈ

ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သက္ညွာေပးရန္ ျဖစ္သည္။ (႐ုပ္သံလႊင့္က႑တစ္ခုလံုးတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ေကာင္းေကာင္းမရွိေသးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနအားလံုးကို အလားတူ ေလွ်ာ့ေပါ့
ေပးႏိုင္ပါသည္။)

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈနွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြ
ႏုိင္ငံတကာ

ေၾကညာခ်က္မ်ားရွိသည္။

မူ၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းတြင္

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏

လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္

"ေရဒီယိုလႈိင္းမ်ားကို ေက်းလက္လူထုအသိုက္အ၀န္းက ပိုမို

က်ယ္ျပန္႔စြာရရွိရန္ ၎၏အလားအလာကို ျမွင္႔တင္ရန္"ဟူ၍ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံ ထုတ္လႊင္႔ျခင္း
အတြက္တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင္႔အေရး ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြ
မွတ္ခ်က္တြင္ လိုင္စင္ခမ်ားကို ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔သည့္ဌာန အားလံုးအတြက္ သင္႕တင္႔မႈရွိရန္၊ မွ်တရန္၊
ရွင္းလင္းရန္၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင္႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၃၁

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူထုအေျချပဳ
မီဒီယာ၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာင္စီ၀န္ၾကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေၾကညာစာတမ္း၌
ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈရႈေထာင္႔မ်ားကို

ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေနစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင္႔ႏွင္႔

ေဒသႏၲရအဆင္႔တြင္ ၎က႑ကို တုိက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍ ေထာက္ပံ႔ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳ
ထားေသာရန္ပံုေငြမ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ဆန္းစစ္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း အေပၚ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို အေျခခံေသာ ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား (AMARC
Principles) အနက္ အေျခခံမူ (၁၃) တြင္ “လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကပံ့ပိုးေသာ
ရန္ပံုေငြမ်ား

တည္ရွိမႈသည္

ရပ္ရြာလူထုမီဒီယာတည္ေထာင္ျခင္းနွင္႔

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအတြက္

အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပသည္။
ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ႔ေပါ႔ျခင္းအေၾကာင္းအရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားသည္ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ခြင္႔
ျပဳေသာ လိုင္စင္ခမ်ားကို အက်ဳိးခံစားခြင္႔ရွိသည္ဟု လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းသည့္
အထူးႏုိင္ငံတကာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္) တြင္ အၾကံဳျပဳထားသည္။
အလားတူ AMARC အေျခခံမူ (၁၃)တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားအား လိႈင္းႏႈန္း
အသံုးျပဳမႈအခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ျခင္းမွ သက္သာေစျခင္းသည္ ၎တို႔ကို ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ
မီဒီယာ၏ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီေစသည့္ လိုလားဖြယ္ေကာင္းေသာ
နည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ယူနက္စကိုက

ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္

လူထုအေျချပဳမီဒီယာ

ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္း

-

မူ၀ါဒမ်ား

အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူ
မ်ားက လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင႔္သူမ်ား အတြက္ အခေၾကးေလွ်ာ႔ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သက္ညွာေပးရန္
အၾကံျပဳထားပါသည္။
၅။ လိုင္စင္မ်ားႏွင္႔ ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လႈိင္းႏႈန္းမ်ား အပါအ၀င္ လိႈင္းနႈန္စဥ္းမ်ားကို
သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္း သို႔မဟုတ္ အခမဲ႔ရရွိေသာ အခြင္႔အလမ္းကို ေပးရန္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁

ႏိုင္ငံေတာ္မွခြင့္ျပဳေသာ

တိုက္႐ိုက္ရန္ပံုေငြကို

ရည္စူးထားေသာရန္ပံုေငြ

သို႔မဟုတ္

လက္ရိွရန္ပံုေငြမွတဆင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားအား ခြဲေ၀ေပးရန္ စဥ္စားသင္႔
သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အျခားေသာ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္စနစ္
(cross-subsidy system) သည္ ရန္ပံုေငြရရွိရန္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊
ရည္စူးထားေသာ ရန္ပံုေငြကို အစိုးရ၏ တိုက္ရုိက္ေထာက္ပံ့မႈ (grant) မွတဆင့္ ေပးႏိုင္သည္။
လက္ရိွရန္ပံုေငြမွ ခြဲေ၀ေပးေသာ ေထာက္ပံ့မႈသည္ အားလံုးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈရန္ပံုေငြ
(universal service fund) သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ရုပ္သံလႊင္႔ဌာနမ်ားကို
ေပးေသာ ဘံုရန္ပံုေငြ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

၂

ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြကို ခြဲေ၀ခ်ထားရာတြင္ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက
ျပဳလုပ္သင္႔ျပီး ရွင္းလင္းေသာ၊

ပြင္႔လင္းျမင္သာေသာ၊ မွ်တေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ရွိသင္႔သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၃၂

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

၃

ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ျခင္းအတြက္စံႏႈန္းသည္

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွသင္႔ျပီး

ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားသင္႔သည္။

၎တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈႏွင္႔
ကနဦးအေထာက္အပ့ံ၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၀ယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

လက္ရွိ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ သတ္မွတ္
ထားေသာနယ္ေျမ

သို႔မဟုတ္

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားကို

အခ်င္းခ်င္းကြန္ယက္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အေထာက္အပ့ံတို႔ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား
ရရွိသင္႔ျပီး ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင္႔ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳမႈ၏ သေသာသဘာ၀ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံသင္႔သည္။

၅

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားကို သီးျခားအခေၾကးေငြမ်ား မခ်မွတ္သင္႔ပါ။ ၎တို႕သည္
စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားကို ေတာင္းခံေသာအခေၾကးေငြေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ညွာျခင္း
မွ အက်ဳိးအျမတ္ရွိသင္႔ျပီး ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားက ၀ယ္ယူေသာ ပစၥည္းကိရိယာ
မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္မ်ားေလွ်ာ႔ေပါ႔ျခင္းကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေပးသင္႔သည္။

၆

အေၾကာင္းအရာအေပၚအေျချပဳသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပး၊ က်န္းမာေရး
သတင္းအခ်က္အလက္ (ဥပမာ - ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ)၊ လူမ်ဳိးစု၏ ဘာသာစကား
၀န္ေဆာင္မႈ စသည္႔တု႔ိအတြက္ အလ်ဥ္းသင့္သလိုသံုးႏိုင္သည့္
public

funding)

ကို

အားေပးသင္႔သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ရန္ပံုေငြ (ad-hoc

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္း မျဖစ္ရပါ။

၇

မီဒီယာႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား စုဆံုေပါင္းစည္းမႈ (media convergence work) အတြက္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားကို ေထာက္ပ့ံရန္နွင္႔ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ရန္ သို႕မဟုတ္

○

ရန္ပံုေငြကို ရွင္းလင္းေသာ၊ ပြင္႕လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင္႔

လက္ရိွ ရန္ပံုေငြမွ အေထာက္အပံ႔ ေပးရန္။

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက တရား၀င္ၾကီးၾကပ္ျပီး ရုပ္သံလႊင႔္ဌာနမ်ားကို
လႊမ္းမိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးရန္အလို႔ငွာ ရန္ပံုေငြကို အသံုးမျပဳေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
သတ္မွတ္ထားရန္။

○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို

○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာကို ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား၊ ေလွ်ာ့ေပးေငြမ်ား ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္

လက္လွမ္းမီခြင့္ ရွိရန္။

အခြန္မ်ားေလွ်ာ႔ေပါ႔ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ႔ရန္။

၆။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္
ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔
လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ
တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း
နိဒါန္း

~

ေရရွည္ခိုင္မာေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနအမ်ားစုအတြက္ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးေသာ

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား
သို႔ လြတ္လပ္စြာလက္လွမ္းမီႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားသည္
သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုထံမွသာမက ျပင္ပမွလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

~

ေၾကာ္ျငာသည့္ပမာဏအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား တရားဝင္ထားရွိရန္လိုသည္။
အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်
သက္မွတ္ျခင္း မရွိရေပ။ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္လည္း
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား တန္းတူသတ္မွတ္ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏
ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ မရရွိထားေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ကိုမူ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့၍သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ညီတူညီမွ် လက္လွမ္းမီသင့္သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တတိယေျမာက္
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္သည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုပင္ျဖစ္သည္
(ဥပမာ - ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ေကာက္ခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
ထည့္၀င္ျခင္း)။ ထိုကဲ့သို႔အေထာက္အပံ့ယူထားျခင္းအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ေစၿပီး၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္း
ရပ္ရြာလူထုထံသို႔တင္ျပၾကရမည္။

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အပိုင္း (၅) - ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္း - တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ ဌာနမ်ား က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိ၍

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားသည္

အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူအရင္းအျမစ္မ်ား (public sources) မွ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးေနၿပီး၊ စီးပြားျဖစ္ႏွင့္
ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း အပါအ၀င္ပုဂၢလိက ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနအမ်ားအျပားအတြက္

အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။

ယင္းသည္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး၏ အေရးႀကီး
ေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျပီး

ေဒသခံစီးပြား

ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္

ျပည္သူမ်ားက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္
အခ်ိန္ကို ေရာင္း၍ရေသာ စီးပြားေရးအရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈသည္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ မီဒီယာ
အဆင့္အတန္းကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရပါ။
ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္မႈအတြက္

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျဖစ္သည့္

တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ

၃၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဒသအေျခအေနမ်ား
အလိုက္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သာတူညီမွ် လက္လွမ္းမီမႈရွိရမည္။ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ အမွတ္လကၡဏာကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ မမွ်တေသာ
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္မွအပ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိသင့္ေပ။
မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္
ဌာနမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ၊ စည္းကမ္းထိန္းညႇိမႈႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္
ကို ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ၎ဌာနမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေရးကို ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေရွးရႈႏိုင္ၾကေပမည္။
ဤတြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္သည္

မူဝါဒ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အပိုင္း (၁) - စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံ
ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

-

တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္

မရည္ရြယ္ေသာ ၎တို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို
ထိနး္ သိမး္ ထားရန္ျဖစ္သည္။ ဆိလ
ု သ
ုိ ည္မာွ ရပ္ရာြ လူထု
အေျချပရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္

အရင္းအျမစ္

အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရန္ပံုေငြကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွာေဖြႏိုင္ရ
မည္။ ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္အျပင္ ပိုလွ်ံေသာ အျမတ္
အစြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရုပ္သံလႊင့္ဌာန
၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္

ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမည္။

ရပ္ရြာလူထု

အေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမဟုတ္ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊

တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္
ျခင္းမွ အျမတ္အစြန္းရယူျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။

အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား

© IMS/FOJO, Letyar Tun

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ေငြေၾကးႏွင့္

အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား၏

ပုဂၢလိကပိုင္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ပထမတစ္ခု သည္ ေၾကာ္ျငာျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကဲ့သို႔
အဓိကစည္းမ်ဥ္းမွာ
မထိခိုက္ရန္

စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ

ရရိွႏိုင္မႈျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအား

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာကြယ္ထားၿပီးေနာက္၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အရင္း

အျမစ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္
ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာမ်ား (public advertising) ကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မီဒီယာအားလံုးအတြက္ ၎ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ အဓိကက်သည့္ ေၾကာ္ျငာအရင္း
အျမစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
အေပးအယူမလုပ္ဘဲ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္ဆံုး

တစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရွိျခင္းသည္ ရပ္ရာြ လူထအ
ု ေျချပဳရုပသ
္ လ
ံ င
ႊ ဌ
့္ ာနမ်ား
အတြက္ အေရးႀကီးေသာေထာက္ပမ
့ံ ႈ အရင္းအျမစ္တစ္ချု ဖစ္သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

၃၅

၁။ ၀င္ေငြရႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္မ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို

၎တို႔၏

ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြရယူရန္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြရွာသည့္ပံုစံတြင္
ျပည္သူမ်ားကို ပါ၀င္ေစျပီး၊ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢလိက ေၾကညာေပးမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
အနည္းငယ္ကို

ေပးေခ်ေစျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ-

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

ကေလးေမြးဖြားျခင္းႏွင့္

ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေပးျခင္း၊ သာေရး/နာေရး ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေၾကာ္ျငာျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္

ေၾကာ္ျငာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္

အစီအစဥ္အတြက္

ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္

ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္

အခ်ိဳရည္ႏွင့္

စီးပြားေရး

လက္လွမ္းမီႏိုင္ရမည္။

ဆပ္ျပာတို႔ကဲ႔သို႔ေသာ

စီးပြားေရး

သီးသန္႔ေၾကာ္ျငာမ်ားကို လက္ခံေၾကာ္ျငာရန္ သင့္/မသင့္ဟူေသာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးစရာကိစၥရပ္
မ်ားလည္းရွိသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းတြင္ ရွိသင့္ေသာ အမွန္တရားဆိုင္ရာ

က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရန္ ႏို္င္ငံတကာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာမ်ားကို စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စီးပြားေရး
ေၾကာ္ျငာမ်ားက လႊမ္းမိုးမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား
အေပၚလည္း ၎စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားမွအခ်ဳိ႕သည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္သံဌာနမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ တူညီၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ စို႔စို႔ပို႔ပို႔ရထားေသာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ လက္ခံရရွိထားမႈေၾကာင့္ အထူးကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္။ သို႔မွသာ စီးပြားျဖစ္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈ
ရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေၾကာ္ျငာမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုထံက
ရရွိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အစိုးရမွေန၍ ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္
မ်ား

ျပည္သူ႔ထံသို႔ေရာက္ရွိရန္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို

အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္

အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ရန္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိသည္။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း
မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

ေၾကာ္ျငာလိုသူမ်ား၏

ေပးႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈရွိရန္လိုအပ္သည္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ထိုသို႔မဟုတ္ပါက

အစိုးရမွ ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဈးကြကတ
္ င
ြ ္ ၀င္ေရာက္စက
ြ ဖ
္ က္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ပံပ
ု ်က္ျခင္းသိ႔ု
ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။

၃။ ရပ္ရြာလူထုထံမွရရွိေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

အဓိကအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေသာ

အရင္းအျမစ္

တစ္ခုမွာ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၃၆

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ဤသို႔အကူအညီေပးျခင္းကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တြင္
တရားဝင္ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ေၾကး၊ အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ထုတ္လႊင့္မည့္
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ရွာျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ

ပံုစံမ်ားလည္း

ရရွိႏိုင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအခ်ဳိ႕ကို
လက္လွမ္းမီမႈ/အက်ဳိးအျမတ္ရွိမႈ ပိုရေစျခင္း မဟုတ္သည့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေနသမွ် အဆိုပါပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာ
ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ လက္ခံရရွိထားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ တာဝန္
သိတတ္သည့္အေနျဖင့္

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

တာဝန္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ

ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းထိန္းညႇိသည့္အဖြဲ႕ (Regulator) သို႔တင္ျပေသာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔
တင္ျပေသာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတို႔သည္ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါဌာနမ်ား၏
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုကို ပါဝင္ေစသင့္သည္။

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအတြက္

ပုဂၢလိကပိုင္

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအရင္းအျမစ္မ်ားသို႔

ရည္ညႊန္းကိုးကားမႈ

အနည္းငယ္သာရွိသည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးႏိုင္ငံတကာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာ
ခ်က္ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္) တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္

“စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကို

လက္လွမ္းမီသင့္သည္” ဟု ရိုးရွင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။
ပုဂၢလိက ၀င္ေငြစီးဆင္းရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးကိစၥအတြက္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာ
ေဖာ္ျပခ်က္ကို

လူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း

အေပၚ

ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို

အေျခခံေသာ

ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား (AMARC Principles) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္
မူ ၁၂။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ စီးပြားျဖစ္
မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့
ေပးအပ္ေငြမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားမွရရွိေသာ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္
အျခားေသာတရားဝင္နည္လမ္းမ်ားမွရရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔၏
စီးပြားေရးေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ အမွီအခိုကင္းမႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
အခြင့္အေရးရွိရမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိလာေသာ ေငြေၾကးအားလံုးကို ရုပ္သံလႊင့္ဌာန
လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
ရမည္။ ေၾကာ္ျငာထုတ္လႊင့္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အေပၚထားရွိေသာ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိရပါ။
လူထုအေျချပဳမီဒီယာမ်ားသည္ မိမိတို႔ရည္ရြယ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ တာဝန္ယူမႈ/
တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး၊
အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ရမည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

ယူနက္စကိုက

ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္

အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္

လူထုအေျချပဳမီဒီယာ

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ

ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္း

ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲတြင္

-

၃၇

မူ၀ါဒမ်ား

တက္ေရာက္

လာသူမ်ားက လူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ ရံပံုေငြမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းသည့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္ အႀကံျပဳၾကသည္။
၆။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရံပံုေငြမ်ားရရွိရန္
အားထုတ္ရာတြင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရယူမႈမ်ားအပါအဝင္
အျခားေသာ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားနည္းတူ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရံပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ
ရန္ပံုေငြမ်ား သာတူညီမွ် ရရွိခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းႏွင့္ ထို႔ထက္ပို၍

၂

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

က်ယ္ေျပာေသာ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရံပေ
ုံ ငြမ်ားကို ရရွရ
ိ န္ လုပေ
္ ဆာင္သင့သ
္ ည္။
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက

ထုတ္လႊင့္ေသာ

ေၾကာ္ျငာပမာဏအေပၚ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ၊ စီးပြားျဖစ္႐ုပ္သံလႊင့္
ဌာနမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္သင့္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္
ဌာနမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူရန္ပံုေငြ (public funding)
ေထာက္ပံ့မႈရွိေသာအခါ

၎တို႔ကို

စီးပြားျဖစ္႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားထက္

ေၾကာ္ျငာပမာဏ

ေလ်ာ့နည္းလက္ခံရန္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

၃

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားထံမွ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို လက္လွမ္းမီရမည္။ အစိုးရမွဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

သို႔မဟုတ္

ေစ်းကြက္ပံုပ်က္မည့္ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္ျခင္းမရွိသ၍ ထုိကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရမည္
ျဖစ္သည္။

၄

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားကို

ရရိွႏိုင္ရမည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သမွ်

ကာလပတ္လံုးကို ဆိုလိုသည္။

၅

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ ဘ႑ာေရးအရ
တာ၀န္ခံမႈ

ရွိသင့္သည္။

ဥပမာ-

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာကို

ရပ္ရြာလူထုထံသို႔

တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ရုပ္သံလႊင့္ဌာန၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၃၈

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○

လူထုအေျချပဳမီဒီယာမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို

○

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကို္င္ေသာ

ရရွိခြင့္ရွိျခင္း။

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစျခင္း သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေတာ္ကပံ့ပိုးေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ခုႏိွမ္ျခင္း

○

လူထုအေျချပဳ မီဒီယာမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

○

လူထုအေျချပဳ မီဒီယာမ်ားမွ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုထံမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

○

လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

○

လူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုကို

ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ရရွိခြင့္ရွိျခင္း။

အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခြင့္ရွိျခင္း။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပရန္လိုအပ္ျခင္း။

ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္လိုအပ္ျခင္း။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၇။ ေျမျပင္အေျခစိက
ု ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပသ
္ ထ
ံ တ
ု လ
္ င
ႊ ျ့္ ခင္း
သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း (Digital Terrestrial Transition)ႏွင့္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား
(Digital distribution methods) အသံုးျပဳပံု
နိဒါန္း

တေစ့တေစာင္းၾကည့္ရႈျခင္း

အေရးၾကီးေသာ

~

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲရာ၌
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ
ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား အေနျဖင့္
မီဒီယာအမ်ိဳးအစား စံုလင္မႈကိုပိုမိုအားေပးရန္ဟူေသာလိုအပ္ခ်က္အရ
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ဆိုင္ရာလႈိုင္းႀကိမ္နႈန္း (broadcasting frequency spectrum)
အား သာတူညီမွ်လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးမူကို အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္နွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တေျပးညီ အသံုးခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

~

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ မ်ားျပားသည့္ကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား
၀န္းက်င္အသစ္တြင္ ရပ္တည္ႏို္င္ရန္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို
ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန မ်ားအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို လက္လွမ္းမီရမည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္သည္လည္း
က်သင့္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ သင့္တင့္ေသာ
အစီအစဥ္မ်ားရိွရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

~

ေရဒီယိုက႑၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ တိုးတက္မႈနည္းပါးလ်က္ရွိေနရာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေရဒီယို အသံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္ျဖင့္
အသံထုတ္လႊင့္မႈကို အနည္းဆံုးကာလတို သို႔မဟုတ္ ကာလလတ္အထိ
ခြင့္ျပဳေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

~

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမည္ဟူေသာ
အခ်က္သာမက ဖမ္းယူၾကည့္ရႈနားဆင္ၾကမည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားတြင္လည္း
ထုိထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္မည့္ ကိရိယာမ်ား(ဥပမာ- ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊
ေရဒီယို) ရွိရန္လိုအပ္သည္။

~

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးရန္အျပင္ လိုအပ္ပါက ၎တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားကို
အင္တာနက္မွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးၾကရမည္။

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရာတြင္ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္အသံုးျပဳထုတ္လႊင့္ေနမႈအား အဆံုးသတ္ၿပီး ၎ေနရာတြင္
ေျမျပင္အေျခစိုက္ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈျဖင့္ အစားထိုးရန္ တစ္ကမာၻလံုးမွ ဝိုင္းဝန္း
ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITU) မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္
ႏိုင္ငံအားလံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈသို႔ ကူးေျပာင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အျဖစ္
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မႈတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္ကို
အၿပီးသတ္ ရုတ္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရဒီယိုက႑တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၄၀

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

သိသိသာသာ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္
ရိွေနျပီျဖစ္သည္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းမွ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားမွာ ထုတ္လႊင့္သည့္ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းကို ပိုမိုထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္
ရုပ္သံအရည္အေသြးအပါအဝင္
သုိ႔ေသာ္

ဆင့္ပြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ထိုသို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အျပင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈနယ္ပယ္၌

ကုန္က်မႈမ်ားလည္းရွိႏိုင္ေပမည္

ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈအေျမာက္အမ်ားကို

(ဥပမာ-

စက္ကိရိယာအသစ္မ်ားႏွင့္

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈစနစ္သစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏို္င္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား)။ ေျမျပင္အေျခစိုက္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္
ေနာက္က်မက်န္ခဲ့ေရးသည္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအေနျဖင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ

အတြက္ လိႈင္းႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားကိုအရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားမႈအေပၚ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕
ရွိႏို္င္ေသာ္လည္း
မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ထိုကိစၥကို
(၄)

-

ညီတူညီမွ်အားစိုက္ထုတ္၍

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

လႈိုင္းႀကိမ္နႈန္းအားသီးသန္႔ထားျခင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

လႊင့္မႈမ်ားအတြက္
ရာတြင္

-

တြင္

ရုပ္သံထုတ္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲ

တြဲဖက္ကုန္က်ႏိုင္မည့္

စရိတ္မ်ားသည္

ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။
တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေလလႈိင္းေပၚတြင္
သာမက
ျဖစ္သည့္

အျခားေသာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္

အင္တာနက္နွင့္

နည္းစနစ္မ်ား

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ပါ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
အသံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဓိကကိစၥရပ္မွာ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

ရုပ္သံ

ထုတ္လႊင့္သည့္ လႈိင္းႏႈန္းမ်ားကို ၎တို႔ အန္နာေလာ့ဂ္

© UNESCO/Stephen Mukobeko

စနစ္အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လႊင့္ခဲ့စဥ္အတို္င္း
လက္လွမ္းမီႏို္င္ေရး”

ပင္ျဖစ္သည္။

“သာတူညီမွ်
မည္္သို႔ပင္

ဆိုေစကာမုူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္တြင္လုပ္ေဆာင္သည့္
ထုတ္လႊင့္မႈစနစ္သည္

အေျခခံအားျဖင့္

ကြဲလြဲျခားနားပါသည္။

ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားရွိေနေစကာမူ

ထုတ္လႊင့္မႈအတြက္ ပိုမိုသတိထားျပီး၊ အေျခအေနအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္မႈ
ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္
ထပ္ေလာင္းကုန္က်မည့္

စရိတ္မ်ားသည္

အသံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

အထူးစိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္

ျဖစ္သည့္အျပင္ နယ္ပယ္အသစ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရး
ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲရမည္ ဟူသည္
ေနာက္ဆက္တြဲ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းရာ၌ ေရဒီယိုက႑သည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက႑ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္မႈ
နည္းေနေသးသည္။ထို႕ေၾကာင့္
စနစ္၌

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုအသံလႊင့္က႑အေနျဖင့္

အေတာ္အတန္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေရဒီယိုဌာနမ်ားအား

အန္နာေလာ့ဂ္

ထိုအန္နာေလာ့ဂ္စနစ္ကို

ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရဒီယိုနယ္ပယ္သို႔
အသစ္ဝင္ေရာက္လာမည့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ႏွစ္သက္သည့္ နည္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၄၁

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

အသံုးျပဳ၍

အသံလႊင့္ခြင့္ျပဳရမည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ပါ

ထုတ္လႊင့္လိုေသာ

အသံလႊင့္ဌာနမ်ား

အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းညွိေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္ေပသည္။

၁။ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား (spectrum) ကို သီးသန္႔ထားရွိျခင္း
အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္ျဖင့္ထုတ္လႊင့္ရာတြင္ အသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုအတြက္ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္
လႈိင္းႏႈန္းစဥ္တစ္စံုသာ သတ္မွတ္ေပးျပီး အဆိုပါရုပ္သံလႊင့္ဌာနက ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္မ်ားအသံုးျပဳကာ
ဆင့္ပြားထုတ္လႊင့္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္လႊင့္ျခင္းက ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို အစံုလိုက္စုစည္းျပီး
ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္တစ္ခုက

လိႈင္းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္

ထုတ္လႊင့္ေပးသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္

ထုတ္လႊင့္

ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ လံုး၀သီးျခားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။
အေျခခံက်ေသာစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ လႈိုင္းႏႈန္းစဥ္
မ်ားကို သာတူညီမွ် လက္လွမ္းမီေအာင္ သီးသန္႔ထားရွိေပးျခင္းကို မီဒီယာအမ်ိဳးအစား ကြဲျပားစံုလင္မႈကို
ျမွင့္တင္ျခင္းဟုေခၚဆိုၿပီး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္တြင္လည္း အလားတူက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္
ေပးထားေသာ

လႈိုင္းႏႈန္းစဥ္ကို

သက္ဆိုင္ရာအသံလႊင့္ဌာနမွ

အသံုးျပဳထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္

ကဲြျပား

ျခားနားေသာ မူဝါဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လုိအပ္သည္။ ထိုကိစၥသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္
ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ - ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔ၾကား ျခားနားခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္မီ၍ အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ေသာ

ရုပ္သံလုိင္းမ်ားကို

ခြဲေဝေပးျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

ထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္

အေျခခံစနစ္မ်ားသည္ ေျမျပင္အေျခစိုက္ သို႔မဟုတ္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳး သို႔မဟုတ္
ၿဂိဳလ္တုစနစ္ ဟုတ္/မဟုတ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား
တြင္

မည္ကဲ့သို႔

ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည္ဟူေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။
•

အခ်က္အေပၚမူတည္ကာ

တိက်ေသခ်ာေသာ

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ-

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ၎တို႔၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံလႊင့္
စနစ္အတြင္း ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအသံလႊင့္ဌာန အခ်ဳိ႕၏ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို
ယူေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေစျခင္း။

•

ေျမျပင္အေျခစိုက္ သို႔မဟုတ္ ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳး သို႔မဟုတ္
ၿဂိဳလ္တုစနစ္ အသံုးျပဳသည့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေသာ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို
ဌာနတစ္ခုခ်င္း အလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔၏
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံလႊင့္စနစ္အတြင္း ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအသံလႊင့္ဌာန အခ်ဳိ႕၏
ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ယူေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေစျခင္း။

၂။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သက္သာေစျခင္း
ေျမျပင္အေျခစိုက္
အသံုးျပဳ၍

သို႔မဟုတ္

ထုတ္လႊင့္ၾကမည့္

ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳး
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

သို႔မဟုတ္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏

ၿဂိဳလ္တုစနစ္မ်ား

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး

ရုပ္သံလႊင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ေနရာလြတ္ထားရွိျခင္းအျပင္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ကုန္က်
စရိတ္သည္

အမွန္တကယ္ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ

ပမာဏျဖစ္ရန္လည္း

လုိအပ္သည္။ေျမျပင္အေျခစိုက္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ျခင္းကြန္ယက္သည္ လြန္စြာေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္းေၾကာင့္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္

ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈမ်ားရိွႏိုင္ေသာ္လည္း

ထုိကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး

မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။

ထုတ္လႊင့္သည့္

ကိရိယာမ်ား

(ဥပမာ-ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မည့္ ထုတ္လႊင့္စဥ္တြင္ပင္ သင့္ေတာ္ေသာ ပံုစံသို႔ေျပာင္း
ေပးႏုိင္ေသာကိရိယာမ်ား)
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

အတြက္လည္း

ကုန္က်စရိတ္ရွိတတ္သည္။

ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းအတြက္

ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ျခင္းအျပင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ႏိုင္ငံပိုင္ရန္ပံုေငြ

မူဝါဒ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္(၅)တြင္

ေထာက္ပံ့ေပးရန္

ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အထူး

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၄၂

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

စီမံေပးမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၾကရန္လုိသည္။ ထိုမွတဖန္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားရန္ လိုသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ•

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ ထုတ္လႊင့္ခမ်ားကို (ဥပမာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ဆာင္မႈျဖစ္ေစ၊ စီးပြားျဖစ္ျဖစ္ေစ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားက) ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း။ အဆိုပါရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား
အတြက္ ထုတ္လႊင့္ခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ထုတ္လႊင့္
ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း။

•

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြသီးသန္႔ထားရွိ ေထာက္ပံ့ျခင္း။

•

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစုရွယ္ယာမ်ားမွ ရရွိလာေသာအျမတ္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေဝေနရာခ်
ထားေပးျခင္း (ဥပမာ- ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုးထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈ
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား အသံုးမျပဳရေသးပဲရိွေနသည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို
ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ား)။

၃။ အန္နာေလာ့ဂ္ေရဒီယိုစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း
ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ရာတြင္ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္ကို ႏို္င္ငံအမ်ားအျပား၌ ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္း
မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္

ရုပ္ျမင္သံၾကားက႑တြင္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းက

ပိုမို

တိုးတက္လာေနပါသည္။ ထုိ္႔ျပင္ ITU မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတိုင္း၌ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္သံုး
ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အၿပီးတိုင္ရုတ္သိမ္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထိုသတ္မွတ္ခ်က္
တြင္

ေရဒီယိုက႑မပါဝင္ေပ။

ထုိသို႔ျဖစ္ရသည့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္

ေရဒီယိုသည္ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္သံုးေရဒီယိုထက္ အရည္အေသြး ထူးျခားသိသာစြာ ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ
မရွိျခင္း၊

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေရဒီယိုမွ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးပိုရိွျခင္း၊ အျမတ္အစြန္း

အနည္းငယ္မွ်သာရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအရည္အေသြးအရ FMလိႈင္းအက်ယ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ သို႔
ကူးေျပာင္းရန္ အကူအညီမျဖစ္ေစပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပံုစံျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္မႈကို မစတင္ေသးဘဲ ေျမျပင္
အေျခစိုက္ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္သံုး ေရဒီယိုအသံထုတ္လႊင့္မႈကို ဆက္လက္အသံုးျပဳသင့္ျပီး အဆိုပါ
စနစ္သည္

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း၏

အေျခခံစနစ္အျဖစ္

ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနမ်ားတြင္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔

ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိပါက ဘက္လိုက္မႈ
ကင္းစြာျဖင့္ ၎တို႔ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း ကူးေျပာင္းခြင့္ျပဳရမည္။

၄။ စုဆံုေပါင္းစည္းမႈမ်ား (convergence) အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားသည္

ေျမျပင္အေျခစိုက္၊

ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္းႀကိဳးႏွင့္

ၿဂိဳလ္တုစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သမားရိုးက်ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ထုတ္လႊင့္နိုင္ေရးကို ေျပာဆိုလာၾကရာ

ေရဒီယိုမ်ားအေနျဖင့္

အင္တာနက္ေပၚတြင္

အဆိုပါထုတ္လႊင့္မႈပံုစံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိ္န္ေခၚမႈမ်ား

ကို ေတြ႕ရိွလာရပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာပရိတ္သတ္ထံသို႔ေရာက္ရိွေရးႏွင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ၿပီးေနာက္

ျပန္လည္ၾကည့္ရႈလိုေသာ

ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္

(podcastကဲ့သို႔)

အင္တာနက္မွျပန္လည္ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ေပၚ
တြင္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အင္တာနက္
ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ျမင့္တက္သြားေလ့
ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၄၃

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုတ္လႊင့္ေနေသာလႈိင္းအက်ယ္ကို ပုိမိုအသံုးျပဳရျခင္း (ယင္းကဲ့သို႔
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေျမျပင္အေျခစိုက္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့မရွိေပ) နွင့္ ထုတ္လႊင့္ၿပီး
ေနာက္အင္တာနက္မွ

ျပန္လည္ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္

ဝန္ေဆာင္ခ

ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ

ကုမၸဏီမွ

တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၎၏

အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္

ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ဌာနမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္
ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္

နည္းပညာပို္င္းဆို္င္ရာတြင္သာမက

ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းတြင္ပါ

လိုအပ္ေသာ

အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ကူညီရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ယက္
မ်ားမွ ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိရာ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ေဝေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ထုိလူမႈကြန္ယက္မ်ား၏
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္
လွေပသည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို

ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ

ပရိတ္သတ္ထံမွ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

အျပန္အလွန္

ေမွ်ာ္လင့္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္

လုိအပ္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေရး
တို႔သည္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္
မ်ားအတြက္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္

ေနရာလြတ္မ်ားခ်န္ထားေပးရန္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာန

အတိအလင္းရည္ညႊန္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရပ္ရြာလူထု

အေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း အေပၚ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို အေျခခံေသာ ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား (AMARC
Principles) မွ မူဝါဒ (၇) တြင္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးသည့္အခါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ
လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကိုပါ

သာတူညီမွ်ခြဲေဝေပးႏို္င္ေရးအတြက္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
လူထုအေျချပဳမီဒီယာ၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာင္စီ၀န္ၾကီးမ်ားေကာ္မတီ၏

၂၀၀၉ ခုႏွစ္

ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၂) အသံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာမ်ားအား အန္နာေလာ့ဂ္ႏွင့္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ လႈိင္းႏႈန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ခြဲေဝေပးရန္ လိုသည္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာဌာန
မ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္က်န္မေနေစခဲ့ေရး ေသခ်ာရန္လိုသည္။
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဖရိကပဋိဉာဥ္ (၂၀၀၁ ခုႏွစ္) က ပို၍အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အယူအဆ
တစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုယူဆခ်က္တြင္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဦးတည္ေသာ
ရပ္ရြာလူထုအတြက္

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္အလို႔ငွာ

အင္တာနက္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈသို႔လက္လွမ္းမီေရး

ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္
ေၾကညာခ်က္

(၂၀၁၃

ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္

ခုႏွစ္)

ပတ္သက္ၿပီး

စပ္လ်ဥ္းသည့္

တြင္

အထူးႏုိင္ငံတကာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ

ေျမျပင္အေျခစိုက္

ေဖာ္ျပထားရာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

အကာအကြယ္ေပးရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

ပူးတြဲ

႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈသို႔
ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား

၄၄

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳႏွင့္ ေဒသခံရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနစဥ္ႏွင့္ ကူးေျပာင္းၿပီးကာလမ်ားတြင္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ႏို္င္ငံေတာ္မွလည္း ဝို္င္းဝန္းကူညီသင့္ပါသည္။
အဆံုးသတ္ကာလအထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏို္င္ရန္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို
စဥ္းစားထားရမည္။ ထို႔ျပင္ လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။
၁။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း - အထူးသျဖင့္
လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈ နည္းေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အတိုင္းအတာအထိ ေျမျပင္အေျခစိုက္
အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္ အခ်က္ျပမႈမ်ားမွတဆင့္ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္။
၂။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ (spectrum band) တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔
မရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေသာရုပ္သံလႊင့္ဝန္ေဆာင္ပံုစံမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း
၃။ ေျမျပင္အေျခစိုက္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္မည့္/ မွ်ေ၀ႏိုင္ မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြစဥ္းစားျခင္း၊ ဥပမာ-ပိုမိုထိေရာက္စြာ
ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မည့္ ကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဝငွအသံုးျပဳျခင္း
၄။ ေျမျပင္အေျခစိုက္ထုတ္လႊင့္ေနမႈမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္
အလို႔ငွာ ေဒသခံႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအား လိုအပ္ေသာ
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားပံ့ပိုးေပးမႈ
ပံုစံမ်ား။ ဦးတည္ခ်က္ထားရွိသည့္ စံေပၚအေျခခံ၍ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးသင့္ပါသည္။
၅။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ထုတ္လႊင့္မႈမွရရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို အေျခခံ
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ထားျခင္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း အေပၚ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို အေျခခံေသာ ဥပေဒအတြက္ မူမ်ား
(AMARC Principles) တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ပါရွိသည္။
၎မွာမူဝါဒ(၁၄) - ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာပါ၀င္မႈ - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ကြာဟမႈမ်ား
(digital divide) ကို ေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ သတင္္း၊ အသိပညာနယ္ပယ္တို႔တြင္ က႑အားလံုး
ပါ၀င္ႏိုင္ေရး အစိုးရမ်ား၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈအရ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူထု၏ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားျပီး စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ အျခားမီဒီယာမ်ားသည္လည္း နည္းပညာသစ္မ်ား
လက္လွမ္းမီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မီဒီယာမ်ား၏
စုဆံုေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရမည္
အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယူနက္စကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မူ၀ါဒစာေစာင္တြဲ

၄၅

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁
၂

အေျခခံက်ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္
သာတူညီမွ်ရရွိေရးကို

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ

ေျမျပင္အေျခစိုက္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး

လႈိင္းႏႈန္းမ်ားအား
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေပးရန္ႏွင့္ အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္အတြက္ကိုလည္း
ထိုနည္းအတို္င္းက်င့္သံုးရန္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွႈင့္ အထက္
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ခ်ီတက္ရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံၾကား
မတူကြဲျပားမႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးရန္။

၃

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈစနစ္မ်ားသုိ႔
လက္လွမ္းမီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားကို ေပးႏိုင္မည့္ သင့္ေတာ္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အျခားရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား
သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား (distributor) မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေရဒီယိုဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ေျမျပင္အေျခစိုက္အသံ

၄

ထုတ္လႊင့္မႈ ကိရိယာမ်ားမွ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္ခြင့္ကို အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ကာလတို၊ ကာလ
အလတ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးရန္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

၅

ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္

ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

နည္းပညာပိုင္းအရျဖစ္ေစ၊

၎တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားကို

အင္တာနက္ေပၚမွ

ေငြေၾကးပိုင္းအရျဖစ္ေစ

ႏွစ္မ်ိဳးုစလံုးျဖစ္ေစ

လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ျဖန္႔ၾကက္ေရာက္ရိွႏိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စည္းမ်ဥ္း
အေနျဖင့္ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန၏ ထုတ္လႊင့္မႈကို ၿဂိဳဟ္တု သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ဟု ကန္႔သတ္မႈ
မျပဳရန္။

မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား



○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို

○

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳမီဒီယာမ်ားမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားကို

မွ်တေသာပမာဏျဖင့္ သီးသန္႔ထားရွိျခင္း

အျခားေသာ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးမႈကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားပါ၀င္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ထားရွိျခင္း

○

အန္နာေလာ့ဂ္စနစ္သံုး အသံထုတ္လႊင့္မႈကို ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေရဒီယိုဌာနမ်ားအတြက္

○

အင္တာနက္ေပၚတြင္ အစီအစဥ္မ်ားထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာဆို္င္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

ယာယီျဖစ္ေစ သီးသန္႔ထားရွိျခင္း

အေထာက္အပံံ့မ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ိဳးအမည္စံုလင္သည့္ မီဒီယာက႑၏ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းျပီး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္
ရပ္ရြာလူထုက စီမံခန္႔ခြဲၿပီး၊ ၎ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မီဒီယာစည္းကမ္းထိန္းညွိေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ား (media regulators) ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
မီဒီယာ၏ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး ၎မီဒီယာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈကို အားေပးသည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
အကူအညီျဖစ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ဤမူ၀ါဒ စာေစာင္တြဲကို ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုစာအုပ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ မီဒီယာေရရွည္တည္တံ့ေစေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္ (၇) ခုကို
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္

ေျမျပင္အေျခစိုက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို

သီးသန္႔ထားရွိေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈိင္းႏႈန္းစဥ္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပံု

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင္႔ျခင္းအတြက္

သမားရိုးက်အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ကရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔ျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ား

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

အတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ခြင့္

ပုဂၢလိကပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္မ်ား

အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

ထပ္မံသိရွိလိုပါက -

en.unesco.org/cmpolicy

