
အနစှ်ခ ျုပ်

၂၀၂၂ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ အပငင််းြ ာ်းမှု တရာ်းဆ ု်းပြတ်ချက်မျာ်းအာ်း လလေ့လာမှုစစ်တမ််း၏ လ ာက်ဆ ု်းအစီ
ရင်ခ စာတ င် ၂၀၂၁ခုနှစ်အမှုပြစ်ရြ်မျာ်းအလြေါ်၌ SIDRA လလေ့လာမှုစစ်တမ််းက ု ဒုတ ယအကက မ် ထြ်မ ပြြု လုြ်ထာ်း ရာမှ

လတ ွေ့ ရှ ချက်မျာ်းက ု လြေါ် ပြသည်။ လလေ့လာမှုစစ်တမ််းက ု အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ စီ်းြ ာ်းလရ်းဆ ုင်ရာ ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ချက်၊

အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာစီ်းြ ာ်းလရ်းဆ ုင်ရာ ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြပခင််း၊ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ စီ်းြ ာ်းလရ်း ဆ ုင်ရာတရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််း၊
ြ ်းတ ွဲအပငင််းြ ာ်းမှုတရာ်းဆ ု်းပြတ်ချက်၊ ရင််းနှီ်းပမ ြုတန်ှ သ မျာ်းအဆင်ေ့ အပငင််းြ ာ်းမှု တရာ်းဆ ု်းပြတ်ချက်

လုြ်ထ ု်းလြ်ု ည််းမျာ်းအာ်း အသ ု်းပြြုသ မျာ်း၏ အလတ ွေ့အကက ြုနှင်ေ့ စ တ်လကက ြ်မှုမျာ်းက ု လကာင််းစ ာ ာ်းလည်ရ ်

ပြြုလုြ်ခွဲေ့ပခင််းပြစ်သည်။ လလေ့လာမှုစစ်တမ််းသည် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ အပငင််းြ ာ်းမှု
တရာ်းဆ ု်းပြတ်ချက်ဆ ုင်ရာ ည််းြညာပြင်ေ့ အသ ု်းပြြုသ ၏အလတ ွေ့အကက ြုနှင်ေ့စ တ်လကျ ြ်မှုနှင်ေ့ ြတ်သက်၍လည််း

အချက်အလက်မျာ်းက ု ဆက်လက်လတာင််းဆ ုထာ်းလျကရှ် သည်။ ဤလလေ့လာဆ ််းစစ်ချကတ် င် အသ ု်းပြြု သ မျာ်း၏

 ာ်းလည်သလ ာလြေါက်မှုနှင်ေ့ တတ ယအုြ်စုမှ ရ ြ ုလင ရယ သ ု်းစ ွဲမှုမျာ်းက ု ြထမဦ်းဆ ု်းအကက မ် ရှာ
လြ လြေါ်ထုတ်ထာ်းသည်။

ဤအစီရင်ခ စာသည် လလေ့လာဆ ််းစစ်ချက်မှရရှ လသာလတ ွေ့ ရှ ချကမ်ျာ်း၊ ထ က်လြေါ်လာလသာဦ်းတည်ချက်မျာ်းနှင်ေ့
 ယ်ြယမ်ျာ်း တ ု်းတက်လာန ုင်မှုတ ု ေ့က ု တင်ပြထာ်းသည်။ အစီရင်ခ စာတ င်စုစည််းထာ်းလသာ အချက်အလက်မျာ်း က ု

လအာက်တ င်အနှစ်ချြုြ်လြေါ် ပြထာ်းသည်။

အငြြ််းပ ာ်းမှုဆ ိုြ်ရာတရာ်းဆ ို်းငြတ်ခ က်ယနတရာ်းငြစ်သည့်် ကကာ်းနာဆ ို်းငြတ်ငခြ််း၊ ကကာ်းဝြ် ငြန်ဖငြငခြ််းနှြ့််
တရာ်းယှဉ်ပပ ျုြ်ငခြ််းတ ို ့်အဖပေါ် အဖရ်းတကက ်းဖရ ်းခ ယ်ရမည့််အခ ကအ် လက၊် စ တ်ဖက နပ်မှု နှြ့််ဆ ိုြ်သည့််
ဖငြကကာ်းသူမ ာ်း၏အငမြ်

• အသ ု်းပြြုသ မျာ်းမှ ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််း၊ ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြပခင််းနှင်ေ့ တရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််း တ ု ေ့က ု

လဆာင်ရ က်သည်ေ့တလလ ာကတ် င် “လ ု်းဝအလရ်းတကကီ်းဆ ု်းပြတ်လဆာင်ရ က်ရ ”် (သ ု ေ့) “အလရ်းကကီ်းလသာ”
ထည်ေ့သ င််းစဉ််းစာ်းသည်ေ့အချက်နှစ်ချက်မှာ ပမ ်ဆ ်ပခင််းနှင်ေ့ မ တပခင််း ပြစ်သည်။

• လပြကကာ်းသ ြမာဏအချ ြု်းအစာ်းအမျာ်းစုမှ ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းနှင်ေ့တရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််းထက်စာလ င်

ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြပခင််း၏ပမ ်ဆ ်မှုနှင်ေ့အသ ု်းစရ တ်မျာ်းက ု ြ ု၍စ တ်လကက ြ်မှုရရှ ခွဲေ့ကကသည်။

• ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းနှင်ေ့တရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််းထက်စာလ င် ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြပခင််းတ င် စီ်းြ ာ်းလရ်း
အဆက်အသ ယ်မျာ်းနှင်ေ့အမှုသည်၏စီ်းြ ာ်းလရ်းတ င်သ ယ်ဝ ုက်ကု ်ကျသည်ေ့သ ု်းစရ တ်မျာ်းက ု မြျက်စီ်း
လစရ ်ထ  ််းသ မ််းရမည်ေ့အလကကာင််းလပြကကာ်းသ မျာ်းကြ ု၍အမှတ်လြ်းကကသည်။



အငပည်ငပည်ဆ ိုြ်ရာစ ်းပ ာ်းဖရ်းဆ ိုြ်ရာကကာ်းနာဆ ို်းငြတင်ခြ််း

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုအတ က် ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းက ု အပငင််းြ ာ်းမှုတရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းယနတရာ်းတ င်

ဆက်လက်အသ ု်းပြြုရ ်အတ က် တ ုက်ရ ုက်အလရ်းယ လဆာင်ရ က်န ုင်မှု လ  ြုွေ့ဝျကထ်ာ်းန ုင်မှုနှင်ေ့ လပြာင််း

လ ယ်ပြင်လ ယရှ် လသာ လုြ်ထ ု်းလုြ် ည််းမျာ်းသည် “အလရ်းကကီ်းလသာ“ (သ ု ေ့) “လ ု်းဝအလရ်းတကကီ်း လဆာင်ရ က်ရ ်”
အချက်မျာ်းအပြစ်ဆက်လက်တည်ရှ သည်။

• စီ်းြ ာ်းလရ်းအဆက်အသ ယ်မျာ်းထ  ််းသ မ််းထာ်းန ုင်မှု ၊ အမှုသည်၏စီ်းြ ာ်းလရ်းအလြေါ်သ ယ်ဝ ုက်က ု်ကျ

သည်ေ့စရ တမ်ျာ်းနှင်ေ့ ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းနှင်ေ့စြ်ဆ ုင်သည်ေ့ ကု ်ကျစရ တ်မျာ်းအတ က် လပြဆ ုသ အမျာ်းစုက
စ တ်လကက ြ်မှု အ ည််းဆ ု်းပြစ်သည်။

• ကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းတစ်ခုလ ု်းက ု အ  ်လ ုင််းြလက်လြာင််းပြင်ေ့ လုြ်လဆာင်ရ ် ဆ ု်းပြတ်လသာအခေါတ င်

လပြဆ ုသ မျာ်းမှ ထ ြ်တ ််းထည်ေ့သ င််းစဉ််းစာ်းလသာအချက်မျာ်းမှာ ခရီ်းသ ာ်းတာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ ကု ်ကျ
စရ တ် ည််းြေါ်းပခင််း၊အပငင််းအခ ုပြြုရသည်ေ့တ ်ြ ု ်း  မ်ေ့ပခင််း၊အမှုမျာ်း၏ရှုြ်လထ ်းမှုမျာ်း ည််းြေါ်းပခင််းတ ု ေ့ပြစ်သည်။

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုမှာ တတ ယအုြ်စုရ ြ ုလင ၊ ၎င််းတ ု ေ့၏ဂရက်ရ ုက်မှုမျာ်းနှင်ေ့ ၎င််းတ ု ေ့မည်သ ု ေ့အ လုြ်လုြ်

သည်က ု  ာ်းလည်လသာ်လည််း အသ ု်းမပြြုကကလြ။ အသ ု်းပြြုသ အမှုသည်အလတာ်မျာ်းမျာ်းက
ပြင်ြအတ ုင်ြင်ခ အြ ွဲ ွေ့မျာ်းအသ ု်းပြြုပခင််းထက်စာလ င် တတ ယအုြ်စုရ ်ြ ုလင က ု အသ ု်းပြြုသည်ေ့ အလတ ွေ့အကက ြု

 ည််းလကကာင််းြ ု၍လတ ွေ့ ရှ ရသည်။

အငပည်ငပည်ဆ ိုြ်ရာစ ်းပ ာ်းဖရ်းဆ ိုြ်ရာကကာ်းဝြ်ငြန်ဖငြငခြ််း

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုက အပငင််းြ ာ်းမှုမျာ်းက ုလပြရှင််းရ ် အပြည်ပြည်ဆ်  ုင်ရာကကာ်းဝင်ဆ ု်းပြတ်ပခင််းက ု
အသ ု်းပြြုရ ်လရ ချယ်ရာတ င် စီ်းြ ာ်းလရ်းအဆက်အသ ယ်မျာ်းက ုထ  ််းသ မ််းလစာင်ေ့လလ ာက်ပခင််း၊ လ  ြုွေ့ ဝှက်ထာ်းန ုင်မှုနှင်ေ့
ပမ ်ဆ ်မှုတ ု ေ့သည် “အလရ်းကကီ်းလသာ” (သ ု ေ့) “လ ု်းဝအလရ်းတကကီ်းလဆာင်ရ က်ရ ”် ထ ြ်တ ််းအချက်သ ု်းချက် ပြစ်လကကာင််း

လြေါ် ပြကကသည်။

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုသည် သ တ ု ေ့လရ ်းချယ်ခွဲေ့လသာ ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြသ မျာ်း၏ ကျင်ေ့ဝတအ်ဆင်ေ့အတ ််းမျာ်း၊

 ာသာစကာ်းစ မ််းရည်မျာ်းနှင်ေ့အပငင််းြ ာ်းမှုတရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းအလတ ွေ့အကက ြုမျာ်းက ုအထ ်းစ တ်လကက ြ်မှုရခွဲေ့ကကသည်။

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုမှ အ  ်လ ုင််းပြင်ေ့ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြပခင််းပြြုလုြ်သည်ေ့  ည််းြညာသည် အသ ု်းဝင်ဆ ု်းပြစ်
လကကာင််း ညွှ ််းဆ ုကကသည်။ စ တ်ဝင်စာ်းစရာလကာင််းသည်မှာ အသ ု်းပြြုသည်ေ့အမှုသည်မျာ်းသည် မှ ်က ်

တည်ကကည်လသာ အီလက်ထလရာ စ်အချက်အလက်အရင််းပမစ်မျာ်း(e-delivery/due diligence)၊ လ အစာ်းထ ု်း

ည  နှု င််းလရ်းကရ ယာမျာ်း(automated negotiation tools)၊ ပြင်ြအတ ုင်ြင်ခ မျာ်းထက်အသ ု်းဝင်သည်ေ့
ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြသ မျာ်း၏ချ  ််းဆ ုမှုမျာ်းအတ က် သရုတ်ခ ွဲမှုမျာ်း စသည်ေ့ မတ ညီ လသာ ည််းြညာက ရ ယာမျာ်းက ု

လတ ွေ့ ရှ ကကပခင််းပြစ်သည်။

• ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြသ က ုလရ ်းချယ်ရာတ င် လ င်၊ န ုင်င သာ်း၊ လ မျ ြု်းက ွဲပြာ်းမှု စသည်ေ့လ ရာမျာ်းတ င်မ 
တ ု်းတက်ြ ု ေ့လ ုလကကာင််း လပြဆ ုသ အမျာ်းစုကထင်ပမင်ကကသည်။



အငပည်ငပည်ဆ ိုြ်ရာစ ်းပ ာ်းဖရ်းဆ ိုြ်ရာတရာ်းယှဉ်ပပ ျုြ်ငခြ််း

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုက လ ာက်ဆ ု်းအဆ ု်းအပြတ်သည် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ စီ်းြ ာ်းလရ်းဆ ုင်ရာတရာ်းယှဉ်

ပြ ြုင်ပခင််းအာ်း အပငင််းြ ာ်းမှုဆ ုင်ရာ တရာ်းဆ ု်းပြတ်မှုယနတရာ်းတစ်ခု အပြစ်လရ ်းချယ်ပြစ်လစရ ် ဆ ု်းပြတ်ချက်အာ်း

ြ အာ်းအလြ်းဆ ု်း အလရ်းြေါသည်ေ့အချက်ပြစ်သည်ဟု လြေါ် ပြကကသည်။ အပခာ်းအလရ်းြေါ လသာအချက်မျာ်းတ င် မ တမှုနှင်ေ့
တ ုက်ရ ုက်အလရ်းယ လဆာင်ရ က်န ုင်မှုတ ု ေ့ြေါဝင်သည်။

• အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာတရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပြင််းတ င် လပြဆ ုသ အမျာ်းစုမှ ဥြလဒမျာ်းနှင်ေ့လုြ်ထ ု်းလုြ် ည််းမျာ်း

ရှင််းရှင််းလင််းလင််းရှ မှုနှင်ေ့ ထင်သာပမင်သာရှ မှု၊ မ တမှုနှင်ေ့ တ ုက်ရ ုက်အလရ်းယ လဆာင်ရ က်န ုင်မှုတ ု ေ့က ု
စ တ်လကျ ြ်မှုရှ ကကပြီ်း လပြာင််းလ ယ်ပြင်လ ယ်ရှ လသာ လုြ်ထ ု်းလြ်ု ည််းမျာ်း၊ စီ်းြ ာ်းလရ်းအဆက်အ

သ ယ်မျာ်းအာ်းထ  ််းသ မ််းလစာင်ေ့လလ ာက်ပခင််း၊ အြ ွဲ ွေ့အစည််းလရ ်းချယရ်ာတ င် လပြာင််းလ ယ်ပြင်လ ယရှ် မှု ၊

တရာ်းရ ု ်းမျာ်းနှင်ေ့တရာ်းသ ကကီ်းမျာ်း နှင်ေ့ြတ်သက်သည်ေ့အလြေါ်တ င်မ အတ ုင််းအတာတစ်ခုထ စ တ်လကက ြ်မှု မရကကလြ။

• လ ်ဒ ်စီ်းြ ာ်းလရ်းတရာ်းရ ု ်း ( LCC) နှင်ေ့ စင်ကာြ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာစီ်းြ ာ်းလရ်းဆ ုင်ရာတရာ်းရ ု ်း (SICC)

ကွဲေ့သ ု ေ့လသာ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာတရာ်းရ ု ်းမျာ်းက ုအသ ု်းပြြုမှုနှင်ေ့နှု င််းစာလ င် ပြည်တ င််းတရာ်းရ ု ်းမျာ်းက ုသာ ြ ု၍အသ ု်းပြြုမှု

အကက မ်လရြ ုမျာ်းလကကာင််းလတ ွေ့ရသည်။

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုမှ အ  ်လ ုင််းကကာ်း ာပခင််းမျာ်း(Virtual/online hearings) ၊ အလီကထ်လရာ စ်အ

ချက်အလကအ်ရင််းအပမစ်မျာ်း(e-discovery/due diligence) နှင်ေ့ ကလလာက်အလပခပြြု အချက်လက်စု ထာ်းမှုစ စ်မျာ်း

(cloud-base storage systams) အာ်း အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာစီ်းြ ာ်းလရ်းဆ ုင်ရာ တရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််းတ င်
“အင်မတ ်အသ ု်းဝင်လသာ” (သ ု ေ့) “အသ ု်းဝင်လသာ” စ စ်မျာ်းပြစ်လကကာင််းလြေါ် ပြကကသည်။

ပူ်းတ ွဲအငြြ််းပ ာ်းမှု တရာ်းဆ ို်းငြတခ် က်

• ြ ်းတ ွဲတရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းယနတရာ်းတ င် သီ်းပခာ်းကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းနှင်ေ့ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြပခင််း၏ သ သာ

လသာဆ ု်းကျ ြု်းမျာ်းက ု လလ ာေ့ချန ုင်သည်ေ့ စ မ််းအာ်းရှ သည်။

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုမှ ြ ်းတ ွဲအပငင််းြ ာ်းမှုတရာ်းဆ ု်းပြတ်ချက်ယနတရာ်းက ု လရ ်းချယ်ရသည်ေ့

အဓ ကအလကကာင််းအရင််းမှာ ြဋ ညာဉ်အရပြစ်လသာတာဝ ်ပြစ်လကကာင််း လြေါ် ပြကကသည်။

• အုြ်စုမျာ်း၏စီ်းြ ာ်းလရ်းအဆက်အသ ယမ်ျာ်းက ု ထ  ််းသ မ််းလစာင်ေ့လရှာက်သည်ေ့လ ရာမျာ်း၊ ကု ်ကျစရ တ်
နှင်ေ့ပမ ်ဆ မ်ှုက အလရ်းြေါသည်ေ့အချက်မျာ်းပြစ်သည်ေ့လ ရာမျာ်းတ င် သီ်းပခာ်းကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်က ု ဆ ် ေ့ကျင် လျက်

ြ ်းတ ွဲတရာ်းဆ ု်းပြတ်သည်ေ့ယနတရာ်းက ုသာလပြဆ ုသ အမျာ်းစုကလရ ်းချယ်ကကသည်။

• ြ ်းတ ွဲတရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းယနတရာ်းမှ လတာင််းဆ ုလသာ စီ်းြ ာ်းလရ်းအဆက်အသ ယ်မျာ်းထ  ််းသ မ််းမှုနှင်ေ့
သက်ဆ ုင်သည်ေ့ ပြင်လ ယ်လပြာင််းလ ယ်လြ်ုထ ု်းလြ်ု ည််းမျာ်းသည် သီ်းပခာ်းကကာ်းဝင်ဆ ု်းပြတ်ပခင််းထက်

ြ ်းတ ွဲတရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းယနတရာ်းမျာ်းက ု ြ ု ပြီ်းလရ ်းချယ်ရ ထ်ည်ေ့သ င််းစဉ််းစာ်းရသည်ေ့ အလရ်းကကီ်းလသာ

အချက်အလက်မျာ်းပြစ်လကကာင််းလပြဆ ုသ အမျာ်းစုကညွှ ််းဆ ုကကသည်။



ရြ််းနှ ်းငမ ျုတ်နှ သူမ ာ်းနှြ့်င်ပည်နယ်မ ာ်းအငြြ််းပ ာ်းမှုဖငပပြ မ််းငခြ််းတရာ်းဆ ို်းငြတခ် က်

• အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းတ င် ရင််းနှီ်းပမ ြုတ်နှ သ မျာ်းနှငေ့်ပြည် ယ်မျာ်း

အပငင််းြ ာ်းမှုမျာ်းက ု လပြရှင််းရာ တ င် လပြဆ ုသ မျာ်းမှ အြ ွဲ ွေ့စည််းတ င််းကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််း(သ ု ေ့)

သီ်းပခာ်းကကာ်း ာဆ ု်းပြတ်ပခင််းတ ု ေ့က ု လရ ်းချယ်န ုင်ရ ်အတ က်
အပငင််းြ ာ်းမှုလပြပင မ််းပခင််းတရာ်းဆ ု်းပြတ်သည်ေ့ယနတရာ်းလည််းတည်ရှ သည်။

• ရင််းနှီ်းပမ ြုတန်ှ သ မျာ်းနှငေ့်ပြည် ယမ်ျာ်းအပငင််းြ ာ်းမှုလပြပင မ််းပခင််းတရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းအတ က်

အပငင််းြ ာ်းမှုဆ ုင်ရာ တရာ်းဆ ု်းပြတ်ပခင််းယနတရာ်းက ု လရ ်းချယ်ရာတ င် တ ုက်ရ ုကတ်ရာ်းစ ွဲဆ ုန ုင်ပခင််းနှင်ေ့ န ုင်င လရ်းအရ
အထ အခ ုက်မခ န ုင်မှုတ ု ေ့က ုထ ြ်ဆ ု်းထည်ေ့သ င််းစဉ််းစာ်း ကကရဆွဲပြစ်သည်။

• လပြဆ ုသ မျာ်းမှ ရင််းနှီ်းပမ ြုတန်ှ သ မျာ်းနှငေ့်ပြည် ယမ်ျာ်းအပငင််းြ ာ်းမှုက ု လပြရှင််းရာတ င်

အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာစီ်းြ ာ်းလရ်း ဆ ုင်ရာတရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််း(သ ု ေ့) ပြည်တ င််းစီ်းြ ာ်းလရဆ ုင်ရာတရာ်းယှဉ်ပြ ြုင်ပခင််းထက်
အြ ွဲ ွေ့အစည််းဆ ုင်ရာ ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြ ပခင််းက ု ြ ု၍အသ ု်းပြြုကကသည်။

• လပြဆ ုသ အမျာ်းစုမှ ကကာ်းဝင်ပြ ်လပြမှုမျာ်းတ င်တင်ပြထာ်းသည်ေ့ ပမ ဆ် မ်ှု ၊ လ  ြုွေ့ ဝှက်န ုင်မှု ၊ စီ်းြ ာ်းလရ်း

အဆက်အသ ယ်မျာ်း အာ်းထ  ််းသ မ််းထာ်းန ုင်မှုစ မ််းအာ်း၊ မ တမှုနှင်ေ့ န ုင်င လရ်းအရ အထ အခ ုက်အခ န ုင်မှု တ ု ေ့အလြေါ်တ င်
စ တ်လကက ြ်မှုရှ လကကာင််းလြေါ် ပြကကသည်။
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