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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) အား ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ စတင္
မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္အား ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းညႊန္ျဖစ္
ပါသည္။ ၎မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္
အားေပးထားသည့္ မူေဘာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ VPSHR သည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေစသည့္အခါ
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ကုမၸဏီဖက္မွ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္
ေျခအႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း (Human Rights Risk Assessment) တစ္ရပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ VPSHR အား
တစ္ကမာၻလံုးရွိ မ်ားစြာေသာ ထိပ္တန္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားက က်င့္သံုးလိုက္နာၾကသလို အေျခခံ
အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားက႑မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း က်င့္သံုးလိုက္နာလ်က္ရွိပါသည္။ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဤအေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအား
ကုမၸဏီမ်ားမွ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အားေပးသည္ (သို႔မဟုတ္) လိုက္နာက်င့္သံုး ေစလိုၾကသည္။ ဤ အေျခခံမူမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ေျခရွိမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ၎လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ေျခ
အႏၲရာယ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ထိေရာက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကူညီေပးသလို
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္လည္း ကူညီေပးပါသည္။
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား (VPSHR) အား ေဒသအဆင့္တြင္မိတ္ဆက္၍
ျမန္မာျပည္တြင္း၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို (ယခင္က ကနဦးစမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္)
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ကနဦးစမ္းသပ္ဆဲအဆင့္ ႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံ (အျခားႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ဂါနာ)တြင္
တစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား (VPSHR) အား ေရွ႕ေျပး
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား။
•

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ Chevron၊ Shell၊ Total၊ Woodside Energy ႏွင့္ PanAust

•

အစိုးရ (သံ႐ုးံမ်ား)။ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ UK ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။

•

အရပ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္း။ CDA ၏ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ယူမႈ စီမံကိန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ ဲ႕(HRW)၊
International Alert၊ Pact ႏွင့္ Search for Common Ground။

•

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား။ လက္ရွိ VPSHR အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့
စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) ၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္တာမ်ားအား ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ ဤအေျခခံမူမ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို
သိရွိရန္ႏွင့္ ၎အဖြဲ႕မ်ားမွ မည္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးပါက ထိေရာက္၍ အက်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ရန္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္သည့္
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ Peace Nexus အဖြဲ႕မွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး
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အာရွပဋိပကၡႏွင့္လုံၿခံဳေရး (ACAS) အႀကံေပးအဖြ႕မွ
ဲ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ မတ္လထဲတြင္ ေလ့လာျပဳစုေရးသားခဲ့ပါသည္။
(၎အစီရင္ခံစာကို

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/dialogues/voluntary-principles/steering-committee.

html) တြင္ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏုင
ိ ္ပါသည္။)
၎ေလ့လာဆန္းစစ္မူ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) ႏွင့္ ကနဦး စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(Pilot Group) ရွိျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိ၍ တန္ဖိုးတက္ေစႏိုင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အက်ဳိးရွိေစရန္အတြက္ ကနဦးစမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အဓိကလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ သိသိသာသာ
လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းမွကုမၸဏီမ်ားအား လက္တြဲေခၚေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ကနဦးစမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က႑ႀကီးသံုးခုကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ၁။ ေလ့လာရရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား မွ်ေဝရန္။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ကုမၸဏီမ်ားအား VPSHR ကို ေလစား လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္၃။ VPSHR ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒသတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ကူညီပံုေဖာ္ေပးရန္တို႔
ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မူ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ VPSHR အဖြ႕ဝဲင္ မ်ားကို အခ်ဳ႕ိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။
၁။ ကနဦးတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ေလးစား လိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) ကို ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း၌ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အား ယူေက
သံ႐ံုးႏွင့္ Total ကုမၸဏီ တို႔မွ တြဲဖက္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၎တြင္ လုိအပ္
သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေရးဆြဲၿပီး ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မဟုတ္ေသာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား
အား ေကာ္မတီအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ၎၏ အေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးတို႔အျပင္ ထိေရာက္မႈ အားနည္းျခင္း/ဂုဏ္သိကၡာ
အားထိခိုက္ႏိုင္ေျခတို႔အတြက္ စိုးရိမ္သည့္အျမင္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
၂။ ပီ႐ူးႏိုင္ငံႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို နမူနာယူ၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အကုန္ထိတိုင္ေအာင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္အခ်ိန္ဇယားကို သတ္မွတ္ရန္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာျပဳလုပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ႏွင့္အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ တာဝန္ယူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ၎အခ်ိန္ဇယားကို အသံုးျပဳ၍ တျဖည္းျဖည္းသင္ယူရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးတိုးလာသည့္ ကိစၥရပ္
မ်ားကို တပ္ဆင့္တိုးတက္လာေစေရးလုပ္ေဆာင္ရန္။
၃။ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္အတြက္ သိသိသာသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဓိကလုပ္ငန္း
က႑မ်ားရွိ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ေဒသတြင္း ကုမၸဏီမ်ားအား ဖိတ္ၾကားရန္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳ
ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ၎ကုမၸဏီမ်ားအား ဘ႑ာေၾကးေငြ ေထာက္ပံေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ဳိး (ဥပမာ-အတြင္းေရးမွဴး
ထံသို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ဳိး) ကို ေရွာင္ရွားရန္။
၄။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိ ေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနအား ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ကုန္အထိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ၾကားကာလအတြင္း
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး ေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊
မရွိႏွင့္ လိုအပ္ပါက အဆိုပါရာထူးအား မည္သို႔သတ္မွတ္ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏုငိ္ေသာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR) ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ၎တုိ႔၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑
တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ယူေကသံ႐ံုး ႏွင့္ TOTAL ကုမၸဏီတို႔မွ
တြဲဖက္ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၆) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေလ့လာေစာင့္
ၾကည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့
ၾကပါသည္။
၎ေကာ္မတီသည္ ေလ့လာေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားက
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အဆိုျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ VPSHR အားမိတ္ဆက္သည
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ပါရွိၿပီး ၎ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါမည္။
၁။ VPSHR ၏ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား။
၂။ လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ား။
၃။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။
၄။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ား (ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳ တြင္းလုပ္ငန္း)။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလင့္(ခ္)မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/dialogues/voluntary-principles/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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